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Förord	  
Denna rapport utgör den skriftliga dokumentationen av projektet Framtidsverkstad som resurs 
för volontärarbete vid Kvinnojouren Jönköping.  Projekttiden har löpt sedan våren 2009 fram 
till dags dato då också projektet avslutas med föreliggande rapport. 
 
Rapporten består av fyra avsnitt där vart och ett lyfter fram olika aspekter av projektet och 
sådana frågor som stått i förgrunden för arbetet. Det inledande kapitlet, Projektet 
Framtidsverkstad som resurs för volontärarbete vid Kvinnojouren Jönköping – en 
övergripande belysning är skrivet av Björn Jonsson och syftar till att ge en kort 
introducerande helhetsbild av projektet. Därefter presenteras en utvärdering av det 
utvecklingsarbete som pågått i Kvinnojouren Jönköping allt sedan våren 2009 fram till idag. 
Rapporten bär titeln Kvinnojouren Jönköping – en verksamhet i utveckling och är författad av 
Catarina Gustafsson. Den tredje rapporten bär titeln Framtidsverkstad – en resurs i 
verksamhetsutveckling och är författad av Ulla Åhnby. I den presenteras upprinnelsen till 
metoden Framtidsverkstad och vilka grundläggande synsätt kring utveckling och förändring 
som metoden utgår från.  Den fjärde och avslutande rapporten bär titeln Komplement, 
alternativ eller avantgarde – kvinnojourerna och civilsamhället och är författad av Birgitta 
Ander. I den uppmärksammas kvinnojourernas ställning som idéburna verksamheter och 
vilken framtida roll de kan tänkas spela i ett fortsatt arbete kring våld i nära relationer. 
 
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Sverker Östberg, Jönköpings kommun och till 
Catarina Gustafsson, Kvinnojouren Jönköping, för ett gott samarbete var det gäller projektets 
övergripande frågor kring ekonomi och planläggning.  
 
Jag vill också rikta ett stort tack till Kvinnojouren Jönköping och alla som är involverade i 
deras arbete för att vi forskare från Avdelnings för Beteendevetenskap och Socialt arbete vid 
Högskolan i Jönköping fick förtroendet att lära känna er, ta del av ert engagemang och bidra 
till ert utvecklingsarbete. 
 
Avslutningsvis vill jag också tacka mina kollegor, Birgitta Ander och Ulla Åhnby, för gott 
samarbete kring ett projekt som bidragit till vår egen kunskapsutveckling. 
 
 
Björn Jonsson 
Projektledare 
Jönköping, mars 2012 
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Projektet Framtidsverkstad som resurs för volontärarbete 
vid Kvinnojouren Jönköping – en övergripande belysning 

Björn Jonsson 

Inledning 
Med start våren 2009 påbörjade Kvinnojouren Jönköping, Avdelningen för 
Beteendevetenskap och Socialt arbete (ABS) samt Jönköpings kommun ett samverkansarbete 
under namnet Framtidsverkstad som resurs för volontärarbete vid Kvinnojouren Jönköping. 
Projektet har finansierats med medel från Länsstyrelsen till en summa av 618 400 kronor. 
 
Upprinnelsen till projektet var att Kvinnojouren Jönköping stod inför nya utmaningar till följd 
av att verksamhet genomgått förändringar. En förändring var att kvinnojouren startat ett s.k. 
Skyddat boende för kvinnor och barn som utsatts för våld i en nära relation. Det utökade 
åtagandet mötte kvinnojouren genom att anställa personal med ansvar för kvinnor som var i 
behov av stöd i form av skyddat boende. Parallellt med denna utveckling sökte sig allt fler 
intresserade personer till kvinnojouren med ett intresse för att bli volontärer. Från att ha varit 
en förening som under närmare 25 års tid byggt en verksamhet som i sin helhet förlitat sig på 
frivilliga krafter stod nu kvinnojouren inför nya utmaningar. Med ett ökat ansvarstagande för 
kvinnor som söker stöd, för anställd personal, för volontärer som var aktiva sedan tidigare och 
för nytillkomna volontärer aktualiserade behov av verksamhetsutveckling.   
 
Hösten 2008 togs de inledande kontakter mellan Kvinnojouren Jönköping och forskare vid 
ABS, Högskolan Jönköping. För att möjliggöra projektets finansiering togs också kontakt 
med Jönköpings kommun som har stått som sökande för projektmedlen gentemot 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.  
 
Då avsikten var att göra det stora flertalet av medlemmarna delaktiga i ett förändringsarbete 
uppfattades Framtidsverkstad som en lämplig metod. Allt medan projektidén tog form 
identifierades också behov av utbildning och ökad kunskap kring problematik som rör 
kvinnor som lever med våld i nära relationer samt hur idéburna verksamheter som 
kvinnojourer utvecklar sitt arbete kring denna problematik.  Projektplanen kom därför att 
utformas kring tre huvudskaliga teman som tillsammans skulle ses som en helhet. 

Projektets övergripande idé – tre teman kring en helhet 
Föreliggande rapport har för avsikt att belysa projektets olika teman med detta inledande 
avsnitt som berör projektet övergripande idé. Projektet har utvecklats och drivits som en 
integrerad helhet kring tre teman: 

• Verksamhetsutveckling i Kvinnojouren Jönköping 
• Utbildning och kunskapsutveckling 
• Kunskapsproduktion 

 
Med integrerad helhet menas att projekttiden kännetecknats av en flexibilitet där gjorda 
erfarenheter kring ett tema också fick betydelse för hur arbetet fortskred. Exempelvis 
påverkades innehållet i de Temakvällar där utbildning och kunskapsutveckling stod i 
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förgrunden av det kunskapsbehov som identifierades av volontärer i Framtidsverkstaden. En 
sådan relation till helheten återfinns också i den kunskapsproduktion som resulterat i tre 
delstudier vilka presenteras i denna slutrapport.  
 
Temat Verksamhetsutveckling i Kvinnojouren Jönköping följs upp i en utvärdering 
författad av Catarina Gustafsson, verksamhetsledare vid Kvinnojouren. I utvärderingen 
Kvinnojouren Jönköping – en verksamhet i utveckling uppmärksammas hur kvinnojouren 
bedrivit ett utvecklingsarbete som tog sitt avstamp i en Framtidsverkstad i mars 2009 fram till 
dags dato. Det andra temat, Utbildning och kunskapsutveckling, handlar om 
utbildningsinsatser som genomförts inom projektets ram vilket kommer att uppmärksammas i 
detta introducerande kapitel under rubriken Temakvällar och kunskapsutveckling. Projektet 
har också genererat en kunskapsproduktion i form av två fristående studier vilka också de 
relaterar till helheten av projektet och de frågor som stått i förgrunden. I studien 
Framtidsverkstad – en resurs i verksamhetsutveckling presenteras grundvalarna för metoden 
Framtidsverkstad av Ulla Åhnby, fil. lic i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. I den 
studien utnyttjas också den genomförda Framtidsverkstaden med Kvinnojouren Jönköping. I 
studien Komplement, alternativ eller avantgarde – kvinnojourerna och civilsamhället 
utvecklar Birgitta Ander, doktorand i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping, en 
diskussion kring de idéburna kvinnojourernas utveckling, deras relation till offentliga 
verksamheter och hur man ska se på en framtida utveckling. 
 
Projektidén har även utvecklats kring en tanke att projektet ska främja samverkan på så vis att 
de som involveras ska uppfatta deltagandet som en ”ömsesidig nytta”. Med en ambition att 
samverka har också utbildningsinsatser som haft sin upprinnelse i projektet vänt sig till fler 
lokala aktörer som är engagerade i arbete med våld i nära relationer. Sådana ”andra” har varit 
volontärer från länets övriga Kvinnojourer samt frivilligarbetare vid Brottsofferjourer. Det har 
också rört sig om personal inom kommunal socialtjänst eller inom landstingets hälso- och 
sjukvårdsområden som i sitt yrke arbetar med kvinnovåldsproblematik. En annan målgrupp 
som bjudits in är studenter vid socionomprogrammet i Jönköping. Också denna sida av 
projektet kommer att belysas i detta introducerade kapitel och då under rubriken Samverkan 
och ömsesidig nytta. 

Temakvällar och kunskapsutveckling 
Hösten 2009 och våren 2010 genomfördes fyra Temakvällar där inbjudna föreläsare 
uppmärksammade olika aspekter av vad det innebär att vara kvinna och utsatt för våld av en 
närstående. Med tanke på att flertalet av Kvinnojourens volontärer är förvärvsarbetade 
genomfördes samtliga utbildningstillfällena under kvällstid.  
 
I avsikt att underlätta samtal och diskussion deltagarna emellan begränsades deltagarantalet 
till omkring 60 personer där Jönköpings Kvinnojour hade förtur till platser. Övriga deltagare 
fick tillträde till föreläsningarna enligt principen ”först till kvarn”.  Inför varje tillfälle gavs 
även ett tiotal studenter vid socionomprogrammet möjlighet att delta. Tanken var att inte låta 
denna deltagargrupp bli allt för stor. En ytterligare strategi som syftade till att underlätta 
kontakttagande bland deltagare var att varje föreläsningstillfälle också inrymde en fikapaus 
med tid för ”mingel”.  
 
Av sammanställningen nedan framgår att temakvällarna var välbesökta och att ämnena 
attraherade såväl volontärer som yrkesverksamma från socialtjänsten samt programstudenter 
vid socionomprogrammet. 
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 Antal deltagare (per verksamhet) 

Föreläsningstillfälle Frivillig-
organisation 

Kommunal 
 socialtjänst 

Socionom-
program 

Från slag till dom – Advokat 
Barbro Sjöqvist (2009-10-14) 35 10 14 

Den misshandlade kvinnan, 
hennes barn och sociala nätverk– 
Professor Margaretha Hydén 
(2009-11-18) 

41 10 18 

Samtal under svåra förhållanden – 
Adjunkt Pia Rydberg (2010-01-
20) 

27 0 –  1 

Att vara våldsutsatt kvinna och 
mamma – ett omöjligt uppdrag? – 
Docent Maria Eriksson (2010-02-
10) 

31 5 8 

 
Som tidigare nämnts valdes föreläsningsämnen på grundval av de utbildningsbehov som 
framkom i den genomförda Framtidsverksstaden. I korthet kan nämnas att teman som 
berördes handlade om rättsliga aspekter av våld, om våldsutsatta kvinnors nätverk, hur man 
som volontär kan rusta sig inför samtal med människor som levt under svåra förhållanden 
samt hur kvinnor som utsatts för våld behöver förhålla sig till förväntningar på det ”goda 
moderskapet” i sin roll som förälder. 
 
Temakvällarna har utvärderats med stöd av två webb-enkäter, en som vände sig till volontärer 
och yrkesverksamma och en annan som vände sig till socionomstudenter. Tyvärr blev 
svarsfrekvens låg för båda enkäterna (Volontär/yrkesverksam = 12 svarande, socionomstudent 
= 11 svarande) varför det är svårt att dra några generella slutsatser. Tendensen bland de få 
som svarat visar dock entydigt att deltagarna uppfattade föreläsningarna som ”givande och 
inspirerande”. I de öppna svarsalternativen framkom synpunkter som kan vara värda att 
nämnas. På frågan om det finns behov av fler föreläsningar av detta slag svarar 11 av 12 
volontärer/yrkesverksamma ”ja” varav några lämnar konkreta önskemål som ”barn i 
våldsmiljö”, ”Samtalsmetod” och ”Förhållningssätt och etik”. Också enkäten som vände sig 
till socionomstudenter erbjöd öppna svarsalternativ. På frågan ”Har ditt intresse för frågor 
som rör våld i nära relationer ökat?” svarar studenter:  
 

Jättekul att som student fått ta del av föreläsningen. Mer sådant uppskattas! 
 
Jätteintressant att få vara med och höra de som arbetar ute på fältets reaktioner 
på föreläsningen. Absolut fått ett ökat intresse och förståelse kring problematiken, 
också fått med mig bra saker att tänka på när man bemöter en våldsutsatt kvinna. 
Mycket av det som sas på den föreläsning jag deltog är användbart i andra 
områden och bra kunskaper att ha. 

 
I webbenkäten ställdes också frågan i vad mån Temakvällarna bidragit till att man lärt känna 
fler personer som engagerar sig i arbete med stöd till kvinnor som utsatts för våld. Med tanke 
på ambitionen att tillfällena skulle främja kontaktskapande mellan personer presenteras 
resultat i sin helhet trots den låga svarsfrekvensen.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Uppgift saknas 
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Fråga: Har föreläsningskvällarna bidragit till att du lärt känna fler som är engagerade i 
frågor kring våld i nära relationer? 
Svarsalternativ Antal 
Ja, i stor utsträckning 1 
Ja, till en viss del 3 
Ja, i mindre utsträckning 5 
Nej, inte alls 3 
Totalt 12 

 
Resultatet antyder att de som deltog vid Temakvällarna inte i någon större utsträckning lärde 
känna helt nya personer. Ett par personer nämner att det var bra med fikapauser men 
kommenterar inte om det i sig innebar att de lärde känna andra. En person bidrar med en 
konkret synpunkt som berör möjligheterna att ta kontakt med kommentaren ”Borde haft 
namnbrickor för att underlätta kontakttagande”. En lärdom av Temakvällarna torde vara att 
man behöver utveckla en mer aktiv strategi om man med föreläsningar av detta slag vill 
understödja att deltagare utvecklar relationer med varandra. Exempelvis genom namnskyltar 
och att tid avsätts för diskussion i mindre grupper. 

Samverkan och ömsesidig nytta 
Huvudparter i den samverkan som utvecklats under projekttiden har varit Kvinnojouren 
Jönköping och ABS, Högskolan i Jönköping. En annan viktig samverkanspart har utgjorts av 
Jönköpings kommun då det är de som haft det formella ansvaret för projektet och dess 
ekonomiska uppföljning.  
 
Ser man till projektet i termer av ”ömsesidig nytta” går det att urskilja flera aspekter där 
samarbetet varit till nytta. När det gäller ABS har det inneburit att frågor kring våld i nära 
relationer fått ett större utrymme i socionomutbildningen. Ovan nämndes att studenter getts 
möjligheter att delta vid Temakvällar men kvinnovåldsfrågan har fått utrymme på flera andra 
sätt. Bland annat har några studentgrupper haft kvinnojourens verksamhet i fokus när de 
prövat olika utvärderingsmetoder för kvalitetsarbete. Ett annat uttryck för studentinvolvering 
skedde då fyra studenter medverkade vid den Framtidsverkstad som genomfördes med 
Kvinnojouren. Studenterna hade till uppdrag att dokumentera arbetsprocessen och understödja 
Framtidsverkstadens ledare. För två av studenterna blev det upprinnelsen till C-uppsatsen 
Framtidverkstad som deltagarstyrd metod i utvecklings- och förändringsarbete på 
kvinnojouren (Heim & Rosander, 2009). När det gäller socionomutbildningen har också 
kvinnojouren involveras i grundutbildningen genom återkommande gästföreläsningar i kurser 
som ges för programstudenter.  Det här utbytet kan ses som ömsesidigt då kvinnojouren har 
ett intresse av att nå ut till framtida socialarbetare samtidigt som utbildningsinstitutionen vill 
att studenter får kännedom om den våldsproblematik som drabbar kvinnor och barn. 
 
Förutom samverkansfördelar som rör grundutbildning har projektet haft betydelse för den 
akademiska miljön vid lärosätet. Under projekttiden har både Birgitta Ander och Ulla Åhnby 
antagits som doktorander i socialt arbete. De förutsättningar som studier på forskarnivå 
erbjuder har inneburit att texter som berör projektet blivit seminariebehandlade i olika skeden. 
Ett exempel på en text som genomgått en sådan bearbetning är bokkapitlet Framtidsverkstad 
som resurs för volontärarbete vid kvinnojour (Ander & Åhnby, 2011). Ett annat exempel på 
samverkan med akademiska förtecken inträffade då en utbyteslärare från Botswana besökte 
en volontärträff vid kvinnojouren i anslutning till sitt Jönköpingsbesök. 
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Projektsamverkan har också fått positiv betydelse för Kvinnojouren Jönköping. Förutom det 
utvecklingsarbete som Framtidsverkstaden bidragit till har kvinnojouren fått möjlighet att 
exponera sig själva och sin verksamhet i fler sammanhang. Projektet har också väckt intresse 
inom Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR). Detta intresse har lett till att 
Jönköpingsjouren delgett sina erfarenheter på såväl regional- som nationell nivå. För ett par 
av landets kvinnojourer har intresset varit så stort att de valt att göra studiebesök i Jönköping. 
 
Samverkanstanken har även hållits levande efter projekttiden då Kvinnojouren Jönköping och 
ABS fortsatt arrangera föreläsningar med ett upplägg som påminner om hur de s.k. 
Temakvällarna organiserades. Denna samverkanskonstellation är löst sammansatt vilket också 
gjort det möjligt för fler aktörer att ansluta som medarrangörer. Hitintills har två sådana 
arrangemang genomförts, ett kring våld i samkönade parrelationer2 och ett kring nätverkets 
responser på våld i nära relationer3.  

Fortsättningsvis 
Med denna slutrapport avslutas en projekttid som löpt sedan våren 2009. Arbetet och det 
samarbete som utvecklats har varit både intressant och lärorikt. Av rapporterna som samlas i 
slutrapporten kan man konstatera att det arbete som pågår vid Kvinnojouren Jönköping har 
beröringspunkter med ett nationellt engagemang som syftar till att utveckla stöd till kvinnor 
som lever med våld i nära relationer. I Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Regeringens skrivelse 
Skr. 2007/08:39) anger regeringen sex insatsområden som ska ligga till grund för ett sådant 
arbete. De är:  
 

• ökat skydd och stöd till våldsutsatta,  
• stärkt förebyggande arbete,  
• stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet,  
• utveckling av insatser riktade till våldsutövare,  
• ökad samverkan,  
• ökade kunskaper.  

 
Det samhälleliga intresset för frågor kring våld i nära relationer visar sig också genom de 
ekonomiska anslag som Socialstyrelsen och landets Länsstyrelser fördelar. För 
verksamhetsåret 2011 fördelades anslag inom följande områden: 
 

• Stöd och behandling för våldsutsatta kvinnor 
• Stöd och behandling för barn som bevittnat våld 
• Stöd och behandling för män som utövar våld 
• Nya boendeplatser för våldsutsatta kvinnor och deras barn 
• Ny mottagning eller nytt team inom området våld i nära relationer 
• Metodutveckling inom området våld i nära relationer (utveckling av ny metod eller nytt 

arbetssätt) 
• Utbildning inom området våld i nära relationer (t.ex. konferenser, kurser, studiecirklar, 

handledning)  
• Utveckling av socialtjänstens utredningar av ärenden gällande våld i nära relationer 
• Inventering/kartläggning inom området våld i nära relation 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Föreläsning av Annelie Svensson under rubriken Våld i samkönande parrelationer. Samarrangemang 
Kvinnojouren Jönköping, Brottsofferjouren Jönköping samt Avdelningen för Beteendevetenskap och Socialt 
arbete. Datum: 2011-09-19 
3 Föreläsning av Nina Åkerlund och Lucas Gottzén under rubriken Våld i nära relationer: Nätverkens responser. 
Samarrangemang Kvinnojouren Jönköping, Brottsofferjouren Jönköping, Avdelningens för Beteendevetenskap 
och Socialt arbete, Hälsohögskolan och Regionförbundet Jönköpings län. Datum: 2012-02-22. 
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• Handlingsplan eller liknade inom området våld i nära relationer 
• Inrättande av kommunal kvinnofridssamordnare eller annan liknande samordningsfunktion 
• Information inom området våld i nära relationer (t.ex föreläsning, kampanj, folder, 

webbinformation) 
• Förebyggande insatser för att motverka att våld i nära relationer uppstår4 

 
Frågans aktualitet framkommer också av Socialstyrelsens Allmänna råd om socialnämndens 
arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnar våld (Socialstyrelsen, 2009) samt 
genom handboken Våld (Socialstyrelsen, 2011) som är tänkt för ytterligare vägledning. I 
handboken tydliggörs att det är socialtjänsten i en kommun som bär det yttersta ansvaret för 
att enskilda som är i behov av stöd erbjuds den hjälp de behöver. Problematikens art innebär 
dock att en rad andra myndigheter också bär ansvar för ett arbete kring våld i nära relationer. 
Sådana myndigheter kan vara ”hälso- och sjukvården, Polis, åklagare, domstol, Skatteverket, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket 
m.fl.” (aa:14). När kvinnojourernas arbete kring våld i nära relationer uppmärksammas så ses 
det som ett viktigt komplement till det lagstadgade arbete som myndigheter har en skyldighet 
att utföra.  
 
Betraktat ur ett framtidsperspektiv är det intressant att resa frågan hur en kvinnojoursrörelse 
med rötter i en idéburen folkrörelsetradition kommer att utvecklas allt medan myndigheters 
engagemang och ansvar för frågan förtydligats. I handboken Våld ses behovet av samverkan 
som både nödvändigt och centralt. Samverkanstanken är också något som framhålls i 
rapporten Utveckling pågår (Sveriges Kommuner och Landsting & Norén, 2009). När 
rapportförfattaren beskriver framväxten av det kvinnofridsarbete som idag bedrivs i 
kommunal regi uppges samverkan med andra myndigheter och organisationer som den enskilt 
främsta framgångsfaktorn. Mot den bakgrunden är det intressant att notera att flera av de 
områden som Socialstyrelsen och landets Länsstyrelser ser som angelägna 
utvecklingsområden tangerar arbetsuppgifter som redan idag engagerar såväl idéburna 
organisationer som offentliga institutioner. I ett fält av flera aktörer som delvis har olika 
utgångspunkter för sitt engagemang kan man förvänta sig att det uppstår frågor kring vem 
som ska göra vad, vilka frågor som ses som lämpliga att samverka kring och på vad sätt en 
verksamhet uppfattas som ett komplement till en annan. En annan fråga som antagligen 
kommer att aktualiseras är hur det stöd som erbjuds ska finansieras. I ett framtidsperspektiv är 
det fullt möjligt att se Kvinnojouren Jönköping som en av flera betydelsefulla aktörer i frågor 
som rör våld i nära relationer. Förhoppningen är att de delstudier som följer i denna rapport 
blir ett bidrag i en fortsatt diskussion om hur och på vilka villkor kvinnojourens arbete kan 
utvecklas.  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Socialstyrelsen & Länsstyrelserna. Blankett: Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld	  
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Kvinnojouren Jönköping – en verksamhet i utveckling 
Catarina Gustafsson 

Inledning 
Kvinnojouren Jönköping startade sin verksamhet 1979. Fält- och jour gruppen inom 
socialförvaltningen i Jönköping hade kallat till ett öppet möte för att berätta hur de arbetade 
med att hjälpa misshandlade kvinnor. Frågan var om det fanns intresse att på frivillig basis 
stödja kvinnorna där socialtjänsten kände en svårighet att återkomma om inte kvinnorna 
själva ville träffa dem igen. En grupp politiskt engagerade kvinnor – från vänster till höger – 
bildade då Kvinnojouren Linnéa till stöd för misshandlade kvinnor. De uppvaktade ett av 
stadens kommunalråd och fick ett starkt stöd för sin verksamhet. Inom ett halvår hade jouren 
fått tillgång till en trerumslägenhet där våldsutsatta kvinnor kunde bo. Jourkvinnorna arbetade 
förutom med praktiskt stöd till kvinnor och barn även med utåtriktad verksamhet i form av 
föreläsningar. Redan under denna tid fanns en vision om ett större Kvinnohus.  
 
År 2003 var det dags för en ny fas i kvinnojourens historia. Det kommunala 
verksamhetsbidraget ökade och föreningen fick möjlighet att hyra en föreningslokal för mer 
öppen verksamhet. Två kvällar i veckan fanns ideellt arbetande kvinnor på plats för att ta 
emot besök av våldsutsatta kvinnor. Från jourens sida upplevdes att det ideella arbetet 
erkändes och samarbetet med polis, socialtjänst och juridiska företrädare fördjupades.  

En växande kvinnojour – volontärer, personal och ett 
skyddat boende 
I september 2005 öppnade Kvinnohuset; ett skyddat boende med plats för sex kvinnor och 
deras barn. Fram till 2005 skedde allt arbete ideellt. När Kvinnohuset öppnade anställdes två 
personer på halvtid vilka tillsammans med volontärer utvecklade arbetet med att stödja 
våldsutsatta kvinnor och barn i det skyddade boendet. I styrelseprotokoll från denna tid går 
det att läsa att det fanns farhågor inför detta. Vad kommer att hända med kvinnojouren och 
det ideella engagemanget när arbetet professionaliseras på detta sätt? Från styrelsens sida 
poängterades att detta inte skulle behöva innebära någon skillnad mellan anställda och 
volontärer.  
 
Under de kommande åren tydliggjordes ett behov av att strukturera verksamheten. Att driva 
ett boende med plats för sex kvinnor innebar ett åtagande som krävde mer personal. För att 
möta sådana behov anställdes en heltidsanställd med visst arbetsledaransvar under 2007. 
Kommunens ökade ansvar att ge stöd till våldsutsatta kvinnor visade sig innebära ett större 
behov av skyddade boenden för kvinnor och barn. För att möta detta behov och för att 
fortsätta arbetet med att strukturera verksamheten anställdes under 2008 en 
verksamhetsledare. Det skedde genom extern annonsering som angav ett tydligt 
utbildningskrav. Denna utveckling med fler anställda hängde samman med omvärldens 
förändringar vilka innebar större krav på att arbetet med kvinnorna bedrevs på professionell 
basis. Från styrelsens sida betonade man att kvinnojouren skulle utvecklas till en arbetsplats 
där det ideella engagemanget skulle komplettera det professionella. Styrelsens budskap var då 
och är fortfarande tydligt; att ha kvinnojouren som arbetsgivare ska inte innebära att man som 
anställd är tillgänglig dygnet runt.  
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De ideellt arbetande volontärerna arbetade fram till 2008 med bland annat telefonjour, 
städning, klädsortering och stöd till de kvinnor som bodde på Kvinnohuset. Kvinnojouren 
hade gått från att vara en helt ideell kvinnojour till en jour med anställd personal. Under åren 
fram till slutet av 2008 hade personalstyrkan utökats med en och en halv tjänst till tre 
personer. (Två och en halv heltidstjänst). Erfarenheten vid denna tid var att det var relativt lätt 
att rekrytera volontärer men det var svårare att behålla dem som arbetade ideellt någon längre 
tid. Det fanns röster bland de volontärer som slutade som uttryckte att det var svårt att komma 
in i den starka gemenskap som fanns bland dem som arbetat länge i jouren. I styrelseprotokoll 
diskuterades vid denna tid frågan om varför volontärer hoppade av verksamheten. Ofta 
efterlystes insatser från volontärer i mejl. Det kunde röra sig om att komma till Kvinnohuset 
på kvällar och helger för att umgås med de kvinnor som för tillfället bodde där. Det handlade 
också om praktiskt stöd som att följa med och handla, hjälpa till vid flytt eller besöka olika 
myndigheter. Det fanns ingen regelbunden återkommande volontärutbildning. De som blev 
volontärer slussades in i verksamheten i huvudsak genom mentorskap eller genom att ”gå 
bredvid” anställd personal på jouren. Det fanns ingen huvudansvarig för volontär 
verksamheten varken bland personal eller i styrelsen. 

Nya utmaningar och behovet av verksamhetsutveckling 
Hösten 2008 genomfördes en kombinerad utbildnings- och rekryteringsdag där omkring 25 
intresserade kvinnor deltog. De som anmälde sitt intresse för volontärarbete intervjuades och 
ett femtontal nya volontärer rekryterades. En kortare utbildning genomfördes i huvudsak 
genom att personal berättade om verksamheten och genom att inbjudna samarbetspartners 
berättade om hur de arbetade. Nu uppstod frågan om hur jouren på ett bra sätt skulle kunna 
föra samman nyrekryterade volontärer med de som arbetat ett tag? Hur skulle man kunna 
utveckla volontärverksamheten så att nytillkomna volontärer skulle komma in i verksamheten 
och känna sig välkomna?  
 
Flera frågor aktualiserades vid denna tid. Varför slutar volontärer efter en tid? Hur kan arbetet 
i kvinnojouren demokratiseras? Andra frågor som ställdes handlade om framtiden. Hur ska 
jouren hållas samman i en tid av förändring? Vilka utvecklingsområden för kvinnojouren och 
volontärverksamheten finns? Hur kan föreningen skapa gemensamma mål och en gemensam 
vision? 
 
Behovet av en utveckling av verksamheten var också ett resultat av omvärldens förändrade 
inställning till frågan som rörde mäns våld mot kvinnor.  Kommunernas yttersta ansvar för att 
ge stöd till kvinnorna och barnen hade tydliggjorts och kvinnojouren var inte längre enbart ett 
alternativ till den kommunala verksamheten utan också i allthögre grad ett komplement till 
denna. Socialtjänstens kvinnofridsrådgivning hade blivit en allt viktigare samverkanspartner 
för Kvinnojouren Jönköping. 
 
Det fanns medlemmar i föreningen som förde fram behovet av en återkommande 
volontärutbildning som skulle vara en grund för arbetet med våldsutsatta kvinnor. 
Kvinnojouren vill också synas mer som förening och erbjuda föreläsningar i aktuella teman. 
Trots att Kvinnojouren Jönköping var länets största jour hade man sällan arbetat utåtriktat på 
detta sätt. Flera tyckte att det fanns ett behov av ökad struktur inom föreningen. 
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Tanken föddes att samla volontärer och anställda som ett avstamp för det fortsatta arbetet. En 
kontakt togs med Avdelningen för Beteendevetenskap och Socialt arbete vid Hälsohögskolan 
(ABS) för att diskutera ett samarbete kring att genomföra en framtidsverkstad med 
Kvinnojouren Jönköping. Projektidén presenterades för Länsstyrelsen i Jönköpings län som 
ställde sig positiva till projektet.  Socialförvaltningen kontaktades och en ansökan om 
projektmedel skrevs. Socialnämnden godkände ansökan och projektmedel beviljades av 
Länsstyrelsen. Framtidsverkstaden genomfördes under våren 2009. 

Kvinnojouren och Framtidsverkstaden 
Det var självklart att både volontärer och anställd personal skulle delta i framtidsverkstaden 
på lika villkor. Allas röster skulle vara lika mycket värda. Det var därför viktigt att de som 
skulle leda verkstaden inte kom från den egna organisationen.  
 
På grund av praktiska och ekonomiska skäl hölls verkstaden under en helg i Jönköping. 
Ekonomin tillät inte övernattning och eftersom projektet bedrevs i samarbete med ABS blev 
det naturligt att vara i Hälsohögskolans lokaler. Framtidsverkstaden leddes av personal från 
ABS och de höll även i planeringen och anskaffandet av den utrustning som behövdes.  
Anställd personal på kvinnojouren bjöd in samtliga volontärer i föreningen via utskick genom 
post och mejl.  
 
Styrelse hade en förhoppning om att framtidsverkstaden skulle innebära ett bra sätt att försöka 
skapa ett ”vi” inom jouren, att låta alla röster bli hörda, att försöka skapa en mer långsiktig 
vision och att försöka strukturera volontärverksamheten. Det skulle också bli ett tillfälle för 
dem som kände sig engagerade att träffas och lära känna varandra. Man ville att det skulle bli 
ett avstamp inför framtiden – ett sätt att få veta i vilken riktning föreningen ville gå. Ett slags 
långsiktig arbetsbeskrivning inför framtiden som komplement till det uppdrag styrelsen 
beskrivit i föreningens verksamhetsplan. 

Metod 
Denna utvärdering är en s.k. internutvärdering av de visioner som framkom under 
framtidsverkstaden och vad den inneburit för kvinnojourens verksamhetsutveckling. Som 
verksamhetsledare har jag en förtrogenhet med hur arbetet inom föreningen såg ut innan, och 
hur den ser ut efter, framtidsverkstaden. Jag har också kunskap om omvärldens förändrade 
krav på verksamheten. Det faktum att jag är en del av verksamheten påverkar naturligtvis 
resultatet i utvärderingen och också mitt sätt att ställa frågor och tolka svaren. Det finns 
fördelar och risker med detta. En fördel är att jag är väl förtrogen med verksamheten och de 
villkor för den som volontärerna beskriver. En risk kan vara att mina egna erfarenheter får 
alltför stor inverkan på tolkningar av intervjusvaren. Jag har försökt hantera denna risk genom 
att lägga särskild vikt vid att urskilja och redovisa olikheter i intervjupersonernas svar. Jag har 
ändå valt denna form då jag har en förhoppning att denna utvärdering ska kunna peka framåt 
mot nya frågor som är viktiga att diskutera inom kvinnojouren och också mot nya sätt att 
arbeta med hela föreningens verksamhet. 
 
Då jag eftersträvat en dialog mellan volontärerna liknande den som uppstod under 
framtidsverkstaden föll valet på att använda en kvalitativ metod. Min förhoppning var att 
försöka skapa ett samtal mellan volontärerna där de tillsammans kunde minnas processen 
under verkstaden och fundera över hur föreningen ser ut i dag. Jag har valt att intervjua fyra 
volontärer och att intervjua dem två och två. En av volontärerna var nyrekryterad när 
framtidsverkstaden hölls, två av dem har varit aktiva i kvinnojouren under lång tid och en är 
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förutom sitt engagemang i volontärverksamheten också aktiv i styrelsen.  Intervjupersonerna 
är informerade om att intervjuerna kommer att användas i studien och de har gett sitt muntliga 
medgivande till detta. Jag kallar dem V1, V2, V3 och V4 för att upprätthålla konfidentialitet. 
Intervjuerna spelades in på band och transkriberades i sin helhet. 
	  
Jag ställde ett fåtal frågor kring vad volontärerna upplevt att vi åtgärdat sedan 
framtidsverkstaden där vissa utvecklingsområden identifierats. Utgångspunkt för frågorna var 
den så kallade ”bottenlistan” och den prioriteringsordningen den gett upphov till. Under 
intervjuerna användes dokumentation från framtidsverkstaden för att konkret påminna om vad 
som hände och vad man kom fram till.   
 
Annat material jag använt mig av är anonyma utvärderingar från den senaste 
grundutbildningen för volontärer. I avsikt att låta kvinnor som bott på Kvinnohuset få en röst 
och låta dem belysa aspekter som rör vistelsen i det skyddade boendet har jag också använt 
mig av material ur de intervjuer som genomförs när de flyttat från Kvinnohuset. Dessa 
intervjuer görs för att få veta hur de upplevt stödet i det skyddade boendet. När sådana 
uppgifter används antecknas de som boendekvinna. De kvinnor som deltar i 
uppföljningsintervjuerna då de flyttar från boendet blir upplysta om att materialet kan 
användas för verksamhetsutveckling och att detta givetvis sker under konfidentialitet. 
 
I följande avsnitt kommer jag att beskriva de utvecklingsområden för Kvinnojouren 
Jönköping som framkom under framtidsverkstaden. I avsnittet därefter beskrivs nuläget i 
jouren genom de arbetsgrupper som finns inom volontärverksamheten och genom de 
intervjuer som genomförts med volontärerna. Avslutningsvis ger jag min tolkning av aktuella 
framtidsfrågor dels genom det volontärerna lyfter fram i intervjuerna och dels genom de 
förändringar av verksamheten som omvärldens krav ställer på föreningen. 

Utvecklingstankar och framtidsverkstad i Jönköping 
Under en helg i mars 2009 samlades 24 kvinnor som alla var engagerade i Kvinnojouren 
Jönköping på olika sätt. Deltagarna utgjordes av volontärer i olika åldrar och med olika lång 
erfarenhet av att arbeta inom kvinnojouren och anställd personal. Temat för 
framtidsverkstaden hade bestämts av föreningens styrelse: Hur ser verksamheten i 
Kvinnojouren Jönköping ut om fem år.  

Kritikfasen och verksamhetens problem 
I denna fas identifierades genom en ”brainstorming” de områden där man såg störst behov av 
att förbättra verksamheten. Områden som uppfattades som problematiska ordnades i en 
”bottenlista”. Dessa områden var bland andra lokalerna, miljön för barn, efterkontakten med 
kvinnorna och samordningen mellan styrelse, anställda och volontärer.   
 
I denna ”bottenlista” framkom också andra områden som var mindre bra. Deltagarna tyckte 
det var en isolerande miljö i boendet med dålig bemanning och få aktiviteter på helger. Det 
fanns de som menade att det var dålig samordning av volontärer och man saknade en struktur 
i boendet. Några uttryckte denna avsaknad av struktur som problematisk då ”alla gör allt”. Ett 
annat problemområde var att man saknade utbildning för volontärer. När man i kritikfasens 
fortsättning försökte hitta mönster i kritiken kom man fram till att man borde prioritera 
områden som: 
 

• Ansvarsfrågor • Struktur • Boendemiljö 
• Träffpunkter för efterkontakt • Utbildning för volontärer  
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Fantasifasen och verksamhetens visioner 
I denna fas var det dags att ”brainstorma” kring visioner. Frågan man ställde var hur skulle 
kvinnojourens arbete bli bättre? Detta resulterade i en topplista av visioner. I topp kom 
visionen om ett nytt Kvinnohus vilken följdes av andra utvecklingsområden som resursbank 
och inventering av kompetenser bland volontärerna, efterhjälp till kvinnor, arbetsgrupper för 
volontärer med ansvariga samt struktur i dessa arbetsgrupper. 
 
Andra konkreta områden som borde prioriteras enligt deltagarna var  bra utbud av böcker på 
många språk och mer uteaktiviteter för kvinnor och barn. En del tyckte att det borde finnas 
dygnet runt bemanning i Kvinnohuset. Andra visioner var en god organisation inom 
föreningen, ekonomisk trygghet för jouren och utbildning till volontärer. 

Förankringsfas och konkretisering av visioner 
I förankringsfasens grupparbeten skulle visionerna konkretiseras. Samtliga grupper 
konkretiserade visionerna inom ramen för ett nytt hus. I det tänkta huset rymdes visioner om 
god integration, bra aktiviteter av olika slag för kvinnor och barn, god samverkan med 
socialtjänst, ett stödjande arbete baserat på empowerment, en trygg plats för växande med en 
tydlig struktur och ett organiserat arbete som bas. Med de teman för förbättring som kommit 
fram gavs följande förslag på arbetsgrupper.  
 

Boendemiljö: Förbättring av miljön i det skyddade boendet 
 

Barnen: Förbättra miljön i barnrummet. Erbjuda aktiviteter för barnen.  
 

Uppföljning och efterkontakt: Erbjuda stöd i form av efterkontakt med volontärer i 
tre till sex månader efter vistelsen i det skyddade boendet. Ordna ”drop in” kvällar 
och festliga tillfällen på kvinnojouren. 

 
Organisation och struktur: Arbeta för att strukturera organisationen och tydliggöra 
rollerna i jouren. Se över och göra tydliga arbetsbeskrivningar.  

  
Temagrupp: Inventera kunskaper hos volontärer. Ordna temakvällar t ex cykla, 
simma, sommarutflykter, studiebesök m.m. Arbeta med volontärutbildning. Jobba 
med integration, inventera vilka språkkunskaper som finns inom jouren. 
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Dagsläget – hur blev det? 
I detta avsnitt vill jag visa hur volontärverksamheten i kvinnojouren ser ut idag. Vissa av de 
arbetsgrupper som bildades under framtidsverkstaden existerar fortfarande medan andra 
arbetsgrupper har försvunnit eller ombildats. För att bättre förstå vilka arbetsgrupper som bytt 
namn eller omorganiserats väljer jag att presentera dem i en tabell där nuvarande grupper och 
vad de heter kopplas till de namn man gav dem under framtidsverkstaden. Därefter kommer 
jag att presentera hur de arbetsgrupperna idag bedriver sin verksamhet.  
 

Arbetsgruppernas aktuella namn Benämning vid framtidsverkstad 
Telefonjour Telefonjour 
Boendemiljö Boendemiljö 
Stöd i stunden Barnen 

Temagrupp 
Uppföljningsgruppen Uppföljning och efterkontakt 
Styrelsen 
Arbetsutskott 
Personalutskott 
Volontäransvariga 
Ekonomi/marknadsföring 

Organisation och struktur 

Tjejjour Tjejjour 
 
Nedan följer en kort beskrivning av hur arbetsgrupperna fungerar i dagsläget. Tanken är att 
arbetsgrupper kan tillkomma efter behov och allteftersom volontärer eller anställda får idéer 
om nya verksamheter. Volontärarbetet bedrivs också utanför dessa arbetsgrupper med enskilt 
stöd till kvinnor och barn i form av olika aktiviteter. Gåvopengar gör det också möjligt att ge 
stöd till kvinnor och barn som bor på Kvinnohuset att på egen hand göra olika aktiviteter 
tillsammans.  

Telefonjouren 
Telefonjouren har länge varit en av hörnstenarna i kvinnojourens verksamhet.  Arbetsgruppen 
bildades inte under framtidverkstaden utan fanns sedan tidigare. Telefonjouren utgörs av fem 
kvinnor som turas om att ha föreningens jourtelefon öppen dygnet runt alla dagar i veckan 
under hela året. Efter att kvinnojouren inskaffat en telefonväxel kan denna grupp föredela 
arbetet självständigt och tillfälligt avlösa varandra när det behövs. Några av kvinnorna i 
telefonjouren kan även under dagtid ta ansvar för kvinnojourens telefon då personal på grund 
av till exempel personalmöten, handledning eller vid andra tillfällen inte har möjlighet att 
svara i telefon. Denna arbetsgrupp bidrar till en hög tillgängligheten till kvinnojouren. 

Boendemiljögruppen 
Denna grupp arbetar med att förbättra boendemiljön på Kvinnohuset. Tillsammans med 
kvinnorna som bor i det skyddade boendet har man sytt gardiner, kuddar, handlat tavlor och 
lampor m.m. Små förändringar har ökat trivseln på Kvinnohuset. Belysningen i de 
gemensamma utrymmena var en av de första sakerna man förbättrade. Volontärernas 
ambition att involvera de kvinnor som för tillfället bor på Kvinnohuset lyckas ibland då de 
tillsammans syr eller planerar vad som borde köpas in. Det upplevs dock svårt att komma in 
som volontär i det som för tillfället är kvinnorna och barnens hem. En del menar att det känns 
som om de ”styr och ställer” i något som inte är deras. Ett tydligare stöd från anställd personal 
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har efterfrågats då det är svårt för volontärer att avgöra vad som skulle kunna förbättras i 
boendemiljön.  

Stöd i stunden 
Denna grupp är en sammanslagning av temagruppen och barngruppen. Tanken att skilja 
verksamheten i de båda grupperna visade sig inte vara genomförbar. Dels för att barnen och 
mammorna ville göra saker tillsammans dels för att det också rent praktiskt blev svårt att ha 
två skilda verksamheter vid träffarna. Volontärerna lånade till en början olika lokaler för 
verksamheten eftersom de lokaler kvinnojouren disponerar var för trånga. Vid dessa tillfällen 
hade man olika aktiviteter som smyckestillverkning, pysselkvällar, tröjtryck m.m. Mer och 
mer har även verksamheten handlat om olika utflykter och om sommarläger. Det har visat sig 
att denna verksamhet har blivit extra viktig för barnen. Under den tid de bott i det skyddade 
boendet har de knutit kontakter med andra barn och vuxna som blivit betydelsefulla och de 
vill fortsätta att träffa dessa personer även när de flyttat från Kvinnohuset.  
 
Temagruppen och barngruppen bytte namn efter att under ett år beviljats projektmedel för ett 
projekt kallat Stöd i stunden. Detta namn valdes för att visa på att man ville göra tiden i det 
skyddade boendet så bra och trygg som möjligt genom att försöka åstadkomma regelbundet 
återkommande ”roliga stunder” för barnen och kvinnorna. Detta för att bryta en känsla av 
oviss väntan under den tid de bor i skyddat boende. Varannan vecka på en bestämd dag kom 
två eller en volontär för att särskilt ägna sig åt barnen. 
 
I Stöd i stunden träffas man för att ha roligt och för att glömma det svåra man för tillfället går 
igenom. En annan tanke med verksamheten är att stödja bildandet av nya nätverk eftersom 
man sett av en del av kvinnorna blir ensamma när de flyttar från Kvinnohuset. Det har blivit 
en viktig regel att inte prata om problem vid de tillfällen man träffas för att ge alla möjlighet 
att skratta, ha kul och vara i nuet. Under de tillfällen då man reser bort förs ändå förtroliga 
samtal kvinnorna emellan. Även barnen har sådana samtal med varandra. Vänskap uppstår 
och deltagarna lär känna nya personer som de fortsätter att umgås med.  Kvinnor som bor i 
det skyddade boendet umgås med de kvinnor som tidigare bott på Kvinnohuset.  De har 
träffats i Stöd i stunden och fortsätter att umgås hemma hos de utflyttade kvinnorna. På så sätt 
kan kvinnorna komma från Kvinnohuset en stund. Detta är positivt då vardagen i ett skyddat 
boendet kan bli långsam.  

Uppföljningsgruppen 
Efter en något trevande inledning av verksamheten erbjuds nu alla som flyttar från 
Kvinnohuset kontakt med en eller två volontärer under en begränsad tid om de så önskar. Från 
jourens sida ser vi helst att det är två volontärer för att göra stödet mindre sårbart. 
Tillsammans med en anställd som är kontaktperson till kvinnan lyssnar volontärerna in vad 
hon vill ha för hjälp. Erbjudandet presenteras för kvinnan en tid innan hon flyttar från boendet 
för att hon ska kunna träffa volontärerna och lära känna dem.  
 
Till en början handlar det om hjälp vid själva flytten och senare kan det handla om praktiskt 
stöd med att betala räkningar, hitta i sitt nya bostadsområde eller få kontakt med 
familjecentral. I denna grupp kan också stöd vid en eventuell rättegång erbjudas. Man kan 
också följa med och handla eller gå och fika tillsammans.  
 
För att underlätta för kvinnorna att ta kontakt har en av volontärerna en ”jourtelefon”. Detta är 
också för att undvika att volontärer lämnar ut sina privata telefonnummer.  Efter några 
månader träffas man igen för att se hur det går och om kvinnan vill ha fortsatt kontakt. Oftast 
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planar kontakten efter en tid ut av sig själv men det finns enstaka kvinnor som får stöd under 
flera år.  

Organisationsgruppen 
I denna grupp återfanns flera av styrelsemedlemmarna. Till en början bestod gruppens uppgift 
av att se över föreningens stadgar och personalens arbetsbeskrivningar. Arbetet fördelades 
inom gruppen och detta genomfördes under den första tiden. Organisationsgruppen har sedan 
ombildats för att bli flera arbetsgrupper inom styrelsen. Numera finns arbetsutskottet som 
träffas innan styrelsemötet för att förbereda och diskutera frågor som ska behandlas under 
mötet. Vissa beslut delegeras också till arbetsutskottet mellan styrelsemötena. Ett 
personalutskott arbetar med personalfrågor och strukturen på arbetsplatsen. 
Volontäransvariga har ansvar för strukturen kring volontärverksamheten och kontakten med 
volontärer. Ekonomigruppen ser över föreningens ekonomiska organisation och har planer på 
att arbeta med marknadsföring av jouren.  

Tjejjouren 
Under framtidsverkstaden var några av deltagarna unga kvinnor som planerade att starta en 
tjejjour inom ramen för kvinnojourens verksamhet. Till en början gick de med i de olika 
arbetsgrupperna men beslöt sig senare för att koncentrera sig på att rekrytera flera personer 
för att få igång tjejjourens verksamhet. Idag år 2012 består tjejjouren av omkring 20 
volontärer. Verksamheten bygger på stödkontakter via chatt, mejl, telefon och besök. Chatten 
är öppen en gång i veckan på kvällstid. Antal chattkontakter har ökat under det senaste året. 
Tjejjouren arbetar även med information och opinionsbildning. De har arbetat för att öka 
medvetenheten om tjejjouren och tjejers situation genom att vara ute på skolor, i politiska 
ungdomsförbund och genom att synas i media. Under senaste året har de varit aktiva i 
projektet ”Kärleken är fri” genom att sprida information om barnkonventionen och 
hedersrelatera våld och förtryck på gymnasieskolor i kommunen. I detta projekt har de 
samarbetat med socialtjänst, polismyndighet, Rädda barnen, Brottsofferjouren med flera.   
 
Från och med september 2011 finns en projektanställd i tjejjouren som ska arbeta med att 
stärka verksamheten. I samarbete med socialtjänsten arbetar hon tillsammans med en 
projektanställd på fältgruppen med materialet ”Machofabriken”. Materialet är utarbetat av 
SKR, Roks och Män för jämställdhet och tar upp jämställdhetsfrågor och hur samhället skapar 
normer för manlighet. 

Intervjuer med volontärer 
För att belysa hur verksamhetsutvecklingen i Kvinnojouren ser ut är det intressant att få veta 
vad volontärerna säger om denna. I intervjuerna kan urskiljas ett antal teman som 
volontärerna återkommer till när de gör en tillbakablick för att diskutera om vad som hänt i 
jouren under de senaste tre åren. Dessa teman är områden som intervjupersonerna menar har 
haft betydelse för föreningen och som också fortsättningsvis ses som viktiga för 
kvinnojourens verksamhetsutveckling. Sådana teman har jag beskrivit under rubrikerna 
barnverksamheten, uppdrag och roller i föreningen, gränser och förhållningssätt, 
volontärverksamhetens förändring, samordning och struktur inom organisationen, samarbete 
med omvärlden, utbildning och gemenskap.  

Botten och toppen 
När vi pratar om framtidsverkstadens ”bottenlista” och ”toppenlista” har volontärerna tankar 
kring själva orden som valdes för att hitta utvecklingsområden. En synpunkt var att just 
”bottenlista” var något som klingade negativt för dem som arbetet länge i jouren. 
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V1: Ja, ja och jag tänkte att det var en del som yttrade sig som liksom inte hade 
varit med under resans gång.  
V2: Vi var ju väldigt många volontärer som nästan aldrig hade varit 
överhuvudtaget nere i lokalerna eller – att  man är helt ny och novis att man 
kanske inte är så insatt så det blev konstiga synpunkter eftersom en del visste 
ingenting. 

 
I ett examensarbete som beskriver framtidsverkstaden som metod och deltagarnas reaktioner 
och tankar kring denna lyfts och diskuteras vissa av deltagarnas reaktioner kring kritikfasen. 
(Heim & Rosander, 2009). Samtidigt som alla röster skulle vara lika mycket värda var det 
svårt för vissa att inte förklara bakgrunden till en del av det som identifierades som kritik. En 
del av deltagarna som arbetat länge i kvinnojouren uppfattade att de blev personligt 
påhoppade, något som inte var avsikten.  
 

Jag blev förfärad när jag såg, men herregud när jag vände blad… bottenlista… 
en och en halvt A4. Men vad var det som var bra, tänkte jag då? […] Men så 
här tre år efteråt var det så mycket som vi totalt kom fram till som inte var bra. 
Och så började jag leta, vad har vi då gjort? Sedan hittade jag en toppenlista 
också… men samtidigt, när man ser detta så det har vi ändrat och det har vi 
ändrat och det har vi ändrat. Så det blev ju så. [V3] 

 
Områden som volontärerna i intervjuerna lyfter fram som något föreningen arbetat med och 
där verksamheten förbättrats är lokalerna, efterkontakten med kvinnorna och samordningen 
och strukturen i föreningen. De tycker att situationen för barnen blivit bättre. Både vad det 
gäller de fysiska lokalerna som att barnperspektivet lyfts. De tycker att förhållningssättet till 
de kvinnor vi stödjer har förbättrats och blivit mera medvetet i och med den nya 
grundutbildningen. Handledning till volontärer kan man få om man ber om det men också 
genom grundutbildningens tydliga förhållningssätt. 
 
Volontärerna tar upp frågor som handlar om ansvarsfördelning mellan jouren och 
myndigheter och även inom kvinnojouren som något som blivit tydligare. Otryggheten 
ekonomiskt har minskat och de menar att det numera finns en mer långsiktighet kring 
ekonomin. Att politikerna är intresserade av verksamheten och att kommunen erbjudit jouren 
nya större lokaler ses som ett tecken på att politikerna vill fortsätta stödja verksamheten med 
ekonomiska resurser. Två andra områden som har utvecklats positivt enligt 
intervjupersonerna är nätverket med andra kvinnojourer och tjejjourens verksamhet.  
 
Visionen om ett nytt Kvinnohus har föreningen arbetat aktivt med och i och med att vi fått 
löfte om att flytta till nya lokaler 2013 menar de intervjuade att visionen uppnåtts.  
 

V4: De dåliga lokalerna är ju något som nu ska bli av. Det är ju verkligen något 
vi gjort. 
V3: Jo men visst, men vi har ju fortfarande kvar de gamla. Men planeringen är 
ju där. 
V4: Dessutom tycker jag att vi har ändrat om, alltså arbetat med lokalerna. Vi 
har påverkat lokalerna i den mån det har gått. Där har vi gjort ett bra arbete 
tycker jag. 
V3: Och kontakten med kvinnorna tycker jag. Det är ju både genomtänkt, 
genomarbetat och uppföljt. 

 



	   24	  

Det som inte gjorts är framförallt inventering av volontärers kompetenser och vad man som 
volontär vill bidra med inom kvinnojouren. Samtliga intervjupersoner menar att kvinnojouren 
inte är ”färdig” utan att jouren är en organisation i utveckling. Olika tankar om hur 
volontärverksamheten ser ut och om den förändrats positivt eller negativt ryms bland de 
intervjuade. Flera ser arbetsgrupperna som skapats som något positivt men strukturen för 
arbetet inom dessa bör förbättras. Två av intervjupersonerna menar att de inte har funnit sig 
tillrätta i den arbetsgrupp de tillhör. De tänker att det både kan bero på dem själva och hur 
arbetet inom gruppen utformats. 

Barnverksamheten 
Samtliga intervjupersoner menar att barnperspektivet stärkts. Även om volontärer och 
anställda redan innan såg barnen så tycker volontärerna att man nu ser dem bättre. Här lyfts 
Stöd i stundens verksamhet fram och intervjupersonerna menar att genom de aktiviteter som 
ordnas har miljön på Kvinnohuset blivit mindre isolerande. Stöd i stunden har skapat mycket 
fler uteaktiviteter för barnen och deras mammor.  Volontärerna tycker sig se att mitt i allt det 
svåra med att bo på kvinnojour så har barnen också trivts.  
 

V1: De är ju som syskon de har hittat varandra och det har blivit bra nätverk 
där de har sovit över hos varandra. Barnen vill ju vara på Kvinnohuset. De vill 
tillbaka, det har varit något positivt för dem. Man ser hur kul de tycker att det 
är. De hittar till ’sina saker’. Tänk första gången när det bara kom en kvinna 
och hennes barn. […] Nu är det så att man inte slutar i Stöd i stunden men det 
är ju inte upp till oss att säga nej. 
V2: Nej, det tänker jag med. Ska alla fortsätta vara med på detta? Men vem ska 
bestämma det? 
V1: Nej, de vill ju verkligen vara med och tycker det är synd om de inte kan 
någon helg. Men några har ’knoppat av’. Det är viktigt. Det är ju en fråga om 
man binder dem för hårt till oss. Men jag tror också att det handlar om ekonomi 
– det kan vara nästan det enda de kommer iväg på. Tänk resan till Visingsö till 
exempel. Att upptäcka… En mamma åkte ju dit och tältade med sina barn 
senare. 

 
Tankar och funderingar kring vad man gör och vad det kan få för betydelse för de kvinnor och 
barn man stödjer finns. En tanke är att erbjuda stöd och verksamhet som kvinnorna och 
barnen kan tacka ja eller nej till. En isolerande miljö kan brytas med utflykter och aktiviteter. 
Stöd i stunden och tanken att stödja kvinnor att hålla kontakt med sina nätverk har öppnat en 
dörr ut ur Kvinnohuset.  
 
Även det samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen som byggts upp och som 
resulterat i jourplatser på skolor och förskolor ses som en del i att jouren lyft 
barnperspektivet: 
 

V4: Barnverksamheten har förbättrats klart och kommer att bli bättre. 
V3: Och blivit framlyft kan man väl säga. Att man har mera fokus på barnen än 
vad vi hade tidigare. 
V4: Det här med barnperspektivet överhuvudtaget är väl steg som har tagits åt 
rätt håll när det gäller att det är en isolerande miljö. Det finns aktiviteter och 
möjlighet att åka ut. Det är ju på plussidan. 
V3: Ja, och förskola är ju ordnat. Att man åker ut på saker. Det har blivit bättre 
med folk och sedan har vi samordnat. 
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När det gäller stödet till barnen är det viktigt för mammorna att skola och förskola kommer 
igång så snart som möjligt. Det blir en viktig del i om man tycker att barnen fått bra stöd eller 
inte. Alla som haft barn i skola och förskola är också mycket nöjda med insatserna från 
skolans sida. De tycker att det varit bra med samtal och uppföljningar för att få veta hur det 
går för barnen. För detta finns en handlingsplan som skola och kvinnojour följer. På frågan 
om barnet fått det stöd hon/han behövt svarar en boendekvinna: 
 

Ja. Man lyssnade och pratade med mitt barn. Förstod henne, att hon ville ha 
mycket uppmärksamhet. Hon kände sig hemma, mer än hemma.[…] Hon ville gå 
tillbaka sedan efter att vi flyttat. Bra med snabbt dagis. Hon behövde det. 

 
Volontärerna menar att barnperspektivet förstärkts och att arbetet med barnen var en av de 
konkreta förväntningar om mer struktur som man hade under framtidsverkstaden. Att arbeta 
för att barnen inte ska känna sig isolerade på Kvinnohuset har varit en viktig del av 
utvecklingen. Trots att man bor i ett skyddat boende ska barnen ändå kunna få med sig en del 
positiva upplevelser av tiden på Kvinnohuset. Föreningen har en uppgift att göra vardagen så 
normal som möjligt för de barnen. 
 

Jag uppfattade det som då, när vi var på verkstaden, pratade vi mycket om 
barnens situation. Jag tror att kunskapen hos de anställda och i viss mån också 
hos volontärer eller en del av volontärerna har ökat om barnens situation och 
om vår roll i förhållande till barnen. Det får man ju också numera med sig i 
grundutbildningen. [V4] 

Uppdrag och roller i föreningen 
En fråga som ställs i den grundutbildning som numera är ett krav att man går innan man blir 
volontär i föreningen handlar om varför man engagerar sig i kvinnojouren. Denna fråga ställs 
för att ge en möjlighet att reflektera kring sina motiv för att arbeta som volontär. En del av 
intervjupersonerna funderar också över föreställningar om vad det innebär att vara volontär i 
kvinnojouren; 
 

V1: Det kan vara svårt att skapa någon framtid eller se några visioner framför 
sig om man inte har något hum om verksamheten. För då går man ju bara in 
med sina egna föreställningar om vad en kvinnojour är. För jag tänkte på det 
när man intervjuar alla som vill vara nya volontärer – vilka förväntningar de 
hade. En del ville bara sitta och hjälpa, sitta och lyssna och prata men det är ju 
inte alls så. 
V2: Mmm, klappa och hålla. 
V1: Ja, men det är ju inte alls så det är som volontär. Det är tvärtom. 

 
Fördelning av ansvar inom organisationen och att arbeta med struktur i verksamheten ses av 
flera av de intervjuade som viktigt för att stödet till kvinnor och barn ska kunna drivas 
långsiktigt. Styrelsen ska leda och stå som ansvariga för att driva verksamhet. De har ansvar 
som arbetsgivare, för ekonomin och för att driva de frågor man enas om i verksamhetsplanen. 
Medlemmarna (volontärerna) vill känna sig trygga med att styrelsen vet vad den gör och att 
det finns kunskap inom styrelsen för det uppdrag den har. Stadgarna ska följas och man ska 
inte behöva känna oro inför årsmöten. Stabilitet i en styrelse blir en viktig förutsättning för 
verksamheten inom föreningen. Kunskaper om omvärldens krav och förväntningar likaså. 
 

Jag har försökt följa det litegrann utan att ha varit här jättemycket så tycker jag 
att det är konkreta förändringar. Då tänker jag det har varit ett medvetet arbete 
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att förverkliga Huset. Och det är ju en väldigt konkret förändring. Jag har 
uppfattat att även styrelsearbetet har ändrats. Att det finns mera struktur i det. 
Att det finns ett fördelat ansvar. Jag är mycket lugnare och tryggare inför 
årsmöten nu än vad jag var förut. Det är en konkret förändring. Det känns som 
om folk vet vad de gör när de driver en rörelse. [V4] 
 

Att känna trygghet som volontär, styrelseledamot och anställd i en organisation som arbetar 
med socialt arbete blir en viktig del av verksamheten som lyfts fram i intervjuerna. Detta för 
att på bästa sätt stödja de kvinnor och barn som volontärer och anställda möter i arbetet på 
kvinnojouren. Ett tydligt och gemensamt förhållningssätt är en förutsättning för att möta 
kvinnorna och barnen med respekt.  

 
Jag uppfattar också att det har skett förändringar i relation till de boende. En 
ökad tydlighet i vad som förväntas och att det är en pågående process. Jag 
uppfattar det så att det är mycket mer strukturerat gentemot de myndigheter vi 
samarbetar med. Inte minst då mot socialtjänsten att det är mycket tydligare 
vilka förväntningar man kan ha på varandra. […] Och också att för de kvinnor 
som lämnar boendet här, det finns en slags struktur för deras möjlighet att 
behålla kontakten – inte för att hållas under armarna så där men som en 
möjlighet.[V4]  
 

Även det dagliga arbetet med kvinnor i det skyddade boendet menar denna volontär har 
strukturerats. Både gentemot kvinnorna och när det handlar om samverkan med socialtjänst. 
Volontärarbetet har också strukturerats och ett arbetssätt byggt på empowerment syns i 
verksamhetens alla delar. Både i stödet under tiden i Kvinnohuset och efter att kvinnan flyttat 
ut. Samma volontär lyfter fram tjejjourens verksamhet som en del där vi arbetat med 
rollfördelning inom jouren. 
 

V4: Också det här med Tjejjouren har kommit till och att projektet kring 
Machofabriken finns gör ju att vissa saker inte ligger på er anställda med 
information att gå till skolor på samma sätt. Det är en avlastning – och en del 
går att göra ihop. Det har med struktur att göra. 
I: Du pratade också tidigare om att projekten gör att det blir struktur? 
V4: Det gör det ju. Man är tvungen – att driva – att avsluta och att redovisa. Det 
som man kan förbanna ibland är också bra. Det kan vara en väldigt stor hjälp 
om man tar vara på det. 

 
Denna volontär ser fördelarna med att arbeta i projektform eftersom verksamheten då 
struktureras på ett tydligare sätt. Mål och delmål inom projekten ger en stadga och vägvisare 
samtidigt som redovisningar gör att man måste stanna upp summera och utvärdera det som 
gjorts. En ökad struktur inom föreningen tycks ge en glädje och framtidstro men det har också 
inneburit en större medvetenhet om hur sårbar en idéburen organisation kan vara. 
 

V1: Jag tror att det kan bli en fantastisk verksamhet framöver. Kanonhus och en 
volontärverksamhet som kan bli hur bra som helst. Vi har inte nått fram men vi 
har nått mycket längre på väg. Organisationen har utvecklats men sedan är det ju 
så att det som bygger på volontärverksamheten där kan man inte räkna med allt 
heller. Det är farligt att bygga på sådan verksamhet. Vissa saker ska anställda 
göra – volontärer är ett komplement. 
V2: Ja, för rätt som det är kan volontärer försvinna. Då faller saker. 
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V1: Då är det viktigt att man har de här strukturerna – hur jobbar vi? Vad står 
det i stadgarna så att inte något kan stjälpas på två röda… Det är ju så – vad 
jobbar man för? Jo, för kvinnorna och barnen. 

De anställda förväntas stå för det dagliga stödet till kvinnor och barn. Intervjupersonerna 
menar att stödet inte kan vila på frivilliga krafter då de kan försvinna ur verksamheten av 
olika anledningar. Anställd personal ska stå för struktur, ha ett tydligt barnperspektiv och vara 
de som har ansvaret för kontakten med de myndigheter jouren samarbetar med.  

Gränser och förhållningssätt 
Hur volontärarbetet ska se ut i förhållande till de kvinnor och barn man förväntas ge stöd 
innebär ibland svåra gränsdragningar. Det är inte självklart för alla volontärer att man går in i 
Kvinnohuset hur som helst. Det blir viktigt att kvinnorna både ska känna sig fria att tacka ja 
och nej till sällskap av volontärer.  
 

V1: Men det är en svår verksamhet. […] Du har en jätterespekt för dem som bor 
i huset. Du klampar inte in hur som helst. 
V2: Nej, jag vill inte det. Jag vill inte gå över deras gräns. Ska jag bara komma 
in och bestämma? ’– Nu ska vi hänga upp gardiner!  Det är lite svårt tycker jag. 
Det blir kanske bättre med det nya huset. Om det är gemensamma utrymmen. 
Som en verkstad med symaskiner. Dit man kan gå. Där kan man träffas 
spontant.[…] Nej, man känner inte riktigt sin roll. Vad är det man ska göra? 
Svårt att bara komma och fixa. Som att komma utifrån och det sitter två kvinnor 
i soffan – man kan ju inte, ja, man kan gå och heja. Men man kan ju inte 
[klappar i händerna] säga: ’– Nu ska vi sy!’ 
V1: Nej, hon kanske inte vill det, och så känner hon att hon måste det för att du 
kommer just då. 

 
De båda intervjupersonerna menar att det är enklare att vara volontär när man får ett 
formulerat uppdrag. Uppdrag kan komma från kvinnorna eller från anställd personal. Det 
skulle göra det enklare att hitta sin roll som volontär i förhållande till kvinnorna. Ett 
förhållningssätt där man respekterar kvinnornas integritet.  
 
Vid utflyttningssamtal då kvinnor flyttar från det skyddade boendet görs en kort utvärdering 
av hur de upplevt boendetiden. Kvinnorna känner sig i huvudsak väl bemötta men har också 
en del kritiska synpunkter kring det förhållningssätt de mött i boendet. På frågan om vad 
personalen/volontärer kan bli bättre på svarar en boendekvinna: 
 
         Att behandla alla på samma sätt. Bemötandet ska inte vara någon vänskap eller vara 

så familjärt. Det är heller inte bra att prata om problem på Kvinnohuset. En del vill 
ha omtänksamhet hela tiden. Bättre att boka samtal några gånger i veckan på 
kontoret. Man ska inte prata problem på Kvinnohuset. Det familjära gör att det blir 
jobbigt, att huset känns mindre och mindre. Att fika tillsammans är ok om ingen tar 
upp problem. 

 
 Kvinnohuset bör vara en fristad och en lugn plats där inte volontärer och personal pratar 
problem i de allmänna utrymmena menar denna boendekvinna. Vikten av ett gemensamt 
förhållningssätt där man skiljer det privata från uppdraget som volontär eller anställd skapar 
en tydlighet i stödet menar hon. När det gäller kontakten med volontärer säger samma 
boendekvinna: 
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På resor ska man glömma sina problem! Volontärer kan komma till Kvinnohuset 
men det är bra om det finns en plan för det så att man vet när de kommer. Som 
en lista på anslagstavlan som Stöd i stunden. […] Om man pratar om problem 
med en volontär ska det ske i enrum. Man känner verkligen att man är på en 
kvinnojour om man pratar problem i de allmänna utrymmena på Kvinnohuset. 
Man blir påmind om att man är en misshandlad kvinna. Det känns inte bra 

 
Boendekvinnans tankar kring verksamheten på Kvinnohuset speglar det volontärerna funderar 
över vad gäller förhållningssätt och struktur. Ett gemensamt förhållningssätt där man skiljer 
det privata från uppdraget som anställde eller volontär skapar en tydlighet i stödet. 
Kvinnohuset bör vara en fristad och lugn plats. När det gäller aktiviteterna vill 
boendekvinnorna i förväg själva välja om de vill vara med på dem eller inte. 

Volontärverksamhetens förändring  
Hos de som intervjuats finns det delade meningar om volontärverksamheten blivit större eller 
mindre sedan framtidsverkstaden. Trots att volontärerna blivit fler tycks inte fler 
volontärtimmar ägnas åt att stödja kvinnorna menar någon. 
 

V3: Jag har ju inte varit här lika ofta nu för tiden utan jag kommer när det är 
någonting. Och jag ringer ju själv och frågar. Men annars uppgifter för 
volontärerna har jag skrivit att jag funderar över. Jo, alltså hur många antal 
volontärer är rimligt, har jag tänkt? För nu är det ju jättemånga. Och vad det 
ska kunna finnas för uppgifter för alla och sådana funderingar har jag ju. Jag 
ser ju också på vilka som är här av de ideella. Att det har tunnats ut… eller att 
de glömmer att skriva upp sig. Jag vet inte. 
I: Du tycker att det är färre aktiva nu? 
V3: Ja, det är det. Det är inte så många namn här. Det är några som kommer 
tillbaka. Det har ju minskat. 
V4: Var är de andra menar du? 
V3: Men förr var det fler som kom hit… På den tiden var det uppskattat att man 
kom hit och bakade med dem eller gjorde några aktiviteter. Det var en fråga 
som jag ville lyfta. 
I: Så du upplever att det är färre volontärer? 
V3: Ja, jag undrar varför det inte är volontärer här på kvällar och helger och 
så… 
V4: Nu tror jag att jag vet vad du säger lite men jag tror att några personer var 
här ibland och gjorde sådana saker. Men jag tror inte att det var jättemånga. 
V3: Men det var att de hade mera sällskap när det var helger och… veckoslut.  

 
Det finns vissa tveksamheter hos någon av de intervjuade volontärerna kring hur 
volontärverksamheten har utvecklats. En intervjuperson menar att det kanske inte finns 
arbetsuppgifter för alla volontärer och att få av dem är i Kvinnohuset. Kanske detta kan ses 
som ett resultat av att verksamheten vuxit. Då man tidigare var färre antal volontärer som alla 
visste vad som hände i föreningen kände man sig mer insatt och informerad om 
verksamheten. Numera inträffar flera saker samtidigt vilket gör det svårt att veta vad alla 
andra sysslar med. Tjejjouren är på utbildning, några andra är iväg på utflykt med kvinnor och 
barn och en tredje håller i en utbildning i en annan jour. I föreningens statistik kan man se att 
antalet volontärtimmar ökat år från år. Under senaste året har de ökat med 1000 timmar. 
Sammanlagt har volontärer under det senaste året lagt ner över 3000 timmar av ideellt arbete. 
Jourtelefonen och allt styrelsearbete är inte inräknat i dessa timmar. Flera aktiviteter pågår 
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samtidigt men kanske färre volontärer än tidigare har insyn i hela föreningens verksamhet 
trots att det i veckobreven går att läsa vad volontärerna gör vecka för vecka.  
 
Tjejjouren är numera en stor och viktig del inom kvinnojouren. En tredjedel av nuvarande 
volontärtimmar utgörs av arbete och utbildningstid inom tjejjourens verksamhet. Kanske är 
det så att inte alla volontärer har bra kännedom om tjejjourens verksamhet. Utbildning har 
också blivit en viktigare del i verksamheten och utgör en större del än tidigare del av de aktiva 
volontärtimmarna. Och stödet till kvinnor och barn har förändrats. 
 

V3: Men å andra sidan har vi skrivit in det vi inte gjorde tidigare när vi räknade 
[avser en pärm där volontärtimmar förtecknas]. Ja, koloni, åka på resor det var 
ju aktiviteter som inte gjordes tidigare. Utan de flesta timmarna las här [i 
boendet]. Så det blir ju väldigt mycket om man åker i väg och bor med familjerna. 
I: Det är fler aktiviteter utanför tror jag… det kanske är färre som är i boendet? 
V3: Eller som går på rättegång. 
V4: Nej, det är det inte. 

 
Det är tydligt att det ryms olika uppfattningar om aktiviteten i kvinnojouren som den ser ut i 
nuläget även bland de volontärer som varit med i föreningen en längre tid.  Kanske de inte 
heller känner igen sig i volontärarbetet när de minns hur det såg ut förr. Då de tidigare 
arbetade som volontär tillbringades mycket av tiden i boendet medan volontärerna numera 
också ordnar utflykter och resor för de kvinnor och barn som bor och har bott i det skyddade 
boendet. Att aktivt arbeta för att det ska bli en mindre isolerande miljö i boendet har inneburit 
att man försöker ordna tillfällen att komma ut ur Kvinnohuset. Om aktiviteterna i Stöd i 
stunden säger två boendekvinnor: 
 

Det har varit kanonbra med aktiviteter till exempel resor, konserter, Skövde 
badhus. Det kunde gärna ordnas mer aktiviteter. Man är ju låst på ett sätt i 
boendet. Det var också bra att kunna hjälpa till att göra saker på Kvinnohuset 
när man hade tid och lust. Kanske man kan ha samarbete med något 
studieförbund så att man kan gå kurser? 

 
Boendetiden har varit bra. Man kan välja att inte vara med på aktiviteter. Jag 
har velat vara för mig själv ibland. 

 
De kvinnor som bor i det skyddade boendet har olika uppfattningar om aktiviteterna i huset. 
Situationen ser olika ut för dessa kvinnor. En del har arbete eller skola under dagarna och 
andra har inga sådana aktiviteter. Då vill de ha fler möjligheter att komma ut från 
Kvinnohuset och göra meningsfulla saker av sin tid. Det viktiga är att själv få välja när man 
vill vara med på olika aktiviteter. 

Samordning och struktur inom organisationen 
Vad gäller samordning inom organisationen menar intervjupersonerna att det finns mycket 
kvar att göra men också att det är ett område som innebär svårigheter för många föreningar. 
Samtidigt som de försöker hitta förslag på ökad samordnig och information mellan styrelse, 
anställda och volontärer ser de intervjuade också att de har eget ansvar för att få information. 
 

V2: Samordning av volontärer menar jag har blivit bättre. 
V1: Sitter man i styrelsen tycker man ju den har blivit bättre – men gör man inte 
det så vet man ju inte. Om man är aktiv i både volontärverksamheten och 
styrelsen så vet man ju. Sitter man inte i styrelsen så kan man bli ’off’ jättesnabbt. 
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V2: Det känner jag att jag är nu… ’off’. 
V1: Hur får man tag i det? För vi får ju veckobrev och vi får ju information. 
V2: Ja, det är jättebra. 
V1: Men man blir ju ändå satt i avbytarbåset. 
V2: Ja, men man har ju satt sig där själv. 
V1: Ja, lite så, men det är ju också… hur gör man när man har möten? Man 
riskerar att det blir en ’inneklick’ som är aktiva. De andra runt omkring, hur får 
man in dem så att de inte försvinner? 

 
Att känna sig efterfrågad som volontär ses som en del i samordningen mellan styrelse och 
volontärer. Att få information och att få veta vem som gör vad i föreningen likaså. Samtidigt 
finns en förståelse för att styrelsemedlemmar har ett stort ansvar och mycket att göra. 
Volontärträffarna blir en viktig mötespunkt där både volontärer, anställda och styrelse kan 
mötas. Där information kan ges och frågas efter. Men det finns också en önskan om en mer 
personbunden kommunikation. 
 

V3: Nu vet inte jag hur styrelsen gör gentemot andra volontärer men det händer 
ju aldrig att någon ringer upp från styrelsen och frågar: ’– Hur tycker du att det 
är?’ Hittar du någonting att göra eller har du synpunkter på volontärer eller… 
V4: Det som jag tycker är att jag vet väldigt lite om styrelsen. Nu känner jag att 
på senare tid har jag inte varit här så väldigt mycket men jag läser allt jag får. 
Och styrelseprotokollen brukar jag ibland gå och titta i.  
V3: Det har jag gjort någon gång också. 
V4: Man måste komma ihåg att man inte får förminska vad det är de går in i och 
det tar mer tid än man tror. Det är inte det som är min avsikt utan om man kunde 
hitta grejer så styrelsen kunde bli mer tydlig för volontärer. 
V3: Och sedan är det intressant, och det gör ni ju också, att någon av de 
anställda är med på volontärträffarna. Det var ju annorlunda tidigare för då bad 
vi någon vara med. Nu är ni ju alltid med. Och att ni också har något som är 
aktuellt inför sommaren, kurser och sådana saker. Och det tar ni upp. 

 
Styrelsearbetet är en viktig del av det ideella engagemanget inom kvinnojouren. Det finns 
många åsikter kring detta arbete. Man har en förståelse för att det tar mycket tid. 
Styrelseledamöterna är ansvariga för verksamheten, de ska hålla sig informerade om 
omvärldens förändrade skyldigheter och krav på verksamheten, de är arbetsgivare med allt 
vad det innebär och de ska föreslå vad kvinnojouren ska arbeta med i verksamhetsplanen. 
Samtidigt finns förväntningar på att bli uppringd som enskild volontär för att få berätta hur 
man ser på verksamheten och hur man har det som volontär.  

Gemenskap 
Det fanns förväntningar på att framtidsverkstaden skulle skapa en större gemenskap i 
föreningen. Intervjupersonerna funderar över begreppet gemenskap och vad som menas med 
det. 
 

V1: Nej, det har det inte blivit men det är ju ingen intresseförening om man säger 
så. Varför man går in och jobbar i Kvinnojouren är att man vill stödja kvinnor 
kvinna till kvinna så att säga. Det är inte för att jag ska umgås och ha det 
mysigt… 
V2: Med de andra volontärerna…. 
V1: eller att det ska vara någon syjunta eller något sådant. 
I: Kanske man vill lära känna andra som jobbar i jouren? 
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V1: Jag tror att det kan vara en poäng i det hela. Att om man har bättre 
gemenskap och roliga volontärträffar så tycker man att det är roligare att gå dit. 
[…] Man måste ha en uppgift i en förening för att hålla lågan igång. Men vill inte 
utestänga folk, för ibland gör man ju det, men det är när man har tidsbrist också. 
För det är jobbigt att få folk engagerade också. Sedan finns det människor som 
tar plats. Men det är ett hästjobb. 
V2: Men när man är med känns det som en gemenskap så att man känner sig 
välkommen. Men ibland kan det hända att man inte gör det.  

 
Det finns en medvetenhet om att man kan ha flera anledningar att bli aktiv i en förening.  Man 
menar att kvinnojouren inte är någon förening där man ska gå med för att träffa vänner i 
första hand. När man känner en gemenskap kan man göra det på olika sätt och att känna 
delaktighet är det viktiga. 
 

Jag tror att de personer som har hittat en arbetsgrupp att vara i där det har 
fungerat. Men om man inte finns däri då tror jag inte det finns någon större 
gemenskap. Det finns nog fortfarande arbete att göra. Sen vet jag inte om vi 
måste ha så mycket gemenskap ihop. Vi är ju faktiskt inte en gemenskapsförening 
utan vi är en förening som ska finnas till som stöd för kvinnorna. Därför är det 
viktigt med gemenskap i grupperna, det man har valt att göra. Där bör man ju 
känna att man har en gemenskap. Men jag tror inte att man behöver känna en 
gemenskap allihop utan det är snarare så att man behöver få information. Man 
behöver känna sig delaktig i ett arbete även om jag inte är på någonting så att jag 
kan dyka upp och erbjuda mina tjänster. [V4] 

 
Volontärerna bör fundera över vilka drivkrafter man kan ha, varför man engagerar sig i 
föreningen menar en av volontärerna 
 

V4: Tror att det är jätteviktigt att det har blivit mer och mer av att intervjua folk 
som ska vara volontärer så att man kanske inte kommer hit med den 
förhoppningen att det är en träffpunkt för människor som vill bli bekräftade. Jag 
kanske själv kommer hit för att känns mig nyttig, jag kan vara betydelsefull. Det 
är en bra drivkraft, men med en slags varsamhet. 
I: En del i grundutbildningen nu är att man funderar över det. Vad som driver 
mig? 
V4: Ja, det är viktigt. Allt är ok men att bli medveten om det, det tror jag är 
jättebra. Så gemenskap ja, att det är roligt när man känner att man gör ett bra 
jobb ihop. Det är en slags arbetsgemenskap. Och den tror jag jättemycket på. 
Men inte en fika-gemenskap eller ’vi har det bra’-gemenskap. 

 
Den förväntan som fanns på en större gemenskap betydde inte bara att trivas ihop på ett 
generellt plan. Att känna sig efterfrågad och till nytta, men inte främst för att tillfredsställa 
egna behov, är en slags arbetsgemenskap som kan vara en drivkraft. Som volontär bör man 
ställa sig frågan för vems skull engagerar jag mig i kvinnojouren? Och om man inte ställer 
frågan själv bör man få hjälp att ställa sig den menar intervjupersonerna.  

Samarbete med omvärlden 
Samarbetet utanför jouren och hur det kommer att påverka föreningen lyfts också fram i 
intervjuerna. Intervjupersonerna tycker att ett bra samarbete gagnar kvinnorna men det får 
inte innebära att föreningen tappar sitt oberoende gentemot kommunen.  
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Jag uppfattar det så att det är mycket mera strukturerat gentemot de myndigheter 
vi har samarbete med. De har ni [anställda] framförallt kontakt med. Inte minst 
då mot socialtjänsten. Det är mycket tydligare vilka förväntningar man kan ha på 
varandra. Och det är också tydligare vilka svårigheter som finns i samarbete 
mellan en myndighet och en frivilligorganisation. Som jag fortfarande tror är 
något att hålla ögonen på så att vi inte till exempel slukas, och blir en 
halvmyndighet. [V4] 

 
När en kvinna placeras i det skyddade boendet av socialtjänsten är numera kvinnojouren 
utförare av socialtjänst. Detta innebär krav på insyn, dokumentation och kvalitetssäkring av 
verksamheten.  
 

Det kommer att ändras det här med kraven från socialtjänsten när de ser över 
[skyddande] boendena. De ska ju kolla mycket om bemanning, natthärbärgen och 
så. Så det kommer nog att ändras tror jag. [V1] 

 
När volontärerna pratar om samarbetet med myndigheter kommer också frågan om 
kvinnojourens utveckling i relation till dem vi samarbetar med. Den del av verksamheten där 
vi är oberoende av socialtjänsten kan vi själva utforma och förstärka. 
 

Sånt som jag kan fundera över är just det här med människor från andra kulturer 
och med andra språk. Vet inte hur mycket som har hänt på den biten. Mera 
möjlighet till tolkar tror jag att det är. Men det är också en svårighet när man 
funderar över vilka enorma skillnader det är här och i många kvinnors 
[ursprungs]länder. Där kan jag på ett sätt tänka mig att vi som 
frivilligorganisation skulle ha större möjligheter än myndigheter att plocka in 
förståelse eller kunskap. Men jag vet inte riktigt hur… Att ta in vilka områden det 
är vi faktiskt kan utveckla som inte socialtjänsten kan göra. Det är en himla viktig 
bit alltså. [V4] 

 
Här möts tankar om att kvinnojouren kan vara både ett komplement och ett alternativ till den 
kommunala verksamheten. Jouren ska ge ett bra stöd till kvinnor och barn, ha ett 
professionellt förhållningssätt och försöka se nya utvecklingsområden för jourverksamheten. 

Utbildning 
Styrelsen i kvinnojouren har beslutat att alla som börjar som volontärer ska genomgå Sveriges 
Kvinno- och Tjejjourers grundutbildning. Detta ses som en del i kvalitetssäkringen av jouren. 
I intervjuerna återkommer volontärerna flera gånger till att detta är positivt. De tycker att 
utbildningen är bra. Blivande volontärer får ett tillfälle att reflektera kring sina egna gränser, 
sitt engagemang och uppdraget som volontär. En bra grundutbildning ökar också behovet av 
mer utbildning. Detta ses som positivt och en viktig del i volontärarbetet och för 
Kvinnojouren som förening.  
 

Det är att väldigt bra tror jag om en organisation är redo att utforska och 
förändra sig. Att vara en levande organisation. Precis som vi är levande 
människor, vi är men vi ändras ju hela tiden. Så jag tror det är en viktig utmaning 
faktiskt. Och även utbildning i form av studieresor, studiebesök som nu inför nya 
boendet till exempel, jag tror att det är jättebra utbildning. […] Jag tror att vi tar 
hand om nya volontärer bättre därför att vi erbjuder grundkurs. [V4] 
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Även tidigare tycker denna volontär att det fanns en god vilja att ta hand om volontärer och 
deras frågor. Var man intresserad fanns det någon att ringa och få stöd från, det fanns en 
beredskap för detta. Men detta stöd vilade på enskilda personer i föreningen. 
 

V4: Men om jag tänker på som det var innan när jag började då fanns det också 
ett slags utbildning, ville man så, jag tyckte att jag alltid kunde ringa och kolla 
med en person, det fanns ett ostrukturerat frö. Jag vet inte hur det var för dem 
som inte hörde av sig, men för mig som frågade och var intresserad och som ville 
veta mera så kände jag att det fanns en stor beredskap att dela med sig.  

 
I grundutbildningen tar man upp områden som tjej- och kvinnojourer och juridisk utveckling, 
kön, makt och våld och jourverksamhet. I utbildningsmaterialet betonas ett gemensamt 
förhållningssätt byggt på hjälp till självhjälp och där man som jourkvinna bör ha ett reflexivt 
förhållningssätt och vara medveten om jourens och sitt eget uppdrag. Styrelsen i 
Kvinnojouren Jönköping har ställt sig bakom detta förhållningssätt. Den värdegrund man 
enats om inom SKR förs genom grundutbildningen tillbaka till de enskilda jourerna. 
Nationella kursledare håller i grundutbildningarna. Några röster från volontärer som nyligen 
deltagit i SKR:s grundutbildning om avsnittet jourkunskap: 
 

Bra grund för nya jourare och bra att påminnas och tänka över sitt eget sätt att 
arbeta. 

          Förtydligande av jourverksamhetens uppdrag var bra. 
Allt var bra man fick mer insikt om hur man ska förhålla sig och bemöta kvinnor i 
jouren. 

 
I många av svaren i utvärderingarna tycker volontärer, eller jourkvinnor som de kallas i flera 
kvinnojourer, att de fått en bra bild av hur man ska arbeta i jouren och vilket förhållningssätt 
som förväntas av dem.  

Diskussion 
Genomgående tycks frågor om ansvarsfördelning vara viktiga för intervjupersonerna. De 
menar att det är viktigt att känna trygghet genom att det finns en struktur i verksamheten som 
handlar om fördelning av roller inom jouren och ansvarsområden kopplade till dem. Samtidigt 
pekar de på vikten av att kvinnojouren har en tydlighet i de förväntningar som finns gentemot 
socialtjänsten och vice versa. Det poängteras också i socialstyrelsens handbok Våld där det 
framhålls att: ”En grundläggande förutsättning (för samverkan) är att socialtjänsten 
respektive ideella föreningars ansvar, roller och uppgifter ömsesidigt klargörs och 
respekteras. Ideella föreningar har en självständig ställning och kan välja att arbeta på 
socialnämndens uppdrag”(Socialstyrelsen, 2011:53). 
	  
För att tydligare försöka illustrera Kvinnojouren Jönköpings olika verksamheter vill jag med 
bilden nedan visa hur socialstyrelsens riktlinjer påverkat jourens verksamhet. I bilden ger jag 
också exempel på verksamheter inom jouren som vilar på idéburen grund.  
 
När en kvinnojour har ett skyddat boende och i detta boende tar emot kvinnor via socialtjänst 
blir jouren numera ”utförare av socialtjänst”. Det innebär att det krävs ett biståndsbeslut för 
de kvinnor som får ett sådant boende beviljat av socialtjänst. Kvinnorna kan överklaga 
beslutet från socialtjänsten och klaga på stödet de får på kvinnojouren om det inte är nöjda 
med detta. Det innebär en ökad rättssäkerhet för de kvinnor vi stödjer. Att bedriva skyddat 
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boende på uppdrag av socialnämnd ställer krav på verksamheten. Exempel på sådana krav är 
kvalitetssäkring av verksamheten, dokumentationsskyldighet och insyn.  
 
Eftersom kvinnojouren är en idébunden organisation som är självständig kan jouren själv 
välja om man vill utföra sådana uppdrag eller inte. Kvinnojouren Jönköping har ställt sig 
positiv till att bedriva sådan verksamhet. Men jouren vill också värna om den del av 
verksamheten som vilar på idéburen grund. Hur stor del av föreningens verksamhet den delen 
blir avgör jouren själv. 
 

Utförare av socialtjänst Annan verksamhet på 
idéburen grund 

Exempelvis: 
• Stöd i form av skyddat 

boende till kvinnor via 
socialtjänst 

• Stöd till barn i skyddat 
boende 

• Dokumentationsskyldighet 
• Krav på kvalitetssäkring 
• Tillsyn av socialnämnden 
 

Exempelvis: 
• Stöd till kvinnor som inte 

kommer via socialtjänst 
• Telefonjour 
• Stöd i stunden 
• Uppföljningsgruppen 
• Tjejjour 
• Opinionsbildning 
• Utbildning 
 

 
Stöd till kvinnor som inte kommer via socialtjänst och telefonjour är arbete som redan tidigare 
utförts. Styrelsens beslut att utveckla verksamheten där jouren inte är utförare av socialtjänst 
har också lett fram till helt nya aktiviteter. Stöd i stunden och uppföljningsgruppen är nya 
verksamheter vilket uppskattas av de kvinnor och barn vi stödjer. Utbildning och 
opinionsbildning har getts större utrymme i verksamheten. Även tjejjourens stöd till unga 
tjejer via chatt, mejl och förbyggande arbete har blivit en viktig del av jourens verksamhet.  
 
Kvinnojouren behöver stå på flera starka ben för att fortsättningsvis kunna behålla sitt 
oberoende gentemot kommunen. Styrelse och verksamhetsledare behöver ta ansvar för att 
informera medlemmarna om omvärldens krav på verksamheten, vad dessa krav betyder för 
utvecklingen i föreningen och hur styrelsen ser på dem. Föreningen behöver skapa rum för att 
diskutera åt vilket håll jouren vill gå och vad det innebär för framtiden. Detta kräver också 
engagerade volontärer som sätter sig in i frågorna och tar till sig information och utbildning 
som erbjuds. De lokala kvinnojourerna inom kvinnojoursrörelsen står inför både utmaningar 
och nya möjligheter. 
 

 
Utförare av  
Socialtjänst 

 

 
Framtiden och dess 

möjligheter 
 

 

 
Annan verksamhet  
på idéburen grund 

 
 

 
I bilden ovan vill jag ge en illustration av den utvecklingspotential som finns. I den del jag 
kallar ”framtiden och dess möjligheter” har kvinnojouren en möjlighet att öka sitt 
engagemang till stöd för tjejer, kvinnor och barn och fortsätta bedriva ett aktivt 
jämställdhetsarbete. Här kan verksamheter utvecklas som både är ett kompelement och ett 
alternativ till kommunal verksamhet. Ett exempel på ett sådant arbete är det samarbetsprojekt 
som Kvinnojouren Jönköping inlett med socialtjänsten kring ett förebyggande arbete mot våld 



	   35	  

och för jämställdhet med materialet ”Machofabriken”. Andra möjliga verksamheter i detta fält 
är tjänster vi kan erbjuda utöver ett skyddat boende.  
 
Att Kvinnojouren Jönköping närmat sig riksförbundet (SKR) innebär att föreningen kan få 
stöd i denna utveckling. SKR ställer sig positivt till ökad insyn av arbetet i jourerna och att 
dessa kvalitetssäkras. Samtidigt vill förbundet värna om den idéburna rörelsens oberoende 
och varje förenings självständighet.  
 
Jag tycker mig uppfatta att det finns en stor glädje och framtidstro bland de volontärer jag 
intervjuat. De tycker att vi har gjort många bra saker men föreningen har fortfarande mycket 
kvar att göra. Under intervjuerna blev det ibland svårt att hålla sig till frågorna eftersom 
volontärerna gärna ville tala om framtiden och hur vi skulle kunna förbättra verksamheten. 
Idéerna är många men det finns också farhågor. Svårigheter i samarbetet med myndigheter 
finns och det är viktigt att värna om kvinnojourens oberoende och självständiga ställning. 
Man bör vakta på att inte jouren blir en ”halvmyndighet” som en av volontärerna uttryckte 
det. Det finns områden där jouren kan utveckla sin verksamhet på ett sätt som myndigheter 
inte har möjlighet till och det är viktigt att ge utrymme åt detta inom verksamheten. Det 
förutsätter fortsatta diskussioner, utbildning och en öppenhet gentemot andra aktörer inom 
civilsamhället menar en av volontärerna.  
 
Det förebyggande arbetet som tjejjouren har stora kunskaper och möjligheter att arbeta med är 
ett av dessa utvecklingsområden. Sedan framtidsverkstaden har verksamhetsplanen innehållit 
en tydlig målsättning att stödja tjejjourens verksamhet. Detta innebär att tjejjouren bör få en 
starkare röst inom föreningen. I Jönköping har vi sett en styrka i att tjejjouren och 
kvinnojouren arbetar tillsammans och att vi kan lära av varandra. 
 
Att fortsätta Stöd i stundens verksamhet är ett annat sätt att arbeta med den del av föreningens 
verksamhet där vi inte arbetar på uppdrag av socialnämnden. När kvinnorna själva beskriver 
vad som varit till hjälp under tiden i det skyddade boendet lyfter de fram att det varit bra för 
barnen och dem själva att få glömma det svåra ibland och bara koppla av och ha roligt. Här är 
det lätt för nya volontärer att komma in i verksamheten. Uppföljningsgruppen bedriver också 
ett arbete som inte påverkas av socialstyrelsens nya riktlinjer. Det stöd de volontärer som 
arbetar i denna grupp kan ge kvinnor och barn blir ett komplement till annat stöd. 
Boendemiljögruppen kommer i och med flytten till ett nytt Kvinnohus bli mycket viktig under 
den närmsta tiden. Allt utåtriktat arbete i form av föreläsningar och opinionsbildning bör 
fortsättningsvis prioriteras. Här kan kvinnojouren och tjejjouren synliggöras och bli en stark 
röst i det lokala arbetet. Kvinnojourens och tjejjourens uppdrag att driva frågorna framåt kan 
konkretiseras genom detta. Att fortsätta arbeta för god samverkan ger kvinno- och tjejjouren 
en stabil röst i frågor kring våld i nära relationer och unga tjejers situation. 
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Framtidsverkstad – en resurs i verksamhetsutveckling 
Ulla Åhnby 

Inledning 
Bakgrunden till denna rapport är ett projekt som påbörjades 2009 i samarbete Kvinnojouren 
Jönköping och Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete (ABS) på 
Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Projektet som handlar om att utveckla 
Kvinnojourens verksamhet inleddes med en framtidsverkstad5 vars tema var Hur ska 
Kvinnojourens verksamhet se ut om fem år? Deltog gjorde volontärer och anställda vid 
Kvinnojouren och ledare för verkstaden var Birgitta Ander och Ulla Åhnby vid ABS.  
 
Kvinnojourer beskrivs vara en frivillig organisation vars verksamhet bygger på människors 
engagemang och ideella arbete. Ett annat begrepp för frivillig organisation är idéburen 
organisation vilket jag kommer att använda mig av då kvinnojourers verksamhet bygger på en 
ideologisk grund. I Sverige bildades den första kvinnojouren 1978 och det finns bortåt 200 
kvinnojourer runt omkring i landet vilka är organiserade i någon av de två så kallade 
paraplyorganisationerna6 (Bylund, 2008). Engagemanget i en kvinnojour kan liksom i andra 
idéburna organisationer beskrivas och diskuteras utifrån begreppet civilsamhälle.  
 
Mina utgångspunkter i denna rapport är forskning kring/om civilsamhället samt erfarenheter 
från olika projektet där metoden framtidsverkstad har använts för att skapa delaktighet i 
utvecklings- och förändringsarbete. En annan utgångspunkt är verksamhetsutveckling och 
lärande7 främst utifrån frivilliga / idéburna organisationer.  
 
Kvinnojourens verksamhet bygger som tidigare nämnts på engagemang och ideellt arbete. 
Utifrån det aktuella projektet handlar arbetet om att vilja vara delaktig i att utveckla 
Kvinnojourens verksamhet. Som hjälp i denna verksamhetsutveckling har metoden 
framtidsverkstad använts.  Metoden framtidsverkstad har en central plats i projektet och kan 
ses som ett exempel på hur delaktighet kan skapas i samband med ett utvecklingsarbete. 
Metoden kommer att beskrivas utifrån dess teoretiska grund men också utifrån den 
framtidsverkstad som genomförts inom ramen för detta projekt. 
 
Det finns som jag ser det en nära koppling till det engagemang som metoden skapar och 
engagemang i civilsamhället och ett centralt begrepp är delaktighet vilket också har betydelse 
för att en verksamhet skall kunna utvecklas. I min beskrivning av människors delaktighet och 
engagemang kommer jag att knyta an till forskning kring civilsamhället, erfarenheter från 
”Kvinnojoursprojektet”, metoden framtidsverkstad och begreppet lärande.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Metoden framtidsverkstad kommer att beskrivas längre fram i arbetet. 
6 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund 
(SKR)  
7 Jag väljer att använda begreppet verksamhetsutveckling och lärande i stället för organisationsutveckling.	  
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Arbetet avslutas med en diskussion utifrån betydelsen av människors delaktighet och 
engagemang och framtidsverkstad som resurs i samband med verksamhetsutveckling. 

Syfte  
Syftet med rapporten är att utifrån metoden framtidsverkstad och forskning kring 
civilsamhället visa på människors engagemang och delaktighet i utveckling av idéburna 
organisationer. 
 
Några övergripande områden som knyter an till ovan och som jag avser att belysa med 
utgångspunkt i civilsamhället är: 
 

• Vilken omfattning och inriktning har människors delaktighet och engagemang? 
• Människors motiv till att delta i ideellt arbete  
• Vilen betydelse har engagemanget för den enskilde? 
• Verksamhetsutveckling och lärande 

Några olika sätt att se på delaktighet 
Begreppet delaktighet är ett centralt begrepp i metoden framtidsverkstad och är utifrån ett 
bottom-up perspektiv centralt i ett utvecklings- och förändringsarbete. Enligt Blennberger och 
Johansson (2010) handlar delaktighet om samspel, ett gemensamt ansvar och en ömsesidig 
påverkan. Molin (2004) i sin tur skriver att delaktighet handlar om att ta del i något, vilket 
kan vara i form av en aktivitet eller i en social gemenskap. Författaren framhåller att 
begreppet tolkas på olika sätt av olika individer och grupper och det är därför viktigt att det 
sätts i ett sammanhang. Det är också viktigt att ta hänsyn till den enskilde individens 
upplevelse av delaktighet. 

Delaktighet kan även ses utifrån socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 3 kap 1§ som föreskriver 
att kommunerna ska samarbeta med andra aktörer till exempel organisationer och föreningar 
av olika slag för att främja människors levnadsförhållanden. 

Utifrån regeringens proposition 2009/10:55, ”En politik för det civila samhället” är det enligt 
regeringen angeläget med ett högt deltagande av ideellt arbete. I propositionen hänvisas till 
exempel till Putnam och hans teorier kring socialt kapital8 men också till den kritik som 
Rothstein9 för fram liksom att det finns ett positivt samband mellan delaktighet, ideellt arbete 
och ”tillit till andra människor” och ”bättre självskattad hälsa” (s.107). Det nämns också i 
propositionen att människor skall ses som sociala varelser och betydelsen av gemenskap med 
andra människor lyfts. Känslan av sammanhang, delaktighet och meningsfullhet är också 
begrepp som tas upp och kopplas till människors välbefinnande. Då Jungk och Müllert (1996) 
utvecklade metoden framtidsverkstad var det i syfte att göra människor delaktiga i de frågor 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Putnam (2006, s. 8) hävdar att ”deltagandet i organisationsväsendet skapar ett ”socialt kapital” som innebär 
att medborgarnas mellanhavanden kan bygga på ”förtroende” för andra människor i samhället”. 
Socialt kapital handlar om den tillit som individer i en grupp eller i ett samhälle har för varandra (www. 
Wikipedia.se, 2012 -02-24). 
9 Rothstein i proposition 2009/10:55, s. 106 ”En invändning har varit att det inte främst är engagemanget i det 
civila samhällets organisationer, utan snarare att samhället har en låg grad av korruption och en stark välfärd, 
som ger upphov till känslor av tillit och därmed till ökat socialt kapital”.	  
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som de själva är berörda av och metoden kan ses som en mötesplats där olika aktörer möts 
och en dialog påbörjas. Den fortsatta processen kan om den är livskraftig så småningom landa 
i en nätverksmodell för fortsatt samverkan och skapa delaktighet för fler än de som deltog i 
själva projektet. Samtidigt kan det också finnas en risk att metoden skapar utanförskap, om de 
som inte är med i själva verkstaden känner sig utanför. 
 
Propositionen (2009/10:55) har vuxit fram utifrån forskning kring civilsamhället och 
demokratiutredningen från 1999. I propositionen tas nya så kallade ”spelregler i form av en 
Överenskommelse mellan stat och civilsamhälle” (s. 26) upp. Linderyd (2008) ser denna 
Överenskommelse som ett syfte att skapa förutsättningar för ett livskraftigt civilsamhälle. Den 
så kallade Överenskommelsen är också ett tecken på en önskan om samverkan och den 
bygger på en dialog mellan sociala områdets idéburna organisationer där Kvinnojouren kan 
ses som ett exempel, kommuner, landsting och regering. Enligt regeringen (2008) är 
huvudmålet med Överenskommelsen   
 

Att stärka idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som 
röstbärare och opinionsbildare, samt att stödja framväxten av en betydligt större 
mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvård och omsorg. 
Överenskommelsen skall tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala 
området och möjliggöra för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med andra 
aktörer verksamma på området (Regeringen, 2008, IJ2008/2010/UF, bilaga 1). 

 
I en organisation eller i en verksamhet kan delaktighet också få betydelsen kunskap det vill 
säga att alla medarbetare har kunskap om verksamhetens mål och ambitioner, ett måste för att 
kunna vara delaktig i en utveckling (Ellström, Ekholm & Ellström, 2003). 

Framtidsverkstad som metod i utvecklings- och 
förändringsarbeten 
Robert Jungks idéer kring metoden framtidsverkstad  
Framtidsverkstäder är en strukturerad och pedagogiskt inriktad metod för att stödja människor 
till att mötas på ett kreativt och konstruktivt sätt. Metoden har sina rötter i Tyskland och dess 
grundare Robert Jungk utvecklade tillsammans med sin kollega Norbert Müllert metoden 
under 1960-talet. Syftet med metoden är att öppna upp möjligheter till engagemang, skapa 
nya idéer och låta människor tillsammans arbeta fram alternativa lösningar till exempel i ett 
utvecklingsarbete. Syftet är också att hjälpa människor förverkliga sina idéer. 
Framtidsverkstäder beskrivs med en tydlig ideologi som bygger på en positiv människosyn 
och en positiv syn på förändringsarbete. Metoden skall hjälpa människor att stärka sitt 
självförtroende, frigöra kreativitet och skapa handlingsplaner för fortsatt arbete. Vidare 
handlar det om att lotsa människor till att ta makten över sina egna liv samt stödja social 
mobilisering. Genom dess tydliga ramar skapas också trygghet bland deltagarna att våga gå 
utanför traditionella ramar.  
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Robert Jungk var av judisk bakgrund och tvingades leva i landsflykt under andra världskriget. 
Hans intresse och engagemang för samhällsfrågor och demokrati fick honom att utveckla 
metoden framtidsverkstad för att göra det möjligt för människor att vara delaktiga i 
samhällsutveckling utifrån sina egna perspektiv (Jungk & Müllert, 1996; Denvall & Salonen, 
2000). 

Bristen på delaktighet var enligt Jungk och Müllert ett stort problem och med metoden 
framtidsverkstad ville de öppna upp möjligheter till engagemang och delaktighet. Själv 
skapade Robert Jungk debatt och engagemang genom att både vara en flitig författare och 
föreläsare. Under sina föreläsningar var han mån om att ha en dialog med åhörarna och på så 
sätt skapa engagemang. För Jungk var det viktigt att människor gavs möjlighet att påverka sin 
egen situation samt att människor också fick stöd i det arbete som de engagerade sig i. Han 
var också intresserad av att studera hur människor arbetade tillsammans i grupp. Intresset för 
pedagogik och samhällsfrågor tillsammans med intresset hur människor organiserar sig och 
arbetar tillsammans kan man säga utgör grunden till metoden framtidsverkstad (Jungk & 
Müllert, 1996; Denvall & Salonen, 2000). 
 
Tillåtelse att få vara visionär var viktigt för Jungk och Müllert vilket också har satt sin prägel i 
framtidsverkstadsmetoden. Metoden gör det möjligt för människor att vara aktiva och på ett 
fantasifullt och stimulerande sätt delta i utvecklings- och förändringsarbete av olika slag. Han 
var tydlig med att det var de som var berörda som också skulle arbeta fram idéer och vara 
delaktiga i hela processen. Metodens grundstomme kan beskrivas utifrån begreppen, social 
fantasi, motkraft och generativ planering. Social fantasi handlar om att låta människor 
komma samman och under demokratiska former får drömma och skapa framtidsvisioner. Med 
motkraft menar Jungk och Müllert att vi människor har förmåga att skapa alternativa 
lösningar. Dessa alternativ kan utgöra en motkraft till exempelvis de samhällsförändringar 
som vi ställs inför. Ett tredje begrepp som beskriver grundstommen i metoden är begreppet 
generativ planering som får symbolisera ett ”brukarperspektiv”. Jungk och Müllert är tydliga 
med att vi människor inte bara skall ges möjlighet att tillsammans vara med och diskutera, 
identifiera problem och skapa visioner om framtiden utan vi skall också ha ett verkligt 
inflytande (Jungk & Müllert, 1996; Denvall & Salonen, 2000; Henning & Åhnby, 2008). 
 
I Sverige har metoden främst utvecklats vidare av Verner Denvall och Tapio Salonen (2000) 
vilka ger följande beskrivning av metoden: 
 

En framtidsverkstad bygger på en genomtänkt grundsyn kring hur ett möte ska 
hanteras, hur processerna blir demokratiska och har en tydlig strävan att stödja 
deltagarna så att de får möjlighet att formulera idéer och handla tillsammans (aa, 
s. 19). 

Centrala begrepp i metoden framtidsverkstad  
Metoden har som tidigare nämnts utvecklats vidare i Sverige. Verner Denvall och Tapio 
Salonen har utifrån sina erfarenheter med metoden skrivit boken Att bryta vanas makt – 
Framtidsverkstäder och det nya Sverige. Författarna lyfter bland annat fram olika 
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dimensioner som enligt dem bildar ideologisk grund för utvecklings- och förändringsarbete. 
Dessa dimensioner kan också identifieras i metoden framtidsverkstad och beskrivs enligt 
följande: 
 

Synen på den enskilda människan innebär att människor skall uppmuntras och 
stödjas till att ta eget ansvar. Det finns också en tro på människors förmåga att ta 
ansvar för sitt eget liv och för sin omgivning. För att kunna ta ansvar krävs viss 
grad av frihet och det som kan hindra eller försvåra ansvarstagande beror inte på 
den enskilda individen utan ligger på samhällsnivå.  

 
Synen på mänsklig utveckling framhåller att människan utvecklas i gemenskap 
med andra människor och genom konkreta handlingar. Dimensionen beskriver 
också att det ständig sker en utveckling och förändring och att vi tillsammans 
formar denna utveckling.  

 
Synen på kollektivt skapande uttrycker att människan är social och utvecklas i 
mötet med andra människor. I samspelet med andra människor skapas en kollektiv 
kraft och energi.  

 
Synen på samspelet mellan kritik och vision. För att våga gå utanför givna ramar 
och för att kunna skapa något nytt krävs ett förhållningssätt som speglar både 
kritik och vision. Det är också viktigt att kunna se sammanhanget mellan kritik 
och vision. Enbart kritik kan leda till destruktiva handlingar och det finns en risk 
att vi inte tas på allvar med enbart visioner.  

 
Synen på demokrati handlar om att människor är samhällsmedborgare och skall 
göras delaktiga i frågor och beslut som berör dem. Det är skillnad mellan att vara 
åskådare och deltagare och i ett demokratiskt samhälle skall människor ha lika 
värde.  

 
Synen på framtiden framhåller att vi tillsammans kan både påverka och välja vår 
framtid (Denvall & Salonen, 2000, s. 14-16 ). 

Framtidsverkstad och dess genomförande 
En framtidsverkstad genomförs utifrån en tydlig struktur och innehåll och bygger på 
deltagarnas gemensamma ansvar och där alla deltagares röster har lika värde. Utifrån ett givet 
tema genomförs verkstaden med hjälp av tre faser och sen fortsätter arbetet i mindre grupper. 
 
Verkstaden inleds med en kritikfas där man tillsammans gör en probleminventering utifrån det 
givna temat därefter följer fantasifasen som handlar om att fritt utan hämningar ”spåna” fram 
kreativa och fantasifulla lösningar. I tredje fasen kallas för förankringsfas och knyter man 
ihop de två tidigare faserna och deltagarna diskuterar gemensamt fram olika områden som 
känns viktiga att arbeta vidare med. Utifrån dessa områden bildas mindre arbetsgrupper som 
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börjar diskutera konkreta handlingsplaner för utveckling och förändring. De tre faserna 
genomförs under en till två dagar gärna som internat och därefter fortsätter deltagarna sitt 
arbete i de mindre grupperna fram till en gemensam uppföljning som sker några månader 
senare. Deltagare är särskilt inbjudna och är på olika sätt berörda av det tema som 
framtidsverkstaden utgår ifrån. Det är initiativtagaren till framtidsverkstaden som också 
bjuder in deltagare. Vanligt är att framtidsverkstaden leds av två utifrån kommande ledare. 
Tanken är att själva framtidsverkstaden ska kunna leda till en permanent utvecklingsprocess 
och det är efter ovan beskrivna faser som själva förändringsarbetet börjar. 

Kvinnojouren – en del av civilsamhället 
Begreppet civilsamhälle har funnits med i den svenska samhällsdebatten ett 20-tal år. Utifrån 
en historisk referensram som Trägårdh (1995) beskriver har begreppet används av olika 
medborgarrättsrörelser i Östeuropa och begreppet ”medborgarsamhälle” skulle kunna vara ett 
sätt att beskriva nutidens ”civilsamhälle”.  
 
Då Trägårdh (1995) beskriver begreppets utveckling i Sverige hänvisar han bland annat till 
Jean Cohan, och Andrew Arato som enligt Trägårdh är betydelsefulla referenser då 
civilsamhället skall förklaras. I sin beskrivning av det civila samhället lyfter Cohan och Arato 
lokalsamhällets betydelse för demokratin och känsla för engagemang och deltagande. Detta 
kan jämföras med Jungk och Müllert (1996) som framhåller att ett samhälle som präglas av 
demokrati där skall människor vara deltagare inte åskådare. De framhåller också att vi 
människor inte bara skall ges möjlighet vi skall också ha ett verkligt inflytande. 
Framtidsverkstan kan beskrivas som exempel på metod som gör det möjligt för människor att 
vara delaktiga. 
 
Dahlkvist (1995) menar att begreppet civilsamhälle från grunden var ett politiskt-ideologiskt 
begrepp och kan ses som en särskild sfär i samhället. Denna sfär kan beskrivas som en 
motsats till staten. Utifrån ett idéhistoriskt perspektiv fanns en önskan om att civilsamhället 
skulle bidra med något mer än det ”övriga” samhället. Detta ”mer” skulle enligt von Essen & 
Svedberg (2010) kunna handla om delaktighet. Jag återkommer senare i arbetet med en 
diskussion kring en organisations mervärde och vad detta kan innebära. Begreppet 
civilsamhälle skall enligt författarna sättas i relation till den samhällskontext som begreppet 
befinner sig och därför finns också olika uppfattningar om vad civilsamhället kan tänkas bidra 
med.  
 
Samhälle kan beskrivas utifrån olika sfärer. Hur många sfärer som finns, är dock olika för 
olika forskare. Nedan ges exempel på några definitioner av begreppet civilsamhälle som en av 
samhällets sfärer. Wijkström och Lundström (i Wijkström & Einarsson, 2006) exempelvis (se 
figur 1) delar in samhället i fyra olika sfärer och civilsamhället utgör en av sfärerna. De 
övriga är stat, näringsliv/marknad och familjesfär.  
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(Figur 1. Wijkström & Einarsson, 2006, s. 6) 

 
Något annorlunda beskrivning gör Zetterberg (1995) då han beskriver välfärden utifrån en 
pall med tre ben där olika ben får symbolisera civilsamhället, staten och marknaden vilka 
också har olika uppgifter att fylla i samhället. Civilsamhällets uppgift är att utveckla moral 
och värderingar, den statliga sfären skall hålla ordning i samhället och inom marknaden 
handlar det om ekonomi och fri konkurrens.  
 
Inom forskningen förekommer olika uppfattningar om familj och släkt skall ingå i 
civilsamhället eller inte. Svedberg, von Essen och Jegermalm (2010) definierar civilsamhället 
som ”ideella eller frivilliga organisationer och informella nätverk samt alla de aktiviteter 
som pågår i dessa sammanhang” (s. 8). Genom denna definition lyfter författarna bort de 
aktiviteter som genomförs inom ramen för staten, marknaden och kärnfamiljen. Svedberg mfl 
(2010) skiljer alltså på ideella/frivilliga insatser och informella insatser. Informellt arbete är 
de hjälpinsatser som ges regelbundet och oavlönat till någon i det egna hushållet eller utanför 
detta och ideellt arbete är obetalda insatser som görs i frivilligorganisationer. De motiverar sitt 
ställningstagande med att det är en skillnad på insatser som ges av anhöriga och insatser som 
ges av dem som är utanför familjen. Författarna menar att det inom ramen för familjen råder 
en särskild relation som är präglad av ”tid, kärlek, respekt, plikt, skuld och återgäldande” (aa, 
s. 8). 
 
Även Linderyd (2010) skiljer mellan formella och informella delar av civilsamhället. Till den 
formella delen hör till exempel medlemskap i föreningar som ibland drivs av personal som är 
anställda och/eller av oavlönat arbete. Till den formella delen kan medlemskap eller 
volontärskap i kvinnojouren räknas.  
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Enligt proposition 2009/10:55 ses civilsamhället som en viktig del i det demokratiska 
samhället och begreppet ”det civila samhället” används i betydelsen av att vara ”en arena 
skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och 
organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen” (s. 28). Målet med att skapa en 
dialog mellan de olika aktörerna är att:  

 
Utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga utifrån 
engagemanget och viljan att påverka den egna livssituationen eller samhället i stort 
 
Stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen 
och välfärden både som röstbärare och opinionsbildare och med en, mångfald 
verksamheter 
 
Fördjupa och sprida kunskapen om civilsamhället (prop. 2009/10:55 s. 44). 

 
Kvinnojouren kan vara en av dessa aktörer och målen kan i sin tur kännas igen i metoden 
framtidsverkstad. Att göra människor delaktiga och att människor som är berörda av en 
förändring också ska vara med och påverkar förändringen var det som Jungk och Müllert 
(1996) avsåg med metoden. När det gäller demokrati, så uttryckte sig en deltagare i annan 
verkstad sig så här vid en uppföljning framtidsverkstan har stärkt demokratin (Henning mfl, 
2009, s. 250).  

Omfattning av ideellt arbete 
När man som volontär engagerar sig i en kvinnojour är det en form av ideellt arbete Det 
ideella engagemanget är i vårt land stabilt och håller hög nivå. Omfattningen utifrån 
befolkningsstudier10 mellan åren 1992-2009 visar att cirka hälften av alla vuxna svenskar har 
ett ideellt engagemang. Det ideella arbetet är något mindre bland kvinnor än män samtidigt 
som männen också har ökat sitt engagemang till en viss del (von Essen, 2010; Svedberg mfl, 
2010).   
 
Enligt von Essen och Svedberg (2010) är människor som engagerar sig, ofta engagerade i mer 
än en organisation och engagemanget är ofta förknippat med ett medlemskap. Svedberg mfl 
(2010) framhåller att det svenska föreningslivet utmärker sig vad gäller medlemskap, 
inflytande och omfattning av det ideella arbetet. Äldre människor visar sig i större grad vara 
medlemmar i de organisationer som de engagerar sig i jämfört med yngre. Även Putnam 
(2006) berör medlemskapet och anger att det enbart är de nordeuropeiska länderna som kan 
mäta sig med USA vad gäller föreningsmedlemskap och han påpekar samtidigt att man måste 
skilja mellan formellt medlemskap och verkligt engagemang. Putnam (2006) beskriver en 
utveckling som pekar mot att vi får färre så kallade lokalföreningar. Detta kan enligt 
författaren leda till att medlemskap i en förening inte på samma sätt som tidigare för med sig 
ett socialt kapital då möjligheten för medlemmar att träffas och umgås minskar när eller om 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   Befolkningsstudierna	   har	   genomförts	   i	   samverkan	   mellan	   Ersta	   Sköndals	   högskola	   och	   Statistiska	  
centralbyrån	  (SCB).	  	  



	   45	  

en lokalförening försvinner. Egna erfarenheter utifrån olika projekt är att det lokala arbetet har 
varit starkt och mycket betydelsefullt. De lokala organisationer har alla haft en central 
organisation (riksorganisation) men jag upplever att lokalföreningarna till stor del haft 
möjlighet att arbeta självständigt och det är lokala förutsättningar som har betydelse i vad mån 
föreningen är stark eller ej och i detta sammanhang har de enskilda medlemmarna en 
betydelsefull roll. 

Människors engagemang 
Ideellt arbete bygger på människors engagemang. När det gäller svensk forskning om 
civilsamhället är det just människors engagemang som är ett av två huvudspår. Det andra 
spåret inriktar sig på forskning om civilsamhällets organisationer (von Essen & Svedberg, 
2010). Statistiken visar att vi i Sverige har ca 200 000 ideella organisationer och då är bara de 
större organisationerna räknade. Det finns det också många små osynliga organisationer, som 
ofta är lokala, som drivs av ett stort antal människor som engagerar sig på lokal nivå och som 
bygger på människors frivilliga engagemang (Wijkström & Einarsson, 2006). Enligt von 
Essen och Svedberg (2010) finns det en risk att vår kunskap om människors engagemang och 
betydelsen av människors engagemang för samhället i stort inte blir tillräcklig belyst om 
forskningen bara intresserar sig för de större organisationerna. Det finns betydelsefull 
kunskap att hämta om människors ”ideella vardagsverklighet” i små lokala organisationer 
menar författarna.  

Vem är det som engagerar sig?  
Ett område där ideella insatser har ökat mest är direkta hjälpinsatser till vilket det ideella 
arbetet i kvinnojouren kan räknas. Forskning visar på att omkring var tionde svensk gör 
direkta hjälpinsatser utifrån att de tillhör en organisation. Svedberg (2010) menar att 
utbildning, lön, att ha vuxit upp i en familj med föreningstradition, är tjänsteman och ha egna 
barn är faktorer som spelar stor roll för viljan att engagera sig i civilsamhället. Inrikesfödda är 
i större utsträckning engagerade än utrikesfödda och det visar sig också att förvärvsarbete och 
ideellt arbete hör ihop. von Essen (2010) drar slutsatsen att en bra grund för ideellt 
engagemang skulle vara ett samspel mellan egna insatser för andra och ett socialt och 
kulturellt arv. Han menar också att tillgången till sociala arenor, resurser och egna 
erfarenheter gör att människor också engagerar sig ideellt. En framtidsverkstad liksom ett 
engagemang i en idéburen organisation kan skapa en social arena genom att den sammanför 
människor i något de har gemensamt och också får ett delat ansvar för. I en fortsatt process 
kan den sociala arenan utökas så att fler människor blir engagerade.   
 
Det går att se ett visst könsmönster vad gäller engagemang vilket visar på att männen står för 
fler insatser än kvinnor och att kvinnor och män är engagerade inom olika områden. Som 
exempel kan nämnas att män är mer engagerade inom idrottsrörelsen och deras insatser är mer 
inåtriktat mot organisationen. Kvinnors engagemang är mer utåtriktat i form av olika 
hjälpinsatser, information, penninginsamling och riktar sig mer mot organisationer med 
socialt engagemang (Svedberg mfl, 2010; von Essen, 2010). 
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Förutom att människors engagemang skiljer sig åt vad gäller kvinnor och män visar 
forskningen också att det finns ett tydligt åldersmönster. Vårt engagemang visar sig vara 
störst då vi är mitt inne i den yrkesverksamma åldern samt i medelåldern. Civilsamhällets 
kärntrupp består av medelålders män som är välintegrerade i samhället (Svedberg mfl, 2010; 
von Essen, 2010). Enligt von Essen och Svedberg (2010) kan förändring ses vad gäller 
kvinnors engagemang, där kvinnor i medelåldern är mindre engagerade nu än tidigare 
samtidigt som engagemanget ökar när de blir ännu äldre. Det sker också en ökning bland 
äldre män. Även Svedberg mfl (2010) visar att aktuella studier tyder på att ju äldre man blir så 
ökar också antalet timmar som man arbetar ideellt. Författarna förklarar detta med ett 
förändrat livsmönster och ser ett samband mellan ”hur länge en person har varit engagerad 
och hur mycket hon arbetar ideellt” (aa. s 32). En eventuell förklaring till ökat engagemang 
med ökad ålder skulle kunna vara att vi förhåller oss friska långt upp i åldrarna och har gott 
om resurser kvar att förbruka. Det kan också förklaras med att äldre idag, har vuxit upp med 
och även deltagit i, en stark folkrörelsetradition. Kvinnors nedgång i medelåldern förklaras 
med det ansvar som kvinnor ofta känner för såväl äldre släktingar samt engagemang att hjälpa 
vuxna barn och barnbarn. Andra förklaringar till nedgången av engagemanget från kvinnor i 
50-60 års ålder kan vara att kvinnorna inte känner tillräckligt intresse för de arenor som 
erbjuds då de står inför att byta ut de arenor som de tidigare har tillhört i samband med sina 
barns olika aktiviteter (von Essen & Svedberg, 2010).  
 
Svedberg mfl (2010) nämner begreppet kumulativt medborgarskap och förklarar detta med att 
det är de som redan gör mycket som också tycks göra ännu mer. Många gånger är det samma 
personer som alltid ställer upp när frivilliga krafter efterfrågas och frågan är om det finns en 
rädsla bland de som inte engagerar att tvingas ta på sig mer än man själv vill och därför avstår 
man helt. Metoden framtidsverkstad kan i detta sammanhang utgöra ett stöd genom de 
nätverk som skapas. En verkstad bygger på att man arbetar tillsammans och att man är en i 
gruppen som kan stötta varandra.  

Initiativ och motiv till engagemang 
Olika perspektiv anses vara betydelsefulla då människors engagemang skall beskrivas. Det 
perspektiv som anses vara mest betydelsefullt för engagemanget är ”att man som individ har 
en aktiv roll i ett demokratiskt samhälle”, ”man tillför något annat än vad avlönad 
professionell personal erbjuder” och att ”alla har en moralisk skyldighet att göra frivilliga 
insatser någon gång i sitt liv”. Engagemanget kan också ses utifrån aspekter på tillhörighet 
och ett uttryck för socialt kapital som nämnts tidigare i denna rapport (von Essen & Svedberg, 
2010; Svedberg mfl, 2010).  
 
De allra flesta människor vill känna en social tillhörighet som stärker identiteten och som 
också kan skapa trygghet. Deltagandet i ett projekt eller i en framtidsverkstad kan leda till en 
slags social gemenskap som också möjliggör delaktighet och inflytande. Framtidsverkstaden 
inom ramen för ”Kvinnojoursprojektet” kan också ses som en möjlighet att stärka 
gemenskapen mellan volontärer och anställda.  
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Ideellt arbete har ett värde i sig och Svedberg mfl (2010) menar att människor är benägna att 
skatta det ideella arbetets egenvärde högre ju mer man själv arbetar ideellt. Även von Essen 
och Svedberg (2010) anger att egenvärdet av det ideella arbetet har fått stor betydelse. I 
Sverige ses inte ideellt arbete som ett hot eller som ett alternativ till formella insatser vilket 
skiljer Sverige från andra europeiska länder. Enligt Svedberg mfl (2010) kan ideellt arbete 
och avlönat arbete vara utbytbara och då särskilt inom välfärdssektorn. En uppfattning som 
har visat sig öka under senare år är att ideellt arbete inte skulle behövas om regeringen tog sitt 
fulla ansvar vilket von Essen och Svedberg (2010) tolkar som att vissa välfärdstjänster de 
senaste åren kommit att allt mer likna de tjänster som av tradition utförs av stat eller kommun. 
Denna uppfattning är störst bland äldre kvinnor. 

Kvinnojouren som en idéburen organisation 
För att kunna beskriva hur en verksamhet inom en kvinnojour kan utvecklas med hjälp av 
metoden framtidsverkstad är det också viktigt att förstå den organisationsform som 
kvinnojourer är en del av.  

Kvinnojouren liksom många andra idéburna organisationer utvecklas främst genom det 
engagemang, idéer och visioner som finns inom organisationen. Inom en kvinnojour är det 
främst från de som arbetar som volontärer men också om det finns, från anställda. Idéburna 
organisationer benämns ibland för ”non-profit” det vill säga icke vinstdrivande och kan 
beskrivas som ett privat alternativ till kommunala/statliga organisationer. Wijkström och af 
Malmborg (2005) skriver att de idéburna organisationerna ibland är svåra att placera in i vårt 
samhälle just på grund av att de inte är vinstdrivande men också av att de varken är en statlig 
eller kommunal angelägenhet. Författarna beskriver idéburna organisationer utifrån 
begreppen särart och mervärde. Vilket innebär att dessa organisationer ofta utgår från en 
grundidé som handlar om att ”medverka till en förändring” som kan leda till något bättre eller 
att man med sitt arbete vill ”förhindra en försämring” (aa. s. 76). Organisationen eller 
verksamheten uttalar en vilja om att kunna bidra med något annat än vad övriga sfärer i 
samhället gör. Detta skulle enligt Wijkström och af Malmborg (2005) kunna kallas för ett 
mervärde. Vad gäller begreppet särart så handlar det om att man med sin verksamhet kan visa 
upp något som särskiljer sig från övriga verksamheter. Det kan exempelvis handla en särskild 
ideologi, en metod eller sitt sätt att organisera sin verksamhet. Arbetet som frivilliga/idéburna 
organisationer utför har en stor betydelse för stora delar av socialt arbete, omsorg och vård 
(Wijkström & af Malmborg, 2005). 

”Ledare i ideella organisationer är beroende av både entusiasm och kunskap” (Malmborg i 
Wijkström & af Malmborg, 2005 s. 74). Författaren konstaterar att entusiasmen fås genom 
medlemmarna men att det är svårare att erhålla kunskap samtidigt som det ofta ställs samma 
krav på kunskap och professionalism som i andra verksamheter. Wijkström och af Malmborg 
(2005) framhåller att det är ett mycket svårt uppdrag att leda en idéburen organisation. 
Svårigheterna som författarna nämner är att målen ofta är oklara och det är svårt att säga vad 
verksamheten bidrar till. Därför är det av stor vikt att verksamhetens syfte är tydlig och att det 
går att mäta de insatser som görs. Det är viktigt att ta vara på det engagemang som finns i den 
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ideella verksamheten men det är också viktigt att få ny kunskap för att kunna leda dessa 
organisationer oavsett om ledaren är förtroendevald eller anställd tjänsteman (aa). 

Ideella/idéburna organisationer kan beskrivas med hjälp av Wijkström och af Malmborg 
(2005) enligt följande. Utgångspunkten är att organisationen har ett uppdrag (se tex 
Kvinnojourens uppdrag), detta uppdrag genomförs med hjälp av olika aktiviteter som utifrån 
en kvinnojour kan vara att till exempel ordna stödboende, hjälpa kvinnor med praktiskt stöd i 
kontakt med myndigheter. Olika aktiviteter ger i sin tur olika slags resurser från det 
omgivande samhället som i sin tur kan skapa nya aktiviteter. Resurser kan exempelvis 
beskrivas som bidrag från kommunen, medlemsavgifter, medlemmar och i form av särskild 
kompetens från annan verksamhet.  I gynnsamma fall beskriver författarna ”att 
organisationerna snurrar runt i en loop: ”Uppdrag” - ”Aktivitet” – ”Resurs” samtidigt som de 
också varnar för några fallgropar som är lätta att trilla i. För det första kan det handla om att 
själva uppdraget tappas bort och allt fokus läggs på verksamhetens aktiviteter och då finns en 
risk att organisationen ”blir vad den gör”. För det andra handlar det om resurserna, antingen 
blir man sina egna resurser det vill säga organisationen har det man får betalt för eller så 
handlar det om att man är beroende av någon annans resurser exempelvis kommunens. 

Organisation och organisationsutveckling – hur en 
organisation lär 
Allt fler krav ställs idag på organisationer om att tillgodose alla de behov som människor har 
som är berörda av verksamheten. Rör det sig om idéburna organisationer så är det 
frivilligarbetare/volontärer och de som söker sig till verksamheten men också de eventuellt 
anställda som finns. De krav på kompetensutveckling som ofta ställs på anställda i en 
verksamhet kan säkert även gälla i frivilliga organisationer såsom kvinnojourer. Ellström, 
Ekholm och Ellström, (2003) skiljer mellan formellt och informellt lärande och menar att det 
sker ett samspel och att det finns ett beroende mellan vad vi lär oss i det vardagliga arbetet 
och av formell utbildning. När det gäller exempelvis Kvinnojourens arbete sker mycket 
lärande informellt genom att enskilda volontärer har olika kompentenser dels utifrån ett 
professionellt yrkeskunnande i ett annat sammanhang men också utifrån andra erfarenheter. I 
arbetet lär man sig av varandra. Författarna beskriver två olika typer av lärande ”single-loop 
learning” 11och ”double-loop learning”.12 Det instrumentella lärandet, ”single-loop” är viktigt 
i början när man skall lära sig något nytt, men för att kunna utveckla en verksamhet handlar 
det om ”double-loop”. Det lärande som är intressant i samband med ”Kvinnojours-projektet 
och framtidsverkstaden är det som vi kan kalla för utvecklingsinriktat lärande det vill säga 
”double-loop”.   
 
För att främja ett utvecklingsinriktat arbete i en verksamhet beskriver Ellström mfl (2003) 
fyra olika faktorer som är betydelsefulla för att en verksamhet skall kunna beskrivas som en 
lärandemiljö. Kopplat till Kvinnojouren som lärandemiljö skulle dessa faktorer kunna 
beskrivas som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Argyris & Schön. Begreppet kan förklaras som instrumentellt lärande och reproduktivt lärande. 
12 Argyris & Schön. Begreppet kan förklaras som utvecklingsinriktat eller innovativt lärande.	  
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- volontärarbetets karaktär 
- ledningens förhållningssätt 
- volontärernas upplevelser av arbetet 
- volontärernas föreställningar om lärandet 

 
Ellström mfl, (2003) hänvisar bland annat till Rönnqvist och Thunborg som i sin forskning 
visar på att den kompetens som behövs i en verksamhet till stor del  utvecklas i det vardagliga 
arbetet exempelvis tillsammans med kollegor eller att man tillhör något nätverk eller genom 
handledning. Författarna kallar denna form av lärande för informellt lärande och kan även 
beskrivas som erfarenhetsbaserat lärande. Det informella lärande kan ses som en fortlöpande 
process vilken ”kan vara avsiktligt planerad och medveten, men kan även vara omedveten och 
oreflekterad för individen” (Ellstöm mfl, 2003, s 27). Reflektion kan handla om att individen 
reflekterar över det som händer i arbetet och att få möjligheten att reflektera anses vara viktigt 
för ett utvecklingsinriktat lärande. För att ny kunskap skall utvecklas måste vi enligt Molander 
i Ellström mfl. (2003) problematisera verkligheten vilket kan ske genom ett samspel mellan 
teori och praktik. 
 
Motivation är en viktig faktor för lärande och några begrepp som brukar nämnas i detta 
sammanhang är meningsfullhet, ansvar och återkoppling (Ellström, 2003). Begreppen kan 
jämföras med Antonovskys begrepp KASAM som kan förklaras med känsla av sammanhang. 
Tre begrepp som Antonovsky lyfter är meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet 
(Antonovsky, 2005). Andra faktorer som också anses vara viktigt för individens lärande är 
tidigare erfarenheter och eget självförtroende. 
 
Samtidigt som kraven förändras på en organisation, förändras också synen på ledarskap. 
Ledarskapet ses alltmer vara komplext där en interaktion mellan organisationen och 
omgivningen efterfrågas (Ellström mfl, 2003). Författarna beskriver ett ledarskap med 
”bottom-up”-perspektiv” också kallat transformativt ledarskap som bland annat handlar om 
att ”förmå anställd att sluta upp kring den vision som utvecklats” på arbetsplatsen (s. 70). 
Transformativt ledarskap handlar om att som ledare kunna vara karismatiskt, kunna motivera 
och inspirera, tillföra ett intellektuellt perspektiv och vara omsorgsfull. För att ett lärande 
skall kunna utvecklas i en organisation krävs att ledaren är medveten ” om sina egna 
handlingar när det gäller att stimulera lärande, men också på ledarnas egen aktivitet i 
organisationens lärprocess” (aa. s. 83). Enligt Ellström mfl (2003) underlättar det om  
ledningen ser lärandet som en naturlig del i vardagen. 

Genomförandet av framtidsverkstaden i projektet 
”Kvinnojouren” 
Den 21-22 mars 2009 samlades 24 kvinnor från Kvinnojouren Jönköping, fyra 
dokumentatörer och två ledare för att under två dagar delta i en framtidsverkstad med temat 
”Hur ska Kvinnojourens verksamhet se ut om fem år? Framtidsverkstaden genomfördes i 
Hälsohögskolans lokaler. Deltagarna är volontärer eller anställda i Kvinnojouren och ungefär 
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hälften är nya volontärer och fyra av deltagarna tillhör den nybildade Tjejjouren som är en del 
av Kvinnojourens verksamhet.  
 
Efter en gemensam presentation delgavs deltagarna några förhållningsregler som genomsyra 
framtidsverkstaden vilka utgör en del av den struktur som omger metoden. 
 
 

 
Efter inledningen var det dags att börja verkstaden och de tre faserna kritikfas, fantasifas och 
förankringsfas. 
 
Kritikfas 
Kritikfasen inleddes med hjälp av brainstorming för att lyfta fram kritiska och negativa 
nyckelbegrepp utifrån temat. Ledarna skriver upp på blädderblock alla begrepp som 
deltagarna lyfter fram. Arken klistras upp på väggarna allt eftersom de är fulltecknade. 
Momentet tar ca 20-30 minuter lite beroende på när brainstormingen började avta. Antal 
begrepp som lyftes fram var ett 60-tal. Nästa steg innebär att deltagarna markerar fem till sju 
av de nyckelbegrepp som de själva anser vara mest negativa. På så vis skapas en ”bottenlista”. 
Fokus låg på begreppen ”dåliga lokaler”, ”dålig efterkontakt med kvinnorna”, dålig 
samordning styrelse, anställda och volontärer”, dålig miljö för barnverksamheten” och 
osäkerhet kring vilket ansvar som åligger Kvinnojouren”.  
 
Därefter delades deltagarna in i mindre grupper för att diskutera i vad mån kritiken kändes 
igen, om och i så fall hur man kunde se om begreppen bildar något mönster. Hänger 
begreppen ihop på något sätt? Vad man definitivt inte skall göra är att försöka hitta några 
lösningar. Diskussionen i smågrupper berörde framförallt lokalfrågan, miljön i stort, 
mentorskap, volontärskap, ansvarsfrågan och Kvinnojourens roll.  
 
Så här lät det i grupperna när ”botten-listan” lämnades ut, ett samtal där flera deltar: 
 

Regler för att skapa  
ett positivt klimat 
Skapa ett positivt klimat 
Ingen har fel, alla idéer 
 är värda något 
Se möjligheter 
Av en idé kan skapas ytterligare 
möjligheter 
 

Regler för brainstorming 
Försöka se saker, visualisera 
Stickord 
Max30 sekunder 
Uttryck en egen åsikt 
Ej kritisera varandras åsikter 

Regler för gemensamt ansvar 
Alla har ett gemensamt ansvar 
för resultatet –  
det vill säga det som kommer 
fram från Framtidsverkstaden 
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Grupp A: Först hörs lite småprat i mun på varandra. Ta den du, så väntar jag 
lite. Jaha. ”Utan dig” – någon sjunger.  En plutt där. Fick hon ingen plutt för sin 
ekologiska godis? Det kan hon ha för sig själv. Hö, hö, hö lite mummel och 
hummande. Ja, vad var det vi skulle göra nu då. Vi skulle skriva. Ja vi skulle 
skriva. Du kan. Skulle vi…uppgiften. Mummel. Vi skulle inte diskutera. Ingen 
problemlösning. Inga lösningar. Nej inga lösningar, vi skall vara kvar i 
problemet. Jaa a (flera röster) osv. 
 
Grupp B: En stunds tystnad. Det var intressant. Mmm. Tystnad igen. Ska vi 
diskutera bara detta då. Mmm. Inte lösa bara diskutera. Inte lösa ja, och det var 
viktigt. Dåliga lokaler och dålig eftervård. Egentligen var det vad vi satt och 
pratade om innan här. Det är dom här efterkontakterna med de här kvinnorna, att 
vi hittar.., att vi fångar upp dem igen, så att vi kan fortsätta samtalet. Så att de 
kan stärkas. Här exemplifierar någon genom att berätta om sina kontakter med 
en granne. Glad stämning och någon sjunger Vad var det vi skulle göra nu då? 
Osv. 

 
Utifrån reglerna att ”skapa ett positivt klimat” kan vi höra en positiv anda i båda grupperna 
trots att det är kritikfas och att det handlar om probleminventering. I grupp A känns det lite 
mer avvaktande i börja genom att någon yttrar ”ta den du” likaså lite osäkerhet ”vad det vi 
skulle göra”. I grupp B blev det direkt en tystnad och jag kan ana att deltagarna läser igenom 
bottenlistan vilket också bekräftas genom att någon säger ”det var intressant”  
 
Båda grupperna visar tydligt att de har observerat att de ”inte skall komma fram till några 
lösningar”. Det går också att uppfatta att man i båda grupperna också lyssnar och hjälper 
varandra att förstå samt fyller i varandras meningar.  
 
Efter gruppdiskussionen träffades alla deltagare igen och redovisar för varandra vad man har 
diskuterat. Här går det att ana sig till att det har varit svårt att hitta mönster och att låta bli att 
diskutera lösningar och grupperna har snarare fyllt på med ytterligare begrepp tex vad det är 
som är dåligt med lokalerna och då fört fram ”trångboddhet, persienner för att slippa insyn, 
mörka långa korridorer och ingen trädgård”. En annan grupp redovisade mer kring 
”ansvarsfrågan, utbildning, struktur och brist på information om kvinnojouren”. 
 
För att komma igång igen efter lunch fick deltagarna spontant bilda mindre grupper om fyra 
och i uppgift att komma på en slogan som skulle kunna användas i syfte att rekrytera fler 
volontärer. ”Din kraft – vår styrk, Kvinnojouren behöver dig” och ”Var med och stöd en 
kvinna – ni båda kan på detta vinna – bli volontär i Kvinnojouren” är några exempel. 
 
Fantasifasen 
Nästa steg i verkstaden är fantasifasen som började på samma sätt som kritikfasen med 
brainstorming men nu handlar det om att komma på fantasifulla och positiva nyckelbegrepp 
utifrån temat. Även här får deltagarna individuellt markera nyckelbegrepp, denna gång de 
begrepp som var och en upplevde som mest positiva och fantasifulla. ”Toppenlistan” som vi 
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nu fick fram lyfter begrepp som ”Södergården” (fick exemplifiera önskan om ett eget hus; 
min kommentar)”, ”resursbank med kompetenser”, ”efterhjälp till kvinnorna”, 
”arbetsgrupper med ansvariga” och ”struktur på arbetsuppgifter”. Totalt var det även nu ett 
60-tal begrepp som spånades fram.  
 
Nästa steg i fantasifasen var att grupperna skulle åstadkomma ett utopiskt utkast utifrån temat 
”Hur ser Kvinnojourens verksamhet ut om fem år?” Till sin hjälp för att skapa denna 
fantasifulla bild fanns vattenfärger, tidningar kräppapper mm. Man kunde också välja att 
utföra ett rollspel eller dylikt. Fantasifasen avslutades med att grupperna presenterar sina 
alster för varandra. Följande bilder är exempel från två av grupperna.  
 

 
 

Grupp A Grupp B 
      

Dialog från grupp B´s diskussion: ”Vi gör ett stort hus här då. Skall vi göra ett 
sånt här då…. Nu gör vi ett rejält här då va. Såhär med trädgård utanför. Här 
kan man göra som en liten soffa här bredvid trädet. Ja men det kan man ju sätta 
ute i trädgården. Lite mysigt där. Nu börjar jag……Ja börja där… Ett … 
”vårblommor kan få en grå vardag att lysa upp” 

 
I den här dialogen kan man höra att gruppen strävar efter samstämmighet. Man lyssnar på 
varandra och bekräftar. Det går också att höra att man bläddrar flitigt i tidningarna och att 
man letar efter bilder som kan åskådliggöra de idéer som gruppen har. Dialogen i grupp A är 
lite tillbakahållen i början och deltagarna bläddrar i sina tidningar för att hitta idéer. Här 
skiljer sig grupperna åt. En grupp har egna idéer och letar i tidningarna efter symboler som 
kan åskådliggöra det man vill uttrycka. Den andra gruppen tar hjälp av tidningarna att hitta 
idéer.   
 
Utgångspunkten i båda bilderna är ”Huset”. I den första bilden får de olika rummen 
symbolisera olika verksamheter inom Kvinnojouren och ansvarsområden. Alla volontärer, 
anställda och styrelse är viktiga för verksamheten. Den arge mannen släpps inte in i huset. 
Gruppens vision är att huset skall präglas av en tydligstruktur. Den andra bilden visar ett hus 
vars grund vilar på en organiserad verksamhet. Hjärtat i huset skall vara volontärer och 
personal som tror på det man gör. Kvinnorna som söker stöd skall stärkas i sin egen roll för 
att kunna gå vidare. Det skall finnas glädje i huset.   
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Efter presentationen av visionerna var första dagen avslutad. 
 
Dag två började med att ledarna presenterade vad dagen ska handla om. Därefter följde en 
tillbakablick på gårdagen med hjälp av de utopiska utkasten som satt kvar på väggarna. 
Grupperna sammanfattade sina alster utifrån frågan ”vad är styrkan i er vision”.  
 
Därefter var det dags att värma upp inför förankringsfasen. Detta sker med hjälp av leken 
”gissa vem jag är”. Det blir genast aktivitet bland deltagarna och hög stämning i rummet.  
 
Förankringsfasen 
Denna fas handlar om att förverkliga sina idéer genom att börja utarbeta konkreta 
handlingsplaner för fortsatt arbete. Alla deltagare diskuterar tillsammans fram olika områden 
som man gemensamt tyckte var viktiga att arbeta vidare med. Utgångspunkt är temat för 
framtidsverkstaden ”Hur skall Kvinnojourens verksamhet se ut om fem år” och att knyta 
samman problem och idéer från de tidigare faserna. 
 
Deltagarna delas in tre och tre för att spåna fram förslag. Omkring 30 förslag på områden kom 
fram och utifrån dessa diskuterades gemensamt fram följande områden: boendemiljö, barnen, 
uppföljning och efterkontakt, organisation och struktur, temakvällar ”ta makten över ditt liv”, 
lokaler och utomhusmiljö och slutligen information in – information ut”. Varje deltagare fick 
därefter skriva upp sig på det område som hon ville arbeta med och på så vis skapades 
arbetsgrupper för det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 
Nästa steg var att de nybildade gruppera träffades för att börja skissa på en handlingsplan som 
innehöll frågorna ”Vad – När – Hur – Vem”. Efter gruppdiskussionen sammanfattar 
grupperna sin diskussion för varandra och ger varandra tips på vägen. 
 
Framtidsverkstadens två dagar avslutas med att ledarna poängterade vikten av att den 
diskussion som nu påbörjats skall fortsätta deltagarna emellan för att de idéer som tagits fram 
också skall bli en verklighet. Det påbörjade utvecklingsarbetet bygger nu vidare på 
temagruppernas arbete. Datum för uppföljningen fastställdes, en träff då alla deltagare i 
framtidsverkstaden träffas igen.  
 
Uppföljning två månader senare 
Syftet med uppföljningen var att återskapa och påminna varandra om vad som hänt efter 
framtidsverkstaden samt berätta för varandra vad man i grupperna har arbetat vidare med. 
Tanken är också att gemensamt komma överens om det fortsatta arbetet. Viktigt är att inte 
överge sina visioner.  
 
I samband med framtidsverkstaden bildades sex grupper utifrån följande områden: 

 
 Boendemiljö  Barnen  Efterkontakter och uppföljning 
 Tema gruppen Organisationsgruppen Tjejgruppen 
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Alla grupper har träffats vid några tillfällen och vi kan konstatera att grupperna har kommit 
olika långt både vad gäller tankar som man vill förverkliga och rent konkreta åtgärder. En 
grupp hade bjudit in några kvinnor som tidigare bott i Kvinnojourens lägenheter och några 
som vid tillfället bodde där för att höra efter vad kvinnorna själva har för önskemål till 
exempel i form av utflykt, träffar, utrustning i lokaler, lägenheter mm. Något som kändes 
positivt var att dessa kvinnor fick kontakt och lärde känna varandra.   
 
Utifrån ett helhetsperspektiv kan man säga att mycket hade hänt och frågan var nu hur arbetet 
skall fortsätta.  Majoriteten av deltagarna är volontärer som använder sin fritid till att arbeta 
på Kvinnojouren och det är viktigt att inte ställa för stora krav varken på sig själv eller 
varandra. Så här långt är det viktigt att vara stolta över det som man hitintills åstadkommit. 
 
Några kommentarer från deltagarna: 
 

”Ibland känns det övermäktigt med att hinna med att vara volontär. Man hinner 
inte alltid med och ibland har man dåligt samvete för att man inte alltid kan vara 
med och vara aktiv. Man behöver kunskap hur man skall hantera sitt engagemang”  
  
”Någon annan svarar med att det är viktigt att man inte tvingar sig att binda upp 
sig för ett livslångt engagemang. Det är bättre att lova sig för kortare perioder, 
kanske ett halvår eller ett år och ibland dra sig tillbaka och ligga i bakvattnet” 
  
”En annan påpekar att det är lätt att bli uppäten av uppgiften. Kanske är det därför 
man inte alltid vill berätta om sin kompetens” 

 
Uppföljningen fortsätter med att det tillfälligt bildas några nya grupper och diskuterar vidare 
kring vad som är viktigt att ta fasta på från områdesgruppernas redovisning och det fortsatta 
arbetet.  Frågan är om det har blivit en permanent verkstad och det får kvinnojouren själva 
svara på. 

Avslutande tankar 
Denna rapport beskriver flera olika delar och syftet var att utifrån metoden framtidsverkstad 
och forskning kring civilsamhället visa på människors engagemang och delaktighet i 
utveckling av idéburna organisationer. Utgångpunkten är ett projekt som handlar om att 
utveckla Kvinnojourens13 verksamhet. För att komma igång med utvecklingsarbete användes 
metoden framtidsverkstad. Utvecklig i en organisation eller verksamhet kan enligt Ellström 
mfl, 2003) beskrivas som lärande i organisationen. Kvinnojourers verksamhet bygger på 
ideella insatser och kan ses som en idéburen vilket utifrån organisationsteoretiskt perspektiv 
har speciell karaktär.     
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Kvinnojouren Jönköping	  
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Eftersom verksamheten inom en kvinnojour bygger på människors engagemang, visioner och 
idéer väljer jag att i den avslutande diskussionen fokusera på betydelsen av människors 
delaktighet och engagemang inom ramen för civilsamhället med koppling till kvinnojourer 
som organisation samt reflektioner kring framtidsverkstad som resurs i 
verksamhetsutveckling. 
 

Framtidsverkstad som resurs i verksamhetsutveckling 
 
Att använda sig av metoden framtidsverkstad som en start på en verksamhetsutveckling har 
visat sig vara positivt i flera olika projekt som jag har erfarenheter av. Genom verkstaden fås 
kunskap om hur något är eller hur saker och ting fungerar i nuläget samtidigt som det frigörs 
kreativitet och visionärt tänkande. Gemensamt skapas handlingsplaner för fortsatt 
utvecklingsarbete. Metoden gör det möjligt att involvera ”vanliga” människor och 
medborgare i att identifiera problem och tillsammans besluta om mer långsiktiga och hållbara 
lösningar. Deltagandet i en verkstad stärker också självförtroendet bland deltagarna. 
 

Begreppet demokrati var viktigt för Jungk och Müllert (1996). Här kan jag se mindre lokala 
projekt som en viktig del utifrån aspekter på demokrati där ”Kvinnojours-projektet” skulle 
kunna vara ett exempel på ett sådant projekt. Volontärer, styrelse14 och anställda kommer 
samman och har olika ”aktörsperspektiv” och får möjlighet att delta i beslutsprocesser av 
olika slag. När det gäller ”Kvinnojours-projektet deltog vid detta tillfälle främst volontärer 
och några få anställda och allas perspektiv är viktiga för verksamhetens utveckling och 
lärande. För att få ytterligare perspektiv på verksamheten och dess utveckling skulle man 
kunna tänka sig att även bjuda in kvinnor som söker sig till kvinnojouren och representanter 
från olika samverkanspartners med flera. Syftet med projektet och det aktuella temat avgör 
vilka som bjuds in att vara deltagare i verkstaden.  
 

Alla som deltar i en framtidsverkstad har ett gemensamt ansvar för det som händer under 
verkstaden och vilken riktning det fortsatta arbetet tar. Erfarenheter från tidigare verkstäder 
visar på att det är viktigt att det ändå finns någon som tar ett särskilt ansvar för det fortsatta 
arbetet vilket kan åskådliggöras med hjälp av en spindel i ett spindelnät. Detta är inte minst 
viktigt då ledarna för en framtidsverkstad vanligtvis lämnar verkstaden efter första 
uppföljningen. Robert Jungk hade en tanke om att en verkstad skulle kunna övergå i en 
permanent framtidsverkstad och för att kunna stödja den fortsatta processen krävs också fler 
noggranna uppföljningar allt eftersom utvecklingsarbetet fortgår.   
 

Utifrån ett lärandeperspektiv kan metoden framtidsverkstad ses som en metod att påbörja en 
förändring eller utveckling men också att undvika att hamna i de fallgropar som Wijkström 
och af Malmborg (2005) nämner utifrån sitt resonemang kring Uppdrag – Aktivitet – Resurs.  
 
Betydelsen av människors delaktighet och engagemang 
 

Kvinnojouren har som idéburen organisation en betydelsefull roll i arbetet med våldsutsatta 
kvinnor. I avsnittet utifrån organisationsteorier har jag tidigare tagit upp begreppen särart och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Styrelseledamöter	  är	  oftast	  också	  volontärer	  
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mervärde i samband med betydelsen av engagemang i civilsamhället. Det fria valet skulle 
enligt Linderyd (2008) med hänvisning till Blennberger vara ett exempel på civilsamhällets 
särart. Med detta menar han att vi har ett val och kan välja att vara med i en 
förening/organisation samtidigt som vi också kan välja bort och stå helt utanför. Även 
Wijkström och Einarsson (2006) pratar om ”de ideella organisationernas särart respektive 
mervärde i samhället” och för fram att det finns förväntningar på verksamheter inom ideell 
sektor att den bedrivs ”på något annat sätt och med andra resultat” (aa s. 8) till skillnad mot 
offentlig sektor alternativt vinstdrivande företag. I befolkningsstudierna framkommer att ett 
motiv som uppges ligga bakom ett beslut att engagera sig i frivilligt arbete är att ge tillbaka 
något annat än vad kanske professionella yrkesgrupper kan erbjuda (Svedberg, mfl, 2010; von 
Essen & Svedberg, 2010).  
 
Zetterberg (1995) skriver att civilsamhället har en viktig roll att fylla både för vår välfärd och 
för demokratin i samhället och menar att stat, marknad och civilsamhälle har ett gemensamt 
ansvar för välfärden. Zetterberg nämner ekonomi, moral och medborglighet som argument för 
civilsamhällets roll i välfärden. Regeringen framhåller i proposition (2009/10:55) betydelsen 
av ett högt deltagande i civilsamhället. Forskningen visar också på att det finns ett positivt 
samband mellan delaktighet, tillit och vår uppfattning om det egna hälsotillståndet. Dessutom 
är den direkta hjälpen i form av informell omsorg betydligt billigare än den formella och 
också nära sammankopplad med vår moral och vår folkrörelsetradition. Det är med andra ord 
positivt för den egna hälsan att engagera sig exempelvis i kvinnojourens arbete och samtidigt 
bidrar man som volontär till att staten drar ekonomiskt fördelar av engagemanget.  
 
När det gäller att göra sin röst hörd antingen som enskild individ eller som organisation så har 
intresset av att lyssna till olika aktörer ökat under 2000-talet och vi kan se att det finns en 
mångfald av olika organisationer som hörs och blir hörda i samhällsdebatten. Enligt 
Wijkström och Einarsson (2006) håller det på att ske en förändring vad det gäller de frivilliga 
organisationernas roll i samhället och även dess syfte och mål. Författarna beskriver den 
pågående förändringen som en rörelse ”från röst till service” och förklarar det med att 
föreningar från att tidigare har varit en röst exempelvis i samband med utredningar, remisser 
och demokratiskolor nu också har fått en roll att producera olika välfärdstjänster.  

Alla är dock inte med och gör sin röst hörd. Svedberg och von Essen (2010) visar att en 
fjärdedel av alla vuxna aldrig har varit eller är engagerade i ideellt arbete. Det är främst de 
yngsta och de äldsta i samhället men också de med lägre utbildning, sämre ekonomi och 
utrikesfödda. Svedberg mfl (2010) menar att den kunskap som hitintills funnits kring gruppen 
som står utanför leder till flera nya frågor och lyfter framför allt intresset av att titta närmare 
på denna grupp utifrån ett könsmönster eftersom det är fler kvinnor än män som inte är 
delaktiga. Utifrån perspektivet inkludering/exkludering i samhället och konsekvenser av det 
ena eller det andra på olika nivåer i samhället gör det också angeläget att studera människor 
som inte engagerar sig. Jag har tidigare hänvisat till Svedberg mfl. (2010) och kumulativt 
medborgarskap och det kanske är så att när frivilliga insatser efterfrågas så fångar man främst 
upp de som redan är aktiva. Det är också intressant att fundera på om det ställs allt högre krav 
på de människor som engagerar sig att även ha någon form av semi-professionalitet?  
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Ända sen 1990-talets början har behovet av fler aktörer i samhället diskuterats där 
civilsamhället är en av dessa aktörer som fått ökad betydelse. I debatten har även enskilda 
individers behov av ökat inflytande och ökad makt över det egna livet lyfts. Wijkström och 
Einarsson (2006) hänvisar till tidigare statsminister Göran Persson inlägg i debatten om ”non-
profit” (icke-vinstdrivande företag) inom vård, skola och omsorg och vikten av att ha 
alternativ som bygger på mångfald istället för vinstintresse. Författarna framhåller att ideella 
organisationer har en stor funktion att fylla bland annat vad gäller det tomrum som anses 
finnas mellan stat och näringsliv.  
 
Det finns flera olika motiv till att börja engagera sig i ideellt arbete. Motiven och vad 
engagemanget senare har fått för betydelse är inte alltid samma sak. Att hjälpa någon annan 
människa är det som anges vara den viktigaste orsaken till att engagera sig ideellt men det 
anses också vara viktigt med trevligt umgänge (von Essen & Svedberg, 2010). Jag vill 
återigen lyfta fram att forskning visar på ett positivt samband mellan ideellt arbete och 
människors välbefinnande och utifrån detta kan man säga att delaktighet är något som är 
positivt för både individen och samhället. Utifrån Gynnerstedt (2011) kan socialt 
medborgarskap beskrivas utifrån begreppen samhällsstöd, självständighet, gemenskap och 
aktivt deltagande/delaktighet där det sistnämnda även innebär delaktighet och inflytande på 
samhällslivet i stort. Att vara delaktig i ett förändrings-/utvecklingsprojekt såsom att delta i 
framtidsverkstäder kan vara ett sätt att utveckla sitt sociala medborgarskap vilket också kan 
leda till ett ökat socialt kapital. Deltagare i olika projektet framhåller till stor del att deras 
engagemang har skapat en tillhörighet och utifrån Putnam (2006) anser jag att man kan se att 
framtidsverkstaden som metod kan ses som en social arena som skapar ett socialt kapital i 
form av tillit bland deltagarna men också för andra människor i samhället. 
 
Som tidigare har beskrivits är kvinnojouren utifrån att den är en idéburen organisation 
beroende av det engagemang som volontärerna har i organisationen och på så vis också 
väldigt sårbar. I samband med framtidsverkstaden framfördes en oro från volontärer om att 
inte räcka till och att man har dåligt samvete för att man inte alltid kan ställa upp och det 
efterfrågades kunskap om hur man skall hantera sitt engagemang (se s. 19). Jag skulle vilja 
koppla samman denna oro med lärandet i en organisation och betydelsen av att se 
Kvinnojouren som en lärandemiljö där kunskap och kompetens utvecklas i det vardagliga 
arbetet. Att använda framtidsverkstad som en del i det utvecklingsinriktade arbetet kan ha en 
positiv verkan då metoden med sitt arbetssätt öppnar upp för ett mer positivt och visionärt 
tänkande än vad vi kanske är vana vid i samband med utveckling och förändring. Att känna 
delaktighet är en viktig del i människors engagemang. 
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Komplement, alternativ eller avantgarde – kvinnojourerna 
och civilsamhället 
Birgitta Ander  

Inledning 
Civilsamhället, ska det ses som ett komplement till den offentliga servicen eller som ett 
alternativ?  Civilsamhälles arenan är idag en aktiv arena, både politiskt  med flera 
regeringsaktiviteter och ett stort antal föreningar och en stor del av befolkningen i Sverige 
som på olika sätt är aktiva i ideella föreningar. 
 
Detta paper har sin utgångspunkt i kvinno- och tjejjoursorganisationer som exempel på socialt 
inriktade idéburna organisationer inom civilsamhället. Genom att samspelet mellan en 
kvinnojour och offentligheten från 1970-talet och framåt ges bakgrunden till idéburna 
organisationers plats i civilsamhället och i samverkan med det offentliga samhället i form av 
kommun och stat. 
 
Kvinno- och tjejjourerna är exempel på idéburna föreningar inom civilsamhället. Dels är 
kvinnojourerna föreningar som har en relativt lång historia runt om i landet, dels är 
kvinnojourerna representerade i de flesta av våra kommuner och dels att det från regeringshåll 
satsats mycket pengar på våldsutsatta kvinnor och deras barn som bevittnat våld. Tjejjourerna 
är å andra sidan nya föreningar som snabbt växer fram över hela landet, ofta organiseras dessa 
nya och gamla verksamheter tillsammans.  
 
Vissa områden inom socialt arbete har under en längre tid varit frivilligorganisationers 
arbetsområden, t ex hemlöshet och kvinnojourer. Gällande kvinnojourerna håller detta på att 
förändras, många kommuner bygger upp egen kompetens och resurser i sina egna 
organisationer. Detta föranleder många intressanta frågor. Kan det bli ett samarbete på lika 
villkor mellan kvinnojourerna och den offentliga sektorns representanter?  
 
Sverige har en omfattande offentlig sektor men också ett omfattande civilsamhälle. Många 
förändringar sker och kommer att ske inom dessa sektorer. Detta arbete tar därför sin 
utgångspunkt i att förklara och problematisera civilsamhället. Vad som händer här har direkt 
inverkan på landets föreningar, bland andra kvinno- och tjejjourerna. Kunskapen om 
civilsamhällets förutsättningar är därför av största vikt. 
 
Förutsättningarna för sociala organisationers verksamhet kommer att/kan förändras snabbt, bl 
a Överenskommelsen och förändrad lagstiftningar innebär att förutsättningarna för 
föreningarna förändras. Intressanta frågor att följa upp i framtiden är hur stora förändringarna 
blir och konsekvenserna av dem. 
 
Avgränsning: Tyngdpunkten i arbetet ligger på kvinnojourerna då dessa har en längre historia 
och det finns mer forskning och utvärderingar gjorda på dem, tjejjourerna är ännu att anses 
som rätt nya verksamheter och därför finns inte alls samma material att tillgå gällande dem. 
De två nationella kvinno- och tjejjoursorganisationerna Roks (Riksorganisationen för 
Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige) och SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers 
Riksförbund) refereras det ofta till i arbetet. Då det inte varit arbetets syfte att söka efter 
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skillnader eller likheter mellan organisationernas synpunkter refereras det ofta enbart till vad 
en av organisationerna tycker. Då det varit svårt att från organisationernas hemsidor hitta 
relevant information har det oftast blivit den organisation där jag hittat material. Jag har inte 
hittat något i mina studier som visar på större oenighet i frågorna som detta arbete berör. 
 
Begrepp: Inom forskningen och debatten kring civilsamhället används ett flertal olika ord för 
att beskriva föreningar och däri verksamma personer. Ideella föreningar, frivilligföreningar, 
folkrörelser och idéburna organisationer är exempel på olika benämningar.  Ideell eller 
frivillig insats avser arbetsinsatser som utförs obetalt inom ramen för en förening eller 
organisation. (Svedberg, von Essen & Jegermalm 2010).  I detta arbete kommer begreppet 
idéburna organisationer att främst användas för att beskriva kvinno- och tjejjourerna och 
volontärer för de som är verksamma inom dessa organisationer. 

Kvinno- och Tjejjour 
Att det var frivilliga kvinnor som skulle arbeta med kvinnor som utsatts för våld var en 
solidaritetstanke. Utgångspunkten var att kvinnor skulle stötta andra kvinnor utifrån att vara 
kvinna, inte som professionell verksamhetsutövare. De första kvinnojourerna startade i 
London i början av 1970-talet och 1978 startade Alla kvinnors hus i Stockholm och 
Kvinnohuset i Göteborg verksamheter som helt eller delvis arbetade med misshandlade 
kvinnor (Bylund 2008).  Mäns våld mot kvinnor etablerades som politisk fråga ungefär 
samtidigt men det var först under 1990-talet som våld mot kvinnor kom att ses som en 
jämställdhetsfråga (SKL 2009). I samband med att riksdagen i slutet av 1990-talet beslutade 
om en rad lagskärpningar gällande mäns våld mot kvinnor och barn började man också att 
använda samlingsbegreppet Kvinnofrid. 
 
Non Govermental Organisations (NGO) är det samlingsnamn som ofta används på 
kvinnojourer och liknande organisationer, ”Icke statliga organisationer” är den svenska 
översättning som används mest.  Kvinnojourerna är inte en myndighet, de är frånkopplade 
staten. Jourerna är en idéburen verksamhet som bygger på insatser av volontärer. Detta 
innebär att de som söker stöd hos kvinnojourerna kan göra så utan att registreras och 
dokumenteras. Det innebär också att jourerna kan bedriva ett friare påverkansarbete. Genom 
att vara en frivilligorganisation vill jourerna verka som en första kontakt som sedan kan leda 
vidare till olika berörda myndigheter.  
 
Idag är landets jourer organiserade i två riksorganisationer, Roks (Riksorganisationen för 
Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige och SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers 
Riksförbund). Både Roks och SKR utgår i sitt arbete från en feministisk förståelse av 
männens våld mot kvinnorna, d vs att våldet har sin bakgrund i samhällets patriarkala 
strukturer. I stort sett hälften av landets kommuner har en kvinnojour (Hermansson m fl 2010; 
Gavelin m fl 2010). 
 
Tjejjourer har funnits i landet i drygt 10 år, den första startades i Stockholm 1996. Det finns 
strax över 70 tjejjourer i hela landet, det är svårt att få en exakt siffra då det ofta startas nya 
verksamheter. Bildandet av separata tjejjourer anses bero på avsaknaden av forum där tjejer 
kan stötta och hjälpa varandra. Medan kvinnojourerna koncentrerar sin verksamhet mot stöd 
till våldsutsatta kvinnor och skyddsboenden är tjejjourernas verksamhet mer inriktad mot ett 
mer förebyggande perspektiv. De flesta tjejjourerna är organiserade i någon av de båda 
riksförbunden. (www.tjejjouren.se).  
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Under de senaste åren har jourerna fått ekonomisk hjälp av staten genom bland annat 
Ungdomsstyrelsen som har drivit två utvecklingsprojekt tillsammans med jourerna på 
nationell nivå.  Dessa insatser gällde kompetensutveckling samt utformning av en virtuell 
mötesplats på Lunarstorm som hade som främsta syfte att nå tjejer utsatta för hedersrelaterat 
våld.  Utvärderingarna av projekten visade att de som blivit intervjuade var positiva till 
satsningarna men att man inte hade kunnat mäta om man nått fler flickor som var utsatta för 
hedersrelaterat våld (Utvärdering av Ungdomsstyrelsens satsning för tjejjourerna i Sverige 
2009). 
 
IT användandet är en viktig del i tjejjourernas utåtriktade verksamhet. Dels för att det är 
relativt enkelt för många yngre att använda och dels för att det kan vara svårt för tjejerna att 
ringa och prata med någon de aldrig träffat. MSN, Facebook, e-post är vanliga kontaktvägar 
förutom telefonen. Flera av jourerna erbjuder också personliga möten (Reagera och Agera 
2009). 
 
Portalen Tjejjour.se är ett samarbete mellan Roks och SKR. Arbetet finansieras bland annat 
med medel från Ungdomsstyrelsen och Allmänna arvsfonden. De vanligaste frågorna till 
tjejjourerna sedan starten har varit: 
 

• Relationer föräldrar – barn 
• Identitetsfrågor och funderingar om livet 
• Ångest och depression 
• Mobbning 
• Självskadebeteende och kroppsfrågor 
• Kärlek och sex   

(Sex och sånt, 2008) 
 

Frågorna har under åren delvis ändrat karaktär och andra frågor som ätstörningar, stress, 
kåthet, misshandel, rus, trakasserier, relationer är nu vanligast (www.tjejjouren.se).  
 
Alla landets tjejjourer finns inte med i portalen, skälen till detta kan bland annat vara att de 
inte är anslutna till inte någon av de två riksorganisationerna. Ca 10.000 individuella besök 
registreras varje vecka (www.tjejjouren).  
 
Utvecklingen gällande anställd personal hos de olika tjejjourerna har gått snabbt. Många 
lokala jourer har idag kunnat anställa en eller flera personer att arbeta med jourerna. 
Anställningarna finansieras ofta genom t ex kommunala- och länsstyrelsebidrag, ofta endast 
ett år i taget.  

Civilsamhället 
Civilsamhället består i första hand av ideella och frivilliga organisationer samt de därtill 
hörande aktiviteterna. Dessa sammanhang skiljs ut från marknaden, staten och kärnfamiljen 
och aktiviteterna inom dessa sfärer (Svedberg m fl 2010). 
 
De svenska folkrörelserna har en lång tradition i vårt land.  Exempel på dessa rörelser är 
nykterhets-, arbetar- och den kooperativa rörelsen. Folkrörelser har funnits i Sverige sedan 
slutet av 1800-talet och kan ses som en länk mellan medborgarna och staten. Wijkström 
(1999) menar att folkrörelserna kan liknas vid vågor av idéer som skapar rörelser. Olika 
föreningar har i olika perioder fungerat som bärare av nya influenser och tankar. 
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Under 1970-talet förlorade de etablerade folkrörelserna en del av sin dragningskraft då deras 
samarbete med det socialdemokratiska blocket fördjupades.  Istället för att förknippas med 
medborgar- och demokratifrågor kännetecknades de av en negativare bild av passiva 
medlemmar och toppstyrning De sk nya sociala rörelserna, t ex FNL-rörelsen kunde fånga 
upp de unga vänsterorienterade i dåtidens samhälle med delvis nya metoder: demonstrationer, 
kampanjer  och andra protestaktiviteter (Trägårdh 2010).  
 
Det civila samhället kommer ofta i bakgrunden av det offentliga och marknaden.  I Amnå 
(1995) beskriver författaren det civila samhället som ett mångtydigt mellanrum.  I detta 
”mellanrum” finns politiska partier, kvinnojourer, kooperativ, stiftelser och många olika 
sorters föreningar. ”Mellanrummet” kan alltså ses som en arena som gör att de andra 
sektorerna fungerar tillfredställande. 
 
En formell och en informell del brukar det civila samhället delas upp i, den först nämnda 
delen består av föreningar som delvis eller helt kan drivas av anställd personal och frivilliga 
som arbetar helt utan lön eller med en mindre symbolisk ersättning. 
 
Sociala nätverk, tjänster för grannar och vänner, alltså oorganiserade verksamheter utan 
föreningstillhörighet räknas däremot till den informella delen. Insatser till den direkta familjen 
räknas dock till familjesfären.  Blennberger menar vidare att det är det frivilliga valet som 
utgör det civila samhällets grund (Blennberger m fl 2004). 
 
Wijkström (2001) refererar till sin tidigare forskning och menar att ett alternativt sätt att 
betrakta civilsamhället är att se det som en samhällets huvudarena för konflikt. Han menar att 
genom detta synsätt så blir det ett offentligt rum där samhällets grundläggande ideologier och 
medborgerliga dygder synliggörs, ifrågasätts, tolkas och omformuleras. Civilsamhället blir på 
detta sätt en ”frizon” mellan stat och marknad. I denna frizon finns svängrum för föreningar 
och sociala rörelser, även om de inte alltid upplevs som positivs av det omgivande samhället. 
 

IDEELL SEKTOR 
Ex: Civil olydnad, Utopier och ideologier 
 ”Civilsamhällssfären” 

- Givare 
- Medlem 

HUSHÅLLSSEKTOR 
Ex: Vänskap, Kärlek 
”Familje- och samlivssfären” 

- Väninna 
- Älskare 

FÖRETAGSSEKTOR 
Ex: Affärsavtal, Produktionssystem 
”Näringslivssfären” 

- Kund 
- Aktieägare 

OFFENTLIG SEKTOR 
Ex: Skattesystem, Riksdagsval 
”Den statliga sfären” 

- Skattebetalare 
- Väljare 

(Wijkström, Einarsson 2006)  
 
Kriterierna på vad en ideell organisation är togs fram i det stora internationella 
forskningsprojektet John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project så att de deltagande 
länderna skulle kunna göra relevanta jämförelser: 
 
- Vara formell, ha en styrelse, skrivna stadgar mm 
- Vara privat, separerad från staten 
- Inte dela ut sitt ekonomiska överskott 
- Vara självstyrande, ha inslag av idealitet  

( Wijkstöm, Lundström 2002) 
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2002 omsatte det civila samhället 125 miljarder, ca 6 % av landets totala BNP (Wijkström, 
Einarsson 2006) och sysselsatte 120 000 personer. Utav dessa var knappt 30 000 anställda 
inom social omsorg. Den senaste forskningen visar dock på en mindre minskning gällande 
antalet ideellt engagerade personer, speciellt gäller detta kvinnor. Forskningen konstaterar 
dock att svenskarnas engagemang är stabilt. Antalet timmar per månad som de ideellt 
arbetande i genomsnitt utför ökade 2009 till 16 från föregående mätning 2005 då siffran var 
14 timmar (Svedberg m fl 2010).   
 
Till skillnad från andra länder i Europa så utförs endast 1/4 av arbetet av anställda personer 
och antalet frivilligarbetare ökar. Trots dessa fakta är det tydligt att det civila samhället 
förändras och nu går mot en ökad professionalisering, Lundström - Wijkström (1995) har 
lanserat uttrycket ”från röst till service”. Detta uttryck har fått ett stort genomslag i 
forskningen runt civilsamhället och innebär trenden att alltfler föreningar slutar vara ”Röst”, 
dvs en kritisk, pådrivande röst som föreningarna har då de står utanför den offentliga sektorn. 
Idag ger många föreningar ”service” och är mer eller mindre beroende av ekonomisk 
ersättning från kommunen och staten. Den allmänna trenden är att idag, inte bara vid 
kvinnojourerna, att det anställs alltfler personer inom organisationerna, allt i en strävan efter 
en ökad professionalisering. 
 
De flesta personer som är aktiva någon form inom det civila samhället är aktiva inom idrott 
och kultur, den sociala sektorn är relativt liten. Här skiljer sig också graden av offentlig 
finansiering, de sociala verksamheterna finansieras till 70-80 % av staten medan andra 
föreningar har betydligt större del av självfinansiering. (Svedberg m fl 2010). 
 
Svenskarna ligger långt framme jämfört med de flesta andra länder gällande föreningsarbete. 
Över tre miljoner svenskar är med eller mindre aktiva och gör någon insats i en förening 
under ett år. I befolkningsstudien som regelbundet genomförs av Ersta Sköndal högskola 
framkommer att två tredjedelar av befolkningen tycker att frivilligt arbete erbjuder något 
annat än vad professionell personal gör. Författarna menar att de nordiska länderna har 
bevisat att en stark stat inte behöver kväva befolkningens engagemang och lust till frivilliga 
insatser. Föreställningen om ett så kallat ”nollsummespel” mellan staten och det civila 
samhället stämmer alltså inte. Hur engagemanget ser ut och vilka grupper i samhället som är 
aktiva i frivilligarbetet finns dokumenterat genom forskningen från Sköndals instituts 
forskning, där forskarna drar slutsatsen att det är tillgången till sociala arenor som avgör hur 
aktiva människorna blir. Desto fler arenor såsom arbete och personliga nätverk, ju större 
engagemang i olika föreningar. Detta innebär alltså att förenings Sverige inte i någon högre 
utsträckning når människor som befinner sig i utanförskap (Jeppsson, Grassman, Svedberg 
2005; Svedberg m fl 2010; SOU 2007:66). 

Civilsamhället – teoribildning 
Staffan Johansson, forskare från Göteborg har i sin forskning bland annat resonerat om 
civilsamhället utifrån substitutions- och komplementariteststeorin. Han menar att staten inte 
har trängt undan befolkningens vilja att organisera sig. Substitutionsteorin hävdar motsatsen, 
alltså att mer av en sektor gör den andra sektorn mindre. Komplementaritetsteorin å sin sida 
hävdar att utrymmet inte är konstant, olika intressenter kompletterar varandra, de ersätter inte 
varandra. Ju bättre statens resurser fungerar, desto större förutsättningar för civilsamhällets 
organisationer att ta vid och komplettera det offentliga utbudet av tjänster. 
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Johansson (2005) har också forskat kring den ideella sektorn och den offentliga politikens 
roller. Johansson menar att den ideella sektorn tilldelats rollen som pådrivare och för att förstå 
detta så är det enligt författaren nödvändigt att koppla det till den politiska utvecklingen i 
Sverige. I sin bok ”Ideella mål med offentliga medel” hänvisar han till Lundströms (1994)  
indelning i fem historiska perioder: 
 

1. 1800-1890, ökad inflyttning till städerna, välgörenhetsorganisationer. 
2. 1890-1920, professionalisering och byråkratisering av filantropin 
3. 1921-1940, stagnation 
4. 1940-1960, svenska statliga välfärdens framväxt, stat och kommun tog 

över stor del av välfärdssektorns kärnområden, som barnomsorg. 
5. 1960 – framåt. Nya typer av ideella föreningar, tex brukarorganisationer. 

Rollfördelningen mellan ideella sektorn och det offentliga ligger dock 
fast, den ideella sektorn skall vara ett komplement och inte en ersättning. 

 
Johansson (2005) menar att den sociala ideella sektorn inte kan ses oberoende av relationen 
till den offentliga sektorn. Johansson hänvisar till Blennberger (1993) som menar att man kan 
utskilja fyra olika relationer, s.k. relationsbestämningar, till staten gällande de ideella 
föreningarna: 
 

Avantgarde: här tar de ideella föreningarna rollen som en ”förtrupp” för sociala 
insatser. Av vikt är här att vara synlig i det offentliga rummet för att få 
uppmärksamhet till de grupper som man menar har försummats av den 
offentliga sektorn. Målet är att det offentliga ska ta över ansvaret för frågan. 
 
Komplement: de ideella föreningarna vill vara ett komplement till offentliga 
sektorn. Denna relation kan vidare indelas i ytterligare tre aspekter: - Parallell 
resurs, här bedriver de ideella föreningarna liknande verksamhet som offentliga 
sektorn, men man menar att det offentliga brister i sina insatser inom det aktuella 
området. – Extra välfärdsförstärkare, att genom sina insatser höja välfärdsnivån 
för sina grupper mer än vad den offentliga sektorn kan. Exempel på olika aktörer 
är hör olika intresse- och brukarorganisationer. – Samhällsmoralisk normgivare, 
kan ses som ett slags demokratiskolor som verkar för solidaritet mellan 
människor. 
 
Alternativ: kan ses som ett slags konkurrensförhållande, de ideella 
verksamheterna finns inom samma område som det offentliga utbudet men dess 
karaktär skiljer från funktioner inom det offentliga utbudet. 
 
Ersättning: den offentliga välfärden läggs på frivilligorganisationer eller på 
entreprenad. 

Utveckling av Kvinno- och Tjejjourerna – 1978 och framåt 
Forskaren Staffan Johansson har gjort en studie av ideella organisationer verksamma inom 
den sociala sektorn i Göteborg i slutet av 1990-talet. Gemensamt för de olika föreningarna var 
att de delvis finansierades med bidrag från Göteborgs kommun. Kvinnojouren ADA är en 
avfyra organisationer som han beskriver (2001). 
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Kvinnojouren bildades formellt 1983 men hade då redan haft verksamhet under flera år. Den 
var då en del i föreningen Kvinnocentrum i Göteborg och hette under denna tid Kvinnohustes 
kvinnojour. 
 
Staffan Johansson har beskrivit hur arbetet utvecklades i tre perioder med fokus på 
föreningens relationer med kommun och stat. 
 
1978-1990: Under jourens 10 första år var den en grupp av många inom föreningen 
kvinnohuset. De aktiva utbildade sig i studiecirkelform och man hade jourtelefon två till tre 
kvällar i veckan. De aktiva ville även ha möjlighet till jourboende men detta röstades ner av 
Föreningen Kvinnohuset och arbetsgruppen splittrades. 
 
1987 höll den nya föreningen sitt första årsmöte där man valde styrelse och antog förenings 
stadgar, ett krav från kommunen. De erhöll 20 000 kronor i verksamhetsbidrag för 1987. 
Föreningen hade dock stora problem, ett av dem var ekonomin. Kommunen ökade då bidraget 
till 175 000 kronor 1989. Detta föranledde att föreningen anställde två personer på halvtid och 
i och med detta kunde utöka telefontiderna. Genom intervjuer Staffan Johansson genomfört 
med personer som var aktiva vid denna tidpunkt har framkommit att det var ett stort och svårt 
beslut att anställa personal. Kravet var dock att de skulle vara föreningsmedlemmar. Vid 
denna tid flyttade man också lokaler då kommunen höjde hyran kraftigt för de gamla 
lokalerna. Man antog också namnet kvinnojouren Ada. 
 
1990-1995: De nya lokalerna inrymmer ett akutboende och det finansieras av de boende 
betalar en mindre summa själva och socialtjänsten betalar mellan 200-350 kronor per natt. 
Samarbetet fungerade mycket bra med den kommunala socialtjänsten och man fick ökade 
kommunala bidrag,(500 00 kronor) och kunde nu anställa en tredje person. Jourtelefonen en 
kväll i veckan sköts fortfarande av de ideellt arbetande kvinnorna. Ju större del jourboendet 
blir av verksamheten desto fler myndighetskontakter genereras. Dessa kontakter tas dagtid av 
de anställda inom föreningen. Verksamheten fortsätter att expandera, föreningen flyttar till 
nya centralt belägna lokaler och en husmor anställs. Jourtelefonen kvällstid sköts fortfarande 
av ideellt arbetande kvinnor. 
 
Allt detta förändras 1995 då föreningen upplever oacceptabla ekonomiska villkor genom 
kommunens sälj- och köpsystem. Ett beslut tas om att sluta bedriva jourboende och de 
anställda sägs upp.  
 
I de intervjuer Staffan Johansson genomfört framkommer att processen från att inte haft några 
anställda till att ha tre anställda hade orsakat splittringar inom föreningen och flera ideellt 
aktiva kände att de bara var i vägen när de försökte hjälpa kvinnorna som bodde i jourboendet 
med praktiska saker. Flera av de ideellt aktiva kvinnorna tyckte att deras jourboende blivit 
alldeles för likt en behandlingsinstitution eller socialbyrå och de tog avstånd från det 
behandlingstänkande som uppkommit. Beslutet att lägga ner jourboendet ledde till en 
brytning med de medlemmar som haft anställning och de gick vidare och fortsatte att bedriva 
jourverksamhet i form av ett personalkooperativ. 
 
1995 – : Under 1996 flyttar föreningen till mycket mindre lokaler än tidigare då man fått sina 
kommunala bidrag minskade från 870 000 kronor till 82 000 kronor. Verksamheten fortsätter 
med mestadels opinionsbildande verksamheter, endast i mycket begränsad omfattning tas 
kvinnor emot som behöver jourboende. Föreningen betonar nu mer sin samhällskritiska 
grundideologi.  
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 1987 1990 1995 1998 
Ekonomisk omslutning (tkr) 21 328 898 209 
Andel medlemsavgifter och gåvor 0 3 1 6 
Andel självgenererade intäkter 5 15 2 1 
Andel offentliga medel 95 97 97 93 

( Johansson, 2001) 
 
De aktiva har i intervjuerna pratat mycket om relationen till kommunen. På ett sätt var det 
ekonomiska bidraget från kommunen en förutsättning för att kunna bedriva den verksamhet 
föreningen önskade, de hade sökt medel från diverse fonder för att hjälpa till att finansiera sin 
verksamhet.  Enligt de intervjuade var det största problemet att kommunen såg dem som ett 
komplement till den kommunala verksamheten medan de själva såg sig som ett alternativ. 
 
De menar också att det är svårt att samverka med kommunens representanter då detta måste 
ske på dagtid, svårt när man inte har någon anställd. Ett annat problem var också att det var 
svårt att starta verksamhet och söka bidrag för verksamhet där inte kommunen varit med i 
beslutsprocessen, de nämner de negativa reaktioner de fick när de startade upp sin tjejjour. 
 
Enligt www.kvinnojouren.ada.nu har föreningen återigen anställd personal, det framkommer 
dock inte hur många som är anställda. Jouren bedriver skyddat boende och arbetar aktivt inom 
flera olika nationella och regionala nätverk. 

Kvinno- och tjejjourer och den offentliga sektorns stöd till 
våldsutsatta kvinnor 
När kvinnojourerna startade var det oftast med enbart ideella krafter och små budgetar. Idag 
har många jourer kunnat anställa personal och har också blivit mer specialiserade: våldtäkter, 
barn som upplevt våld, språkkompetenser. Jourernas ekonomiska förutsättningar har 
förändrats genom åren, idag budgeterar kommuner och andra bidragslämnare för bidrag till 
jourernas verksamhet och är idag de som till största delen finansierar verksamheterna. 
Medlemsavgifter, projektbidrag, bidrag från företag och organisationer bidrar även de till 
mindre del till att täcka utgifterna (Bylund 2008). 
 
Att delvis bli beroende av de ofta kortsiktiga ekonomiska bidragen från kommun och 
landsting upplevs både positivt och negativt. Det kan vara positivt att ha goda kontakter med 
myndigheterna och speciellt i kommuner som ger stora bidrag och som skapar ekonomiska 
förutsättningar för att anställa personal som kan öka jourernas öppettider och utveckla arbetet 
i mer professionell riktning. Detta innebär också att det finns stora skillnader mellan olika 
jourer i landet, vissa jourer får ekonomiska bidrag till anställda och lokalhyra och andra jourer 
fungerar enbart genom frivilliga insatser. Inom kvinnojoursrörelsen diskuteras också de 
problem såsom begränsad självständighet och oberoende som kan komma med det ökade 
ekonomiska beroendet (Hedlund 2009). 
 
Enligt socialtjänstlagen har kommuner och landsting skyldighet att tillgodose adekvat och 
professionell hjälp till kvinnor och barn som upplever våld i nära relationer. Mörkertalet när 
det gäller antalet kvinnor som blivit utsatta för våld i hemmet föreligger ett stort mörkertal. 
BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) uppskattar att cirka 20-25% av misshandelsfallen anmäls 
till polisen. BRÅs siffror visar att cirka  27 800 fall av misshandel polisanmäldes 2011, av 
dessa var knappt 20 000 fall där kvinnan var bekant med gärningsmannen. BRÅs statistik 
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visar också att ungefär 17 kvinnor per år sedan 1990-talet har dödats av män de haft eller hade 
en nära relation till (www.bra.se). 
 
I rapporten ”Utveckling pågår” (2009) refereras till ekonomen Stefan de Vylder och hans 
uträkningar gällande de ekonomiska kostnaderna för kvinnofridsbrott. de Vylder delar upp 
kostnaderna i direkta och indirekta kostnader. Kostnaderna för den enskilda kvinnan såväl 
som för samhället är höga. De direkta kostnaderna inkluderar hjälp och stöd till kvinnorna, 
straff till förövaren, rättegångar, förebyggande arbete med mera. De indirekta kostnaderna 
består av inkomstbortfall, sjukvård med mera. de Vylder visar att de direkta kostnaderna 
betalas av samhället medan de indirekta kostnaderna står de enskilda kvinnorna och samhället 
för. Socialstyrelsen uppskattar kostnaden till mellan 2695 -3300 miljoner kronor per år. 
 
2009 presenterades en rapport ”Utveckling pågår” där författaren på uppdrag av SKL 
(Sveriges landsting och kommuner) genomfört enkätundersökningar med alla landet 
kommuner och landsting. Syftet var att få en samlad kunskap om hur kvinnofridsarbetet ser ut 
på en övergripande nivå i landet. 89 % av kommunerna besvarade enkäten. 
 
Kommunerna själva fick skatta de faktorer som de ansåg mest effektiva i arbetet mot 
kvinnofridsbrott. 
 

1. Att kvinnofridsarbete sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer. 
2. Att samarbetet sker i ordinarie verksamhet 
3. Att verksamheten har en handlingsplan för kvinnofridsarbetet. 
4. Att det sker en kontinuerlig utbildning av chefer och medarbetare. 
5. Att det finns en tydlig politisk styrning av kvinnofridsarbetet. 

 
Skyddat boende är ett viktigt stöd till de utsatta kvinnorna men det har tidigare funnits inte 
funnits en samlad bild av hur många kommuner som tillhandahåller denna tjänst. 
Kartläggningen visar att 89 % av de kommuner som besvarat enkäten säger sig kunna erbjuda 
skyddat boende. 46 % i egen kommunal regi och 59 % i frivilligorganisationernas regi. 
Viktigt att notera är att kommunerna skall ha ett skriftligt avtal med de aktuella 
organisationerna. Vissa kommuner kan alltså erbjuda skyddat boende både i kommunal regi 
och i samarbete med frivilligorganisationer. Tabellerna baserar sig på de 228 kommuner som i 
enkäten sagt de erbjuder skyddat boende. Mer än ett alternativ kunde kryssas i. 
 

 Kommunal Regi 
Antal (andel) 

Frivilligorganisationers Regi Antal 
(Andel) 

Akut skyddat boende 
 104 (46 %) 134 (59 %) 

Långsiktigt skyddat 
boende 88 (39 %) 29 (13 %) 

(Utveckling pågår 2009) 
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Kommuner som erbjuder skyddat boende på kriscentrum/kvinnojour eller i annan form. 
 

 Kommunal Regi 
Antal (Andel) 

Frivilligorganisationers Regi 
Antal (Andel) 

Kriscentrum/ 
Kvinnojour 52 (23 %) 181 (80 %) 

Annan form 
 10 (4 %) 6 (3 %) 

(Utveckling pågår 2009) 
 
Samverkan inom den egna kommunala organisationen och med andra organisationer och 
myndigheter var den viktigaste framgångsfaktorn enligt kommunernas egen skattning. Inom 
kommunerna är det socialförvaltningen eller motsvarande som har ansvaret för arbetet med 
kvinnofrid. SKLs enkät redovisar också siffror på vilka olika organisationer och myndigheter 
kommunen arbetar med. 99 % av kommunerna arbetar tillsammans med polisen och 98 % 
samarbetar kvinnojour. Övriga samarbetspartners är bland annat Brottsofferjourer, Tjejjourer, 
Kriminalvården, religiösa samfund, åklagaren och Mansjourer.  
 
Kommunerna har i enkäten (Utveckling pågår, 2009) också bedömt hur nöjd man är med 
samverkan med andra organisationer och myndigheter gällande kvinnofrid.  90 % av 
kommunerna ansåg samarbetet med ideella kvinnojourer vara mycket bra/bra. Endast 2 % av 
kommunerna ansåg att samverkan med kvinnojourerna var dålig/mycket dålig. 
 
Enkäten redovisar att 66 % av kommunerna uppger att de har tillsvidareanställd personal med 
speciellt ansvar för kvinnofridsarbete (347 årsarbeten) och 12 % (72 årsarbeten) har 
visstidsanställd personal. 21 % av kommunerna uppger att de inte har anställd personal med 
speciellt ansvar för kvinnofridsarbetet. Att uppskatta hur mycket pengar kvinnofridsarbetet 
kostar de olika kommunerna är svårt då de flesta inte särredovisar dessa kostnader. 
 
Av enkätmaterialet redovisas också så kallade goda exempel i arbetet mot kvinnovåld. Många 
kommuner redovisar här sitt samarbete med den ofta helt ideella kvinnojouren i kommunen 
(Utveckling pågår, 2009). 

Alternativ eller komplement? 
Kvinnojourerna kan ses som om de började som en ersättning för insatser som saknades inom 
socialtjänsten och andra myndigheter. Då myndigheternas egna verksamheter utvecklades 
under 1990-talet blev kvinnojourernas roll mer av ett komplement till redan existerande 
insatser. I dag höjs röster för att kvinnojourerna skall bli mer av ett alternativ till de offentliga 
myndigheterna. Risken har uppmärksammats att jourerna håller på att utvecklas till 
producenter av välfärdstjänster istället för att ha en kritisk och fri hållning. 
 
Hedlund (2009) refererar till Maud Eduards som 2002 utkom med boken ”Förbjuden 
handling”. Där framförs åsikten att kvinnojourens speciella kunskaper, 
”kvinnojourskunskaper” tas över av den rådande politiska ordningen. Eduards menar att 
typiska konflikter har handlat om ekonomiska resurser, ideologi och organisering samt ansvar 
och kompetens. Staffan Johansson (2005) pekar på att detta kan vara en riskfylld utveckling 
där kommunerna övergår från generella bidrag till prestationsbaserade bidrag, det kan i 
förlängningen medföra en omvandling av kvinnojourerna till vanliga ”företag” på 
socialtjänstemarknaden och utgöra ett stort hot mot kvinnojourens feministiska grund 
ideologi. 
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Hedlund har för Roks skrivit en rapport om hur organisationens jourer har förhållit sig till de 
statliga medel som funnits att söka 2005 och 2007.  
 
77 miljoner kronor satsades 2005 för att utveckla omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor i 
landet. Kvinnojourerna kunde välja att söka dessa pengar själva eller tillsammans med 
kommunen. Jourernas självständighet gentemot kommunerna markerades tydligt i 
instruktionerna. I slutändan sökte 70 av 290 kommuner pengarna för att utveckla deras 
verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn. Utav alla ansökningar som inkom till 
länsstyrelserna var 62 % från kvinnojourerna, 91 % av dessa ansökningar beviljades (Hedlund 
2009). 
 
218 nya miljoner fanns att söka 2007. Pengarna gällde två år och en av skillnaderna gentemot 
det tidigare ansökningstillfället två år tidigare kunde inte jourerna söka pengar självständigt, 
ansökan måste skickas in gemensamt med en kommun. 2007 presenterade också regeringen 
en ny handlingsplan gällande mäns våld mot kvinnor. En av åtgärderna i denna handlingsplan 
var att en utvärdering av alla ideella kvinnojourer skulle genomföras.  I samband med detta 
publicerar jämställdhetsministern och ordförandena från Roks och SKR ett debattinlägg där 
det bland annat framgår att de ser som naturligt att jourerna går mot en professionalisering av 
sina verksamheter (Hedlund 2009).  Ambitionerna att öka professionaliseringen av jourerna 
kan enligt författaren tolkas som ytterligare uttryck för minskning av jourernas autonomi. 
Honnörsorden kvalitetsutveckling och förbättrad verksamhets samt hela evidensdebatten 
innebär att staten får en allt större insyn i jourernas verksamhet (Hedlund 2009). 
 
Ansökningen som genomfördes 2007 innebar att drygt hälften av de jourer inom ROKS som 
besvarat enkät sade sig vara nöjda med samarbetet med kommunen och att de uppgett sig fått 
gehör för sina åsikter. Dock rapporterar några jourer att de inte fått med sig kommunen på att 
skriva en ansökan och därigenom inte fått chansen att söka pengar. De kommuner som inte 
skickat in ansökan uppgav att skälet till detta var hög arbetsbelastning och att det tog för 
mycket tid att göra ansökning då det ofta gällde en mindre summa pengar. En del kommuner 
uppgav också att våldsutsatta kvinnor var inget stort problem i de aktuella kommunerna 
(Socialstyrelsen 2011). 
 
I den utvärdering av landets kvinnojourer som presenterades 2010 (Hermansson m fl) framgår 
det att en jour fick i genomsnitt 650 000 kr för ett år och att denna siffra innehåller både lokal- 
och verksamhetsbidrag. Bidragen varierade naturligtvis mycket mellan de olika jourerna, från 
10 000 till 4 miljoner. Vanligtvis var det kommunen där jouren är belägen som ger de största 
bidragen. Flera jourer vittnade att då de fått projektmedel från andra håll minskade ofta det 
kommunala bidraget. Många jourer upplevde en mycket pressad ekonomisk situation där de 
ofta måste söka efter olika sorters projektmedel och detta gjorde det svårt med en långsiktig 
planering. Utvärderingen visade också att jourerna verkade under mycket olika ekonomiska 
ramar.   
 
Drygt 80 % av jourerna svarade utvärderingen att de hade anställd personal. 50 % av jourerna 
hade heltidsanställd personal och genomsnittet låg på 2.6 anställda. De jourer som startade på 
1980 – talet dröjde det i genomsnitt 9 år innan de hade anställd personal medan på jourer som 
startade på 90 – talet dröjde det endast 2 år innan personal anställdes. Varje jour hade i snitt 
15 ideellt arbetande kvinnor och det genomfördes i snitt 565 timmar ideellt arbete per månad 
(Hermansson m fl 2010). Merparten av arbete utgörs av ideellt arbete (57 %) men hela 42 % 
består av avlönat arbete (SOU 2006:65; Hedlund 2009; Hermansson m fl 2010). 
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Genom de intervjuer utvärderingen genomförde visade det sig att det fanns många olika 
uppfattningar gällande det ideella arbetes plats inom jourerna.  Åsikterna som redovisas 
menar att ideellt arbete är grunden inom kvinnojourer men åsikter finns också gällande varför 
just kvinnojoursarbete skall vara oavlönat (Hermansson m fl 2010). 
 
I de olika utvärderingarna av kvinnojourerna i landet samt SOU 2006:65 diskuteras vad som 
sker och kan komma att ske när relationen mellan kommun och jourer förändras i och med 
professionaliseringen av jourerna och den ökade ekonomiska styrningen från kommunerna.   I 
SOU 2006:65 redovisar tendensen att kommunerna blivit mer angelägna om ökade 
styrambitioner hur de ekonomiska bidragen skall användas, kommunen vill ha mer ”värde för 
pengarna”. Risken som lyfts fram är att jourernas roll gentemot kommunen och andra 
bidragsgivare förändras, risken anses finnas att föreningarnas kritiska åsikter få stå tillbaka. 
 
Inom forskningen lyfts som tidigare redovisats fyra olika idéburna organisationer fram (SOU 
2006:65). De är: Komplement, Alternativ, Ersättning, Avantgarde (spanare). 
Kommunerna tycker att den komplementära rollen är den viktigaste när det gäller 
kvinnojourerna. På SKR:s hemsida publicerades 20/1 2011 ett inlägg skrivet av 
Förbundssekreteraren Olga Persson. I sitt inlägg tar hon upp den precis publicerade 
utvärderingen av landets jourer. Hon börjar med att skriva att hon är positiv till den 
genomförda utvärderingen. Hon fortsätter: 
 

 ”Rapporten vittnar om en utveckling där jourerna i högre grad ser sig som 
komplement snarare än ett alternativ till socialtjänst och andra aktörer. För att 
kvinnojourerna skall vara ett komplement krävs att samverkan mellan olika 
aktörer är väl utvecklad och formaliserad.” (www.kvinnojouren.se ) 
 
”Rapporten talar om en ökad professionalisering bland kvinnojourerna på 
senare år, något som SKR ser som positivt. I Kis rapport framgår att 
jourkvinnorna som intervjuats ser ett jämlikt samtal som eftersträvansvärt och 
utmärkande för kvinnojoursverksamheten” (www.kvinnojouren.se) 
 

Johansson (2001) beskriver i sin bok ”Ideella mål med offentliga medel” om den s.k. 
resursberoendeteorin. han menar att organisationer som verkar inom områden som är nära de 
centrala, statliga områdena har störst konformitetstryck på sig. I sin bok skriver författaren om 
hur de olika organisationernas gensvar kan bero på det stora resursberoendet de har. 
 
Hultén & Wijkström (2006) skriver om de antagningar som finns gällande ideella 
organisationers särart. Mervärdet anses vara det särskilda bidrag till samhället man tillför, 
utöver vad andra aktörer kan tillföra. Finns inte detta mervärde eller särart kan 
verksamheterna istället drivas inom den offentliga sektorn. 

Överenskommelsen 
”Politiken för det civila samhället” heter det politikområde som sedan 2001 behandlar frågor 
rörande föreningslivet. Syftet med politikområdet är söka vägar att förbättra samarbetet 
mellan offentlig sektor och den ideella sektorn. Det skall också ses som ett sätt för 
föreningarna att påverka politiken. Detta sker samtidigt som ideella organisationer och 
stiftelser ökar sina insatser och ses av regeringen som en viktig aktör inom hela 
välfärdsområdet. Som ett led i denna process startade 2004 – 2005 en diskussion mellan de 
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idéburna organisationerna och staten som gick ut på att hitta tydligare regler för hur det 
framtida samarbetet skulle utformas (Gavelin m fl 2010). Regeringen inbjöd 2007 ca nittio 
organisationer till att utveckla en dialog och däri utveckla gemensamma principer. Regeringen 
uppgav att de var intresserade av att stärka den ideella sektorns roll och öka mångfalden av 
utförare inom det sociala området. Överenskommelsen blev klar och undertecknades av SKL, 
regeringen och de idéburna organisationerna 2008.  
 
I samband med arbetet med överenskommelsen beslöts att begreppet idéburna organisationer 
bättre beskrev de ideella organisationerna och föreningarna som deltog i processen. Det nya 
begreppet ansågs bättre kunna beskriva den stora och brokiga gruppen som föreningarna och 
organisationerna utgjorde. Begreppet idéburna organisationer har dock ännu inte anammats 
utav de aktuella organisationerna när de beskriver sig själva. 
 
I ”Synpunkter från Roks” gällande överenskommelsen framkommer bl a föreningen 
välkomnar förslaget till dialog. Man menar att regeringen i samband med överenskommelsen 
uppvärderar de idéburna organisationernas arbete och samhällsinsats (Roks 2008 – 06 – 02).  
 
Vid de uppföljningar som har gjorts utav överenskommelsen framkommer att till största del är 
deltagande parter nöjda. Några kritiska röster har dock framkommit från några deltagande 
föreningar. Är vi hörda på riktigt eller är det skendemokrati var en fråga som lyftes fram. 
Ännu en var att hela processen var styrd och att allt skulle ske hastigt, för de mindre 
föreningarna med få anställda var det problematiskt att hinna förankra arbetet i sina 
föreningar. I uppföljning framkommer också åsikter om att överenskommelsen saknar ”bett” 
och vidare framkom kritiska synpunkter om faran av ökad styrning av den idéburna sektorn 
(Gavelin 2010).  

Diskussion 
Den idéburna sociala sektorn har i ökad grad börjat producera välfärdstjänster, 
kvinnojourernas utveckling och professionalisering är ett exempel på detta. Enligt Wijkstöm 
& Lundström (2002) råder det fortfarande stor osäkerhet vilken roll de ideella 
organisationerna skall ha i det svenska samhället. Vilket ansvar har staten och vilka områden 
kan idéburna organisationer verka i och utveckla? 
 
 ”Från röst till service” (Wijkström & Lundström, 2002) pekade på en utveckling där de 
ideella organisationernas verksamhet allt mer sågs som ett komplement till kommunens 
verksamhet och där de ideella organisationerna blir en välfärdsproducent bland många andra. 
I SOU 2006:65 framkom att kommunerna oftast ser jourernas arbete som ett komplement till 
den egna verksamheten medan man från jourernas sida såg sig mer som ett komplement. Där 
framkom också att vissa jourer upplever förväntningar om samarbete, också runt 
frågeställningar som inte är relevanta för dem. När kommunerna de senaste åren har gått över 
till prestationsinriktade bidrag upplever vissa jourer det som att bli behandlade som enbart en 
producent av social service. 
 
Det som är utmärkande för kvinnojourernas verksamhet, deras ”kvinnojourskunskap” och det 
ideella engagemanget är idag problematiserat. Kvinnojourskunskapen är bl a problematiserad 
utifrån debatten om evidensbaserad praktik som dominerar inom allt socialt arbete. Ideellt 
arbete är också problematiserat, både av jourerna själva och kommunerna. I strävan att bli allt 
mer professionella kan kvinnojouren tappa det som varit kännetecknet för deras verksamhet, 
”kvinnojourskunskapen”. Mer professionalism, mer konkurrens med kommunens egna 
resurser och aktiviteter och desto mer riskerar de att enbart blir ett serviceföretag. Ett 
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serviceföretag bland många andra. De kan bli komplement eller kanske en ”slasktratt” som får 
ta det som kommunen inte enligt lagen är tvingade att arbeta med. Därmed riskerar de att 
förlora sin plattform som viktiga samverkanspartners till kommunen. Eller så går jourerna en 
annan väg och väljer att stärka det ideella inslaget i sin verksamhet, att bli ett tydligare 
alternativ och pådrivare. I dessa tider när i det närmaste allt socialt arbete skall vara 
evidensbaserat finns det litet eller inget utrymme för den speciella ”kvinnojourskunskapen” 
då den oftast enbart bygger på beprövad kunskap och inte forskning i första hand. 
 
Hur jourerna i fortsättningen skall söka pengar av staten är också en aktuell frågeställning. 
Kommer staten att återgå till de regler som fanns 2005 då jourerna kunde söka själva eller 
tillsammans med kommun, eller kommer 2007 års regler finnas kvar då jourerna måste söka 
tillsammans med ”sin” kommun. Det kan alltså direkt eller indirekt bli kommunerna som 
bestämmer till vad pengar skall sökas.  
 
Av stor vikt är hur oberoende organisationer som kvinno- och tjejjourerna tillåts vara, vilka 
möjligheter som finns att söka pengar och själva bestämma vad de skall användas till. Starka 
oberoende, idéburna föreningar kan bli intressanta samarbetspartners till socialtjänsten, utan 
att det kommunala ansvaret suddas ut.  
 
Flera forskare tar upp frågeställningen gällande konsekvenserna av att kommun och staten får 
mer insyn i de ideella föreningarna (Gavelin; Hermansson; Hedlund; Johansson). Är det ett 
problem att de instanser som ger pengar också har full insyn i hela föreningarnas verksamhet 
eller är det viktigt att de idéburna organisationerna har kvar sitt självbestämmande och ”egen 
dagordning”? 
 
Av fara är dessutom att de bidrag som finns för föreningar verksamma inom det civila 
samhället är oftast kortvariga, alltså att man oftast kan söka pengar för endast ett år i taget. 
Detta gör att föreningarna måste lägga ner oerhört mycket tid på att söka pengar efter just de 
kriterier som gäller det aktuella året. Många föreningar menar att dessa ansökningar tar 
mycket av föreningens resurser. I de olika utvärderingarna (Hermansson, Gavelin) framgår att 
vissa föreningar väljer att inte söka pengar då de inte känner att klarar av de byråkratiska krav 
som ställs på föreningarna. Vidare så framgår det att föreningar inte söker pengar då de inte 
själva kan bestämma vad de skall användas till utan att de ibland känt att de inte har haft 
möjlighet att utveckla sin förening i den riktning som pengarna är öronmärkta för då de inte 
har resurser till basverksamheten. 

Avslutning – frågor att diskutera 
	  

• Vilken roll har idag kvinno- och tjejjouren, ett komplement till det offentliga utbudet, 
ersättning, alternativ eller avantgarde (spanare)?  Eller finns det ytterligare roller? 
 

• Tjej- och kvinnojourerna har från början varit idéburna organisationer där volontärer 
utfört en stor arbetsinsats. Hur kommer utvecklingen i jourerna gestalta sig gällande 
professionalisering – ”kvinnojourskunskap” och anställd personal – volontärer. 
Kommer dessa frågor att bestämmas på det nationella eller lokala planet? 
 

• Hur ska kvinno- och tjejjourerna fortsätta att ha ett sk mervärde som skiljer ut dem till 
skillnad från andra verksamhetsformer?	  
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