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Abstract  

Men's violence against women is a serious violation of human rights. Women are far more 

likely to experience violent acts or abuse by someone close to them rather than by strangers. 

Intimate partner violence (IPV) is a complex problem and victims are often in need of support 

by social services as well as by other professionals. The aim of this study is to examine how 

social service employees perceive the cooperation with other professionals within the area of 

IPV. The study is based on six qualitative interviews with 10 social service employees, 

working with IPV, from a selection of districts and municipalities within Stockholm County. 

Our results were analyzed by using Axelsson and Bihari Axelsson’s (2013) theories of 

cooperation. The results show that cooperation is seen as a highly valued and inevitable part 

of social work within the area of IPV and the responsibility for managing IPV cases are often 

left to the social service employees to be handled alone. Meanwhile, the social service 

employees describe insufficient time and not enough staff as evident restrictions for 

successful cooperation with other professionals. In conclusion, IPV needs to be prioritized on 

all levels within the organization to improve the possibilities for cooperation.  
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1.0 Inledning  

Mäns våld mot kvinnor är idag ett globalt folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning av de 

mänskliga rättigheterna. Enligt Förenta Nationernas organisation UN Women (u.å.) utsätts var 

tredje kvinna världen över för fysiskt eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. 

Konsekvenserna av våldet varierar och kan ge direkta såväl som varaktiga konsekvenser. I de 

mest allvarliga fallen leder våldet till att kvinnor mister sina liv (UN Women, u.å.). Enligt 

statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) har drygt 25 procent av alla kvinnor och knappt 

17 procent av alla män i Sverige någon gång utsatts för våld i en nära relation. Trots att 

anmälningsbenägenheten tros ha ökat bland personer som blivit utsatta för våld i nära 

relationer är mörkertalet fortfarande mycket stort (Frenzel, 2014).  

  

Våld i nära relationer innefattar det våld som förekommer mellan personer som står varandra 

nära och har starka känslomässiga band mellan sig. Det kan exempelvis handla om personer i 

parrelationer eller i andra typer av familje- och släktrelationer (Socialstyrelsen, 2014). Våldet 

kan vara allt från subtila handlingar, såsom förlöjligande eller isolering, till grova brott som 

exempelvis misshandel, våldtäkt eller mord. Ofta sker en kombination av fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld men även social och ekonomisk utsatthet är vanligt förekommande. Våld i nära 

relationer kan drabba alla oavsett könstillhörighet och sexuell läggning. Könsaspekten är dock 

en stor del av problemet, då kvinnor i större utsträckning utsätts allvarligt och upprepat våld 

där våldsutövaren i majoriteten av fallen är en man (Socialstyrelsen, 2014). Våld i nära 

relationer är däremot inte synonymt med begreppet mäns våld mot kvinnor.  

 

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är i Sverige en prioriterad fråga både på 

nationell, regional och kommunal nivå. Sveriges regering presenterade år 2016 en tioårig 

strategi för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

(Regeringen, 2016). Mäns våld mot kvinnor är kostsamt både för den enskilda kvinnan, men 

också för samhället i stort. Trots att organisationer och myndigheter under många år har 

arbetat med frågan har fokus ofta legat på att hantera våldets konsekvenser snarare än att 

förebygga dess orsaker. Regeringens ambition är därför att verka för ett mer proaktivt arbete 

med mäns våld mot kvinnor på samtliga nivåer i samhället (Regeringen, 2016). En av 

strategins utgångspunkter handlar om samverkan och styrning. Ett framgångsrikt arbete för att 

stoppa mäns våld mot kvinnor ställer krav på väl fungerande samverkan mellan och inom 
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berörda myndigheter och organisationer. Detta under förutsättningen att varje myndighet och 

organisation fungerar väl internt (Regeringen, 2016).  

  

På regional nivå i Stockholms län finns sedan år 1996 en myndighetsgemensam 

samverkansplattform som kallas Operation kvinnofrid. Operation kvinnofrid bedrivs i 

samverkan mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Kriminalvården, 

Stockholms stad och länets övriga 25 kommuner samt Kommunförbundet i Stockholms län. 

På lång sikt är målet med Operation kvinnofrid att ingen i Stockholms län ska behöva utsättas 

för eller uppleva våld i nära relationer (Operation kvinnofrid, 2016).  

 

Kommunen bär det yttersta ansvaret för att enskilda medborgare får det stöd och den hjälp de 

behöver. Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen en lagstadgad skyldighet att hjälpa 

våldsutsatta personer. Dessutom ska socialtjänsten särskilt beakta våldsutsatta kvinnor och 

barns behov av stöd (SoL, SFS 2001:453). Trots detta skiljer sig arbetet åt kommuner 

emellan, både vad gäller omfattningen och utbudet av insatser (Ekström, 2016a). Sveriges 

kommuner och Landsting ([SKL], 2016) har identifierat gemensamma faktorer för ett 

framgångsrikt arbete med våld i nära relationer i Sveriges kommuner. Det handlar delvis om 

att nå våldsutsatta i ett tidigt skede, ta problematiken på allvar och erbjuda lättillgängliga och 

direkta stödinsatser. Det gäller också att kommunen integrerar arbetet med våld i nära 

relationer i den ordinarie organisationsstrukturen och utformar effektiv samverkan både inom 

kommunen men också med andra myndigheter och organisationer (SKL, 2016).  

 

1.1 Problemformulering 

Våld i nära relationer är ett komplext socialt problem vilket ställer krav på samverkan inom 

och mellan berörda aktörer i samhället. Samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer är 

dessutom viktigt både på individuell och på strukturell nivå (Regeringen, 2016). Det handlar 

delvis om att våldsutsatta personer ofta har en komplex problembild och därför är i behov av 

stöd från flera olika myndigheter och organisationer samtidigt (Helmersson, 2017). Det 

handlar också om organiseringen av arbetet med våld i nära relationer. Som det ser ut idag är 

det svenska välfärdssamhället uppbyggt på så sätt att det är omöjligt för en enskild 

verksamhet att på egen hand bistå en våldsutsatt med all den hjälp och det stöd personen är i 

behov av (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). 
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Svenska prevalensstudier vittnar om att våld i nära relationer är ett omfattande och allvarligt 

samhällsproblem (Brottsoffermyndigheten, 2001; NCK, 2014). Dessutom visar ett flertal 

studier att målgruppen våldsutsatta är mycket heterogen (Ekström, 2016a; Helmersson, 2017). 

Det innebär att samverkan blir viktigt för att målgruppen ska få adekvat hjälp och stöd. 

Samverkan framställs i många sammanhang som ett ideal med positiva konsekvenser. 

Samtidigt beskrivs samverkan som något som är komplicerat och svårt att åstadkomma i 

praktiken (Bergmark & Lundström, 2008; Danermark & Kullberg, 1999).  

Behovet av samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer finns dokumenterat i såväl 

lagstiftning som i nationella, regionala och kommunala riktlinjer. Däremot saknas tydliga 

instruktioner för hur samverkan ska organiseras i praktiken. Vår studie kommer därför 

fokusera på hur handläggare som arbetar med våld i nära relationer inom socialtjänsten 

beskriver och resonerar kring samverkan i det praktiska arbetet, både inom den egna 

verksamheten och i arbetet med andra myndigheter och organisationer. Vår förhoppning är att 

studien även ska bidra till ökad förståelse kring vilka förutsättningar som krävs för att 

samverkan i praktiken ska fungera väl.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur handläggare som arbetar med våld i nära relationer på 

socialtjänsten i Stockholms län beskriver och resonerar kring samverkan i ärenden som rör 

våld i nära relationer. För att fullfölja syftet ämnar vi att besvara följande frågor: 

  

• Hur ser handläggare som arbetar med våld i nära relationer på betydelsen av 

samverkan? 

• Hur beskriver handläggarna samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer?   

• Hur ser förutsättningarna för samverkan ut i ärenden som rör våld i nära relationer?   

 

1.3 Avgränsningar 

En stor del internationell forskning kring samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer 

undersöker också barns utsatthet (Haas, Bauer-Leffler & Turley, 2011; Hester, 2011; Laing, 

Heward-Belle & Toivonen, 2018). I Sverige lever cirka 150 000 barn tillsammans med en 

förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern (Frenzel, 2014). Barnen till föräldrar 

som blivit utsatta för våld är därför även de en viktig målgrupp att ta hänsyn till när man talar 
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om samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer. Vi har dock valt att avgränsa vår 

studie till att fokusera på samverkan kring våldsutsatta vuxna. Studiens respondenter består 

enbart av handläggare som arbetar med vuxna våldsutsatta personer. 

 

Vi har också valt att avgränsa vår studie geografiskt till Stockholms län. Avgränsningen 

ansågs relevant då Stockholms län på regional nivå bedriver ett gemensamt samverkansarbete 

mellan länets kommuner. Vi är medvetna om att studien därmed inte är representativ för hela 

landet. Eftersom Stockholms län innefattar Sveriges huvudstad är det möjligt att studien hade 

fått ett annat resultat om vi hade valt kommuner från andra delar av landet. Trots detta 

upplever vi att vi fått en bra variation av kommuner och stadsdelar inom länet.  

 

2.0 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en kortare sammanfattning av den historiska utvecklingen av våld i 

nära relationer som ett socialt problem i Sverige med fokus på organisering av stödinsatser. 

Vidare presenteras även aktuell och relevant lagstiftning på området.  
 

2.1 Från en privat angelägenhet till ett nationellt samhällsproblem 

Mäns våld mot kvinnor bygger i många avseenden på historiska patriarkala strukturer i 

samhället. I Sverige har en lång rad mindre reformer successivt lett till att kvinnor har samma 

rättigheter som män när det kommer till myndighet, utbildning, arbete och politisk 

representation (Nordborg, 2014). Trots detta är våld i nära relationer och kanske framförallt 

mäns våld mot kvinnor än idag ett stort och allvarligt problem i det svenska samhället.  

 

Under 1980-talet startades många kvinnojourer i Sverige vilket bidrog till att stödet till 

våldsutsatta kvinnor blev mer organiserat. Innan dess var våldsutsatta kvinnor förvisade till att 

söka hjälp och stöd hos släkt och vänner (SKL, 2006). Förutom att hjälpa våldsutsatta kvinnor 

blev kvinnojourerna ledande i debatten om mäns våld mot kvinnor. Antalet kvinnojourer 

ökade kontinuerligt fram till mitten på 1990-talet då kommunernas intresse för finansiering av 

ideella kvinnojourer avtog (Helmersson, 2017). I och med flera revideringar av 

socialtjänstlagen, har socialtjänstens ansvar för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn 

förtydligats. Det övergripande ansvaret har således successivt gått från ideella organisationer 

till kommunala socialnämnder (Helmersson, 2017). Komplexiteten i problemet ställer krav på 
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att olika samhällsaktörer samverkar kring frågan, både på ett övergripande och praktiskt plan 

(Helmersson, 2017). En våldsutsatt kvinna har ofta kontakt med olika myndigheter och 

organisationer parallellt. Hon kan exempelvis vara aktuell på flera enheter inom 

socialtjänsten, bo på en ideell kvinnojour, få behandling hos psykiatrin, gå igenom en 

vårdnadsprocess hos tingsrätten och vara målsägande i en brottsutredning hos polisen 

samtidigt. Idag är det kommunerna som har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla stöd till 

våldsutsatta kvinnor, vilket leder till att handläggarna som arbetar med våld i nära relationer 

ofta får agera spindeln i nätet (Helmersson, 2017).  
 

2.2 Rättsliga ramar 

FN:s generalförsamling antog år 1993 deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. 

Deklarationen fördömer allt våld mot kvinnor, oavsett om det inträffar inom familjen eller i 

samhället och utförs av eller accepteras av staten. I deklarationens fjärde artikel framkommer 

att staterna ska bedriva en politik som syftar till att avskaffa allt våld mot kvinnor (Förenta 

Nationerna [FN], 1993).  

  

Socialtjänsten är den instans i det svenska samhället som bär det yttersta ansvaret för att 

erbjuda stöd till vuxna personer som blivit utsatta för våld. Enligt 5 kap. 11 § 

Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är 

eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd 

och hjälp för att förändra sin situation. 

  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) 

gäller för socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. I 3 kap. 

8–11 §§ regleras socialtjänstens skyldighet att samverka i ärenden som rör våld i nära 

relationer. Socialnämnden ska samverka för att samordna sina insatser så att de inte motverkar 

varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska samtliga insatser samordnas. Detta ska 

göras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som 

bevittnat våld. Socialnämnden ska vidare samverka externt med andra verksamheter, 

myndigheter och organisationer som berörs för att skapa förutsättningar för att samordna 

insatserna från de olika aktörerna så att de inte motverkar varandra (SOSFS 2014:4).  
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3.0 Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras en redogörelse för sökprocessen samt en tematiserad 

forskningsöversikt. Forskningsöversikten avslutas med en sammanfattning där tidigare 

forskning relateras till vår studie.   
 

3.1 Sökprocessen 

I sökningen efter tidigare forskning och relevant litteratur för studien har vi använt oss av 

databaserna EBSCO Discovery Service (EDS), Swepub, Libris samt Google Scholar. Vi 

använde till en början sökord som våld i nära relationer*, mäns våld mot kvinnor*, 

kvinnofrid*, socialtjänsten*, samverkan* och organisering*. Sedan utvecklade vi vår sökning 

till att även innefatta engelska sökord såsom domestic violence*, violence against women*, 

men’s violence against women*, abused women*, intimate partner violence*, social 

services*, collaboration* och cooperation*. För att nå så hög vetenskaplig nivå som möjligt 

filtrerade vi vår sökning till kollegialt granskade (peer reviewed) vetenskapliga artiklar. Vi har 

även valt att inkludera ett antal avhandlingar.  
 

3.2 Forskningsfält 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som rör våld i nära relationer och samverkan. 

Relevant forskning har delats in i tre teman, Våld som komplext problem, Socialtjänstens stöd 

till våldsutsatta och Samverkan. 
 

3.2.1 Våld som komplext problem 

Att människor utsätts för våld är ett stort och allvarligt problem både på individuell och 

strukturell nivå. Trots detta är kunskap om våldets omfattning och dess konsekvenser 

begränsad. År 1998 uppdrog regeringen åt Brottsoffermyndigheten (2001) att genomföra en 

omfångsstudie gällande mäns våld mot kvinnor. Det var första gången en sådan studie 

genomfördes i Sverige. Studien kallades Slagen Dam och visade att nästan hälften av alla 

kvinnor hade utsatts för våld av en man någon gång efter sin 15-årsdag. Av dessa kvinnor 

uppgav dessutom 61 procent att de hade haft en sexuell relation med våldsutövaren 

(Brottsoffermyndigheten, 2001). Det tog många år innan en liknande studie genomfördes i 

Sverige. Först år 2014 publicerade Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) en nationell 

prevalensstudie med syftet att undersöka män och kvinnors utsatthet för fysiskt, psykiskt och 
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sexuellt våld. Studien Våld och hälsa: en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns 

våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa visade i likhet med resultaten från Slagen Dam att 

totalt 46 procent av kvinnorna hade varit utsatta för allvarligt våld någon gång under sin 

livstid. Av männen var det 38 procent som någon gång utsatts för allvarligt våld. Det visade 

sig vara betydligt vanligare bland kvinnor att någon gång ha utsatts för allvarligt psykiskt eller 

sexuellt våld, medan det var något vanligare att män utsatts för fysiskt våld. Genomgående 

visade studien att våldsutövaren ofta var en man (NCK, 2014). 

  

Helmersson (2017) beskriver i sin avhandling våldsutsatta kvinnor som en komplex målgrupp 

med varierande behov. Målgruppen har därför ofta parallella kontakter med olika 

myndigheter och organisationer vilket även Ekströms studie från år 2016 tyder på. Ekströms 

(2016b) studie visar att stöd till våldsutsatta kvinnor kan vara svårt att integrera i 

socialtjänstens organisationsstruktur såsom socialtjänsten i dag är organiserad. Våldsutsatta 

kvinnors behov varierar och det är inte ovanligt att de behöver stöd från en mängd olika 

enheter inom socialtjänsten. De kan exempelvis vara aktuella hos en enhet för våld i nära 

relationer, missbruk, ekonomiskt bistånd och barn och unga samtidigt. Helmersson (2017) 

menar dock att insatser som erbjuds våldsutsatta kvinnor ofta baseras på en föreställning om 

att de delar liknande erfarenheter av utsatthet och belyser brister i tillhandahållandet av 

adekvat stöd till särskilt utsatta grupper av våldsutsatta kvinnor. Särskilt utsatta grupper av 

våldsutsatta kvinnor kan exempelvis vara våldsutsatta kvinnor med missbruk, ekonomiska 

problem eller äldre våldsutsatta kvinnor. 

Ett flertal studier visar att det finns ett samband mellan våld i nära relationer och missbruk 

(Chase, O’Farrell, Murphy, Fals-Stewart, & Murphy, 2003; Guthrie & Kunkel, 2016; Testa, 

Livingston, & Leonard, 2003). Kvinnor som upplevt våld i hemmet löper 15 gånger högre 

risk att hamna i ett alkoholmissbruk och 9 gånger högre risk att missbruka droger, jämfört 

med de kvinnor som inte upplevt våld i hemmet (Guthrie & Kunkel, 2016). Guthrie och 

Kunkels (2016) studie visar att insatser som erbjuds våldsutsatta och behandlingsprogram för 

missbrukare sällan tar hänsyn till den dubbla problematiken då våldsutsatta kvinnor också 

missbrukar. Studien visar även på bristande interaktion mellan enheter eller organisationer 

som arbetar med våld i nära relationer och missbruk (Guthrie & Kunkel, 2016). 

Ulmestig och Eriksson (2016) har undersökt de ekonomiska konsekvenserna av att lämna en 

våldsam man. Studien lyfter fram att våldsutsatta kvinnor ofta i kombination med fysiskt, 
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psykiskt och sexuellt våld också utsätts för ekonomiskt våld. Ekonomi kan användas för att 

kontrollera och skada kvinnan medan hon fortfarande lever tillsammans med den våldsamma 

mannen. Dessutom kan ekonomiska problem som skulder eller arbetslöshet leda till varaktiga 

konsekvenser långt efter det kvinnan valt att lämna mannen (Ulmestig & Eriksson, 2016). 

Studien visar även att handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd på socialtjänsten kan 

stötta våldsutsatta kvinnor och ge dem ökat självförtroende genom emotionellt stöd. 

Våldsutsatta kvinnor kan dock uppleva kontakt med ekonomiskt bistånd som ytterligare ett 

trauma då det i vissa fall kan påminna om den ekonomiska kontroll de utsatts för i tidigare 

förhållande (Ulmestig & Eriksson, 2016). 

  

Flera studier visar att många äldre kvinnor utsätts för våld av en närstående person utan att 

berätta det för någon, vilket innebär att de inte får det stöd och den hjälp de behöver 

(Eriksson, 2001; Zink, Fisher, Regan, Pabst, 2005). För att den våldsutsatta kvinnan ska få 

stöd och hjälp att hantera eller lämna en våldsam relation är det viktigt att professionella som 

kommer i kontakt med äldre har kunskap om våld och framförallt våld mot äldre. Det kan 

exempelvis handla om att veta hur våld kan identifieras, hur det kommer till uttryck hos äldre 

personer och vem som kan vara förövaren (Sundström, 2016). 

 

Mot denna bakgrund råder inga tvivel om att våld och kanske framförallt mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som kräver åtgärder. Dessutom är 

benämningen av problemet komplicerad (Holmberg, Enander, Lindgren, 2015). Historiskt har 

en rad olika begrepp använts, det har exempelvis kallats lägenhetsbråk, familjevåld, 

kvinnofrid, mäns våld mot kvinnor, partnervåld, våld i nära relationer. Det har förts en 

diskussion kring huruvida mannen som förövaren ska synliggöras i begreppet eller ej. Det har 

inte heller varit lätt att hitta ett begrepp som belyser den fullständiga problematiken och 

samtidigt inkluderar alla typer av människor och relationer (Holmberg, et al., 2015). 

Feministiska forskare har argumenterat för användningen av begreppet mäns våld mot 

kvinnor då det både synliggör offret, förövaren och själva handlingen. Dock har begreppet 

våld i nära relationer blir allt vanligare då det varken utesluter någon typ av könstillhörighet 

eller sexualitet. Problemet med detta begrepp är att det döljer könsmaktsordningen, samtidigt 

menar många att våld i nära relationer av de allra flesta förknippas med mäns våld mot 

kvinnor (Holmberg, et al., 2015).   
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3.2.2 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta 

Det yttersta ansvaret för personer som blivit utsatta för våld ligger, i likhet med andra sociala 

problem såsom missbruk eller ekonomisk utsatthet, på socialtjänsten. Det innebär att 

socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet att erbjuda hjälp och stöd till personer med 

erfarenhet av våld i nära relationer (SoL, SFS 2001:453). Hur detta stöd ska utformas är dock 

upp till kommunerna själva att bestämma och flera studier visar på stora skillnader när det 

gäller organisering och utbud av insatser i olika kommuner (Ekström, 2016a; Helmersson 

2017; Lundberg, 2018).  

 

Både Ekström (2016a) och Lundberg (2018) har undersökt hur socialtjänstens stöd till 

våldsutsatta kvinnor är organiserat. Studierna visar att många kommuner valt att upprätta mer 

eller mindre specialiserade enheter för att hantera våld i nära relationer. Ekströms (2016) 

studie visar att många kommuner har en ambition om att samla stödet på en och samma enhet 

trots detta hamnar vissa delar av arbetet hos andra enheter. Ett exempel är när våldsutsatta 

kvinnor har barn som behöver utredas. I studiens samtliga kommuner handlades då 

barnavårdsutredningar på separata barn- och ungdomsenheter. Även i de fall då kvinnorna 

hade varit utsatta för ekonomiskt våld och behövde försörjningsstöd handlades dessa ärenden 

i de allra flesta fall på specifika enheter för ekonomiskt bistånd (Ekström, 2016a, s. 96). 

Helmersson (2017, s.18) beskriver i sin avhandling, likt Ekström (2016a) och Lundberg 

(2018), att det offentliga ansvaret för våld i nära relationer har förtydligats under de senaste 

åren, med fler specialiserade enheter för våldsutsatta som följd. Trots detta menar Helmersson 

(2017) att ideella kvinnojourer fortfarande dominerar när det gäller tillhandahållandet av 

boende och stöd till våldsutsatta kvinnor.  

 

Kommuner skiljer sig även åt när det kommer till de stödinsatser socialtjänsten kan erbjuda. 

Våldsutsatta kvinnors möjligheter att få hjälp med ett mer permanent boende efter en 

placering på skyddat boende är ett sådant exempel. På grund av bostadsbrist i många 

kommuner blir våldsutsatta kvinnor ofta kvar på skyddade boenden under lång tid trots att de 

bedöms sakna skyddsbehov (Ekström, 2017). Ett annat exempel handlar om möjligheten att få 

insatser i form av samtal från socialtjänsten. Vissa kommuner erbjuder våldsutsatta kvinnor 

stödsamtal medan andra kommuner inte kan erbjuda någon form av behandling alls (Ekström, 

2016a).  
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Även om socialtjänsten har det yttersta ansvaret visar Ekströms studie från 2015 att kvinnor 

som utsatts för våld i nära relationer ofta väljer att vända sig till anhöriga, vänner och familj 

för att få hjälp och stöd snarare än till myndigheter. Detta då vissa myndigheter, såsom polis 

och socialtjänst, väcker en rädsla för stigmatisering. Även Hedlunds (2009) studie visar att det 

inom målgruppen finns en viss rädsla för myndighetskontakter. Många kvinnor väljer därför 

att vända sig till ideella organisationer. Studien Slagen dam (Brottsoffermyndigheten, 2001) 

visar i likhet med det som senare framkom i Ekström (2015) och Hedlunds (2009) studier att 

få våldsutsatta kvinnor väljer att själva vända sig till socialtjänsten när de söker stöd. 

Dessutom visar studien att en stor andel av de kvinnor som sökt hjälp inom någon av 

socialtjänstens verksamheter var missnöjda med den hjälp och det stöd de fått 

(Brottsoffermyndigheten, 2001). Våldsutsatta kvinnors uppfattning av offentliga myndigheter 

är en viktig faktor och rent avgörande i frågan om huruvida de kommer söka hjälp och stöd 

hos socialtjänsten eller inte (Ekström, 2015).  
 

3.2.3 Samverkan 

Samverkan är en strategi som används inom många olika områden i syfte att utveckla 

innovationer, hantera komplexa problem, bevara ekonomiska resurser, bygga relationer eller 

nå gemensamma resultat. Med hjälp av samverkan kan enskilda organisationer tillsammans 

utföra uppgifter och nå mål som de självständigt inte skulle ha möjlighet att åstadkomma 

(Woodland & Hutton, 2012). Flera studier visar att specialiseringstrenden inom såväl 

socialtjänsten som i samhället i övrigt har bidragit till ett ökat behov av samverkan (Blom, 

2004; Grell, Ahmadi & Blom, 2013). Specialisering handlar enkelt beskrivet om graden av 

arbetsdelning och fokus på avgränsade arbetsuppgifter inom en organisation (Grell, et al., 

2013). Blom (2004) menar att specialisering inom socialtjänsten kan vara till fördel för 

klienter med avgränsade och väldefinierade problem och behov. Han poängterar dock att 

många av socialtjänstens klienter ofta har komplexa problem vilket ställer krav på olika typer 

av stöd och samordnade insatser. Specialiseringen kan i dessa fall leda till att klienterna 

tvingas till kontakt med flera socialarbetare parallellt (Blom, 2004). Detta uppmärksammas 

även i Ekström (2016b) och Helmerssons (2017) studier om våldsutsatta kvinnor.  

 

Ekström har i en studie från 2016 undersökt socialarbetares upplevelser av hur specialisering 

påverkar socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. Ekström (2016b) urskiljer två principer 

för samverkan inom socialtjänsten, den ena präglas av integrering och den andra av 



15 
 

parallellitet. I kommuner där arbetet med våld i nära relationer byggde på integrering valde 

socialarbetare från olika enheter att möta den våldsutsatta kvinnan tillsammans i kontinuerliga 

samverkansmöten där ansvarsfördelningen gemensamt diskuterades. I kommuner där arbetet 

präglades av parallellitet arbetade socialarbetare på de olika enheterna istället parallellt mot 

ett gemensamt mål. I de fallen förekom samverkan i enskilda ärenden sällan. Dessutom 

beskrevs dålig insyn i varandras verksamheter och sekretess mellan enheterna som hinder för 

fungerande samverkan (Ekström, 2016b). 

  

Lundberg (2018) har studerat extern samverkan mellan socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg och andra organisationer. Studien undersökte huruvida kommunernas enheter 

för våld i nära relation upprättat någon typ av formaliserad samverkan med andra parter. 

Formaliserad samverkan kan exempelvis innebära att regelbundna möten anordnas med 

representanter från berörda myndigheter och organisationer, samt att officiella avtal upprättas. 

Studiens resultat visar att en majoritet av de undersökta kommunerna hade någon grad av 

formaliserad samverkan med externa parter (Lundberg, 2018). De flesta större kommunerna, 

och en betydande del av de medelstora, hade en utvecklad formell samverkan i arbetet med 

såväl polis som skyddade boenden. Den formella samverkan var inte lika vanligt 

förekommande i de mindre kommunerna. De hade däremot mer informell samverkan med 

exempelvis skyddade boenden (Lundberg, 2018). 

 

Ett praktiskt exempel på extern samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer är 

samverkansprojektet koncept Karin. Koncept Karin är en målgruppsanpassad polisstation för 

kvinnor, män och barn med erfarenhet av våld, hot eller sexuella övergrepp av en närstående 

person. Poliser och socialsekreterare som arbetar i verksamheten är specialiserade på arbete 

med våld i nära relationer (Brå, 2013). Utvärderingen av projektet visar att samverkan 

upplevs vara viktigt av alla inblandade parter, både i generella frågor och i enskilda ärenden. 

Parterna uppgav att de i och med projektet hade mer frekvent kontakt med andra berörda 

aktörer samt att de hade bättre möjlighet att fokusera på sitt eget ansvarsområde (Brå, 2013).  

  

Även internationella studier om våld i nära relationer uppmärksammar problemets komplexa 

art och betonar vikten av samverkan i dessa ärenden då de är svåra för enskilda myndigheter 

eller organisationer att hantera på egen hand (Haas, Bauer-Leffler & Turley, 2011; Laing, 

Heward-Belle & Toivonen, 2018). Haas, Bauer-Leffler och Turley (2011) har studerat 

samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer. Studies resultat belyser vikten och 
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behovet av samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer i 

relationsvåldsärenden. Studiens respondenter uppmärksammar dessutom ett antal faktorer 

som kan betraktas som hinder för samverkan. Hög personalomsättning, tidsbegränsningar, 

sekretess samt dålig kontakt mellan myndigheterna beskrivs som några av dessa hinder (Haas, 

et al., 2011).  

 

Hester (2011) har studerat samverkan mellan verksamheter som hanterar våld i nära 

relationer, barnskydd och familjerätt. Studien uppmärksammar att verksamheternas arbete 

skiljer sig åt till den grad att de i vissa fall kan betraktas som separata “planeter”, var och en 

med egna lagar och riktlinjer att förhålla sig till. Dessutom bedrivs verksamheterna utifrån sin 

egen kultur och tradition. Att arbetet utförs på ett sådant sätt medför en risk för våldsutsatta 

kvinnor och barn att falla mellan stolarna. Hester (2011) menar vidare att problemet med de 

separata “planeterna” kan hanteras genom att verksamheterna arbetar tillsammans. Samverkan 

mellan verksamheterna kan på så sätt leda till att man på ett bättre sätt kan skydda våldsutsatta 

kvinnor och barn (Hester, 2011). Även Laing, Heward-Belle och Toivonen undersökte i sin 

studie från 2018 samverkan mellan socialarbetare som arbetar med våld i nära relationer, 

barnskydd och familjerätt. Studien visade att våldsutsatta kvinnor ofta behöver stöd från olika 

organisationer. Det kan exempelvis handla om statligt stöd, rättslig hjälp eller ideella insatser. 

Att som våldsutsatt vara i behov av skydd och samtidigt navigera mellan flera olika aktörer 

upplevs av många kvinnor som svårt. Utifrån studiens resultat bör arbetet med målgruppen 

därför bygga på ett integrerat stödarbete där myndigheter och organisationer på olika 

samhällsnivåer samverkar (Laing et al., 2018).  
 

3.3 Sammanfattning 

Tidigare forskning på området pekar i mångt och mycket åt samma håll, både i en svensk och 

internationell kontext. Våld är ett komplext socialt problem med en heterogen målgrupp. Stöd 

till våldsutsatta är därav inte helt enkelt att integrera i verksamheter som arbetar med 

målgruppen. Det ställer i sin tur höga krav på samverkan inom och mellan berörda 

myndigheter och organisationer. Vi har valt att till stor del fokusera på svenska studier i 

forskningsöversikten då vår studie ämnar undersöka samverkan i en svensk kontext. 

Organiseringen av arbetet med våld i nära relationer har betydelse för behovet av samverkan 

såväl internt som externt. Däremot är våldets komplexitet inte kontextbundet i samma 

utsträckning som organiseringen vilket gör internationell forskning relevant.  
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Ett övergripande tema i tidigare forskning är att våld och kanske framförallt våld i nära 

relationer är ett utbrett och komplext samhällsproblem (Brottsoffermyndigheten, 2001; 

Holmberg, et al., 2015; NCK, 2014). Dessutom visar flera studier att våldsutsatta kvinnor är 

en heterogen målgrupp med behov av stöd och hjälp från en rad olika samhällsaktörer 

(Ekström, 2016b; Helmersson, 2017). Det ställer krav på samhällets utformning av stöd till 

målgruppen. När det kommer till det stöd socialtjänsten har att erbjuda visar flera svenska 

studier på stora variationer kommuner emellan både vad gäller organisering av arbetet och 

utbudet av stöd- och hjälpinsatser (Ekström, 2016a; Helmersson, 2017; Lundberg, 2018). 

Vidare visar flera studier att socialtjänstens organisering och framförallt den ökade 

specialiseringen påverkar den interna samverkan mellan olika enheter (Blom, 2014; Ekström, 

2016b; Grell et al., 2013). Flera studier visar också att extern samverkan är en värdefull och 

viktig del av arbetet med målgruppen (Brå, 2013; Haas et al., 2011). I de fall samverkan 

brister finns en risk att våldsutsatta faller mellan stolarna. Samverkan är därför viktigt för att 

säkerställa trygghet och skydd för målgruppen (Hester, 2011; Laing et al. 2018).  

Stor del av forskningen på området baseras på studier genomförda under de senaste fem åren. 

Det tyder på att forskningsfältet är relativt nytt och ännu till viss del outforskat. Vad gäller 

forskning kring samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer ligger fokus ofta på 

organisatoriska förutsättningar och professionellas erfarenheter av samverkan. Vi upplever 

däremot att det saknas studier som undersöker samverkan utifrån den våldsutsattas egna 

perspektiv. Det är inte säkert att de professionellas bild av samverkan stämmer överens med 

de våldsutsattas egna uppfattning. Att lyfta flera parters perspektiv kan således bidra till en 

mer samlad och rättvis bild av ämnet.  

Behovet av samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer finns angivet i såväl 

lagstiftning och riktlinjer som i tidigare forskning (Ekström, 2016b; Haas, Bauer-Leffler & 

Turley, 2011; Laing, Heward-Belle & Toivonen, 2018). Däremot saknas tydliga beskrivningar 

av hur arbetet ska utformas. Att undersöka hur samverkan praktiseras och fungerar blir 

således viktigt. Vår studie bidrar till ett utökat forskningsfält genom att lyfta handläggarnas 

perspektiv på samverkan både internt inom socialtjänsten och externt med andra myndigheter 

och organisationer.   
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4.0 Teori  

I följande avsnitt redogörs studiens teoretiska utgångspunkter som framförallt grundar sig i 

samverkansteori. Avsnittet inleds med en genomgång av begreppet människobehandlande 

organisationer. Därefter följer en teoretisk definition av samverkan samt en redogörelse för 

olika former av samverkan. Avslutningsvis diskuteras förutsättningar för samverkan utifrån 

ett professionsperspektiv.  

 

4.1 Människobehandlande organisationer 

För att förstå vad samverkan är och varför det finns ett behov av samverkan i ärenden som rör 

våld i nära relationer behöver vi först titta närmare på begreppet samverkan som sådant. 

Samverkan är ett begrepp som används flitigt i det svenska välfärdssamhället men begreppet 

är mångtydigt och definieras på en rad olika sätt i litteratur, forskning och praktik. För att 

närma sig begreppet samverkan och den definition vi valt att använda behöver vi få förståelse 

för de organisationer som arbetar med våld i nära relationer. Våldsutsatta kvinnor kommer 

ofta i kontakt med en mängd olika myndigheter och organisationer såsom socialtjänsten, 

polismyndigheten, hälso- och sjukvården, rättsväsendet. Dessa organisationer har skilda 

uppdrag och mål men gemensamt för dem är att de är så kallade människobehandlande 

organisationer (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015).  

 
För att definiera begreppet människobehandlande organisationer har vi valt att utgå från 

Johansson, Dellgran och Höjers (2015) beskrivning av begreppet. De har inspirerats av den 

amerikanska sociologen Hasenfelds omfattande arbete kring Human Service Organizations 

(HSO) men anpassat teorier och begrepp till svenska förhållanden. Människobehandlande 

organisationer bör inte ses som vilken typ av företag som helst då deras huvuduppdrag är att 

skydda, bibehålla och förbättra välbefinnande hos människor i samhället. Detta sker ofta 

genom nära kontakt mellan professionella och enskilda medborgare, vilket innebär att 

anställda inom människobehandlande organisationer ofta beskrivs som länken mellan 

individen och samhället. Människobehandlande organisationer är dessutom i många fall 

ställda under demokratiskt styre, vilket medför att byråkratiska system och juridisk reglering 

styr verksamheterna (Johansson, et al., 2015). 
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Människobehandlande organisationer har sedan länge delats upp i olika verksamheter med 

skilda regelverk, uppdrag och målgrupper. Utifrån detta har sedan olika professioner skapats 

och utvecklats. I dagens samhälle bidrar det till stora utmaningar då komplexa 

samhällsproblem som exempelvis våld i nära relationer, missbruk eller arbetslöshet ofta tycks 

falla mellan stolarna (Johansson, et al., 2015). Det ställer ökade krav på samverkan både inom 

och mellan olika organisationer och professioner. Forskning visar dock på stora svårigheter 

när det kommer till att få samverkan att fungera i praktiken (Johansson, et al., 2015). 

 

4.2 Samverkan 

Samverkan har med tiden vunnit stark legitimitet och betraktas idag av många som ett viktigt 

och nästintill oundvikligt inslag i det svenska välfärdssamhället (Axelsson & Bihari Axelsson, 

2013; Bergmark & Lundström, 2008). Förändringar i samhället har bidragit till nya sociala 

problem och efterfrågan av välfärdstjänster har därmed ökat. Dessa välfärdstjänster utförs inte 

enbart av offentliga myndigheter utan ökad decentralisering, privatisering och 

marknadsorientering har lett till att även ideella organisationer och privata företag förmedlar 

denna typ av tjänster. Ökad professionalisering har också medfört att de yrkesgrupper som 

arbetar med dessa tjänster har blivit allt mer specialiserade. Resultatet av denna utveckling har 

bland annat blivit att ansvaret har fördelats på en mängd olika verksamheter vilket i sin tur 

ställer krav på samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). 

 Som tidigare nämnts är samverkan ett mångtydigt och svårdefinierat begrepp. Vi har valt att 

använda Axelsson och Bihari Axelsson (2013) förklaringsmodell för att definiera vad vi i 

denna studie avser med samverkan. Ofta används liknande begrepp såsom samarbete eller 

samordning synonymt med samverkan, denna förklaringsmodellen skiljer dock begreppen åt. 

Axelsson och Bihari Axelsson (2013) har även tagit fram en förklaringsmodell för olika 

former av samverkan.  

  

Kopplat till modellerna använder Axelsson och Bihari Axelsson (2013) begreppet integration, 

ett begrepp som ofta används i litteratur rörande samverkan. Integration betyder att olika delar 

förs samman till en helhet. Det finns olika sätt att åstadkomma integration i en organisation. 

Dels genom hierarki, där högre nivåer styr lägre nivåer, detta kallar de vertikal integrering. 

Dels genom nätverk, där integration sker genom frivilliga kontakter och ömsesidiga avtal 

mellan olika aktörer, detta kallar de horisontell integrering.  
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Genom att kombinera vertikal och horisontell integrering tar Axelsson och Bihari Axelsson 

(2013) fram fyra olika former av integration (se modell 4.1). Med låg grad av både vertikal 

och horisontell integrering sker nästan ingen integration alls. Integrationen sker endast genom 

konkurrens och förekommer för det mesta på en marknad mellan köpare och säljare. Med hög 

grad av vertikal integrering och låg grad av horisontell integrering sker integration genom 

samordning. Beslut om integration tas på högre nivåer i den hierarkiska strukturen och 

implementeras på längre nivåer. Med hög grad av horisontell integrering och låg grad av 

vertikal integrering sker integration genom samarbete. Integrationen är beroende av en vilja 

att arbeta tillsammans, aktörer emellan och implementeras genom frivilliga kontakter och 

kommunikation mellan parterna. Med hög grad av både vertikal och horisontell integrering 

sker integration genom samverkan. Integrationen i denna form är komplicerad och bygger på 

en hierarkisk styrning i kombination med frivilligt nätverkande och ömsesidiga avtal 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).  

 
Modell 4.1 (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013, s. 19) 

 

4.3 Olika former av samverkan 

Utifrån Axelsson och Bihari Axelsson (2013) förklaringsmodell kan alltså samverkan 

definieras som en form av integration där beslut om integrering med andra verksamheter både 

måste komma ovanifrån, från exempelvis politiska beslut, kommunala riktlinjer eller chefer, 

och samtidigt vara förankrat bland de anställda genom frivilliga kontakter, kommunikation 

och gemensamma avtal. Axelsson och Bihari Axelsson (2013) menar dock att samverkan i 

praktiken går att betrakta på en skala med mer eller mindre inslag av vertikal och horisontell 



21 
 

integrering, som modell 4.2 visar. Det finns enligt denna förklaringsmodell olika former av 

samverkan som går att placera på skalan. Den ena ytterligheten kallas autonomi och innebär 

att det inte sker någon samverkan alls och den andra ytterligheten kallas fusion och innebär att 

två eller flera organisationer slås ihop.  

  

Den enklaste formen av samverkan är informationsutbyte och innebär att personer i 

verksamheter som i övrigt är helt separerade från varandra utbyter information genom 

exempelvis telefonkontakt eller nätverksmöten (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). När en 

specifik person från en organisation fungerar som ett ombud för en klient och hjälper denna 

att hitta rätt stöd kallas detta case managment. Ytterligare en form av samverkan är 

interprofessionella möten som innebär att professionella möts i vidare syfte än att endast 

utbyta information och planerar för gemensamma insatser. När organisationer och 

professioner under en längre tid arbetar tillsammans på detta sätt benämns det utifrån 

modellen som multidisciplinära team. Mer intensiv samverkan med formellt upprättade avtal i 

syfte att verksamheterna ska följa liknande målsättningar kallas partnerskap. Då olika 

organisationer placerar sina verksamheter i samma eller åtminstone närliggande lokaler för att 

underlätta och att skapa goda förutsättningar för samverkan kallas detta för samlokalisering. 

Den mest omfattande formen av samverkan är finansiell samordning och betyder att 

organisationerna förenar sina ekonomiska resurser och driver verksamheterna med en 

gemensam budget (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). 

 

 
 

Modell 4.2 (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013, s. 24) 
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4.4 Professionella i den människobehandlande organisationen  

Samverkan förutsätter ett närmare arbete mellan olika yrkesgrupper och professioner 

(Danermark & Kullberg, 1999). Professioner kan definieras på olika sätt och ett kännetecken 

för professionella yrkesutövare är kravet på utbildning, att de är offentligt auktoriserade och 

har ensamrätt på att genomföra vissa uppgifter (Fosse, 2013). Professionella inom 

människobehandlande organisationer hanterar ofta människor med komplexa problem. 

Speciellt för detta arbete är således att olika teorier och utgångspunkter behöver mötas i 

samverkan (Danermark, 2000).  

 

Danermark (2000) identifierar ett antal områden inom vilka hinder för samverkan mellan 

olika professioner kan uppstå. Det handlar delvis om hur professionernas olika synsätt och 

kunskapsbas kan hindra samverkan. Enskilda individer kan vara i behov av hjälp från flera 

olika professioner som alla definierar sina klienters behov utifrån sin egen yrkeskunskap. En 

läkare kommer exempelvis att definiera ett problem i medicinska termer och är beroende av 

diagnoser för att kunna avhjälpa ett problem samtidigt som en polis istället är beroende av att 

problem kan definieras som brott för att kunna agera. Även inom samma professionella 

kunskapsområden förekommer olika teoretiska perspektiv. Detta kan försvåra samverkan 

mellan enskilda personer då konkurrerande teorier inom samma discipliner är vanligt 

förekommande (Danermark, 2000).  

 

Danermark (2000) menar också att hinder för samverkan kan uppstå till följd av förhållanden 

kopplade till organisatoriska förutsättningar. Som anställda är professionella en del av en 

organisatorisk struktur där beslutsbefogenheter kan variera från att vara antingen mycket 

hierarkiskt uppbyggt eller brett delegerat. Professionella kan få svårt att fatta gemensamma 

beslut på grund av sina olika befogenheter gällande vilka beslut de kan ta. Råder det obalans i 

beslutsbefogenheter mellan olika personer kan det skapa irritation och ineffektivitet som kan 

bli problematiskt för samverkan (Danermark, 2000). Olika professioners regelverk och 

lagstiftning kan också hindra samverkan i de fall de motsätter varandra (Danermark & 

Kullberg, 1999). Både individer och organisationer behöver ständigt förhålla sig till lagar och 

förordningar vars funktion bland annat är att ange var ansvaret för olika verksamheter ligger. 

Olika verksamheters regelverk är ofta framtagna som krav för den specifika verksamheten 

som bedrivs. Motarbetar dessa regelverk varandra kan det få konsekvenser för samverkan 

(Danermark, 2000).   
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Inom ramen för en mer specialiserad socialtjänst betraktas samverkan som ett redskap för att 

motverka ensidiga perspektiv och samordna aktörer med överlappande uppdrag (Bergmark & 

Lundström, 2008). Samverkan mellan professionella och verksamheter kan därför betraktas 

som en viktig resurs för specialiserade organisationer. I de människobehandlande 

organisationerna kan personalen, antalet anställda och den kompetens som dessa 

professionella har dock ses som den mest grundläggande resursen (Bergmark & Lundström, 

2008).  

 

Antalet anställda i en verksamhet är i sin tur beroende av hur verksamheten är organiserad. 

Specialiserade verksamheter kan leda till effektivisering som minskar behoven av personal. 

Samtidigt kan en högt driven specialisering tvärtom resultera i att verksamheten istället kräver 

mer personal för att bemanna nya enheter. Antalet anställda i kommunala verksamheter kan 

också vara beroende av hur högt en verksamhet prioriteras (Bergmark & Lundström, 2008). 

Det är sällan arbetet inom de människobehandlande organisationerna helt ifrågasätts eftersom 

det ofta har en avgörande betydelse i samhället. Däremot förekommer variationer i hur 

mycket resurser som satsas på olika målgrupper och verksamheter i olika kommuner. Antalet 

anställda och storleken på personalgruppen tillsammans med de ekonomiska medel som 

verksamheter har till sitt förfogande sägas vara ett mått på hur dessa verksamheter, eller den 

målgrupp verksamheten arbetar med, prioriteras (Bergmark & Lundström, 2004). När en 

verksamhet anställer fler personer kan det leda till två typer av resursförstärkning. Dels kan 

stöd och insatser göras mer tillgängliga för klienter, och dels kan kvalitén på det arbete som 

bedrivs öka då arbetsbelastningen för varje anställd minskar (Bergmark & Lundström, 2008).  
 

4.5 Sammanfattning 

Våld i nära relationer hanteras till största del inom så kallade människobehandlande 

organisationer. Enligt Johansson, Dellgran och Höjer (2015) skiljer sig en 

människobehandlande organisation från andra typer av företag. De hanterar människor och 

arbetet kännetecknas av nära kontakt mellan professionella och enskilda medborgare. Den 

professionella beskrivs ofta som en länk mellan organisationen och individen.  

 

I det svenska välfärdssamhället har samverkan blivit ett viktigt inslag (Bergmark & 

Lundström, 2008). Däremot är begreppet samverkan mångtydigt och svårt att definiera. Vi 

har valt att använda Axelsson & Bihari Axelsson (2013) definition av samverkan som 
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teoretisk utgångspunkt i vår studie. Genom att kombinera horisontell och vertikal integrering 

skiljer modellen på begreppen samordning, samarbete och samverkan. Axelsson & Bihari 

Axelsson (2013) har även tagit fram en förklaringsmodell för olika former av samverkan. 

Olika former av samverkan kan enligt modellen placeras på en skala, från lägre till högre grad 

av samverkan.  

 

Samverkan förutsätter nära arbete mellan professionella inom människobehandlande 

organisationer. När professionella med olika perspektiv möts i samverkan kan helhetsbilden 

av människors komplexa behov beaktas (Danermark, 2000). Bergmark och Lundström (2008) 

menar också att samverkan kan betraktas som ett redskap för att motverka ensidiga 

perspektiv.  

 

Arbetet med våld i nära relationer kräver samverkan inom och mellan olika 

människobehandlande organisationer, vidare krävs samverkan mellan professionella inom 

dessa organisationer. Axelsson och Bihari Axelssons (2013) definition av samverkan 

förutsätter jämn ansvarsfördelning på organisationens samtliga nivåer. Dessutom förutsätter 

samverkan mellan professionella att organisationen tillhandahåller tillräckligt med personal 

för att de ska ha tid att genomföra arbetet på ett bra sätt (Bergmark och Lundström, 2008).  
 

5.0 Forskningsmetod 

Följande avsnitt inleds med en redogörelse av vald forskningsmetod och tillvägagångssätt för 

datainsamling. Därefter följer ett stycke om urvalsprocessen, genomförandet samt en 

presentation av den metod vi har använt för att bearbeta och analysera vår empiri. 

Avslutningsvis presenteras våra etiska överväganden samt en diskussion kring studiens 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet.   
 

5.1 Metodval  

Syftet med vår studie var att undersöka hur handläggare som arbetar med våld i nära 

relationer på socialtjänsten beskriver och resonerar kring samverkan i denna typ av ärenden. 

För att undersöka detta använde vi en kvalitativ metod då vi ansåg att denna metod på ett 

lämpligt sätt skulle kunna hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Kvalitativa studier 

bygger på en forskningsstrategi som lägger vikt vid ord och dess betydelse under insamling 
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och analys av data. Den kvalitativa forskningen intresserar sig för individen och hur denna 

uppfattar och tolkar sin verklighet (Bryman, 2011).  

  

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju behandlar 

övergripande teman och frågeställningar genom en så kallad intervjuguide men ger 

respondenterna stor frihet att själva utforma sina svar (Bryman, 2011). Intervjuerna hade även 

ett explorativt syfte, vilket innebar att det var viktigt för oss att låta respondenternas svar vara 

ledande för följdfrågor och vidare diskussion. Detta då vårt fokus låg på att lyfta fram det 

respondenterna uppfattade som viktigt och relevant. 

  
För att få så bred förståelse som möjligt för vårt forskningsproblem önskade vi i första hand 

att genomföra parintervjuer med handläggarna. En parintervju kan betraktas som en form av 

gruppintervju. Till skillnad från enskilda intervjuer där endast en persons åsikter och 

erfarenheter blir tillgängliga för forskaren kan gruppintervjuer erbjuda ett större mångfald av 

människor med skilda synpunkter och värderingar (Denscombe, 2009). En gruppintervju 

genomförs på samma sätt som en enskild intervju på så vis att respondenterna står i fokus och 

får frågor av dem som intervjuar. Det som skiljer metoderna åt är dock att forskaren genom en 

gruppintervju kan få flera olika svar på en och samma fråga. Respondenterna kan även ta 

hjälp av varandra i intervjun genom att lyssna till alternativa synpunkter och antingen hålla 

med eller ifrågasätta det som sägs. Gruppdynamiken i intervjun kan på så sätt främja 

respondenternas förmåga till delaktighet och underlätta för dem att uttrycka sina egna åsikter 

och reflektera över andras (Denscombe, 2009). Det är dock viktigt att vara medveten om att 

gruppdynamiken även kan påverka respondenterna negativt om det inte finns en rimlig grad 

av tillit och förtroende i gruppen. Om någon av respondenterna känner sig osäker eller 

misstänksam finns en risk att de undviker att vara ärliga och transparenta i sina svar. Det 

också viktigt att respondenterna hanterar personlig och känslig information på ett 

konfidentiellt sätt, samt att de respekterar varandras åsikter (Denscombe, 2009). Som 

intervjuare hade vi därför ansvar för att se till att informera respondenterna om intervjuns 

etiska utgångspunkter och skapa förtroende i samtalet. Genom att vi båda två medverkade vid 

samtliga intervjuer upplevde vi att situationen blev mer avslappnad. Intervjuerna kändes på så 

sätt mindre som en utfrågning och mer som ett samtal mellan ett antal personer.  
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5.2 Urval 

Studiens målpopulation var handläggare som arbetar med våld i nära relationer på 

socialtjänsten i Stockholms län. För att få tag på respondenter att intervjua använde oss av en 

kombination av frivilliga svarande och ett så kallat bekvämlighetsurval. Vi skickade ut ett 

informationsbrev (Bilaga 1) om vår studie och efterfrågade handläggare som var villiga att 

ställa upp på parintervjuer till Stockholms stads samtliga stadsdelar och länets övriga 25 

kommuner, med undantag för en stadsdel. Undantaget motiverades med att en av oss är 

anställd på socialtjänsten i den stadsdel som valdes bort. Därefter valde vi ut de stadsdelar och 

kommuner som inom rimlig tid tackat ja till att delta i studien och skickade ut ett mer utförligt 

informations- och samtyckesbrev (Bilaga 2). Urvalet kan på så vis betraktas som ett 

bekvämlighetsurval, då det består av de respondenter som vid tidpunkten fanns tillgängliga 

för oss (Bryman, 2011). Ett bekvämlighetsurval kan vara problematiskt då det med stor 

sannolikhet inte är representativt för hela populationen. När det gäller just 

organisationsstudier är bekvämlighetsurval dock mycket vanligt och även om resultatet inte är 

generaliserbart kan det betraktas som en språngbräda för fortsatta studier på området 

(Bryman, 2011).  

  

Vi efterfrågade i första hand parintervjuer men var i vårt informationsbrev tydliga med att vi 

även tog emot enskilda deltagare. Det berodde på att vi redan innan studien var medvetna om 

att arbetet med våld i nära relationer är organiserat på sätt att det i vissa kommuner endast är 

enskilda handläggare som arbetar specifikt med dessa ärenden. Utfallet blev sådant att vi 

genomförde fyra parintervjuer och tre enskilda intervjuer, där en av de enskilda intervjuerna 

fungerade som pilotintervju. 
 

5.3 Genomförande 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide (Bilaga 3) med övergripande frågor. Vår 

intervjuguide grundade sig i en operationalisering av centrala begrepp kopplade till vårt syfte 

och frågeställningar. I intervjuerna lät vi dock respondenterna själva definiera begreppet 

samverkan för att på så sätt låta deras definition vara ledande. För att testa frågorna i vår 

intervjuguide genomförde vi en så kallad pilotintervju. En pilotintervju kan vara önskvärd för 

att säkerställa att intervjufrågorna fungerar som man tänkt. Det kan även vara ett bra sätt att ta 

reda på hur frågorna tas emot av respondenterna och om eventuella oklarheter behöver redas 
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ut (Bryman, 2011). Vi valde att revidera vår intervjuguide efter pilotintervjun. Pilotintervjun 

användes inte i analysen utan fungerade enbart som ett test av intervjuguiden.  

  

Efter pilotintervjun genomfördes resterande intervjuer. Respondenterna arbetade i sex olika 

stadsdelar och kommuner. Intervjuerna genomfördes på handläggarnas kontor i respektive 

stadsdel eller kommun och varade i 28–39 minuter. Vi deltog båda två vid samtliga intervjuer. 

Den ena av oss tog ansvar för de övergripande frågorna medan den andra i större mån följde 

upp svaren med relevanta följdfrågor.  

  

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner och transkriberades i efterhand. Genom 

att transkribera en intervju kan man omvandla den till ett format som är mer hanterbart för 

närmare analys (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuerna transkriberades ordagrant i talspråk 

men på en mindre detaljerad nivå då de inte skulle användas för djupare språklig analys, utan 

analyseras med innehållet i fokus. Citat som redovisas i analysen korrigerades från talspråk 

till skriftspråk för att underlätta läsningen.  
 

5.4 Tematisering och analys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av så kallad tematisk analys. En 

tematisk analys delas ofta in i tre stadier som vi i likhet med Lindgren (2014) valt att kalla 

kodning, tematisering och summering. Kodning av empirin innebär att sammanhängande 

nyckelord eller koder, som kan ses som exempel på samma sak identifieras som utgångspunkt 

för fortsatt analys av empirin. På så sätt reduceras empirin till att endast innefatta det mest 

väsentliga och betydelsefulla för analysen (Lindgren, 2014). Vi valde att göra kodningen av 

vår empiri var för sig, parallellt. Sedan jämförde vi våra koder och fann att vi i stor mån hade 

plockat ut liknande nyckelord och meningar. I analysprocessens nästa stadie genomförs en 

tematisering av koderna med syfte att hitta samband mellan identifierade koder. Målet med 

detta stadie är att särskilja och skapa övergripande teman för presentation av empirin 

(Lindgren, 2014). Detta stadie resulterade i utformandet av tre övergripande teman som vi 

valde att kalla Betydelsen av samverkan, Samverkan i praktiken och Förutsättningar för 

samverkan. De två senare temana delades i sin tur in i ett antal underteman. Analysprocessens 

sista stadie kallas summering och innebär att resultaten från kodningen och tematiseringen 

sammanställs i ett försök att dra mer generella slutsatser och verifiera empirin (Lindgren, 
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2014). Detta gjorde vi genom att koppla våra teman och relevanta citat ur empirin till de 

teorier vi valt att använda för analysen.  

  

En vanlig kritik mot tematisk analys är att det finns en stor risk att gå miste om kontexten i 

vilket något sägs. Genom att plocka ut enskilda nyckelord eller koder kan alltså det sociala 

sammanhanget tappas bort. Det finns också en risk att kodningen leder till att respondenternas 

berättelser blir så pass nedbrutna att de går förlorade (Bryman, 2011). För att undvika detta 

valde vi att inte helt lämna empirin efter en första kodning, tematisering och summering av 

materialet. Vi lät de olika stadierna ske löpande, växelvis och parallellt genom att exempelvis 

omformulera och skapa nya teman under processens gång. Vi valde också att läsa om de 

transkriberade intervjuerna vid flera tillfällen för att påminna oss om i vilket sammanhang 

något sas.  
 

5.5 Etiska överväganden 

För att genomföra studien på ett professionellt och etiskt försvarbart sätt förhöll vi oss under 

hela forskningsprocessen till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i studien om 

undersökningens syfte och villkor för deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Som ett första steg 

för att uppfylla detta krav skickade vi ett informationsbrev (Bilaga 1) till alla potentiella 

intervjupersoner. I informationsbrevet uppgav vi studiens syfte och efterfrågade handläggare 

som ville ställa upp på en intervju. När vi sedan fick svar från de handläggare som hade 

möjlighet att medverka skickade vi ut ett mer utförligt information- och samtyckesbrev 

(Bilaga 2). Där fick deltagarna utöver information om studiens syfte, samtycke och 

konfidentialitet dessutom ta del av ett antal frågor vi ämnade ställa under intervjun.  

  

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke innan de genomför 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna fick informationen om samtycke 

skriftligt i informationsbrevet och muntligt vid tillfället för deltagande. Vi var även noga med 

att informera intervjupersonerna om att de när som helst hade möjlighet att ta tillbaks 

samtycket och avbryta deltagandet. 
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 Konfidentialtitetskravet handlar om forskarens ansvar för att avidentifiera och anonymisera 

deltagarna i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfyllde vi genom att i 

transkribering av intervjuerna avidentifiera all information som kunde kopplas till deltagarna, 

deras samverkanspartners och arbetsplatser. Vi valde även att radera inspelningar av 

intervjuerna och mailkontakt med respondenterna i samband med att studien avslutas. Denna 

information lämnades både i informationsbrevet och muntligen vid tillfället för deltagande. 

Då de flesta av våra intervjuer genomfördes parvis innebar det att intervjupersonerna inte 

hade möjlighet att vara anonyma inför varandra och exempelvis kan identifiera citat i 

uppsatsen. Redan i det första informationsbrevet lämnade vi därför information om 

möjligheten att delta enskilt. 

  

Nyttjandekravet handlar om att insamlad data ska användas i rätt ändamål (Vetenskapsrådet, 

2002). Den data vi genom våra intervjuer samlade in kommer endast nyttjas i förevarande 

studie. Intervjupersonerna informerades om att den slutliga uppsatsen kommer delas med 

studiekamrater och lärare. De fick även information om att de som deltagare i studien får ta 

del av uppsatsen. Som tidigare nämnt raderas inspelningar av intervjuer och 

mailkorrespondens då studien avslutas. På så sätt kan vi minska risken för att uppgifter sprids 

och används i andra syften. Även denna information lämnades skriftligt till deltagarna.   
 

5.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet  

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet har länge varit omdiskuterade begrepp 

inom den kvalitativa forskningen, då de generellt sätt används som kriterier för bedömning av 

kvantitativa studier (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har därför valt att istället använda oss av 

begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet, begrepp som av många kvalitativa 

forskare används som alternativa kriterier för bedömning.  

  

Studies trovärdighet handlar om huruvida metoden undersöker vad den avser att undersöka 

och är beroende av kontinuerlig kvalitetskontroll genom hela forskningsprocessen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det finns flera sätt att stärka en studies trovärdighet, bland annat genom 

transparens och återkoppling till forskningsfältet (Ahrne & Svensson, 2011). Vi har inte 

återkopplat till våra intervjupersoner för att låta dem lämna sina synpunkter på 

studieresultaten, vilket kan betraktas som en nackdel för studiens trovärdighet. Däremot 
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upplever vi att studiens trovärdighet stärks då vi genomgående i uppsatsen varit transparenta 

genom att beskriva och motivera de val vi tagit.  

  

Studiens tillförlitlighet kan sägas handla om pålitlighet och forskningsresultatens 

replikerbarhet. Tillförlitligheten är starkt sammanlänkad med intervjuns förutsättningar som i 

sin tur påverkar huruvida intervjupersonerna kan tänkas förändra sina svar under intervjun 

eller ge olika svar till olika forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). Då vi valde att utgå från en 

semistrukturerad intervjuguide var vi från början medvetna om att våra intervjuer inte skulle 

komma att se likadana ut, vilket försvårar möjligheten att replikera studien. Trots att 

intervjufrågorna varierade upplevde vi att våra intervjupersoner genomgående gav liknande 

svar och beskrivningar, även om de inte behandlade ämnen i samma ordning. Mycket av det 

våra intervjupersoner beskrev under intervjuerna gick även att koppla till tidigare forskning på 

området, vilket stärker vår studies tillförlitlighet.  

  

I kvalitativa studier talar man om överförbarhet, en slags analytisk generaliserbarhet som 

handlar om i vilken mån studieresultaten kan vara vägledande för liknande fall (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Denna form av överförbarhet skiljer sig från en statistisk generaliserbarhet 

som istället handlar om att genom ett slumpmässigt urval kunna säga något generellt om en 

större population (Kvale & Brinkmann, 2014). Vår ambition är att studien i någon mån ska 

kunna bidra med ny och viktig kunskap. Genom noggranna och transparenta beskrivningar 

och motiveringar av studiens samtliga delar hoppas vi kunna stärka studiens överförbarhet 

och således uppfylla vår ambition.  
 

6.0 Resultat 

Följande avsnitt inleds med en kort beskrivning av intervjupersonerna. Sedan följer en 

presentation av studiens resultat kopplat till våra frågeställningar. Resultat är uppdelat i tre 

huvudteman som vi valt att kalla Betydelsen av samverkan, Samverkan i praktiken och 

Förutsättningar för samverkan. Respektive tema redovisas med hjälp av relevanta citat från 

intervjupersonerna.  
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6.1 Beskrivning av intervjupersonerna  

Totalt intervjuades tio handläggare som alla arbetar med våld i nära relationer på 

socialtjänsten i Stockholms län. Handläggarna arbetade i sex olika stadsdelar och kommuner 

som varierar i storlek och geografiskt läge. Arbetet med våld i nära relationer var organiserat 

på mer eller mindre olika sätt i samtliga stadsdelar och kommuner. I den första och sjätte 

stadsdelen/kommunen var arbetet med våld i nära relationer organiserat under enheten för 

ekonomiskt bistånd. I den andra stadsdelen/kommunen arbetade handläggarna i mottagningen 

under enheten för barn och unga. I den tredje och fjärde stadsdelen/kommunen var arbetet 

med våld i nära relationer organiserat under vuxenenheten. I den femte stadsdelen/kommunen 

arbetade handläggarna i en missbruksgrupp under vuxenenheten. Vi har valt att inte beskriva 

intervjupersonerna individuellt då vi inte finner det relevant för studiens syfte. För att besvara 

våra frågeställningar har vi istället valt att fokusera på vad handläggarna som grupp har att 

säga om ämnet.  
 

6.2 Betydelsen av samverkan 

Som första tema har vi valt att presentera handläggarnas resonemang kring betydelsen av 

samverkan. Handläggarna var väl bekanta med samverkan som fenomen och bemötte vår 

forskningsfråga med entusiasm. Samtliga handläggare beskriver på ett eller annat sätt 

samverkan som ett ideal och vision att arbeta mot. Ambitionen om att samverka uttrycks 

återkommande under intervjuerna och beskrivs som en viktig del av arbetet med målgruppen. 

Samverkan beskrivs som viktigt för klienten då våldsutsatta ofta kommer i kontakt med en 

mängd olika myndigheter och organisationer. I en krissituation kan det också vara svårt att 

hantera flera kontakter med olika professionella. Samverkan blir således en viktig uppgift för 

att underlätta för klienten. 

 

”Jag tänker att samverkan är så himla viktigt. De här klienterna är så pass splittrade redan 

och att träffa tre, fyra olika personer som begär olika saker tänker jag...de är liksom i en 

krissituation och ska inte behöva hantera det. Jag upplever därför att vi ofta blir spindeln i 

nätet.” 

 

Samverkan beskrivs dessutom som oundvikligt för att handläggarna ska kunna utföra sitt 

arbete och är därför viktigt även ur deras perspektiv. En handläggare beskriver att det många 

gånger är omöjligt att hantera ett ärende som rör våld i nära relationer helt på egen hand. Det 
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finns vissa uppgifter som socialtjänsten inte har möjlighet att utföra, det kan exempelvis 

handla om att utreda ett brott eller ställa en diagnos. Arbetet är därför beroende av att olika 

organisationer och professioner arbetar tillsammans för att hantera klientens komplexa behov.  

 

“Samverkan är bra över lag! Det är viktigt att samverka, det är svårt att dra hela lasset själv, 

jag skulle säga att det är omöjligt. Så jag skulle säga att det är jätteviktigt att samverka med 

andra!” 

 

När vi under våra intervjuer har frågat handläggarna om vad samverkan innebär för dem 

beskrivs ofta samverkan i praktiken snarare än betydelsen av samverkan som koncept. De 

handläggare som trots detta definierar samverkan i mer generella termer beskriver samverkan 

på ett sådant sätt att det kan betraktas som ett ideal och ett mål att sträva efter. Få handläggare 

problematiserar idealet och de flesta talar endast om de fördelar som samverkan för med sig. 

Visionen verkar bygga på en föreställning om samverkan som en enkel lösning på komplexa 

problem. Målet med samverkan uttrycks vara att flera parter på ett smidigt sätt ska kunna 

arbeta mot ett gemensamt mål.  

 

”Alltså jag tänker att det handlar om att man samarbetar mot någon typ av gemensamt mål i 

den bästa av världar. Att man någonstans har ett klientfokus, att flera instanser, enheter, eller 

organisationer arbetar för klientens bästa och att man bidrar med det man kan bidra med 

från sitt håll. Så tänker jag att samverkan bör fungera när det fungerar som bäst och som det 

ska. Att man utgår från klienten och tillsammans försöker jobba mot klientens mål.” 

 

Trots att handläggarna delar en gemensam vision om samverkan innebär det inte 

nödvändigtvis att det är så samverkan praktiseras i kommunen eller stadsdelen. I citatet nedan 

beskrivs i likhet med föregående citat visionen om samverkan. Handläggaren ställer däremot 

idealet i kontrast till verkligheten. Citatet belyser en önskan om att samverkan i praktiken 

skulle vara lättare att genomföra än vad handläggaren upplever att det är.  

 

”Nämen jag tänker att samverkan handlar om att ta ett, så himla klyschigt, men att liksom ta 

ett gemensamt krafttag. Att man har en samlad bild. Alltså egentligen ett medel för att få en 

helhetsbild på ett ärende för att inte tappa någon mellan stolarna. Men jag tycker att det är 

jättesvårt att få till det...eller jag önskar att det var lättare men jag tycker att det är svårt, det 

är tungrott liksom.” 
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6.3 Samverkan i praktiken 

I det andra temat presenteras handläggarnas beskrivningar av socialtjänstens samverkan i 

ärenden som rör våld i nära relationer. Handläggarna beskriver hur samverkan praktiseras på 

många olika sätt samt på olika nivåer i organisationen. Det kan exempelvis handla om 

telefonkontakt handläggare emellan, olika typer av nätverksmöten eller utformandet av 

gemensamma rutiner och avtal. Dessutom beskrivs att ansvaret för genomförandet av 

samverkan i praktiken till stor del ligger på enskilda handläggare. Temat delas in i två 

underteman som vi valt att kalla Samverkan på olika nivåer och Ansvar för samverkan.  
 

6.3.1 Samverkan på olika nivåer 

Handläggarna beskriver att de samverkar när de på olika sätt tar kontakt med andra parter. 

Samverkan utifrån handläggarnas perspektiv blir således en stor och betydande del av det 

dagliga arbetet. Exempelvis kan handläggarna behöva hjälpa klienter genom att ta nya 

kontakter, tydliggöra information eller förklara komplicerade processer. I likhet med 

beskrivningen i nedanstående citat sker samverkan ofta på handläggarnivå, professionella 

emellan. I dessa fall framställs sällan några upparbetade rutiner eller krav på samverkan från 

organisationen. Kontakten sker på klientens begäran eller handläggarnas egna initiativ.   

 

“Vi samverkar mycket på det sättet att vi ringer runt till olika personer. Det kan till exempel 

handla om att fråga “Du sa så här, vad betyder det?” och ”Du har förmedlat detta till 

klienten, vad innebär det?”. Ja, det är väldigt mycket så.” 

 

Flera handläggare beskriver samverkan i form av nätverksmöten av olika slag. Nätverksmöten 

kan hållas internt inom socialtjänsten, mellan olika enheter. Det kan handla om nätverksmöten 

med handläggare som arbetar med våld i nära relationer på socialtjänsten i olika kommuner 

inom länet. Nätverksmöten kan också hållas med representanter från olika organisationer och 

professioner, inom kommunen eller länsövergripande. Syftet med dessa möten tycks många 

gånger vara att utbyta information samt dela kunskap och erfarenheter för att på så sätt öka 

och förbättra samverkan. I citatet nedan beskriver en handläggare ett internt nätverksmöte 

med representanter från olika enheter. Citatet illustrerar mängden parter som kan bli 

inblandade i ärenden som rör våld i nära relationer, enbart inom socialtjänsten. För att 

våldsutsatta ska få adekvat stöd menar flera handläggare att möten av detta slag fyller en 

viktig funktion.  
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”Ja, sen har vi ett litet nätverk i just vår kommun med representanter från olika enheter. Det 

är ifrån oss på vuxenenheten, sen är det från familjeenheten, det är från myndighetsenheten 

som jobbar med äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrin, öppenvården och anhörigstöd, 

så man försöker få med representanter från de flesta enheterna, både myndighetsenheter och 

utförarenheter.”  

 

Flera handläggare berättar att de deltar i en mängd olika nätverksmöten. Nätverksmöten 

beskrivs återkommande som ett vanligt sätt att samverka. Handläggaren beskriver nedan ett 

externt nätverksmöte med representanter från olika organisationer och professioner.  

 

”Jag har så många nätverk...så det är svårt att hålla ordning på alla! [Skratt] Jag sitter med 

ett i nätverk där det är representanter från vår kommun och andra kommuner som jobbar 

med våld, sen är det även representanter från sjukhuset, primärvården, vårdcentraler, det är 

någon barnmorska med, polisen är med och där finns även åklagare med i det nätverket. Och 

alltså där diskuterar man ju mycket samverkan och också vad som händer på de olika 

enheterna” 

 

Att många handläggare beskriver samverkan som en viktig men svår del av arbetet med våld i 

nära relationer är inte förvånande med tanke på det stora antalet parter som kan vara 

inblandade. Trots att nätverksmöten framställs som en vanlig form av samverkan beskriver 

handläggarna sällan utfallet av dessa möten. Syftet tycks vara att öka kännedom om andra 

parters arbetsuppgifter och få ett ansikte på de personer man kan tänkas behöva samverka 

med. Det är dock svårt att avgöra i vilken grad syftet uppfylls och leder till ökad samverkan 

på handläggarnivå. Ett exempel som talar för att nätverksmöten kan få effekter i det dagliga 

arbetet beskrivs i följande citat. Citatet handlar om ett nätverksmöte mellan olika kommuner 

där handläggarna utöver utbyte av information och erfarenheter även hjälps åt i det praktiska 

arbetet med klienterna.  

 

”Ja, vi har ju sådana här nätverksmöten, där representanter från olika kommuner träffas och 

man utvärderar och utbyter erfarenheter och pratar om vad som händer och så vidare. Sen 

kan man skicka ärenden till varandra också, ”Nu har vi en kvinna i vår kommun som skulle 

behöva flytta till en annan kommun.”. Då kan man i vissa fall göra ett lägenhetsbyte eller på 

något annat sätt hjälpas åt i ärendet. Det är ju jättebra!” 
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Nätverksmöten sker både på handläggarnivå och på ledningsnivå. En handläggare talar om 

hur nätverksmöten på ledningsnivå inte verkar bidra till ökad samverkan och påverka 

handläggarnas dagliga arbete.  

 

“Jag tror att det finns en avsikt att vi ska jobba mycket med samverkan, eller det är jag helt 

övertygad om för det pratar vi om hela tiden. Men längre än så har vi inte kommit riktigt…Vi 

har ju en samordnare för våld i nära relationer över hela förvaltningen, det kan ju hända att 

hon är en sådan person som sitter på sådana möten och att det är förankrat där uppe 

någonstans, men att det inte tagit sig ned.”  

 

Ett exempel där samverkan sker på olika nivåer är när flera parter arbetar tillsammans utifrån 

en så kallad samordnad individuell plan (SIP). Bestämmelser om SIP finns reglerade i såväl 

socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) som i hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30). 

SIP upprättas tillsammans med klienten och kan involvera både anhöriga och professionella 

från olika myndigheter och organisationer. I nedanstående citat beskrivs hur SIP underlättar 

samverkan som annars kan vara svår att få till. Citatet visar att samverkan i enskilda ärenden 

av handläggaren upplevs enklare när arbetssättet har formell förankring både inom den egna 

och i andra organisationer.   

 

”Det som underlättar är ju när man lyckas få till en bra samordnad planering. När man 

kallar till en SIP. Där flera olika personer dels från olika delar av socialförvaltningen men 

också andra myndigheter och med landstinget och så medverkar. Då blir det tydligt för alla 

inblandade vem som ska göra vad och när vi ska följa upp det här. Det underlättar 

jättemycket för utan det så blir det bara... så upplever jag att det blir väldigt svårt att få fatt 

på samverkan.” 
 

6.3.2 Ansvar för samverkan 

Framträdande i våra resultat är att stort ansvar för samverkan i praktiken ligger på 

handläggarna. Det är möjligt att detta både påverkar hur de resonerar kring betydelsen av 

samverkan och hur det praktiska arbetet utformas. En handläggare berättar om sina 

erfarenheter av arbete med våld i nära relationer i en annan kommun. På handläggarens 

föregående arbetsplats togs samverkan på större allvar. Kommunen anordnade obligatoriska 

samverkansdagar där olika organisationer och professioner möttes för att presentera sina 
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verksamheter. Dessutom bidrog kommunen med möjligheten för handläggare att söka pengar 

till att själva starta upp samverkansprojekt. Denna typ av uppmuntran och stöttning till egna 

initiativ för ökad samverkan upplever inte handläggaren på sin nuvarande arbetsplats. 

Handläggaren är medveten om socialtjänstens lagmässiga skyldighet att samverka i ärenden 

som rör våld i nära relationer. Samtidigt uttrycks att ett stort ansvar för samverkan trots allt 

hamnar på enskilda handläggare.  

 

”Alltså det står ju i lagen att man ska samverka, så det är något som vi verkligen ska göra. 

Däremot känner jag lite att det hänger på den enskilda handläggaren att faktiskt göra 

det...det är ingen som gör det åt en eller som skapar sådana plattformar liksom. Så det får 

man göra lite grann själv, typ knyta kontakter med varandra och så.” 

 

Även andra handläggare beskriver att ett stort ansvar för samverkan ligger på handläggarnivå 

snarare än högre upp i organisationen. Handläggarna beskriver samverkan som något 

ofrånkomligt som de mer eller mindre tvingas till i sitt dagliga arbete. En del handläggare 

verkar dessutom betrakta ansvaret för att organisera samverkan som deras uppgift, utan att 

varken förvänta sig eller kräva stöd från organisationen. Detta trots att handläggarna i sin tur 

beskriver att de har krav på sig att samverka från såväl chefer som politiker.   

 

”Jag vet faktiskt inte om det finns några uttalade krav men på något sätt så krävs det nästan 

alltid ändå, indirekt alltså. Det är svårt att ha ett ärende, jag har nog aldrig haft det, där jag 

inte samverkat med någon annan part.”  

 

Att ansvaret för samverkan till stor del ligger på handläggarna skulle kunna ses som en 

anledning till att flera handläggare beskriver samverkan som personbunden. En handläggare 

beskriver ett externt nätverksmöte med syfte att samverka där samtliga parter åtog sig att 

närvara vid regelbundna träffar. Avsikten med detta var att förankra besluten om samverkan i 

hela organisationen. Handläggaren beskriver det som viktigt för att undvika att samverkan blir 

personbunden och beroende av “eldsjälar”. Trots detta beskriver handläggaren hur samverkan 

mellan nätverkets olika parter i praktiken fungerar tack vare stabila relationer, vilket 

handläggaren själv beskriver som motsägelsefullt.  

 

“Det har varit samma personer ganska länge här ute, så vi känner varann lite grann. Det 

finns ett förtroende inbyggt i relationerna och man känner varandras verksamheter ganska 
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väl och vi vet vad man gör och vad man inte gör. Det tror jag absolut kan va en fördel i 

samarbetet. Det är ganska stabilt. Och det blir ju.…jag hör att jag talar emot mig själv, men 

det blir ju personbundet, samtidigt så tror jag att det är ofrånkomligt att det blir det. Det går 

inte att helt bortse från att det handlar mycket om vad det är för personer som ingår i 

nätverket.” 

 

Att samverkan är personbunden kan betraktas som en risk då specifika personer får stor 

betydelse och kan påverka arbetet om de lämnar organisationen. Däremot kan stabila 

relationer mellan specifika personer också ses som en förutsättning för god samverkan.  
 

6.4 Förutsättningar för samverkan 

Vårt sista tema handlar om hur handläggarna beskriver förutsättningar för samverkan i 

ärenden som rör våld i nära relationer. Dessa förutsättningar har delats in i två underteman Tid 

och personal samt Kännedom och förståelse. Det första beskriver att verksamhetens resurser i 

form av tid och personal påverkar samverkan. Därefter följer en beskrivning av hur kännedom 

om olika verksamheter och dess anställda samt gemensamma mål är viktiga förutsättningar 

för samverkan. 
 

6.4.1 Tid och personal 

Flera handläggare uttrycker hur brist på tid och personal påverkar möjligheten till samverkan 

negativt. Det gäller både för samverkan som sker inom socialtjänsten men också med andra 

myndigheter och organisationer. Handläggarna betraktar tid som en viktig resurs och en direkt 

förutsättning för samverkan. Det kan exempelvis handla om att det är praktiskt svårt att hitta 

tid för gemensamma möten där samtliga parter har möjlighet att delta. Det kan också handla 

om att få tid att reflektera över på vilket sätt samverkan bör utformas och hur den kan 

förbättras då det praktiska arbetet med klienterna tar mycket av handläggarnas tid. Detta 

kommer till uttryck i nedanstående citat.  

 

“Tid och personal…Ja, det är väl det landar i på något sätt, utrymme liksom. Det krävs ju 

också lite att man backar och tittar på det i perspektiv så att man inte bara är i det akuta. 

Utan att man ser, på lång sikt kan det krävas samverkan med dem här, på kort sikt finns de 

här...ah men då behövs det utrymme till det.”  

 



38 
 

I ovan citat anges också personal som en förutsättning för samverkan. Tid och personal är 

resurser som är starkt sammankopplade och i sammanhanget i princip synonyma. Att 

kommunen anställer tillräckligt med personal innebär att varje enskild handläggare har 

möjlighet att lägga mer tid på varje ärende. Båda beskrivs av handläggarna som 

förutsättningar som krävs för samverkan i enskilda ärenden men också för möjligheten att 

utforma mer övergripande rutiner för samverkan. I nedanstående citat talar handläggaren om 

att en samordnare med särskilt ansvar för samverkan skulle behövas inom kommunen.   

 

“Ja, men det är väl det att det finns en samordnare som arbetar mycket mer med det 

övergripande, för det är ju det man tappar som handläggare. Det finns varken den rutinen 

eller den tiden för att skapa de här gemensamma vägarna, att man får en ordentlig 

samverkan, det måste vara någon som börjar nysta i alla de trådarna och då skulle vi behöva 

ha en samordnare.” 

 

En annan förutsättning för samverkan beskrivs av en handläggare som möjligheten att enbart 

arbeta med våld i nära relationer och målgruppen våldsutsatta. Som handläggare på 

socialtjänsten i den specifika kommunen ansvar de för flera målgrupper samtidigt. Det bidrar 

till att det blir svårt att få tid till att utveckla mer formaliserad samverkan. Därför beskrivs 

även i detta fall tillräckligt med personal som en viktig förutsättning för samverkan. 

Handläggaren menar att tidsbrist resulterar i att samverkan får stå tillbaka för andra 

arbetsuppgifter som handläggning och direktkontakt med klienter.  

 

“Att man inte är specifikt handläggare för våld i nära relationer, det skadar! Att man jobbar 

med något annat, som att jag till exempel haft boenden och lite allt möjligt sånt där, sen 

socialpsykiatri och kvinnofrid. Den andra tjejen har ännu mer hon är handläggare i 

kvinnofrid och äldreomsorgen, med vårdplaneringar och många fler arbetsuppgifter...men så 

är det väl alltid om man får specialisera sig på någonting, några frågor, så blir man bättre, 

mer kompetent, har mer tid att utveckla sig själv och då kan man ge ett bättre stöd, det tror 

jag.” 
 

6.4.2 Kännedom och förståelse 

Att ha ett ansikte på och personlig kontakt med andra professionella som är involverade i 

ärendet beskrivs av flera handläggare som en viktig förutsättning för väl fungerande 
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samverkan. Många handläggare beskriver att samverkan ofta fungerar lättare om man har 

träffat dem man ska samverka med.  

 

“Ja, kännedom om vem som ska göra vad, på något sätt kännedom om varandra, att 

samverkan fungerar alltid så mycket lättare om man har träffat dem någon gång som man 

jobbar med och om vi är ute i verksamheter och pratar.” 

 

Att möta andra parter gör det också möjligt att dela kunskap om varandras professioner och 

arbetsuppgifter, samt reda ut vem som har ansvar för vad. Handläggarna uttrycker både att 

egen kännedom om andras verksamheter och att andra har kännedom om socialtjänstens 

verksamhet som rör våld i nära relationer är viktigt.  

 

“Det främjar ju samverkan också tänker jag om fler kan lära sig lite sådär grundläggande 

om våld i nära relation” 

 

Genom kännedom om varandras uppdrag kan parterna undvika felaktiga förväntningar. Olika 

eller felaktiga förväntningar är något som av handläggarna nämns som försvårande faktorer 

för fungerande samverkan.  

 

“Man vet inte och förväntar sig att man ska kunna göra andra saker än vad man kan på 

något sätt, att man förväntar sig att…”Ah men ring till relationsvåldshandläggaren då 

kommer du få en lägenhet” till exempel, att man har fel information på något sätt.” 

 

Att arbeta mot ett gemensamt mål är ännu en förutsättning som handläggarna beskriver 

gynnar samverkan. Professionella inom olika organisationer definierar ofta problem på olika 

sätt och prioriterar olika delar av ärenden vilket kan leda till konflikt särskilt när det saknas 

direktiv för vilket perspektiv som ska vara ledande i olika bedömningar. Handläggarna 

beskriver dessutom hur det även inom socialtjänsten kan vara svårt att samverka då olika 

enheter arbetar utifrån olika perspektiv och mot olika mål. I nedanstående citat talar en 

handläggare om samverkan både internt inom socialtjänsten och externt med andra 

verksamheter. Citatet beskriver hur flera konkurrerande perspektiv kan existera inom samma 

fält. Handläggaren uttrycker en upplevelse av att bli kritiserad både från barnenheten och 

enheten för ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten men också från kvinnojourernas sida. Det 

kan tänkas leda till konflikt inom handläggaren själv då denna behöver klargöra vilket 
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perspektiv som ska vara ledande för att kunna agera “spindeln i nätet” och koordinera stödet 

till klienten. Det är inte heller omöjligt att missnöjet leder till konflikter handläggarna emellan 

vilket kan få negativa konsekvenser för samverkan. Det blir här tydligt hur komplex 

samverkan mellan flera parter kan vara, även i de fall parterna delar samma profession och en 

gemensam kunskapsbas.  

 

“Det är svårast att samarbeta med utredningsenheten för barn och unga och kvinnojourerna 

och de skyddade boendena. Jag upplever att från barnsidan så tycker de att vi daltar, och 

samma sak från ekonomiskt bistånd. Inom kommunen är det som att vi är de som lite klappar 

folk på huvudet och bara gör massa undantag hela tiden. Från kvinnojourernas sida är vi 

liksom socialtjänsten, en myndighet, som är strikta och som inte kan så mycket om våld, som 

inte bryr sig så mycket om kvinnorna och som inte har samma inblick i ärendet. Man misstror 

väldigt många av våra beslut och skyddsbedömningar. Så det är dubbelt...och det kanske 

saknas en förståelse för hur man jobbar på respektive plats, från oss också säkert. Att man 

jobbar på så himla olika sätt och med så olika fokus att det blir svårt att se och höra 

varandra så det blir konflikter istället. “ 
 

6.5 Sammanfattning 

Samtliga handläggare beskriver samverkan som en viktig och oundviklig del av arbetet, dels 

då klienterna har en komplex problembild och dels då organiseringen av arbetet gör det 

omöjligt att undvika samverkan. Flera handläggare tycks brinna för frågan och uttrycker en 

ambition om att samverka i såväl enskilda ärenden som på ett övergripande plan. 

Handläggarna beskriver samverkan som en vision och ett ideal att sträva efter i arbetet 

samtidigt som det kan vara svårt att genomföra i praktiken.  

 

Handläggarna beskriver hur samverkan i praktiken sker på många olika sätt och på flera 

nivåer i organisationen. Det kan både handla om samverkan mellan handläggare i syfte att 

utbyta information och om nätverksmöten av olika slag. Samverkan upplevs enklare när 

beslut har formell förankring inom den egna och i andra organisationer. Återkommande 

beskrivs däremot att ansvaret för samverkan ofta hamnar på den enskilda handläggaren. Trots 

att samverkan beskrivs som en oundviklig del av arbetet är de få handläggare som ifrågasätter 

ansvarsfördelningen och kräver ingripande från organisationen. Det leder till att samverkan 

många gånger blir personbunden.  
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Tid och personal beskrivs av handläggarna som viktiga förutsättningar för samverkan. 

Handläggarna uttrycker att det är svårt för inblandade parter att hitta tid till gemensamma 

möten dessutom menar de att tidsbrist påverkar möjligheten att reflektera kring hur 

samverkan kan utvecklas i verksamheten. Handläggarna efterfrågar fler anställda i 

verksamheten och mer avgränsade arbetsuppgifter för att frigöra tid till samverkan. Personlig 

kontakt med andra professionella beskrivs som ännu en förutsättning för samverkan. 

Dessutom uttrycker flera handläggare vikten av att ha kunskap och kännedom om varandras 

uppdrag för att undvika felaktiga förväntningar. Det kan också leda till att man i större mån 

kan formulera och arbeta mot ett gemensamt mål och på så vis undvika konflikter.  

 

Vi upplever att resultaten i hög grad är samstämmiga. Trots att handläggarna beskriver 

samverkan på flera olika sätt och att organiseringen av arbetet med våld i nära relationer 

varierar mellan de olika kommunerna och stadsdelarna uttrycker handläggarna i stor 

utsträckning liknande mål och dilemman.  
 

7.0 Analys 

Samverkan handlar om att olika organisationer, professioner eller samhällssektorer arbetar 

tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). I 

diskussioner kring samverkan råder dock viss begreppsförvirring. Det finns en mängd olika 

och ibland motstridiga definitioner av samverkan och många gånger används närliggande 

begrepp såsom samordning eller samarbete synonymt med samverkansbegreppet. I vissa 

sammanhang görs istället gränsdragningar mellan respektive begrepp. Vi har i denna studie 

valt att använda Axelsson och Bihari Axelssons (2013) teorier om samverkan som teoretisk 

utgångspunkt för vår analys. Teorin skiljer på begreppen samverkan, samordning och 

samarbete. När vi i följande avsnitt refererar till modellens definitioner av begreppen kommer 

de kursiveras för att skiljas från handläggarnas beskrivningar. I detta avsnitt redovisas vår 

analys av resultaten. Avsnittet följer liknande struktur som i resultatdelen med teman som vi 

valt att kalla Betydelsen av samverkan och Samverkan i praktiken. Förutsättningar för 

samverkan har integrerats i de valda temana. Avslutningsvis följer en sammanfattning av 

analysen där vi presenterar våra slutsatser och besvarar studiens frågeställningar.  
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7.1 Betydelsen av samverkan 

Samtliga handläggare beskriver på ett eller annat sätt samverkan som en viktig och oundviklig 

del av arbetet med våld i nära relationer. Vi upplever att handläggarna visar ett stort 

engagemang och intresse för målgruppen samt de problem som våldet orsakar. Vad 

engagemanget beror på kan vara svårt att svara på. Det är möjligt att det delvis kan tänkas 

bero på att våld i nära relationer under de senaste åren uppmärksammats mer i såväl media 

som i socialtjänstens hantering av målgruppen, med inrättning av specifika enheter som 

ansvarar för stödet till våldsutsatta som följd (Helmersson, 2017; Lundberg, 2018). Dessutom 

uppmärksammar handläggarna i likhet med tidigare forskning att målgruppen många gånger 

har en komplex problembild (Ekström, 2016b; Helmersson, 2017). Dels utgör våldet i sig en 

komplex problematik och kan yttra sig på en mängd olika sätt vilket gör det svårt för en 

specifik verksamhet att hantera. Dels är målgruppen heterogen och skiljer sig åt vad gäller 

behov av stöd och hjälp. Att handläggarna betraktar samverkan som en viktig uppgift kan 

därför ses som en följd av detta och tänkas underlätta för både klienter och handläggare. 

Däremot kräver samverkan mycket resurser i form av tid (Bergmark & Lundström, 2008). Det 

finns således en risk att samverkan tar tid som handläggarna annars hade kunnat lägga på det 

direkta arbetet med klienterna. Ur ett klientperspektiv är det därför inte säkert att samverkan 

alltid betraktas som enbart positivt.  

  

Att samverkan upplevs som viktigt kan också förstås utifrån hur det svenska 

välfärdssamhället är uppbyggt. Enligt Axelsson och Bihari Axelsson (2013) har 

samhällsförändringar, såsom växande sociala klyftor, globalisering och teknisk utveckling 

bidragit till nya och mer komplexa sociala problem, vilket i sin tur ökat efterfrågan av 

välfärdstjänster. Samtidigt har organiseringen av dessa tjänster förändrats och blivit allt mer 

specialiserade. Dessutom utförs tjänsterna en mängd olika aktörer, vid sidan av offentliga 

myndigheter verkar också ideella organisationer och privata företag (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2013). Dessa faktorer ställer höga krav på väl fungerande samverkan inte minst i 

socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. Detta stödjer således bilden av samverkan 

som en oundviklig del av arbetet.  

  

Gemensamt för de myndigheter och organisationer som arbetar med våld i nära relationer är 

att de är så kallade människobehandlande organisationer. Verksamheterna skiljer sig dock åt 

och har olika uppdrag och regelverk att förhålla sig till (Johansson, et al., 2015). I 

socialtjänstlagens förarbeten anges helhetssyn som en vägledande princip för socialtjänstens 
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arbete. Det innebär att socialtjänsten ska beakta individens hela livssituation och sociala 

sammanhang till skillnad från andra verksamheter som har mer avgränsade uppdrag. De 

måste ständigt beakta individen utifrån ett helhetsperspektiv och många gånger hantera flera 

olika behov i enskilda ärenden. Det förutsätter samverkan med andra aktörer eftersom 

socialtjänsten på egen hand inte kan hantera alla delar av ärendet. Det är däremot inte säkert 

att professionella inom andra verksamheter är lika beroende av och måna om att samverka då 

de har mer avgränsade arbetsuppgifter. Att handläggarna som arbetar med våld i nära 

relationer uttrycker att de ofta får agera spindeln i nätet när det gäller samverkan kan därför 

förstås utifrån denna roll. 

 

Socialtjänstens verksamhet har blivit allt mer specialiserad vilket innebär att arbetsområden 

har avgränsats tydligare inom organisationen (Blom, 2014; Grell et al., 2013). Det har bidragit 

till att även intern samverkan kan vara problematisk trots att alla inblandade parter har samma 

krav på att arbetet ska präglas av en helhetssyn. Flera handläggare berättar att det är viktigt att 

ha god kännedom om berörda parters uppdrag och ansvarsområden för att samverkan ska 

fungera. Det är svårt att samverka när parter arbetar utifrån olika perspektiv och mot olika 

mål. Danermark (2000) menar att det finns en rad faktorer som komplicerar samverkan inom 

samma profession. Trots att professionen delar en gemensam grundkompetens har 

socialtjänstens specialisering inneburit att olika uppdrag hanteras av olika enheter som arbetar 

utifrån olika förhållningssätt. Bergmark och Lundström (2008) menar att samverkan kan ses 

som ett medel för att motverka ensidiga perspektiv och hantera överlappande uppdrag inom 

ramen för en mer specialiserad socialtjänst. Mot denna bakgrund är därför handläggarnas 

beskrivningar av samverkan som en viktig men framförallt oundviklig del av arbetet 

begriplig.  
 

7.2 Samverkan i praktiken 

Handläggarna ger exempel på hur samverkan i praktiken genomförs på en rad olika sätt. För 

att analysera detta har vi valt att använda Axelsson och Bihari Axelssons (2013) modell där 

olika former av samverkan placeras på en skala (se modell 4.2). I resultaten beskrivs 

samverkan ofta handla om utbyte av information och erfarenheter, vilket kan ske på olika sätt. 

Handläggarna samverkar genom att ta kontakt med professionella inom andra organisationer 

utan att det finns upparbetade rutiner eller särskilda avtal mellan organisationerna. Denna 

form av samverkan liknar den som i modellen benämns som informationsutbyte. 
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Informationsutbyte beskrivs som informella kontakter mellan enskilda handläggare och är i 

modellen den enklaste och minst intensiva formen av samverkan (Axelsson och Bihari 

Axelssons, 2013). Även handläggarna uttrycker att samverkan i denna form är relativt 

okomplicerat och något som tillämpas ofta i det dagliga arbetet. Det handlar om att ta de 

kontakter som behövs, när det behövs.  

 

Utifrån handläggarnas beskrivningar har vi även identifierat mer omfattande former av 

samverkan där handläggarna utöver utbyte av information och erfarenheter också träffas och 

hjälper varandra i enskilda ärenden. SIP är ett sådant exempel och kan utifrån modellen ses 

som en mer intensiv form av samverkan som kallas interprofessionella möten. I 

interprofessionella möten träffas professionella från olika organisationer för att planera och 

diskutera gemensamma insatser. Mötena kan vara regelbundna och systematiska eller hållas 

vid behov (Axelsson och Bihari Axelssons, 2013). Denna typ av samverkan tycks vara 

svårare att få till. Det kan bero på att fler parter är inblandade, dessutom kräver det mer tid då 

samtliga parter ska mötas vid samma tidpunkt och på samma plats. Att samverkan i denna 

form betraktas som mer komplicerad kan också tänkas bero på att de professionella är olika 

måna om att samverka och utgår ifrån sitt eget perspektiv.  

 

En del handläggare beskriver nätverksmöten där parterna förbinder sig till nätverket eller de 

beslut som tas genom skriftliga avtal. Detta kan ses som exempel på vad som i modellen 

kallas partnerskap. Partnerskap är en vanlig form av organiserad samverkan där två eller flera 

organisationer utformar formella samverkansavtal eller överenskommelser (Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2013). Studiens resultat visar däremot att denna typ av formaliserad 

samverkan är relativt ovanlig i arbetet med våld i nära relationer. Det kan tänkas bero på att 

handläggarna uttrycker att det är de själva som till största del får ta ansvar för utformningen 

av samverkan och saknar mandat att styra över formella avtal mellan myndigheter och 

organisationer.   

 

Handläggarna beskriver sällan former av samverkan som utifrån modellen kan betraktas vara 

av hög grad. Att det ser ut på detta sätt skulle dels kunna bero på hur arbetet idag är 

organiserat. I och med den specialiseringstrend som påverkat människobehandlande 

organisationer i Sverige rör sig verksamheter snarare från än emot varandra (Johansson, et al., 

2015). Det innebär att det är svårt att uppfylla kriterier för modellens mest intensiva former av 

samverkan då de är beroende av att verksamheter förenas och delar såväl lokaler som 
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ekonomiska resurser. Vidare skulle det kunna bero på att människobehandlande 

organisationer hanterar enskilda individer med specifika behov. Det kan därför vara en 

utmaning att skapa mer formella rutiner och mallar för samverkan då varje ärende är unikt och 

måste behandlas därefter.  

 

Anledningen till att handläggarna sällan beskriver formaliserad samverkan i högre grad skulle 

också kunna analyseras utifrån Axelsson och Bihari Axelssons (2013) modell för samverkan 

(se modell 4.1). Enligt modellen ses samverkan som en form av integration mellan olika 

organisationer och professioner, där både vertikal och horisontell integrering är hög.  

Att den vertikala integreringen är hög innebär att beslut om samverkan fattas högt upp i den 

hierarkiska ordningen, av exempelvis politiker eller chefer. Hög horisontell integrering 

innebär i sin tur att anställda inom organisationen upprättat kontaktvägar och utformat 

ömsesidiga avtal sinsemellan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).  

 

Genomgående talar handläggarna om att ansvaret för samverkan ofta ligger på dem som 

enskilda handläggare, utan varken stöd eller påtryckningar från organisationen. De beskriver 

att de själva tar kontakt andra professionella för att reda ut oklarheter eller hitta lösningar åt 

sina klienter, då det är en oundviklig del av arbetet. Utifrån Axelsson och Bihari Axelssons 

(2013) modell kan denna typ av integration betraktas som ett samarbete. Eftersom det saknas 

direktiv från chefer eller liknanden är den vertikala integreringen låg, medan handläggarnas 

egna initiativ till samverkan tyder på en hög grad av horisontell integrering. Detta beskrivs av 

vissa handläggare som problematiskt och flera efterfrågar tydligare ansvar för samverkan från 

chefernas sida. I andra fall menar handläggarna att samarbete utifrån modellens definition 

istället kan betraktas som det mest effektiva sättet att samverka. En handläggare beskriver att 

samverkan är beroende av stabila relationer mellan enskilda professionella.  

 

En del handläggare talar om samverkan i form av nätverksmöten mellan professionella på 

ledningsnivå där de själva inte är delaktiga. De beslut som tas i dessa möten verkar inte 

utifrån handläggarnas perspektiv ge någon större effekt på det dagliga arbetet. Det skulle 

utifrån modellen kunna ses som samordning. Den vertikala integreringen är hög i och med att 

nätverksmöten med samverkan som syfte anordnas högt upp i den hierarkiska strukturen. 

Dock är den horisontella integreringen låg eftersom besluten inte når handläggarna och 

implementeras i verksamheterna (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).  
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Få handläggare beskriver samverkan som i praktiken har hög grad av både vertikal och 

horisontell integrering, alltså det som utifrån modellen kan betraktas som samverkan. 

Däremot talar samtliga handläggare på ett eller annat sätt om samverkan som en vision och ett 

mål värt att sträva efter. Visionen om samverkan tycks, i likhet med Axelsson och Bihari 

Axelssons (2013) definition av samverkan, bygga på beslut som är förankrade i hela 

organisationen. För att skapa samverkan räcker det alltså inte att ansvaret endast ligger på en 

nivå i den hierarkiska strukturen. Flera handläggare upplever att ansvaret för samverkan till 

största del ligger på dem själva. Det kan utifrån modellen ses som en möjlig förklaring till 

varför de tycker att det är svårt, både inom den egna organisationen men också med andra 

organisationer och professioner.  

 

Att samverkan utifrån modellens definition beskrivs som önskvärt kan också förstås utifrån 

handläggarnas beskrivningar av förutsättningar för samverkan. De förutsättningar som 

handläggarna förmedlar som viktiga är till stor del faktorer de själva inte har möjlighet att 

påverka. Det handlar dels om ett behov av tillräckligt med personal för att varje enskild 

handläggare ska få tid att etablera och bedriva en väl fungerande samverkan. Samverkan är i 

praktiken tidskrävande både då de inblandade parterna behöver tid för att träffas men också 

tid att reflektera över hur samverkan ska utformas i verksamheten på ett mer formellt plan. 

Bergmark och Lundström (2008) beskriver antalet anställda och den kompetens dessa 

professionella har som en av de viktigaste resurserna i de människobehandlande 

organisationerna. Tillräckligt med personal är en förutsättning för att minska 

arbetsbelastningen och ger den enskilda handläggaren mer tid till varje ärende. Dessutom 

leder ökad personaltäthet till högre kvalité på arbetet som utförs (Bergmark och Lundström, 

2008). Många handläggare uttrycker en önskan om fler anställda i arbetsgruppen. Det är 

således möjligt att anta att ett ökat antal anställda skapar bättre förutsättningar för samverkan, 

både inom socialtjänsten men också med andra organisationer. Samtidigt beskriver andra 

handläggare att en viktig förutsättning för samverkan är att specifika personer har god 

kännedom om varandra och möjlighet att skapa stabila relationer. Det skulle i sin tur kunna 

innebära att ett stort antal anställda snarare försvårar samverkan.  

 

Antalet anställda kan vara beroende av olika faktorer där ett exempel är hur högt målgrupper 

och verksamheter prioriteras (Bergmark och Lundström, 2008). Att målgruppen våldsutsatta 

fortfarande är lågt prioriterad kan utifrån detta resonemang ses som en förklaring till varför 

handläggarna upplever att det saknas tillräckligt med personal i dessa arbetsgrupper. Studiens 
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resultat visar att kommunerna tar ansvar för målgruppen. Däremot har arbetet med våld i nära 

relationer ännu inte fått en självklar plats inom socialtjänsten vilket också skulle kunna vara 

ett uttryck för hur målgruppen prioriteras. Våld i nära relationer har inte alltid betraktats som 

ett socialt problem där samhället har ett ansvar (Helmersson, 2017). Trots att detta har 

förändrats och kommunen idag tar ett stort ansvar tyder vår studie på att arbetet med 

målgruppen behöver prioriteras i högre grad.  
 

7.3 Sammanfattning och slutsatser 

Med hjälp av valda teorier har vi analyserat de resultat vi fått fram genom våra intervjuer. 

Studiens syfte var att undersöka hur handläggare som arbetar med våld i nära relationer på 

socialtjänsten i Stockholms län beskriver och resonerar kring samverkan i ärenden som rör 

våld i nära relationer. För att besvara syftet tog vi hjälp av tre frågeställningar.  

  

I vår första frågeställning vill vi besvara hur handläggarna ser på betydelsen av samverkan. 

Samtliga handläggare menar att samverkan är en mycket viktig del av arbetet med våld i nära 

relationer. Att handläggarna ser samverkan som viktigt kan till viss del handla om det stora 

engagemang de visar för målgruppen. Det kan också handla om att samverkan är en 

oundviklig del av arbetet då välfärdssamhället är uppbyggt på ett sådant sätt att samverkan 

både inom och mellan olika organisationer krävs för att hantera komplexa problem. Det är 

möjligt att anta att handläggarna är mer angelägna än andra professionella att samverka på 

grund av det helhetsperspektiv som präglar socialtjänstens arbete. Att handläggarna tar på sig 

rollen som spindeln i nätet kan därför förstås mot denna bakgrund.  

 

Vår andra frågeställning handlar om hur handläggarna beskriver samverkan i ärenden som rör 

våld i nära relationer. Handläggarna beskriver samverkan på många olika sätt. 

Beskrivningarna handlar till största del om enklare former av samverkan men handläggarna 

ger också exempel på samverkan i mer omfattande grad. Visionen om samverkan bygger på 

att ansvaret fördelas mellan organisationens samtliga nivåer. Trots detta beskriver många 

handläggare att detta sällan sker i praktiken. Ansvaret för samverkan tycks till största del 

ligga på enskilda handläggare. Utifrån Axelsson och Bihari Axelssons (2013) modell 

betraktas denna typ av integration snarare som ett samarbete än samverkan. Även om detta 

inte alltid ses som problematisk efterfrågar merparten av handläggare att ansvar för 

samverkan fördelas på flera nivåer i den hierarkiska ordningen.  
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Vår tredje frågeställning handlar om hur förutsättningarna för samverkan ser ut i ärenden som 

rör våld i nära relationer. En förutsättning som återkommande benämns som viktig är 

kännedom om varandras verksamheter, ansvarsområden och gemensamma mål. Tid och 

personal beskrivs också som viktiga förutsättningar för samverkan. Vår studie bekräftar 

således Bergmark och Lundströms (2008) resonemang där de menar att personalen är en av de 

viktigaste resurserna i människobehandlande organisationer. Många handläggare efterfrågar 

ett större antal anställda för att få mer tid till arbetets alla delar. Att det saknas tillräckligt med 

personal skulle kunna ses som en följd av att målgruppen har låg prioritet både inom 

socialtjänsten och i samhället i stort.  
 

8.0 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer. För 

att fullfölja syftet valde vi att intervjua handläggare som arbetar med våld i nära relationer på 

socialtjänsten i Stockholms län. Vi frågade handläggarna hur de ser på betydelsen av 

samverkan, hur samverkan fungerar i praktiken samt hur förutsättningarna för att samverka 

ser ut. Resultaten analyserades utifrån teorier om samverkan och utgick från Axelsson och 

Bihari Axelssons (2013) modell för samverkan. Studiens huvudsakliga slutsatser kommer i 

följande avsnitt presenteras. Därefter följer en kritisk reflektion kring vald metod. 

Avslutningsvis presenteras förslag för vidare studier på området.  
 

8.1 Resultatdiskussion 

Genom analys av studiens resultat framkommer att samverkan i ärenden som rör våld i nära 

relationer påverkas av ansvarsfördelningen inom organisationen. Ett framträdande resultat är 

att stort ansvar för genomförandet av samverkan i dagsläget ligger på de enskilda 

handläggarna. Det skulle kunna vara en anledning till att handläggarna uttrycker att det är 

svårt i praktiken. Att samverkan är svårt framkommer också i såväl svenska som 

internationella studier (Ekström, 2016a; Hester, 2011). På handläggarnivå tycks frågan vara 

högt prioriterad och handläggarna uttrycker höga ambitioner om att samverka. Det är möjligt 

att detta beror på att det är en oundviklig del av arbetet. Det kan dels handla om att 

målgruppen många gånger har en komplex problematik som ställer krav på samverkan 

(Ekström 2016b, Helmersson 2017). Dessutom har socialtjänsten en lagstadgad skyldighet att 

samverka i dessa ärenden (SoL, SFS 2001:453). Att det finns lagmässiga krav på samverkan 
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tyder på att frågan är prioriterad även på ett högre plan. Det skulle däremot kunna ifrågasättas 

utifrån studiens resultat som visar att den största delen av ansvaret läggs på handläggarna 

samtidigt som de verkar sakna tillräckliga förutsättningar för att samverka på det sätt de 

önskar. För att främja samverkan tyder studiens resultat på att ansvaret behöver vara jämnt 

fördelat mellan organisationens samtliga nivåer.  

 

Det är dock viktigt att vara medveten om att resultaten påverkas av de personer som 

intervjuats. Det är möjligt att de handläggare som valde att delta i studien har ett särskilt starkt 

engagemang för frågan och är mycket måna om samverkan i dessa ärenden. Dessutom arbetar 

alla intervjupersoner på handläggarnivå. Hade vi istället intervjuat personer i andra funktioner 

är det möjligt att resultaten skulle se annorlunda ut. Chefer inom socialtjänsten kan tänkas ha 

ett annat perspektiv på frågan, både vad gäller ansvarsfördelning och hur arbetet ska utformas.  

 

Sveriges regering (2016) uttrycker att samverkan inom och mellan berörda myndigheter och 

organisationer krävs för att våld i nära relationer ska upphöra. Likväl arbetar Operation 

kvinnofrid (2016) på regional nivå för att skapa en tydlig struktur för samverkan både på 

individuell och strukturell nivå. Målgruppen våldsutsatta ska således vara prioriterad på 

samhällets alla nivåer. Utifrån studiens resultat ställer vi oss dock frågan om den verkligen är 

det i den grad som krävs. Det handlar delvis om att vi upplever att det saknas handlingsplaner 

som inkluderar mer praktiska förslag på hur samverkan ska genomföras i praktiken för att få 

resultat. Det handlar också om hur arbetet med våld i nära relationer är organiserat. Idag har 

målgruppen ingen självklar plats i socialtjänstens organisation vilket bidrar till att det svårt att 

veta vem som ska ha det övergripande ansvaret.  

 

Om våld i nära relationer och kanske framförallt mäns våld mot kvinnor prioriteras i högre 

grad kan det tänkas få effekt på olika plan och påverka flera av de problem som studien 

uppmärksammar. Det skulle dels kunna leda till ansvaret för samverkan förflyttas från att till 

största del ha legat på den enskilda handläggaren, till att delas lika mellan organisationens 

olika nivåer. Det skulle också kunna bidra till att målgruppen får starkare fäste inom 

socialtjänsten och att arbetet utformas på ett mer konsekvent sätt i landets samtliga 

kommuner. Högre prioritet av målgruppen skulle även kunna resultera i att man ökar de 

resurser som tillsätts och på så sätt skapar bättre förutsättningar för handläggarna i det 

praktiska arbetet.  

 



50 
 

Med det sagt menar vi inte att samverkan blir enkel och oproblematisk enbart för att 

målgruppen prioriteras i högre grad. Samverkan är i sig komplicerat och ställer höga krav på 

att relevanta parter är flexibla och genom goda relationer på ett personligt plan kan förena sina 

kunskaper och komplettera varandra i arbetet mot ett gemensamt mål.  
 

8.2 Metoddiskussion 

Vi valde att använda en kvalitativ metod för att besvara vårt syfte. Vi önskade i första hand att 

genomföra parintervjuer med handläggarna på respektive kommun eller stadsdel för att få en 

större mångfald av människor med olika åsikter och värderingar. Trots detta genomfördes två 

intervjuer med endast en handläggare, vilket innebar att förutsättningarna för samtliga 

intervjuer inte såg likadana ut. Vi upplevde dock inte att detta skapade något större problem 

då vi inte var ute efter att undersöka samspelet eller interaktionen mellan handläggarna. 

 

Vi valde under studiens gång att omformulera vårt syfte vilket påverkar studiens trovärdighet 

och tillförlitlighet. Inför intervjuerna var vår tanke att vi skulle fokusera på den externa 

samverkan mellan socialtjänsten och andra myndigheter och organisationer. Dock visade det 

sig ganska snart att samtliga handläggare till stor del talade om den interna samverkan mellan 

olika enheter inom socialtjänsten. I flera fall då vi uttryckligen ställde frågor om den externa 

samverkan mellan socialtjänsten och andra myndigheter och organisationer fick vi svar som 

handlade om den interna samverkan. Då vi upplevde att handläggarna anser att den interna 

samverkan är viktig i dessa ärenden såg vi det nödvändigt och intressant att beakta detta. Det 

resulterade i att vi valde att omformulera vårt syfte till att innefatta all typ av samverkan, både 

intern och extern. Vi tog detta val först efter att vi bearbetat det insamlade materialet. Det 

innebar att vi under tillfället för intervjuerna fortfarande var fokuserade på att undersöka 

extern samverkan. Hade vi ändrat vårt syfte tidigare hade vi haft möjlighet att ställa andra 

följdfrågor och utveckla samtalet kring varför den interna samverkan är så viktig.  
 

8.3 Förslag på vidare studier och avslutande ord 

Våra resultat svarar inte på hur förutsättningarna för samverkan ser ut högre upp i 

organisationen. Det skulle därför vara intressant att studera i vidare forskning genom att 

exempelvis intervjua chefer eller politiker. Det skulle också vara intressant att studera 

samverkan utifrån den våldsutsattas egna perspektiv, då denna typ av forskning saknas i en 

svensk kontext. Det är vidare möjligt att studiens resultat påverkas av att samtliga kommuner 
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tillhör Stockholms län. Att studera en större spridning av kommuner i landet skulle således 

kunna ge en mer representativ bild av hur arbetet ser ut nationellt.  

 

Studien slutsatser indikerar att våld i nära relationer behöver prioriteras på samhällets alla 

nivåer för att våldsutsatta ska få adekvat hjälp och stöd. Det gäller såväl det praktiska arbetet 

som forskning på området. Problemets komplexa art ställer höga krav på samverkan vilket gör 

det till en viktig och oundviklig del av arbetet. Studiens resultat betonar dessutom värdet av 

en jämn ansvarsfördelning och tydlig struktur för utformandet av samverkan. Vidare 

forskning kring samverkan och dess effekter kan därför ses som en viktig del i utvecklingen 

mot dessa mål.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Pauline Oksanen och Caroline Bernvid och studerar vår sjätte termin på 

socialhögskolan vid Stockholms Universitet. Denna termin skriver vi vår kandidatuppsats och 

ämnar göra en kvalitativ studie om samverkan i relationsvåldsärenden. Vi är intresserade av 

att undersöka hur handläggare på socialtjänsten ser på samverkan med andra organisationer 

och myndigheter i dessa ärenden. 

 

Men anledning av detta önskar vi att komma i kontakt med handläggare som arbetar med våld 

i nära relationer att intervjua angående detta ämne. Vi önskar i första hand att genomföra par- 

intervjuer om så är möjligt. Om verksamheten inte tillåter detta är vi tacksamma för enskilda 

medverkande. Medverkan kommer att vara helt anonym och deltagarna kan när som helst 

välja att ta tillbaka sitt samtycke. Samtalet kommer att spelas in och raderas efter 

transkribering. 

 

Vi önskar att genomföra intervjuerna under vecka 45 och 46, på en tid och plats som passar 

deltagarna. Intervjun kommer att ta ca 30–45 minuter. Mer utförlig information skickas ut 

efter anmält intresse. 

 

Vi hoppas att ni finner vårt ämne intressant och att ni kan ta er tid att medverka! 

Vid frågor eller intresse av att delta finns vi tillgängliga på paulineoksanen@hotmail.com 

eller carolinebernvid@gmail.com alternativt 073-022 14 90. 

 

Har ni övriga frågor kan ni även vända er till vår kursansvarig Lis-Bodil Karlsson på lis- 

bodil.karlsson@socarb.su.se. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Pauline och Caroline  
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Bilaga 2 

Information och samtyckesbrev 
 
Hej! 
 
Vi är jätteglada att ni valt att delta i vår studie. Vi heter som tidigare nämnt Caroline Bernvid 
och Pauline Oksanen och studerar vår sjätte termin på socionomprogrammet på Stockholms 
universitet. Under höstterminen 2018 skriver vi vår kandidatuppsats där vi ämnar undersöka 
hur handläggare som arbetar med våld i nära relationer på socialtjänsten i Stockholms län 
beskriver och resonerar kring det praktiska förfarandet av samverkan med andra myndigheter 
och organisationer i ärenden som behandlar våld i nära relationer. Här kommer ett antal frågor 
vi kommer diskutera under intervjun: 
 

- Hur organiseras arbetet med våld i nära relationer i er kommun/stadsdel?  
- Vad innebär samverkan för er? 
- Har ni några uttalade krav på samverkan med andra myndigheter och organisationer? 

Från vem kommer dessa krav? 
- Upplever ni att det finns ett behov av samverkan i era ärenden? Varför?  

 
Intervjun kommer pågå i 30–45 minuter på en tid och plats som passar er.  Intervjun kommer 
spelas in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberas i efterhand. Transkriberingen 
kommer vara ordagrann men namn och all information som eventuellt skulle kunna kopplas 
till er anonymiseras. Efter transkriberingen kommer inspelningen att raderas. All information 
som kommer fram genom intervjuerna kommer endast användas i förevarande studie.  
 
Deltagande är frivilligt och ni kan välja att ta tillbaka ert samtycke när som helst. Den färdiga 
uppsatsen kommer eventuellt läggas ut på Digitala Vetenskapliga Arkivet - en databas över 
uppsatser på högskola och universitet (se mer på www.diva-portal.org). Om så önskas kan ni 
få en kopia på den färdiga uppsatsen så snart den är godkänd. 
 
Har ni ytterligare frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss! 
 
Caroline Bernvid 
Tel: 076-313 33 56 
E-post: carolinebernvid@gmail.com  
 
Pauline Oksanen  
Tel: 073-022 14 90 
E-post: paulineoksanen@hotmail.com 
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Bilaga 3  

Intervjuguide 

 

Beskriv kort: 

Hur organiseras arbetet med våld i nära relationer i er kommun/stadsdel? 

Vad ingår i er arbetsbeskrivning?  

 

Vad innebär samverkan för er?  

 

Hur ser samverkan med andra myndigheter och organisationer ut i era ärenden?  

Vilka samverkar ni med? Varför?  

Upplever ni att det finns ett behov av samverkan med andra aktörer? Varför?  

 

Upplever ni att det finns några faktorer som gynnar socialtjänstens samverkan med andra 

myndigheter och organisationer?  

Upplever ni att det finns några faktorer som hämmar socialtjänstens samverkan med andra 

myndigheter och organisationer? 

 

Har ni några uttalade krav på samverkan med andra myndigheter och organisationer? 

Från vem kommer dessa krav? 

Känner ni till Operation kvinnofrid?  

 

 

 

 

 

 

 

 


