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Sammanfattning 

Denna uppsats utgörs av en fallstudie av samverkan för våldsutsatta kvinnor i Botkyrka 

kommun. Samverkan är en relativt ny arbetsform som växt fram ur en mängd olika förändringar 

hos den svenska välfärdsstaten. I denna uppsats berörs bland annat decentraliseringen, 

hetereogeniseringen och diversifieringen av densamma samtidigt som krav på effektivitet i 

samband med ekonomiska nedskärningar gör sig gällande, men också att ett könsmaktkritiskt 

perspektiv på våld i nära relation öppnat upp för nya arbetsformer. Syftet med föreliggande 

uppsats var att studera samverkan i Botkyrka kommun inom området för våldsutsatta kvinnor 

och därigenom utvärdera denna arbetsform som åtgärd för sociala problem. Detta undersöktes 

genom fyra frågeställningar: varför samverkan har vuxit fram som åtgärd, hur samverkan har 

genomförts i Botkyrka kommun, vad man har gjort i Botkyrka, samt hur resultatet av samverkan 

upplevs i förhållande till de mål man satt upp för samverkan i Botkyrka kommun. Detta 

tolkades med hjälp av två teoretiska perspektiv; den ny-instititionella organisationsteorin som 

bland annat utgår från att organisationer aldrig kan studeras utan sin kontext, samt med 

könsmaktskritiskt perspektiv vilket uppmärksammar det motstånd som finns mot mäns våld mot 

kvinnor. Botkyrkas samverkansgrupp studerades som ett fall av samverkan och den främsta 

datainsamlingsmetoden har varit kvalitativa intervjuer med medverkande i denna grupp. 

Resultatet kan sammanfattas i att samverkan mellan berörda parter anses vara en nödvändighet 

idag, en lyckad samverkan är dock något som kräver rätt prioritering och resurser från alla 

instanser. Samverkan öppnar kontaktvägarna mellan organisationerna och myndigheter vilket 

leder till bättre insatser och kan skapa en långsiktighet i arbetet för våldsutsatta kvinnor. 

Botkyrkas samverkansgrupps arbete präglas av ett gynnsamt klimat med en medvetenhet kring 

specifika problem som gäller kvinnofridsfrågor så som motstånd, handlingsutrymme, mandat 

och motivation. För fortsatt kvinnofridsarbete i samverkan gäller att studera framgångsrika 

modeller, där Botkyrka kan stå som exempel, men samtidigt att akta sig för att implementering 

av en samverkansstruktur blir kopierad och därmed oanpassad till den egna organisationen. 
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1. Inledning 

Sveriges välfärdsstatsorganisering har genomgått flera stora förändringar de två senaste 

decennierna vilket bland annat inneburit utveckling av de tidigare institutionerna (se t.ex. 

Axelsson & Bihari Axelsson red. 2007; Hörnemalm 2008; Danermark och Kullberg 1999; 

Lindqvist red. 1998). En ökad samverkan mellan berörda myndigheter har varit ett sätt att 

handskas med ett ökande missnöje bland både medborgarna men också de ökade kraven på 

effektivitet. De flesta projekt och reformer som bedrivs inom den offentliga sektorn idag 

innehåller någon målformulering om ökad samverkan (Hörnemalm 2008; Forkby 2008). Våld 

i nära relationer är inget undantag. För 10 år sedan kom kvinnofridspropositionen (prop 

1997/98:55) vilken utmynnade i lagändringar och direktiv på att berörda myndigheter bör 

samverka. I de flesta kommuner idag finns en etablerad samverkansstruktur och Botkyrka 

kommun är en av dessa vilken denna uppsats kommer att studera. 

Sveriges åtaganden i frågan om mäns våld mot kvinnor utgår från bland annat FN:s och 

Europarådets arbete (Regeringens skrivelse 2007/08:39). FN har antagit Declaration on the 

Elimination of Violence against Women (United Nations 1993) vari det framgår att våldet 

utgör en kränkning av kvinnors grundläggande rättigheter och friheter. Våldet är inte bara ett 

brott utan också ett hälsoproblem, ett socialt problem samt en fråga om jämställdhet. I denna 

skrift påpekas staternas ansvar i denna fråga, ett ansvarstagande som har kantats av både ris 

och ros sedan frågan tog plats inom den offentliga politikens arena. 

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) har anmälningarna om misshandel mot kvinnor ökat de 

senaste åren. Detta anses både bero på en ökad anmälningsbenägenhet, men också till stor del 

på att det faktiska våldet ökar. Brå gör bedömningen att mörkertalet är så högt som 80 % när 

det gäller misshandel mot kvinnor, trots att de anmälda brotten har ökat med 34 % de senaste 

tio åren. Brå menar även att det i 81 % av de anmälda fallen var gärningsmannen bekant med 

kvinnan. Våld mot kvinnor är ett utbrett problem som engagerar många myndigheter och 

organisationer (Brå 2002:14).  

I regeringens ”Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 

och förtryck samt våld i samkönade relationer” (Regeringens skrivelse 2007/08:39) nämns 

ökad samverkan som ett av de sex prioriterade insatsområdena under mandatperioden. Det 

hävdas bland annat att regelverk, rutiner och myndigheters sätt att arbeta inte får utgöra hinder 

för ett fördjupat arbete.  
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Denna uppsats berör bland annat välfärdsstatens institutioners förändring, samverkan som 

organisation och som ny arbetsmetod, prioritering av våld mot kvinnor inom den offentliga 

politiken genom att studera ett fall i Botkyrka kommun. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att granska och utvärdera samverkan som åtgärd för 

sociala problem genom att fallstudera en samverkansgrupp för arbetet med våldsutsatta 

kvinnor i Botkyrka kommun. 

Frågeställningarna för denna uppsats är således: 

• Varför har samverkan vuxit fram som åtgärd? 

• Hur har samverkan genomförts för våldsutsatta kvinnor i Botkyrka kommun? 

• Vad har man gjort inom området för våldsutsatta kvinnor i Botkyrka kommun? 

• Hur upplevs resultatet av samverkansarbetet i förhållande till de mål man satt upp i 

Botkyrka kommun? 

1.2 Avgränsningar 
Denna uppsats behandlar myndigheters och organisationers samverkan mot våld i nära 

relation. Begreppet våld i nära relation kan innebära olika gärningsmän och offer i fråga om 

till exempel kön eller ålder. I denna uppsats förekommer därför parallellt begreppet mäns våld 

mot kvinnor för att peka ut vilken grupp jag främst studerar, vilken också är den grupp som 

arbetet främst är inriktat på inom Botkyrka kommun1.  

Eftersom fallstudien som metod ofta innebär att den studerade företeelsen beskrivs detaljerat 

och noggrant har denna uppsats begränsning i utrymme vilket påverkar denna del. 

Beskrivningarna av fallet är anpassade efter uppsatsens utrymme. 

1.3 Disposition 

Efter inledningskapitlet ovan följer kapitel 2 om samverkan vari tidigare forskning och 

begreppets definiering ingår. Därefter följer kapitel 3 där uppsatsens teoretiska ram 

                                                      
1 I Botkyrka ingår även gruppen barn som bevittnat våld i samverkansarbetet, en grupp denna uppsats 

utesluter.  
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presenteras. Kapitel 4 beskriver det fall som studeras, Botkyrka kommuns samverkansarbete. 

Detta följs av ett kapitel (5) innehållandes tillvägagångssätt för datainsamling och en 

presentation av uppsatsens empiriska material och dess bearbetning. Uppsatsens resultat 

presenteras i kapitel 6 med fyra underrubriker fastställda av de inledningsvis beskrivna 

frågeställningarna. Det avslutande kapitlet, 8, innehåller sammanfattande analys och 

diskussion. Allra sist återfinns referenser samt en bilaga med intervjuguiden. 

2. Samverkan 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring samverkan såsom begrepp samverkan som 
ny arbetsform, samverkan som organisation samt en presentation av tidigare 
samverkanserfarenheter inom området våldsutsatta kvinnor. 

2.1 Samverkan som begrepp 

Det finns ingen enhetlig begreppsdefinition av ordet samverkan. Nationalencyklopedin (2004) 

definierar samverkan som ”ett gemensamt handlande för ett visst syfte”. Tidigare studier visar 

att förvirringen kring begreppet är stor (Hörnemalm 2008; Axelsson & Bihari Axelsson red. 

2007; Danermark & Kullenberg 1999). Det finns inga idealtyper av den perfekta 

samverkansformen och sällan återfinns en klar och tydlig definition av samverkan. Samtidigt 

som samverkan diskuteras nämns oftast angränsande begrepp såsom samarbete, samordning, 

koordination. Som vi ska se har dock dessa begrepp skilda karaktärsdrag som gör att dessa 

synonymer kan särskiljas från varandra. Åström & Rejmer (2008) tar upp Mallander (1996) 

som menar att det inte bara är inom forskningen som det råder en begreppsförvirring; 

offentliga utredningar och till och med myndigheterna själva använder begreppen men menar 

olika saker. Även Hörnemalm (2008:26) beskriver denna brist på definition av begreppet i sin 

genomgång av offentliga utredningar och propositioner och visar bland annat att problemet 

med en icke-existerande konceptuell förståelse av samverkan ger utrymme för stor förvirring. 

Ett antal författare refererar till Berggrens (1982) indelning från mitten av 1980-talet av det 

överordnade begreppet samarbete vari samverkan är en form (SOU 2006:65; Åström & 

Rejmer 2008; Hörnemalm 2008; Forkby 2008; Forkby & Larsen 2005). Nedan tydliggörs 

dessa indelningar och en definition av samverkan så som den används i denna uppsats 
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klarläggs. Berggren (1982:5f) delade upp olika samarbetsformer längs ett kontinuum där 

indelningen följer graden av interaktion vilket kan illustreras med följande bild: 

Figur 1. Samarbetsformer 
 
Organisation A                Organisation B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Separation - Icke samarbete 

 

2. Koordination - Samordning 

 

3. Kollaboration - Samverkan 

 

4. Konsultation – Samråd 

 

5. Integration - Sammansmältning 

Källa: Åström & Rejmer (2008) illustration från Berggren (1982:5). 

 

Kontinuumet går, som illustrationen ovan visar, från separation, det vill säga att ingen form 

av interaktion förekommer, till integration som innebär att två eller flera organisationer 

smälter samman och alla tidigare gränser gällande ansvarsområden, personal, yrkesroller, 

ledning och plats upphör. Mellan dessa två former finns samverkan eller kollaboration, som 

skiljer sig från de övriga nivåerna så till vida att varje deltagande aktör har sitt eget 

ansvarsområde med resurser, kompetenser och perspektiv men som gällande vissa klienter, 

samverkar. Representanter från respektive organisation utses, utarbetar en gemensam 

referensram och delar ansvar mot ett gemensamt mål. Denna typ av samverkan kräver mer än 

samarbete via koordinering då formulering av gemensam kunskap och förmåga att formulera 

gemensamma mål krävs. Samverkan baserar sig på separation, då varje deltagande aktör 

behåller sina regler, yrkesroller och funktioner. Denna gemensamhet i kunskap/perspektiv och 

målsättningar är det som skiljer samverkan från övriga samarbetsformer enligt Berggren 

(1982).  

Med utgångspunkt i SOU 2006:65 kan Berggrens (1982) samverkansbegrepp utvecklas något 

då man där utgår från en definition av samverkan som bygger på särskiljandet som princip, 
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”dvs. att varje yrkesgrupp som deltar i samverkan upprätthåller sitt ansvarsområde och sin 

kompetens.” (SOU 2006:65:201). Det uppstår ett komplementärt förhållande först i den 

konkreta samarbetssituationen. Denna utveckling av begreppet hänvisas även till i Botkyrka 

kommuns handlingsplan (Botkyrka 2006) som i sin tur hänvisar till Socialstyrelsen skrift 

”Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa” 

(2007). Här definieras samverkan som ”när någon eller några tillför sina specifika resurser, 

kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra” 

(Socialstyrelsen 2007:11). Denna definition av samverkan utgår även föreliggande uppsats 

från.  

2.2 Samverkan som ny arbetsform 
Danermark och Kullberg (1999) menar att välfärdsstaten genomgår en omfattande förändring, 

där en viktig komponent i förändringsprocessen är de nya arbetsformer som skapas. 

Samverkan är en av dessa mångfacetterade och växande arbetsformer. Dock har samverkan 

förekommit i varierande grad inom ramen för den svenska välfärdsstatsuppbyggnaden menar 

författarna. Idag måste dock samverkan ses som en oundviklig och nödvändig arbetsform i det 

moderna samhället. Samverkan är alltså inget som de olika aktörerna kan välja att göra eller 

inte göra. Detta beror, enligt Danermark & Kullberg (1999) på två utvecklingsinriktningar 

inom välfärdsstaten: dels en heterogeniseringsprocess och dels en renodling och diversifiering 

av verksamheterna i välfärdsstaten. Dessa inriktningar beskrivs i Lindqvist (red.) (1998) men 

innan dessa presenteras kan det även vara på plats att diskutera decentraliseringens betydelse 

för möjliggörandet av samverkan som arbetsform. Decentralisering beskrivs som en 

förflyttning av ”besluts- och handlingskompetens från högre till lägre hierarkiska nivåer.” 

(Lindqvist red. 1998:10). Detta innebär att kommunernas (även landstingens) handlingsfrihet 

har ökat och att de själva har utrymme att finna arbetsformer i sin verksamhet som fungerar. 

Decentralisering kan diskuteras ur flera perspektiv där Beck m.fl. (1994) och Giddens (1991) 

kanske skulle peka på det modernas projekt att återinventera sig självt, eller Weber (1978) 

skulle peka på rationaliseringstendenser eller Habermas (1984) om den kommunikativa 

rationaliteten. Oavsett perspektiv kan sägas att decentraliseringsvågen påverkar förekomsten 

och uppfinnandet av samverkan som ny arbetsform tillsammans med de två ovan nämnda 

utvecklingsinriktningarna. Heterogeniseringstendensen är ett resultat av decentralisering och 

påverkar formerna och innehållet i välfärdspolitiken. Formerna påverkas genom att de via 

decentralisering och därmed en åtföljande ”avreglering” (numera ramreglering, inte 
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detaljreglering som tidigare) av verksamheterna ges utrymme för variationer av intra- och 

interorganisatoriska former. Den andra tendensen påverkar innehållet i verksamheten. 

Renodling och diversifiering innebär dels att verksamheterna funktionellt koncentreras till 

olika former av ”kärnverksamheter”. Lindqvist (red.) (1998) exemplifierar med 

Socialstyrelsens förändrade verksamhet, de arbetar inte längre med smittskydds- eller 

läkemedelsfrågor. Dessa områden har istället förts över till specialiserade myndigheter. Men 

det innebär samtidigt att parallellt och ömsesidigt med renodlingen, när aktörer tar över 

uppgifter av varandra, pågår en diversifiering av i många fall kommunernas uppgifter. Igen är 

exemplet taget ur hälso- och sjukvårdens område vilket beskriver att när kommunerna tog 

över ansvaret över medicinskt friska individer kunde landstingets medicinska verksamhet 

renodlas. Samtidigt diversifierades kommunernas verksamhet som en följd av de nya 

ansvarsområdena inom t.ex. det geriatriska området. Resultatet av dessa två tendenser är en 

ny typ av beroendeförhållande mellan de offentliga organisationerna. För att överleva krävs 

samverkan (Danermark & Kullberg 1999:9, Lindqvist red. 1998:11). 

Andra författare (se t.ex. Åström & Rejmer 2008; Hörnemalm 2008; Danermark & Kullberg 

1999) pekar på andra förhållanden som beskriver arbetsformen samverkans nödvändighet. 

Många gånger hänvisas till ”klientperspektivet”, det vill säga medborgarnas individuella 

behov ska styra organisationen som motsats till att organisatoriska gränser och professionella 

yrkesroller ska vara avgörande. 

Hörnemalm (2008) sammanfattar skälen till samverkan som arbetsform utifrån tre argument: 

finansiella, ideologiska och moraliska. De finansiella skälen härstammar från den offentliga 

sektorns nedskärningar, särskilt under 1990-talet, vilket betyder krav på rationalisering och 

kostnadseffektivitet. De ideologiska skälen bygger på medborgarnas tillgänglighet till och 

delaktighet i den offentliga sektorn. Och slutligen, de moraliska argumenten handlar om 

klientperspektivet, det vill säga att inte låta individer hamna ”mellan stolarna” eller i 

”rundgång” (Hörnemalm 2008:2). 

Ordanvändningen i ovanstående stycke, särskilt ordet ”klient” pekar även på en annan 

utvecklingstrend i den moderna offentliga sektorn där nya typer av organisationsideal kan 

skönjas. Samverkans popularitet sammanfaller med så kallade marknadslika reformer i den 

offentliga sektorn. Det innebär att den privata sektorns logik och språk infördes och 

imiterades i de offentliga verksamheterna. Ett exempel på marknadslogik inom den offentliga 

sektorn är konkurrens som lett till att var och en av offentliga sektorns enheter arbetar med 

sina enskilda områden, en annan konsekvens är att man talar om beställar- och utförar- 

modeller. För att råda bot på detta menar bland annat Forkby (2008) och Forkby & Larsen 
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(2005) att idén om samverkan föddes. Samverkan ses som en nödvändighet för att skapa 

samarbetsformer på en ”fri” marknad för att förstärka sin egen verksamhets positioner. 

Ytterligare en aspekt som spelar in i framväxten av samverkan som arbetsform är dess 

symboliska och ideologiska innehåll. Samverkan, menar Longoria (2005) bör ses som en 

symbol för rationalitet, effektivitet, legitimitet och socialt ansvarstagande vari medborgarnas 

förväntningar på ansvarsskyldighet och resultat kan förläggas. Longoria (2005) pekar på 

studier där organisationer som använder sig av begreppet samverkan ökar sin legitimitet, 

samverkan ses som en försäkrande åtgärd vilken är attraktiv för både verksamma inom den 

offentliga sektorn och de som tar besluten (dvs. politikerna). Samverkans starka symbolism 

med effektivitet, ansvar och legitimitet har bland annat lett till att vi okritiskt anammat 

begreppet menar Longoria (2005). 

Samverkan beskrivs som en förutsättning för att aktörerna ska kunna utföra sina åtaganden. 

Samverkan är dock inte enbart något som skapar lösningar, utan även något som kan skapa 

problem som man tidigare inte behövt ta hänsyn till. Danermark och Kullberg (1999:11f) 

förkastar tesen att problemen med samverkan beror på problem på den psykologiska nivån, 

som t.ex. personkemi utan menar att problemen är av strukturell typ. Ett sätt att betrakta de 

problem som kan uppstå med samverkan är genom en husmetafor där välfärdens 

verksamheter kan ses som ett hus med flera våningar. I översta våningen finns riksdag och 

regering som tar alla beslut och stiftar lagar, i våningen under huserar de centrala 

myndigheterna (socialstyrelsen, t.ex.) och under denna våning kommer de regionala aktörerna 

(län, landsting t.ex.) och slutligen, på bottenvåningen håller de lokala verksamheterna till. 

Huset består av det samlade skyddsnätet för medborgarna. Problemen som kan uppstå vid 

samverkan kan liknas vid arkitektoniska hinder ett hus har. Huset är byggt med fyra separata 

våningsplan och trapphus dem emellan saknas, det saknas även möjligheter att röra sig mellan 

de olika aktörerna på respektive plan, vilket samverkan sägs vara en lösning på. Den enskilde 

medborgaren besöker oftast bara en våning, bottenvåningen, för att få sitt behov tillgodosett, 

men problemen kan starta då individen behöver stöd och hjälp från flera myndigheter. 

2.3 Samverkan som organisation 

Ibland kan det uppfattas som om olika forskningsobjekt existerar ute i verkligheten, färdiga 

att studera för forskaren. Detta är dock inte fallet, samverkan är något som kan diskuteras 

utifrån perspektiv som antar att samhällets institutioner är socialt konstruerade, där frågor som 

varför samverkan antas existera, vilken betydelse samverkan ges och under vilka former och 
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omständigheter samverkan uppfattas som verklig och riktigt är nyttiga2. Samverkan uppfattas 

endast som en organisation idag eftersom det funnits en unik kombination av faktorer (en 

tillfällesstruktur) under en viss tid som skapat denna, något som bl.a. Ahrne (1994) hävdar. 

Vidare menar Ahrne (1994) att nya organisationsformer oftast tillkommer av ren slump, 

fundamentala förändringar av organisationer sker sällan dramatiskt utan snarare steg för steg. 

Det organisatoriska sammanhanget sätter dock både gränser och anger möjligheter för 

välfärdspolitikens utformning, vilket ovan avsnitt redogör för. Elementärt för organisationer 

är enligt Brunsson och Sahlin-Andersson (1998:63f) när tre grundläggande aspekter är 

uppfyllda: identitet, hierarki och rationalitet. Identitet innebär kortfattat att organisationen är 

tilldelad detta samt att identiteten är urskiljbar något annat, en gräns mellan olika kategorier. 

Hierarki är ett instrument för samordning, vilket sker inom organisationer. Förmågan till 

samordnad handling anges ibland som själva poängen med organisationer. Hierarki innebär 

att det finns en ledning och denna ska omsätta organisationens identitet till handling. Detta för 

oss in på den tredje aspekten, rationalitet, vilket innebär att organisationen bär på intentioner 

och mål som organisationen rationellt ska styras mot. Reformer som syftar till att skapa dessa 

tre aspekter, menar Brunsson och Sahlin-Andersson (1998:75), är sådana som försöker skapa 

organisationer. Vad som är diskuterbart är när olika former av organisering övergår i 

organisationer. Kan samverkan endast ses om en organisering över organisationsgränserna 

eller en egen organisationsform? Med organisering menas här den faktiska struktureringen av 

de handlingar som leder till en arbetsuppgifts uppfyllelse, inte hur de formella 

organisationerna ser ut. Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan dessa. Organisationen 

samverkan och organiseringen av samverkan innehåller helt skilda funktioner och logiker 

(Forkby 2008 och Forky & Larsen 2005). Organisationen har sina specifika karaktäristika 

med t.ex ovan beskrivna identitet, rationalitet och hierarki. Relationen mellan organisationen 

och organiseringen är en ömsesidig växelverkan men ytterst viktig för att organisationsformen 

ska ses som lyckad. Om organiseringen inte förmår att nå upp till de organisatoriska målen 

framstår samverkan som ett misslyckande. Forkby citerar Brunsson (2002) som menar att 

organisationer är hycklande företeelser: de säger en sak, beslutar en annan och genomför en 

tredje (2008:23). För att samverkan ska fungera har tidigare forskning identifierat hinder på 

olika nivåer, Socialstyrelsen (2007) kallar dem ”framgångsfaktorer” vilka kan sammanfattas 

under fem rubriker där aktivt och gränsöverskridande ledarskap är den första. Här betonas att 

                                                      
2 Detta perspektiv, menar jag, återkommer i föreliggande uppsats teoretiska ram via det ny-institutionella 

perspektivet på organisationer. Se avsnitt 3.1.  
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förankring hos ledningen, var än den är, är viktigt för samarbetets karaktär. Ledningen bör 

även vara aktiv i samverkansprocessen, dels i stort men även i de projekt som utformas. För 

det andra krävs tydlighet och struktur, där det är av yttersta vikt att yrkesgrupperna vet varför 

de ska samverka, att målen är tydliga och uppnåbara samt att konkreta resultat kan visas. För 

det tredje, den kulturella aspekten på samverkan, krävs samsyn. Samsyn innebär att olika 

värderingar, språkbruk och kunskaps- och förklaringsmodeller måste respekteras och 

överbryggas och då kan en gemensam värdegrund skapas. För det fjärde anses motivation, 

förtroende och god kommunikation utgöra grund för fungerande samverkan. Och slutligen 

krävs en form av samverkanskompetens, det vill säga att kunna hantera 

gränsdragningsproblem, yrkesmässiga och kulturella skillnader, skilda förklaringsmodeller 

och andra samarbetsproblem som kan uppstå. 

2.4 Samverkan i arbetet med våldsutsatta kvinnor 
Våld mot kvinnor berör rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt ett flertal 

andra aktörer beroende på situation. Kvinnan behöver ofta hjälp från alla myndigheter 

samtidigt: sjukvården för sina eventuella skador, anmäla brottet hos polisen, söka skydd och 

stöd och kanske ekonomiskt bistånd hos socialtjänst och kvinnojour. Åklagarmyndigheten 

bedömer om åtalsskäl finnes, domstolen håller rättegång, kriminalvården ansvarar för 

behandling och vård av gärningsmannen. Alla dessa aktörer, med sina egna rutiner, 

föreskrifter, uppgifter möter den våldsutsatta kvinnan (se t.ex. Rikspolisstyrelsen 2003). 

Samverkan som åtgärd inom detta område sammanfaller med vad Wendt Höjer (2002) kallar 

”det manliga våldets” diskurs som till skillnad från tidigare föreställningar om mäns våld mot 

kvinnor tydligt står för en könsmaktsförståelse av våld mot kvinnor.  

Nuvarande regeringen avser under mandatperioden att öka samverkan för att bekämpa mäns 

våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Ökad 

samverkan anges som ett av sex insatsområden, där övriga områden bland annat kretsar kring 

ökat skydd och stöd, kvalitetshöjning och insatser för våldsutövare. Åtgärderna för att öka 

samverkan innebär ”stöd till samordning av insatser i länen” och ”stöd till lokal samverkan 

för kvinnofrid”. I stödet till lokal samverkan anges att de kommuner som utvecklat modeller 

för samverkan ska ges ekonomiska resurser att utveckla dem genom utvärdering samt även 

stödja de kommuner där samverkansmodellen inte är utbyggd (Regeringens skrivelse 

2007/08:39). I en bilaga till regeringens skrivelse anges riktlinjerna för Länsstyrelsernas 

fördelning av utvecklingsmedel till lokal samverkan för kvinnofrid. I första hand beviljas 
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medel till de kommuner som ännu inte har en samverkansstruktur. Vidare kan medel ansökas 

för att utveckla redan befintlig samverkan i syfte att integrera frågor kring hedersrelaterat våld 

samt våld i samkönade relationer. Man trycker på att samverkan ska ses som en hållbar 

organisering och ger förtur till dem som ”…etablera[r] samverkan som en integrerad del av 

berörda myndigheters ordinarie verksamhet” (Bilaga 2 till regeringsbeslut 2008:1) eftersom 

dessa anses ha längre livslängd än endast en mandatperiod. Vidare trycks särskilt på 

myndigheters samordning som en nödvändighet för ett effektivt arbete. Viktigt för samverkan 

hävdas vara att ha en gemensam plattform eller handlingsprogram, att alla tar sitt ansvar och 

att alla aktörers unika kunskaper tas tillvara (Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008) 

I en kartläggning av socialtjänstens stöd till våldsutsatta flickor, kvinnor och barn som 

bevittnar våld i Stockholms län utförd av länsstyrelsen under våren 2008 granskas 

Stockholmskommunernas samverkan, organisation samt genomförande av 

kvinnofridsåtgärder. I denna kartläggning framkommer bland annat att kommunerna har 

organiserat kvinnofridsarbetet olika; inte alla kommuner har en person med 

samordningsansvar och inte heller särskilda representanter för kvinnofridsfrågor från 

respektive förvaltning. Interna samverkansformer inom socialtjänstens existerar hos 72 % av 

respondenterna enligt tillsynen. Dock finns det brister i kunskap kring exakt vilka nämnder 

som samverkar. Extern samverkan förekommer i alla kommuner utom 2 (av de 39 undersökta 

kommunerna i Stockholms län). Vanligast är att samverkan sker med polisen (35 av 39), 

frivilligorganisationer (31 av 39), landstinget (28 av 39), andra kommuner (26 av 39) och 

brottsofferjouren (22 av 39). Mer sällan förekommer det samverkan med försäkringskassan 

och arbetsförmedlingen. Tillsynen rekommenderar socialtjänsten att bland annat förbättra 

området kring sekretessreglerna och rutiner som underlättar handläggarnas interna och 

externa samverkan (Länsstyrelsen 2008). 

I skrivelsen ”Myndighetsgemensamma uppdrag om våld mot kvinnor” av Socialstyrelsen 

(2002) redogörs för tidigare insatser till stöd för misshandlade kvinnor. Här hävdas det att 

insatserna kom igång kring slutet av 1970-talet som en effekt av influenser från USA och 

England, FN:s internationella arbete med våld mot kvinnor, kvinnorörelsens arbete samt den 

allmänna debatten om våldtäkt. I början av 1980-talet (1982) ändrades åtalsreglerna för 

misshandel på enskild plats och kom nu att gälla under allmänt åtal. Samtidigt tilldelade 

regeringen 4,6 miljoner kronor under tre år som stöd till arbete för bland annat 

metodutveckling, kvinnojoursverksamhet och fortbildning. I mitten av 1980-talet fokuserades 

mycket på utbildning av verksamma genom konferenser, semiarier och skrifter kring 

misshandlade kvinnor. I början av 1990-talet kom en proposition om en ny jämställdhetslag 
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där Rikspolisstyrelsen bland annat fick i uppdrag att leda vidareutbildning för personal inom 

området. Under 1992- och 1993 genomfördes de första samverkansinsatserna varav två 

projekt beskrivs nedan. I mitten av 1990-talet utmynnade kvinnovåldskommissionens arbete i 

att ett rikskvinnocentrum upprättades vid Akademiska sjukhuset i Uppsala3. Slutbetänkandet 

från kvinnovåldskommissionen (1995) resulterade i en mängd förslag vilka kommer till 

uttryck i Kvinnofridspropositionen (Regeringens proposition 1997/98:55). 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län producerade en rapport som heter “Projektet 

Myndighetssamarbete vid kvinnomisshandel” (1995) i vilken man redogör för ett treårigt 

projekt om kvinnomisshandel och myndigheters samarbete. Projektet är ett resultat av 

regeringens proposition: ”om en ny jämställdhetslag m m”. (1990/91:113) vari ett av förslagen 

var att på regional nivå utveckla sitt arbete med våldsutsatta kvinnor. Syftet med projektet var 

att få fram metoder och modeller för ett bättre samarbetsklimat mellan myndigheter och 

frivilligorganisationer. Projektet inriktades på att starta och finna modeller för 

samverkansgrupper i de län som ingick i studien. Huddinge-Botkyrka var ett av de områden 

där arbetet med att starta samverkan genomfördes under projekttiden4. Inom ramen för 

projektet identifierades det brister i myndigheternas rutiner eller riktlinjer för handläggning av 

ärenden gällande våldsutsatta kvinnor, i de nystartade samverkansgrupperna diskuterades 

varje myndighets rutingång och målet var att skapa en gemensam handlingsplan så att de som 

ingår i samverkan känner till vem som gör vad. Vidare gick tid åt att skapa 

informationsmaterial som ska användas som guide till misshandlade kvinnor så att de vet var 

de ska vända sig. Behållningen från denna rapport gällande för föreliggande uppsats är bland 

annat de identifierade hinder för samverkan inom området våldsutsatta kvinnor vilka kan 

åskådliggöras i tre punkter: 1) besparingskrav och ständiga omorganisationer 2) bristande 

kontinuitet samt 3) motstånd mot att synliggöra våld mot kvinnor. Vidare identifierades även 

de förutsättningar som krävs för att samverkansgrupperna ska ha en kontinuitet: 1) stöd av 

chefer och politiker 2) resurser i form av tid, utbildningar och informationsmaterial samt 3) 

regelbunden rapportering till ledningen och den politiska parten för uppdateringar kring hur 

arbetet går framåt (Länsstyrelsen 1995). 

Uppgiften att utveckla och starta samverkan hade givits till fler myndigheter än Länsstyrelsen 

varför rapport även från Socialstyrelsen (Ungmark 1996) finns att tillgå. Denna rapport är en 

                                                      
3 Idag ”Nationellt centrum för kvinnofrid” (www.nck.uu.se) 

4 Sedan skapade Botkyrka en egen samverkansgrupp, vilken studeras i denna uppsats. 
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fördjupad studie av projektet som behandlar samverkansprocessen hos några av deltagarna. 

Rapportens syften är att ta följa denna samverkansprocess och beskriva olika förutsättningar, 

hinder respektive möjligheter som påverkar processen. Författaren Ungmark (1996) 

uppmärksammar ett par faktorer relaterade till gruppen och gruppsituationen och andra 

faktorer i arbetssituationen som alla påverkar processen. Faktorer inom gruppen kan t.ex. vara 

instabilitet, att ”fel” personer deltar, att personer hoppar av och är frånvarande. Inom gruppen 

kan det även råda en osäkerhet om målsättningen och om uppgiften, vilket kan bero på 

otydlighet från överordnade eller ett slags motstånd mot att införliva nya arbetsuppgifter inom 

sin redan ”fungerande” organisation. Begränsningar kan även uppkomma då personer 

ingående i de olika grupperna har olika förväntningar på samverkan och en osäkerhet i sin 

egen roll. Över till gruppsituationer som kan påverka är mötesstrukturer och mötesinnehåll, 

skild yrkeskultur och olika synsätt betydelsefulla. Faktorer i arbetssituationer som kan 

påverka är arbetsbörda och pressad tid samt bristande intresse och stöd från ledningen sådant 

som spelar in, menar Ungmark (1996). 

2.5 Sammanfattning 
Samverkan som välfärdsstatens nya arbetsform kan studeras ur flera perspektiv och ovan 

finner vi ett delsvar på frågeställningen varför samverkan har vuxit fram som åtgärd. 

Decentralisering och den medföljande heterogeniserings-, diversifierings- och 

renodlingstendenserna utgör viktiga delsvar. Dessa sammanlänkat med finansiella, moraliska 

och ideologiska förändringar skapar en ny verklighet att ta hänsyn till. Att samverkan 

uppmärksammandes som en effektiv åtgärd har även att göra med den symboliska och 

legitimitetsskapande kraft som lades i begreppet. Icke att förglömma är heller den 

könsmaktsförståelse av våld i nära relation som samtidigt pockade på krav på insatser, 

åtgärder och stöd för kvinnorna. 

3. Teoretisk ram 

”Interaction between organizations is confusing to social scientist, since it necessarily crosses the 
boundaries of social science disciplines” (Ahrne 1994:116). 
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Samverkan kan studeras utifrån flera teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 
Problemområdet är mångfacetterat och det finns inget forskningsperspektiv som i sig belyser 
alla de sätt på vilket samverkan kan förstås. Den teoretiska ramen används i denna uppsats som 
just tolkningsramar och inte som utgångspunkt.  Med detta vill jag mena att mitt 
tillvägagångssätt varit induktivt snarare än deduktivt, det vill säga min empiri har fått ge röst åt 
min teori och inte tvärtom. I detta kapitel presenteras den ny-institutionella organisationsteroin 
(3.1) som bland annat pekar på organisationers förhållande till omvärlden, influenser av idéer, 
föreställningar och rutiner, framförallt utgår den från organisationen som forskningsobjekt som 
inte är skild från det samhälle den verkar i. På detta följer ett avsnitt (3.2) som innehåller 
specifika (könsmaktskritiska-) perspektiv på våld i nära relation, vilket menar jag, är avgörande 
för de insatser som görs. 

3.1 Ny-institutionell organisationsteori 

Forskning som utgår från att organisationer är beroende av omvärlden sluter sig till den 

nyinstitutionella skolan vilken ifrågasätter den traditionella organisationsforskningens 

antaganden om organisationer som slutna system (Danermark & Kullberg 1999:59). 

Institutionella teorier är förekommande inom många olika samhällsvetenskapliga discipliner, 

som sociologiskt studieobjekt studeras oftast institutioner i förhållande till organisationer 

(Stern 1999:79). Institutioner kan förstås på flera sätt, inom sociologisk forskning hänvisas 

ofta till förståelsen olika typer av regler, rutiner och normer till skillnad från förståelsen av 

institutioner som etablerade anrättningar. Stern (1999) beskriver kopplingen mellan 

organisation och institution med liknelsen spelregler och spelare där institutionerna utgörs av 

spelreglerna och organisationerna av spelarna. Grundläggande är förståelsen av institutioners 

inverkan på organisationer och vice versa: organisationers påverkan på institutioner kan ses 

som en växelverkan eller ömsesidighet. Utvecklingen i samhället och dess organisationer 

beror på denna växelverkan, hur spelarna påverkar spelreglerna och hur spelreglerna påverkar 

spelarna. Ovan beskrivna aspekter av organisationer i identitet, hierarki och rationalitet kan 

ses som sätt att namnge olika spelregler för organisationer, vilket är en av denna teoris 

behållning. Meyer och Rowan (1977), vilka kan anses vara grundarna av denna teoretiska 

inriktning, myntade ett antal begrepp som utgör basen för deras teori: organisatoriska fält, 

institutionell isomorfism, rationaliserade myter och isärkopplade organisationsstrukturer. 

Meyer och Rowan (1977) påpekade legitimitetens betydelse och att även detta är drivkraften 

för organisationers förändringar tillsammans med krav på effektivitet. Detta är dock beroende 

av inom vilket organisatoriskt fält organisationen verkar. Organisatoriska fält kan förstås som 

”organizations that, in the aggregate, constitute a recognized area of institutional life […] and 

other organisations that produduce similar services or products (DiMaggio & Powell 
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1983:148). Myndigheter och organisationer som samverkar för våldsutsatta kvinnor ingår 

enligt Meyer och Rowans (1977) logik i det institutionella fältet då det där det inte finns några 

produkter att tala om i termer av kvalitet och kvantitet och inte heller någon tillverkning av 

något fysiskt såsom inom det tekniska fältet. Organisationer som verkar inom detta fält tävlar 

främst om att vara bäst anpassade till de institutionella kraven. Det är därför legitimitet är 

drivkraften för organisationer inom detta fält – för tilldelning av resurser och för att kunna 

överleva. Inom det tekniska fältet är likriktning, isomorfism, mer vanligt än inom det 

institutionella fältet eftersom konkurrensen bygger på att starkast och bäst vinner och sedan 

sprids. Men denna likriktning går även igen inom det institutionella fältet, så kallad 

institutionell isomorfism. Då effektivitet är drivkraften, diskuterade även Meyer och Rowan 

(1977) hur man ska veta vad som egentligen är mest effektivt och menade att tron på 

effektivisering oftast bygger på rationaliserade myter om vad som är effektivt snarare än 

bedömningar och uträkningar om vad som faktiskt är effektivt. Dessa myter är 

institutionaliserade, det vill säga förgivettagna och ingår i vår bild av hur organisationer ser 

ut, myterna bidrar till att organisationerna oftast förändras av symboliska skäl snarare än 

rationella. De rationaliserade myterna kan beskrivas som kognitiva, det vill säga självklara, 

eftersträvansvärda och gemensamma idéer och föreställningar som alla i samhället tar för 

givet och därmed påverkar aktörer utan att de är medvetna om det. 

Nya organisationer måste förhålla sig till de förhärskade institutionaliserade rutiner/strukturer 

av hur organisationer beter sig, om de anpassar sig väl vinner de legitimitet. Dock krockar 

oftast de institutionaliserade rutinerna för hur en organisation ska bete sig och se ut med 

effektivitetskriteriet (Meyer & Rowan 1977:340). De institutionella rutinerna adopteras av 

organisationen på ceremoniellt vis, men för att anpassningen ska ske smärtfritt benämner 

Meyer och Rowan (1977:341) en strategi för anpassning; ”decoupling”, eller isärkoppling. 

Den går ut på att koppla isär den legitimitetsskapande verksamheten från den rent tekniska 

verksamheten, vilket gör det möjligt att bedriva den tekniska verksamheten utan att behöva 

blanda in legitimitetsskapande reformer. Jämför med vad Brunsson (2002) benämner 

”organisatoriskt hyckleri”: organisationerna säger en sak, beslutar en annan och genomför en 

tredje. Sammanfattningsvis; organisationer som inkorporerar de institutionella myterna har 

mer legitimitet, är mer framgångsrika och mer överlevnadsbenägna. Eftersom organisationer 

förhåller sig till dessa myter snarare än omorganiseringar, nya arbetssätt, nya målsättningar 

och olika policydokument som presenteras får dessa begränsat inflytande på organisationers 

struktur, i likhet med den kognitiva uppfattningen att aktörer tar strukturen för given. 
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I 1990-talets ny-institutionella organisationsteori fokuseras på isomorfismen, likriktningen 

bland organisationer inom fälten presenterat främst i DiMaggio och Powell (1983) artikel 

”The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in 

organisational fields”. De skiljer på tre drivkrafter bakom fältens isomorfism; tvingande 

isomorfism, mimetisk isomorfism samt normativ isomorfism (DiMaggio & Powell 1983:150). 

Den tvingande isomorfismen beskrivs som en process där organisationer tvingas, övertalas 

eller inbjuds till att följa regler som en dominerande aktör har utformat. Ett exempel är staten 

som reglerar organisationer genom lagar och förordningar eller ekonomiska begränsningar. 

Men det tvingande momentet i denna isomorfism kan även vara underliggande och mer subtil, 

som krav på att organisationen har en ledning.  

Den mimetiska isomorfismen skapar likriktighet genom att organisationer i allt högre grad 

imiterar varandra då det råder osäkerhet inom fältet (DiMaggio & Powell 1983:151). Den 

enklaste vägen är att härma den organisation som är mest framgångsrik, som får stå modell 

för övriga organisationer.  

Slutligen, den normativa isomorfismen som kommer sig av samhällets professionalisering. 

DiMaggio och Powell definierar detta som ”the collective struggle of members of an 

occupation to define the conditions and methods of their work, to control ’the production of 

producers’ and to establish a cognitive base and legitimation for their occupational autonomy” 

(1983:152). Organisationer inom samma institutionella fält anställer personer som i hög grad 

har likstämmiga utbildningsbakgrunder och därmed normsystem, idéer och föreställningar.  

Avslutningsvis är det även värt att notera att dessa tre drivkrafter rent analytiskt kan 

särskiljas, men att de självfallet existerar sida vid sida, överlappande och växelvis rent 

empiriskt. 

3.2 Ordningen utmanas 

Med en könsmaktsförståelse, dvs konfliktteoretiskt feministiskt perspektiv, av ovan beskrivna 

ömsesidighet mellan institution å ena sidan och organisation å andra sidan presenteras under 

denna rubrik mer ämnesspecifik information kring regler, normer och rutiner av hur våld i 

nära relation kan förstås. Detta menar jag påverkar utformningen av de insatser som görs 

inom området och därmed framväxten av samverkan som organisationsform (jmf Wendt 

Höjer 2002). 

Mäns våld mot kvinnor är en infekterad fråga inom både akademin och i det offentliga 

politiska samtalet. Feministiska perspektiv som på senare tid vunnit mark utgår från att 
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manligt våld är socialt och kulturellt betingat, det vill säga, inte ett individuellt (biologiskt) 

fenomen. Våldet är inbäddat i konstruktionen av manligheten, vilket inte betyder att alla män 

brukar våld och inte heller att män är djur och nyttjar våld p.g.a. biologisk nedärvning (se t.ex. 

Lundgren 2004; Eduards 2002; Wendt Höjer 2002). Både Eduards (2002) och Wendt Höjer 

(2002) menar att det finns ett motstånd inom den offentliga politiken mot en förståelse av 

könens olika makttillgång och de yttringar detta får, vari den yttersta maktutövningen manligt 

våld ingår.  

Wendt Höjer (2002) gör en diskursanalytisk indelning av olika perspektiv på mäns våld mot 

kvinnor i den offentliga politiken under perioden 1930 till 1990 och menar att den offentliga 

politiken kan ses som både upprätthållande av könsmaktsrelationer eller som potentiellt 

utmanande av dessa. Wendt Höjer (2002:18) menar alltså att den offentliga politiken är mer 

eller mindre legitimerande eller delegitimerande av mäns våld mot kvinnor. Genom 

lagstiftning och andra administrativa arrangemang definieras gränser för tillåtet respektive 

icke-tillåtet våld bland medborgarna och Wendt Höjer (2002) kommer bland annat fram till 

att: 

Våld mot kvinnor har emellertid inte prioriterats varken på den dagspolitiska eller på den politik- 
och demokratiteoretiska dagordningen (Wendt Höjer 2002:15). 

 

Eduards (2002:81) diskuterar varför denna prioritering inte sker och finner flera skäl till 

densamma. Grundläggande i sammanhanget är bilden om det jämställda Sverige i vilken 

mäns systematiska våld mot kvinnor inte ingår. I Sverige har regeringen och andra offentliga 

företrädare sedan mitten av 1990-talet skapat bilden av Sverige som ”världens mest jämställda 

land” (Wahl m.fl. 2008:132). Denna föreställning har implikationer på både forskning men 

även den verksamhet som görs i jämställdhetens namn. 

Våld mot kvinnor betraktas som kulturella, privata och individuella problem snarare än legala, 

offentliga och strukturella. Att organisera mot mäns våld väcker uppståndelse, dels eftersom 

det utmanar den inbyggda könsliga motsättningen i vår demokrati och dels eftersom om 

kontrollen, disciplinen och makten över kvinnors kroppar kan komma att upplösas (Eduards 

2002; Wendt Höjer 2002). 

Eduards påpekar att mäns våld mot kvinnor blivit en fråga i den offentliga politiken, dock på 

vissa fördelningspolitiska och ideologiska villkor. Budgeten är ofta begränsad och Eduards 

exemplifierar med kvinnojourers beroende av bidrag från godvilliga kommuntjänstemän och 

politiker, dessutom står de ofta i motsats till varandra gällande ideologi kring hur vård och 

skydd ska ges till de våldsutsatta kvinnorna (Eduards 2002:83). Eduards (2002) fortsätter att 
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tala om det genomgående motståndet att göra kön till en politisk dimension och finner olika 

mönster för att undanröja dessa försök. 

För det första handlar det om det ovan nämnda utmanandet av föreställningen av Sverige som 

världens mest jämställda land, där kvinnor och män har lika villkor, lika rättigheter och 

skyldigheter. När mäns våld mot kvinnor lyfts fram påtalas att relationen mellan män och 

kvinnor är ojämlik (Eduards 2002:83). För det andra, att påpeka att kön har betydelse i 

våldsfrågan, dvs peka ut männen som gärningsmän och stå för kvinnosolidaritet är enligt 

kritikerna ett uttryck för bristande kompetens. För det tredje handlar motstånd mot 

kvinnojourer och annan verksamhet som riktar sig mot våldsutsatta kvinnor en fråga om 

demokratiutmaning, där kön inte får bli en politisk dimension vilket konflikten mellan mäns 

och kvinnors olika intressen i frågan vittnar om. För det fjärde utmanas även det 

individualistiska perspektivet på våldet, att våldsfrågan enbart handlar om ett fåtal män när 

män som grupp utpekas som våldsverkare (Eduards 2002:103). Andra skäl, som Eduards 

(2002) tar upp till att mäns våld mot kvinnor inte prioriteras och glider undan i debatten kan 

vara att våldet har hamnat i den ”privata” sfären: kropp, kön och sexualitet. Det är svårt att få 

gehör för ett maktperspektiv på sexualitet, misshandel och kroppsligt integritet eftersom inte 

heller alla kvinnor blir slagna. Inom lönefrågan eller när det gäller kvinnors politiska 

inflytande till exempel är det lättare att tala om en strukturell (makt-) dimension. Inom många 

andra områden har, menar Eduards (2002) välfärdspolitiken ”lagt sig i” med större kraft, t.ex. 

med införandet av en pappa-månad. Det är dock provocerande att tala om mäns våld mot 

kvinnor explicit, trots att all statistik visar på dess omfattning, eftersom män står direkt 

ansvariga för de skador kvinnor får. I frågan om ojämlika löner behöver inte männen ställas 

till svars för orättvisan, och detta är ett tecken på att det sexualiserade våldet utmanar den 

demokratiska ordningen så som vi känner den, det vill säga en politik byggd på könsharmoni 

(Eduards 2002:104;  Wendt Höjer & Åse 1999). Ytterligare skäl för motståndet mot mäns 

våld mot kvinnor är att hänvisa till ett samhällsnyttoperspektiv, där Eduards (2002) menar att 

det inte direkt gör någon nytta för samhället om kvinnor ”slipper” bli slagna eller utsatta för 

övergrepp, i jämförelse med det offentliga ”meningslösa” gatuvåldet som mången resurser 

läggs ned på. Att kräva kvinnofrid är att göra ett normativt ställningstagande för en mänsklig 

rättighet. Kravet måste gälla oavsett om män blir slagna eller inte, argumenteringen kan inte 

byggas upp utifrån en jämförelse med mäns villkor såsom frågan om lika lön kan. Att 

kvinnors utsatthet för mäns våld ska sluta är däremot oberoende av eventuell vinst för 

samhället eller inte.  
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4. Samverkan i Botkyrka 

Under detta kapitel presenteras det fall som studeras, samverkan i Botkyrka kommun. Kapitlet 
inleds med en bakgrund för att sedan övergå till en presentation av myndigheter och 
organisationers ansvar och uppgifter när det kommer till våldsutsatta kvinnor. 

4.1 Bakgrund 

I Botkyrka kommun finns en gemensam ”Plan för samverkan i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor och barn som bevittnar våld”(Botkyrka 2006). De samverkande myndigheterna och 

organisationerna är polismyndigheten Södertörn, socialförvaltningen i Botkyrka, 

primärvården, psykiatrin inklusive jourverksamheten, akutsjukvården, socialjouren, 

åklagarmyndigheten, kvinnojouren samt brottsofferjouren. Planen innehåller en beskrivning 

av verksamheten, kunskap och förhållningssätt, verksamheternas uppdrag och ansvar, målet 

och målgruppen för samverkan samt hur samverkan organiserats i Botkyrka. Versionen 

innehåller även utvecklingsområden för år 20075.  

Enligt handlingsplanen samverkade myndigheter och frivilligorganisationer redan under 

mitten av 1990-talet i Botkyrka kommun. Samverkan utvecklades dock när 

socialförvaltningen och primärvården tog ett initiativ under år 2002 då en seminariedag 

anordnades. Initiativet ledde fram till en tidigare version (Botkyrka 2005) av nuvarande 

handlingsplan (Botkyrka 2006). 

Samverkan i Botkyrka är organiserat utifrån en styrgrupp och en arbetsgrupp6 ingående i 

styrgruppen är ledande personer från respektive myndighet och organisation med uppdrag att 

styra och följa arbetet utifrån planen. Denna grupp träffas två gånger per halvår. Ingående i 

arbetsgruppen är verksamheterna som praktiskt möter de våldsutsatta kvinnorna där 

representanter från ovan nämnda myndigheter och organisationer ingår. Denna grupp träffas 

en gång per månad enligt planen och uppgiften är att dels arbeta praktiskt utifrån planen men 

även att följa upp och revidera planen på årsbasis. Utöver dessa två grupper har andra grupper 

kopplats samman med samverkansgruppen såsom socialförvaltningens interna 

                                                      
5 Enligt information från mina intervjuer är en uppdatering av planen under arbete med nya 

utvecklingsområden för 2009. Att 2008 ”hoppades över” beror på personalomsättning, något som 

diskuteras under resultat. 

6 Denna uppsats intervjuar endast representanter från arbetsgruppen, se urval. 
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samverkansgrupp, pappaverksamheten samt projektet för att utveckla metoder och stöd för 

personer utsatta för hedersrelaterat våld, ett projekt som integrerat skolorna inom kommunen 

och utarbetat riktlinjer (Botkyrka 2006). 

Som målgrupp för samverkansarbetet anges våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld 

inom familjen och fäder som använder våld. De gemensamma målen med samverkan är fyra 

till antalet: 

1. Våldsutsatta kvinnor och barn får skydd och stöd utifrån en helhetssyn där insatser 

från myndigheter och organisationer kompletterar varandra. 

2. Våldsutsatta kvinnor och barn upptäcks tidigt och får ett bra bemötande från 

myndigheter och organisationer. 

3. Våldsutsatta kvinnor och barn får bästa möjliga skydd och stöd. 

4. Mäns våld mot kvinnor minskar. 

4.2 Myndigheternas ansvar 
Under detta avsnitt ingår kommunen, hälso- och sjukvården, polisen, åklagaren, domstolen, 

kriminalvården samt brottsoffermyndigheten. Deras ansvar är alla reglerade i olika lagar där 

kommunen regleras främst av socialtjänstlagen vilken pekar på det yttersta ansvaret för 

invånare i kommunen och dessutom ett förtydligande av särskilt ansvar för våldsutsatta 

kvinnor vid senaste lagändringen i juli 20077. Våldsutsatta kvinnor har rätt till olika former av 

bistånd i form av t.ex ekonomisk hjälp, skyddat boende eller samtalsstöd. Hälso- och 

sjukvårdens ansvar regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) där allas möjligheter till god 

vård på lika villkor betonas. Den våldsutsatta kvinnan får sina skador undersökta och 

behandlade samt även dokumenterade för att användas vid rätten. Polisens arbete regleras i 

polislagen (1984:387). När det gäller våld mot kvinnor är polisen den myndighet som 

upprättar anmälning av brottet, bedömer eventuella förstahandsåtgärder och kontaktar 

socialtjänsten om barn finns i familjen, kontakt med kvinnojour och brottsofferjour förmedlas 

samt kontakt med hälso- och sjukvård och slutligen måste brottsoffret löpande informeras om 

vad som händer med sitt ärende. Förstahandsåtgärderna polisen kan sätta in handlar om skydd 

                                                      
7 Socialnämnden skall verka för att kvinnor som är eller varit utsatta för våld eller andra övergrepp i 

hemmet får stöd och hjälp för att förändra sin situation (Socialtjänstlag 2001:453 5 kap. 11§ SoL) vilken 

tidigare formulerades med ett bör. I handlingsplanen från Botkyrka kommun (2006) är dock denna 

ändring inte uppdaterad. 
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för kvinnan som kan bestå av besöksförbud, eventuellt trygghetspaket eller ytterligare 

åtgärder i form av skyddat boende till exempel. Åklagaren har skyldighet att utreda brottet om 

ett fall av våld mot kvinnor kommer till deras kännedom (i fotnot: eftersom det faller under 

allmänt åtal). Åklagaren ansvarar för och leder förundersökningen, det vill säga avgör och styr 

polisens arbete till viss del. Åklagaren tar även beslut om eventuell anhållan av mannen och 

senare även häktning. Det är även åklagaren som driver frågan om skadeståndsanspråk, 

målsägarbiträdeansökan, besöksförbudbeslut och väcka åtal mot mannen. Domstolens kontakt 

med området sker oftast när åklagaren lämnar in en ansökan om stämning. Om mannen blivit 

häktad har oftast målet redan påbörjats i domstolen. Sedan sätts målet i huvudförhandling i 

tingsrätten där rätten tar ställning till om den tilltalade är skyldig till de gärningar som 

åklagaren hävdar och därefter bestämma eventuellt straff för detta. Kriminalvårdens uppdrag 

går ut på att verkställa det straff den tilltalade har fått. Kriminalvården ska ge män som 

misshandlar möjlighet att ingå i ett behandlingsprogram där våldsbeteendet ska ändras. Och 

slutligen, brottsoffermyndigheten har tre rikstäckande ansvarsområden där 

brottskadeersättning är det som är mest aktuellt för den våldsutsatta kvinnan. I övrig ska 

Brottsoffermyndigheten även verka för projekt som förbättrar brottsoffers situation och sprida 

kunskap och information kring brottsoffers utsatthet (Rikspolisstyrelsen 2003). 

4.3 Frivilligorganisationer 
Under detta avsnitt samsas kvinnojourer och brottsofferjourer. Dessa är ideellt drivna 

organisationer som ofta erbjuder skydd, stöd och rådgivning till våldsutsatta kvinnor. 

Kvinnojouren i Botkyrka kommun heter Regnbågen och erbjuder bland annat telefonjour 

dygnet runt, skyddat boende, stödperson till varje kvinna, samtal, rådgivning och stöd vid 

kontakt med myndigheter, studiecirkel för kvinnor om våldsutsatthet. Brottsofferjouren är 

även den en ideell förening som arbetar generellt med stöd till alla brottsoffer, varav många är 

våldsutsatta kvinnor. Brottsofferjouren erbjuder även dem stödperson till varje kvinna, samtal, 

rådgivning och stöd till kvinnan i kontakt med myndigheter och stöd vid eventuell rättegång. 

Kvinnojourerna och brottsofferjourerna fungerar som komplement till de stöd som 

myndigheterna kan ge och samverkan med dessa är av största vikt (Rikspolisstyrelsen 2003).  
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5. Metod och empiriskt material 

Under detta kapitel samsas en beskrivning av fallstudien som vetenskaplig metod, datainsamling 
och genomförande vari urval, praktiskt tillvägagångssätt och material beskrivs. Detta följs av ett 
kapitel där databearbetning och analysmetod redogörs för. De två avslutanden avsnitten tar upp 
validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. 

5.1 Fallstudien som metod 

Merriam menar att fallstudien är ”[…] en undersökning av en specifik företeelse, t.ex. ett 

program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp” (1994:24). 

Genom att koncentrera sig på ett enda fall stävar man efter att belysa samspelet mellan viktiga 

faktorer som kännetecknar företeelsen eller situationen i fråga. Viktigt att poängtera är att 

syftet med fallstudien är, där Merriam (1994) hänvisar till Becker, att komma fram till en 

helhetsinriktad förståelse av det fall som studeras. Det vill säga jag vill kunna uttala mig om 

samverkan generellt (inom området för våldsutsatta kvinnor), inte enbart om samverkan inom 

Botkyrka kommun. Merriam (1994:24f) menar vidare att den kvalitativt inriktade fallstudien 

innehar fyra utmärkande egenskaper; de är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och 

induktiva. Det partikularistiska elementet innebär att en fallstudie fokuserar på en viss 

situation, händelse eller person. Den deskriptiva delen i en fallstudie åsyftar slutprodukten, 

vilken ger en tät och omfattande beskrivning av det fall som studerats. Heuristiska 

beståndsdelen i fallstudien går ut på att ge läsaren en bättre förståelse av den företeelse som 

studeras – tidigare okända förhållande kan komma upp till ytan och göras förståeliga. 

Slutligen, den induktiva delen känns igen som motsats till deduktiv, det är vanligare att 

fallstudier på empirisk grund skapar nya relationer, begrepp och förståelse snarare än att på 

förhand utgå från tidigare forskning, hypoteser och teorier. Ytterligare ett sätt att dela in olika 

typer av fallstudier är utifrån dess tillämpning. De kan vara beskrivande, tolkande och/eller 

värderande till sin art (Merriam 1994:40f). Den deskriptiva fallstudien presenterar en väldigt 

detaljerad redogörelse av företeelsen i syfte att förmedla grundläggande information. Den 

tolkande fallstudien använder beskrivningarna för att utveckla kategorier eller belysa och 

ifrågasätta teoretiska förutsättningar. Den värderande fallstudien, som föreliggande uppsats 

utger sig för att vara, inbegriper både beskrivning och tolkning men också bedömning 

(värdering) av den företeelse som studeras. 
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Fallstudien har, liksom övriga vetenskapliga metoder, sina för- och nackdelar. Fördelen är 

uppenbar då fallstudien är vald för att den bäst kan bidra till att svara på de frågor som ställs 

för studien och därför bör fördelarna uppväga nackdelarna. Detta till trots tar jag tillfället i akt 

att nedan presentera ett par begränsningar med fallstudien som metod gällande i denna 

uppsats. Merriam (1994:47) menar att det finns en risk att förenkla och överdriva faktorers 

betydelse i en situation, vilket kan leda till felaktiga slutsatser. Kritiken säger sig självt av 

namnet fallstudie, kanske finns det en risk att den helhetsförståelse av företeelsen man är ute 

efter begränsas av att bara studera en enda del av verkligheten. Mer om detta under avsnittet 

om validitet och reliabilitet nedan (5.4). 

5.2 Datainsamling och genomförande 

Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ forskningstradition med intervjuer som främsta 

datainsamlingsmetod. Kvalitativa data kan förenklat uttryckt sägas bestå av ord, det kan vara 

detaljerade beskrivningar av situationer, citat från enskilda personer eller utdrag ur olika typer 

av dokument eller protokoll (Merriam 1994:83). Syftet med intervjuerna är att fånga en viss 

typ av information, nämligen vad den intervjuade vet, tycker, vill eller kanske tänker på när 

jag ställer en fråga. Det finns olika typer av intervjuer utefter deras struktur. Föreliggande 

uppsats använder sig av typen semi-strukturerad intervju. Den tillåter mig att få delvis samma 

information från alla respondenter utifrån de av mig förbestämda frågorna/temana men den 

gör det även möjligt för mig att anpassa mig efter situation och person (Merriam 1994:87f). I 

bilaga 1 återfinns den intervjuguide som använts i denna uppsats. 

5.2.1 Urval 

Frågan om urval gäller först och främst det studerade fallet. Att Botkyrkas samverkansgrupp 

valdes för denna studie har dels med tillgänglighet att göra, men också med att Botkyrka 

samverkansgrupp når upp till ett visst kriterium som gjorde det möjligt. Tidigt i uppsatsarbetet 

fick jag kontakt med en person som arbetar med och i denna samverkansgrupp och som gärna 

ville se en studie av denna. Samtidigt uppfyller samverkansgruppen i Botkyrka kriteriet att det 

har varit ett samverkansprojekt en längre tid, vilket gör det möjligt att studera samverkan så 

som en ”igångsatt” verksamhet, till skillnad från en organisation under uppbyggnad. 

Organisationen i Botkyrka har struktur, en förankring hos ledningen, en existerande 

handlingsplan, regelbundna möten samt uppställda mål för verksamheten. De intervjuade är 

medlemmar av Botkyrka kommuns samverkansgrupp och representerar olika myndigheter 
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och organisationer. De valdes ut utifrån att de var och en skulle representera varsin aktör inom 

samverkansgruppen. Eftersom denna uppsats inte har som syfte att studera enskilda 

organisationers eller myndigheters roll i samverkan kommer deras profession inte att avslöjas. 

Detta beror på att det dels inte är intressant för denna studie samt dels av forskningsetiska skäl 

då utpekanden av enskilda individers åsikter kan vara känsligt när en samverkansgrupp 

studeras.  

5.2.2 Praktiskt genomförande 

De fyra intervjuerna som bildar föreliggande uppsats empiriska material genomfördes i slutet 

av november/början av december 2008 i alla fall på den intervjuades arbetsplats. Kontakt med 

intervjupersonerna togs via e-post och sedermera telefon via min kontaktperson. Personerna 

informerades om syftet med intervjun, kunde ställa frågor och deras anonymitet säkerställdes. 

Innan jag började spela in intervjuerna tillfrågades intervjupersonerna, samtliga godkände 

proceduren. Intervjuerna tog mellan 45-55 minuter, de spelades in digitalt och transkriberades 

sedan av mig. Intervjupersonerna har inte fått läsa den utskrivna intervjun, men får resultatet 

presenterat för sig vid dels ett möte och dels kommer de även få den färdiga uppsatsen. Vid 

alla intervjuer följdes intervjuguiden där olika teman tagits upp (se bilaga 1). Temana i 

intervjuguiden har följts, men med vissa avvikelser i ordningsföljd och olika följdfrågor 

utifrån de olika situationerna. De inledande frågorna var öppet formulerade och jag har även i 

detalj gått in på vissa sakfrågor. 

5.2.3 Material 

I den mån det går att tala om ett ”material” i kvalitativ forskning består mitt material 

tillgängligt för resultatbearbetning och analys av digitalt inspelade intervjuer mellan 45 och 

55 minuter långa som transkriberats av mig på mellan 8 och 13 sidor8. Jag utgår 

huvudsakligen ifrån mina transkriberingar när resultatet framställs9. Intervjuerna analyseras 

och presenteras med kodade namn och respektive myndighet eller organisation avslöjas 

aldrig. Här bör även nämnas att jag har tillgång till, och använt mötesprotokoll från 

samverkansgruppens arbete under 2003-2008 som underlag till intervjuer, 

kunskapsinhämtning och informationssamlande för att studera fallet Botkyrka kommun. 

                                                      
8 Sammanlagt 43 sidor transkriberad text. 

9 I resultatet hänvisas det till de fyra olika intervjuerna utefter vilket datum de genomfördes. De kallas: 

Intervju 081125, Intervju 1 081127, Intervju 2 081127 och Intervju 081202. 
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Ytterligare dokument som förekommer i denna uppsats är de två handlingsplanerna ”Plan för 

samverkan i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld” (Botkyrka 2006 & 

Botkyrka 2005). 

5.3 Databearbetning och analysmetod 

5.3.1 Kodning 

När mitt material studerats och analyserats har jag utgått från de utvärderande 

frågeställningarna som presenterats inledningsvis. Frågeställning 1, om anledningen till 

samverkans uppkomst har givits siffran 1 och där detta diskuteras i intervjun har detta stycke 

markerats med 1. Denna procedur har upprepats för varje frågeställning. Dessa har jag sedan 

sammanställt och utifrån sammanställningen presenterar jag mitt material. Under 

transkriberingen har jag även i parentes ibland skrivit ord som för att sammanfatta vad 

personen talar om (s.k öppen kodning), dessa ord är några som jag även tar fasta på i min 

analys. Vidare har jag även arbetat med öppen kodning för att samla in olika teman utifrån 

tidigare forskning och den presenterade teoretiska ramen.  

5.3.2 Analysmodell 

När kodningen var genomförd ställdes dessa samman och analyserades dels utifrån de 

frågeställningar som presenterats och dels utifrån de övriga mönster som kan hittas och 

förstås utifrån den teoretiska ram jag presenterat ovan som utgångspunkt för tolkning av mina 

resultat. Insamling och analys av informationen i en kvalitativ undersökning sker oftast 

parallellt, detta betyder att jag har varvat ren deskriptiv data och data abstraherad till en högre 

(analytisk) nivå om vartannat i analysprocessen. Analysprocessen gällande kvalitativa data är 

oftast induktiv till sin karaktär, för denna uppsats innebär det att den teoretiska ramen endast 

just används som tolkningsramar, vilket skiljer sig något från att använda teori som 

utgångspunkt för tolkning av resultat i en sådan, också kallad deduktiv ansats. För denna typ 

av ansats testas ett antal hypoteser vilka således styr datainsamlingens art. Valet av induktiv 

ansats grundar sig på uppsatsens utvärderande karaktär med en förklaringsinriktad strategi där 

teori kan inkomma i ett senare skede.  Först då skapas en teoretisk förståelse och förankring 

där paralleller enkelt kan dras till samtida teoretiska skolor (jmf Karlsson 1999:53f). 
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5.4 Validitet och reliabilitet 
Samverkansarbetet är en process som utvecklas och förändras över tid varför mina intervjuer 

beskriver situationen i Botkyrka just under vintern 2008. Sedan intervjuerna genomfördes kan 

förändringar ha uppstått, i Botkyrkas samsynsgrupp är arbetet just nu inriktat på att revidera 

samverkansplanen som denna uppsats utgår från. Den nya planen beräknas komma någon 

gång i början av 2009, vilket ger en rad andra förutsättningar och inriktningar på arbetet i 

Botkyrka som inte denna uppsats kan ta hänsyn till. 

Vid en kvalitativ studie kan det diskuteras huruvida begreppen validitet och reliabilitet är 

passande överhuvudtaget. Forskare har översatt dem till mer anpassade begrepp, utan för den 

delen att ändra betydelsen av dem. Man vill fortfarande säkerställa trovärdiga och pålitliga 

resultat. Extern och intern (inre) validitet översätts till överförbarhet respektive sanningsvärde 

och reliabilitet blir konsistens eller överrensstämmelse (Merriam 1994:176 och Bryman 

2002:257). 

En studies sanningsvärde handlar om i vilken mån ens resultat stämmer överrens med 

verkligheten. Detta går inte att kontrollera genom en knapptryckning, utan det handlar det om 

att vara medveten om att verkligheten så som vi känner den alltid är tolkad, i denna uppsats av 

mig som forskare. Som jag nämnde ovan, samverkan som organisation är inte en enhet som 

man kan ta ut ur den övriga samhällskontexten, lika lite kan jag som forskare kan tas ut ur 

den. Jag har återgett mina intervjupersoners uppfattning av världen utifrån de tolkningsramar 

denna uppsats presenterat. För att säkerställa den inre validiteten finns det ett antal olika 

strategier som bl.a Merriam (1994:179) tar upp. I denna studie har jag framförallt tänkt på 

deltagarkontroll, men trots detta kan problem med inre validitet kvarstå. Mina 

intervjupersoner har tillåts ta del av den tolkning och de beskrivningar jag har gjort vid en 

presentation av resultaten. 

Överförbarhet handlar om vi vilken mån resultaten är generaliserbara, det vill säga om de är 

tillämpliga i andra situationer än den som studeras. Å ena sidan kan man i viss mån 

kontrollera de faktorer som kan påverka ens studie, å andra sidan kan denna strävan leda till 

resultat som är för konstlade och därför inte generaliseras. Frågan om generaliserbarhet är en 

stöttesten för fallstudier då man ofta tolkar begreppet på samma sätt som i experimentella 

studier eller sambandsundersökningar. I dessa fall antar man att urval och population förhåller 

sig på ett visst sätt, och frågan är om man kan göra sådana antaganden kring ett fall och dess 

omgivning. Fallstudien studerar ett ”fall av något” och det är detta något som man vill kunna 

uttala sig om (Merriam 1994:183f). I denna studie är jag medveten om att mitt fall innehåller 
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särdrag med tanke på en mängd olika förutsättningar som t.ex. plats, område, 

organisationsstruktur, aktiva personer och så vidare. Jag har dock ambitionen att mina resultat 

ska säga något om samverkan generellt än endast om samverkan i Botkyrka kommun. Till 

begreppet generaliserbarhet eller överförbarhet kan begreppen analytisk eller teoretisk 

generaliserbarhet kopplas, vilket innebär att man fokuserar på den kunskap som utvecklas i 

form av tolkningar, förklaringar, mekanismer och begrepp som kan appliceras på andra 

situationer och fenomen (Merriam 1994). Utifrån detta tänkande antar jag att mina resultat av 

samverkan i Botkyrka kommun kan användas för vidare studier och praktiskt arbete kring 

samverkan både generellt men särskilt gällande samverkan kring våldsutsatta kvinnor. Jag 

tänker framförallt på Botkyrka kommuns fortsatta samverkansarbete, men även på övriga 

kommuners verksamheter. Jag kan även tänka mig att resultaten av denna uppsats kan vara 

intressanta för de som arbetar på en strategisk/operativ nivå med frågorna. 

Reliabilitet, eller ens studies konsistens fokuserar traditionellt på studiens upprepbarhet. Kan 

studien ge samma resultat om den upprepas? Grunden i kvalitativ forskning emotsäger detta 

eftersom man inte strävar på samma sätt som med experimentella undersökningar, att isolera 

människors beteenden. Snarare vill man beskriva och förklara hur de personer som intervjuas 

förstår och uppfattar sin verklighet. Eftersom det inte heller finns några referenspunkter att 

utgå från kan inte detta kontrolleras. När det gäller fallstudiers konsistens litar den i hög grad 

på den enskilde forskarens öppenhet och ärlighet igenom forskningsprocessen (Merriam 

1994:174f och Bryman 2002:257f). Jag har strävat efter en öppen forskningsprocess med en 

noggrann läsning av samverkan både inom området våldsutsatta kvinnor men också inom helt 

andra områden. Processen är beskriven så noggrant som denna uppsats tillåter med tanke på 

tid och utrymme. Jag tror dock inte att studier av detta slag går att replikera just på grund av 

att jag själv, mina erfarenheter och mitt studieobjekt för föreliggande uppsats inte går att 

isolera och exkludera ur den övriga samhällskontexten. Den syn forskaren har på världen 

genomsyrar hela forskningsprocessen; vilket ämne som studeras, vilka frågor som ställs, 

vilken information som samlas in och hur denna analyseras. Min egen förförståelse och 

tidigare kunskap inom området har haft inverkan på de tolkningsperspektiv föreliggande 

uppsats utgår från och därmed uppsatsens resultat. Det vore omöjligt att exakt peka ut delar av 

min uppsats eller exemplifiera med stycken som påvisar min förförståelse och förkunskap, jag 

vill mena att hela processen; från första frågeställning till sista skrivna ordet inte kan sägas 

vara objektiva faktum skilda från den som ställt frågan och skrivit orden. Uppsatsens 

ställningstaganden har gjorts utifrån en medvetenhet om denna process. 
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5.5 Etiska aspekter 
Slutligen bör forskaren ta hänsyn till etiska frågor som i kvalitativa fallstudier oftast är 

aktuella i fasen datainsamling och presentationen av materialet. Forskningsetiska rådet 

(Vetenskaprådet 2002) redogör för fyra forskningsetiska principer inom samhällsvetenskaplig 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

I föreliggande uppsats tillfrågades de intervjuade via e-post och telefon där de fick en kort 

redogörelse för syftet med uppsatsen och intervjun och därefter ta ställning till om de ville 

medverka. Jag informerade om att det var frivilligt att delta och att de närsomhelst kunde 

avbryta sin medverkan, samt att det endast är jag som kommer att använda informationen de 

väljer att delge vid intervjun. De fyra intervjuade samtyckte till att låta sig intervjuas, de gavs 

tillfälle att medverka på sina egna premisser utifrån tids- och övrig arbetsbörda. De 

intervjuade avslöjas varken vid varken namn, organisation eller profession av hänsyn till de 

data som kan framkomma. Detta var något som även säkerställdes inför intervjuerna. 

Preliminära resultat och dess tolkningar har presenterats för inblandade i samverkansgruppen 

innan denna uppsats färdigställts. Att de intervjuade varken redovisas vid namn, organisation 

eller profession är ett ställningstagande som ligger i linje med denna uppsats syfte. Jag är 

medveten om att de organisationer och myndigheter som ingår i samverkansgruppen har 

skilda intressen i frågan, något som aldrig kommer upp till ytan i denna uppsats.  

6. Resultat och analys 

Resultat för denna uppsats presenteras utifrån frågeställningarna. Det första avsnittet tar upp 
frågan kring varför samverkan behövs som åtgärd, följt av en genomgång av genomförandet av 
samverkan i Botkyrka kommun. Sedan följer ett avsnitt om vad man har gjort inom samverkan 
för våldsutsatta kvinnor och slutligen presenteras de intervjuades upplevelser kring hur 
samverkansarbetet bidrar till målsättningarna med verksamheten. I anslutning till varje 
delavsnitt resoneras resultaten i förhållande till den teoretiska ram som presenterats, samt 
tidigare forskning. 
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6.1 Varför behövs samverkan i Botkyrka 

kommun? 

I intervjuerna framkommer samstämmiga åsikter om varför samverkan bör finnas och vilka 

effekter det får för både arbetsgruppen och den utsatta kvinnan. Behovet av kontaktskapande, 

kunskapsspridning, ordning, tillgänglighet, effektivare skydd, stöd och rådgivning, öppning 

av verksamheterna, underlätta för daglig kontakt, tydligare ansvarsområden och mandat att 

syssla med dessa frågor är några åsikter kring varför samverkan behövs i Botkyrka. Citatet 

som följer visar hur en av intervjupersonerna uttrycker detta: 

…för det första att vi drar åt samma håll och att vi har en samsyn […] ska driva verksamheten för 
brottsoffrets bästa så att vi inte dubbelarbetar…vi är våra egna myndigheter och vi löser det på vårt 
sätt men ändå att vi skapat en förståelse för varann i olika myndigheter hur vi arbetar. Så vi 
överprövar inte utan hjälper varandra istället (Intervju 081202).10 

Det kan även handla om att samverkan minskar risken för att kvinnan ska hamna ”mellan 

stolarna” och att de tillgängliga resurserna och insatserna för kvinnan är meningsfulla, aldrig 

sinande och framförallt snabba och effektiva vilket kan beskrivas såsom nedan citat vittnar 

om: 

Syftet var att kvinnan inte ska ’ramla mellan stolarna’, till exempel att det ska vara mycket 
lättvindigare, att hon ska få den hjälp hon behöver mycket snabbare än vad de varit tidigare (Intervju 
081125). 

Alla de intervjuade nämner även att samverkan ger en inblick och förståelse för allas olika 

arbetsområden och verksamheter vilket gör att de enklare kan se helheten när det gäller skydd 

och stöd till kvinnan och hennes familj. Beslutsgången blir enklare och rutiner för insatser blir 

densamma oavsett organisation, vilket är en klar fördel när det gäller behandlingen av den 

våldsutsatta kvinnan, något som kommer till uttryck genom detta citat: 

Vi behöver hitta sätt att jobba på ett bra sätt så att det blir bra för dem vi finns för. Ju bättre vi 
jobbar ihop, ju bättre blir det för familjerna (Intervju 081127). 

Utifrån det nyinstitutionella perspektivet som bland annat Meyer och Rowan (1977) och 

DiMaggio och Powell (1983) beskrivit, bör det utifrån ovan stycke uppmärksammas om att 

myndigheter och organisationer idag har en lagstadgad skyldighet att samverka, vi kan alltså 

                                                      
10 I citaten används hakparentesen ”[…]” för att visa att jag uteslutit delar som anses vara mindre viktiga 

eller på annat sätt försvårar läsbarheten. Jag använder ”…” i början av i citat för att visa att jag tagit bort 

det inledande/de inledande orden i citatet också för att främja läsbarheten och koppla samman löpande 

text med citat. 
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se en tvingande isomorfism från staten, vilket till exempel kommer till uttryck i regeringens 

senaste handlingsplan där ekonomiska medel satsas på denna arbetsform. Om 

organisationerna verksamma inom området ska bibehålla sin legitimitet krävs det att 

samverkan som funktion integreras inom verksamheten. I ovan avsnitt om samverkan som ny 

arbetsform hänvisas till argument ur både klient- och samhällsperspektiv (se t.ex. Danermark 

och Kullenberg 1999, Hörnemalm 2008). De intervjuade ger uttryck för klientperspektivet, 

vilket kan bero på att denna grupps medlemmar arbetar aktivt mot de utsatta kvinnorna. En av 

de intervjuade nämner det (samhälls-) ekonomiska perspektivet, att samhället inte har råd att 

arbeta med så kallade ”vattentäta skott”. Om man innan samverkan upplevde att kvinnan inte 

fick den hjälp och det skydd hon behövde ska samverkan mellan berörda parter överbrygga 

dessa svårigheter. Det samhällsekonomiska perspektivet är betydande på det viset att det 

också markerar den prioritering och det utrymme frågan om våldsutsatta kvinnor har inom 

kommunerna. Att den nuvarande gruppens föregångare beskrivs som ”eldsjälar” utan 

koppling till någon ledning drev frågan, visar på den status området haft sedan tidigare. 

6.2 Hur har samverkan genomförts? 

Som även framkommer i handlingsplanen (Botkyrka 2006) var det väldigt viktigt att 

organisationsstrukturen för samverkan var tydlig. Detta är något som även återkommer i mina 

intervjuer och som visas genom detta citat från en av de intervjuade: 

Då bestämdes det i Botkyrka att man på något sätt skulle organisera upp det här så att det skulle 
finnas styrgrupper och en tydlig sammankallande som rapporterar, som är en länk mellan ledning 
och…för att man ska kunna driva frågor mer tydligt och för att man ska ha ett mandat så att det blir 
ännu mer meningsfullt (Intervju 081127). 

Denna uppsats empiriska material bygger på intervjuer med medlemmar i arbetsgruppen, 

varför synpunkter på genomförande kan ses som order ”uppifrån” (styrgruppen) och inte 

utifrån egna beslut av organisering. Samverkan började i Botkyrka redan under början av 

1990-talet då både Huddinge kommun och Botkyrka kommun tillsammans såg ett behov av 

att träffas och diskutera problem, åtgärder och insatser för våldsutsatta kvinnor. Sedan är 

rösterna något olika om vem som var drivande för den mer organiserade typen av samverkan 

som finns idag. Samverkan styrdes upp genom att en person anställdes på kommunen som 

hade i uppgift att bland annat kartlägga alla instanser den våldsutsatta kvinnan. En 

intervjuperson beskriver att denne ”gjorde det på ett bra sätt, hade mycket kunskap om 

området […]och det har betydelse för hur samverkan implementerades” (intervju 2 081127). 
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En annan röst är mer kritisk och menar att samverkan så som den ser ut idag kom till då den 

tidigare gruppen inte alls fungerade bland annat på grund av dålig förankring hos chefer, 

vilket ledde till att de ställde krav på att samverkan måste bestå av en styrgrupp och en 

arbetsgrupp med utvecklingsmöjligheter och mandat för att få ägna sig åt dessa frågor. 

Problemen beskrivs såhär av en av de intervjuade: ”Man hade dålig hjälp från chefer. Man 

fick kritik från arbetskamrater för att man gick ifrån jobbet” (intervju 081125). När 

kartläggningen av olika ansvarsområden var gjord blev strukturen och formen för 

organisationen tydlig med styrgrupp och arbetsgrupp. Detta ses av alla intervjuade som 

mycket viktigt och till och med en förutsättning för fungerande samverkan så som denna 

intervjuperson uttrycker det: 

När man bildar en referensgrupp i en samverkansgrupp så måste det finnas koppling till 
huvudgruppen för annars kan det ju vara en massa satelliter som inte ens har mandat att…det måste 
ju leda till någonting när man samverkar med varandra  (Intervju 081202). 

När strukturen var lagd kunde mål, målgrupp och syftet med samverkan formuleras 

tillsammans. En sammankallande utsågs, och denna person hade ansvaret för att samverkan 

skulle bli kontinuerlig. Detta arbete med att skapa strukturen för samverkan beskrivs som en 

process där alla kunde komma med synpunkter och slutligen formulerades dels en 

handlingsplan och dels interna rutiner på olika enheter för hur arbetet ska bedrivas, det 

beskrivs så här av en av de intervjuade: 

Att samverka, det måste verkas fram. Det måste skapas. Man måste se en fördel med det själv som 
enskild [namnet på dennes profession, min anm] det är ingenting som finns naturligt, det har jag 
förstått…för man jobbar i sina rutiner. Alla organisationer och myndigheter har ju sina strategier 
och policy och lagar och förordningar om hur de ska jobba, det är inte alltid så enkelt att man säger 
’nu ska vi samverka’ så är allting klart så enkelt…får man inte tag på varandra från början eller 
tänker ’äh vi lämnar det där ett tag’…det gäller att bygga relationer, så det gäller att hålla 
mjukvaran igång  (Intervju 081202). 

Det bestämdes att planen skulle revideras med jämna mellanrum, helst en gång om året. Detta 

är något som dock inte fungerat på grund av personalbyten, den sammankallande slutade sin 

tjänst, vilket fick samverkansarbetet att stanna av helt. ”Och då föll väldigt mycket ihop. Eller 

det blev inga möten och gruppen blev…det blev lite oroligt: ’vad händer nu?’ och ’ska vi 

träffas ändå?’” (intervju 2 081127). I dagsläget11 beskrivs det som om gruppen fått en 

”nystart” när en ny sammankallande utsetts. Personalutbyten är helt klart något som skapat 

missnöje bland medlemmarna i arbetsgruppen eftersom man igen måste ägna tid åt att ”känna 

på varann lite grann” och ”att halva tiden går till att presentera sig, alla säger samma sak” 
                                                      
11 Observera att dagsläget i denna uppsats gäller slutet av 2008. 
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(intervju 1 081127). Det finns även en vilja att det ska ske ”någonting” för dessa som 

samverkan sker för: ”det måste leda till någonting när man samverkar med varandra. Man kan 

ju inte bara samverka för att man tycker att det är kul att sitta och dricka kaffe” (intervju 

081202) som är stark i Botkyrka kommun. Det vill säga, motivation och intresse saknas inte. 

Som synes ovan är det viktigt med vad Brunsson och Sahlin-Andersson (1998) kallar 

identitet, rationalitet och hierarki, det vill säga att ledningen har godkänt arbetet och vill driva 

arbetet mot de mål man har satt upp. Genomförandet kan även kopplas till de rationaliserade 

myterna som existerar kring hur en effektiv organisation ska se ut (Meyer & Rowan 1977). 

De intervjuade uttrycker en önskan om en tydlig ledning, tydlig struktur och gemensamma 

rutiner, uppfattningar som vittnar om att det i de intervjuades föreställningsvärld är 

omständigheter som måste vara uppfyllda för en fungerande organisation. Det är även viktigt 

att de som ingår i gruppen har en gemensam syn på problemet, en gemensam kunskapsbas 

och en visshet om att ledningen också delar denna, vilket tyder på den normativa 

isomorfismens betydande inverkan. 

När gruppen tidigare bestod av samarbete med Huddinge kommun och drevs av eldsjälar 

upplevs det som att frågan kring våldsutsatta kvinnor inte tilldelades den status och 

prioritering som krävdes. Som utläses bland de tidigare erfarenheterna av samverkansprojekt 

är det viktigt att frågan kvinnors utsatthet för våld tilldelas status och mandat. Att detta är 

problematiskt kan beskrivas med vad Eduards (2002) och Wendt Höjer (2002) benämner 

motståndet mot att göra kön till en kategori att ta hänsyn till eftersom mäns våld mot kvinnor 

är något som utmanar den tänkta könsharmonin. Att organisationen är ömtålig för 

personalskiften säger något om hur stark ställning samverkan mellan organisationer och 

myndigheter egentligen har. Kanske handlar det fortfarande om att det krävs eldsjälar med 

motivation och intresse för att samverkan överhuvudtaget ska vara fungerande. 

Överhuvudtaget beskrivs dock klimatet i vilken samverkan kom till stånd i som behagligt, 

upplevelserna om hur genomförandet har fungerat är samstämmiga och det finns en 

medvetenhet kring att det handlar om ett motstånd både inom och utom organisationen. Ovan 

framkommer även vikten av kontinuitet, vilket även tidigare forskning visat på (se t.ex. 

Länsstyrelsen 1995; Ungmark 1996). Samverkan kan inte lämnas åt sitt öde, utan måste 

integreras i verksamheten. Länsstyrelsen (2008) har som ovan nämnts gjort tillsyner på om 

samverkan existerar i kommunerna, och i regeringens senaste handlingsplan görs det tydligt 

att samverkan är viktigt. Vad som saknas är dock utarbetade strategier och riktlinjer kring hur 

samverkansorganisationen ska se ut inom det här området. Man kan bland annat ställa sig 

frågan mellan vilka aktörer samverkan ska ske inom detta område. Att det fungerade väl i 
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Botkyrka kommun har enligt de intervjuade att göra med dels kommunens vilja att ta på sig 

ansvaret och dels med eldsjälarnas motivation. För att samverkan ska bli något hållbart i 

övriga Sverige får man hoppas att det inte är beroende av en tillfälligt lyckad kombination av 

faktorer och människor med motivation. 

6.3 Vad har man gjort? 
På direkt fråga radar de intervjuade upp utbildningsdagar, konferenser, möten, inventering av 

befintlig verksamhet, planeringsdagar, studiebesök vid andra verksamheter, 

informationsträffar i olika nämnder, kontaktskapande och inbjudningar med övriga 

stödorganisationer/föreningar och myndigheter som har ett intresse i frågan, till exempel som 

en av intervjupersonerna berättar: 

Jag gick ut i olika nämnder och styrelser i Botkyrka och berättade om vårat arbete. Och det var jag 
väldigt angelägen om att få göra för att ’vanligt folk’, om man får kalla dem det, det vet väldigt lite 
om det här med kvinnomisshandel och allt vad som händer (Intervju 081125) 

Planeringsdagar som hållits har haft som syfte att bland annat skapa gemensam kunskap, 

samsyn och förhållningssätt men också att dela kunskap om varandras verksamheter, 

kompetens och yrkesroller (Protokoll 20051025).  

Under de återkommande mötena har även den gemensamma handlingsplanen arbetats fram, 

som används som underlag för gruppens arbete och för att alla ska känna sig trygga i sitt 

arbete vilket enligt protokollen leder till att individens behov i högre grad tillgodoses. 

Processen beskrivs enligt följande av en av de intervjuade: 

Vi hade ju en process hela tiden när vi gjorde den handlingsplanen. Vi satt ju flera…det tog ju ett 
halvår minst att göra, om inte mer. Först gjorde vi en storskiss, eller ett grenverk innan vi satte dit 
bladen och sen processade vi den i olika avdelningar och olika enheter fick själva gå igenom det här 
och de fick synpunkter. Och sen har vi haft möten där vi förändrat en del för tiden och lagarna 
förändras och sen lägger man till och tar bort. Vi gick in med öppna ögon i början, det var ingenting 
– så här ska det se ut exakt och det kommer säkert förändras många gånger till och det är väl tur, att 
den anpassas till vår organisation (Intervju 081202). 

Ett återkommande önskemål bland de intervjuade är att någon ska utses som ”ägare” av fallen 

som kommer till gruppens kännedom. Det har även arbetats fram gemensamma rutiner, en så 

kallad åtgärdskedja, som gruppen ska använda vid kontakt med kvinnorna så att kvinnan får 

samma bemötande oavsett vilken organisation/myndighet som hon möter. Gruppen har också 

fokuserat på att sprida information kring sitt arbete via broschyrer till annan personal inom till 

exempel sjukvård och andra myndigheter men också information riktat till allmänheten. 
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När gruppen har haft möten har de utarbetat en punkt som de kallar avvikelserapportering, det 

innebär att man tillsammans tar upp fall som fungerat mindre bra och diskuterar sig fram till 

hur detta kan ändras i framtiden i fråga om rutiner, detta kunde uttryckas så här av en av de 

intervjuade: 

Och då tar man ju upp sådana här avvikelserapporter kallar vi det för. Då tar man upp det och säger 
att ’det kan ju inte bara få vara så, vad ska hon leva på tills på måndag då?’ […] Och då tar man 
upp och diskuterar: ’kan vi ändra på de rutinerna så att det inte ska behöva gå till så’ och så ändrar 
vi på det (Intervju 081125). 

När de fallen tas upp leder det ofta till gruppdiskussioner och identifiering av vad som saknas 

för att det ska fungera optimalt, kanske en ”ägare” eller något så enkelt som mobiltelefon till 

alla enheter så att alla kan nås eller att någon enhet behöver längre tid att utreda vad som hänt 

innan annan åtgärd sätts in (Protokoll 2005-10-25). 

Inom gruppen försöker man också arbeta förebyggande med övriga arenor, mycket arbete har 

lagts ned på information och utbildningar i skolor i Botkyrka (Protokoll 2005-12-12). 

I och med att handlingsplanen revideras varje år med enskilda utvecklingsområden har 

aktivitetsgrupper tillsats som fokuserar på dessa. De skilda aktivitetsgrupperna har ansvar 

över de olika områdena; spridning av samverkansplanen, utveckla gemensamma skriftliga 

rutiner, vidareutveckla insatser till barn som har bevittnat våld, vidareutveckla arbetssätt för 

samverkan kring heder med skola och föreningar samt ekonomiavtal gällande försörjning för 

den utsatta kvinnan (Protokoll 2006-10-16). 

Konstellationen glider mellan koordinering, samarbete och samverkan i många frågor, där 

man till exempel samarbetar för informations- och utbildningsdagar, koordinerar sitt arbete 

för de gemensamma rutinerna och samverkar när det gäller insatser riktade mot den 

våldsutsatta kvinnan. Att man just samverkar när det gäller den våldsutsatta kvinnan bygger 

på organisationernas och myndigheternas institutionaliserade rigida ”väggar” mellan varandra 

det vill säga upprätthållandet av samverkan i betydelsen särskiljande verksamhet (jmf 

begreppsdefinitionen av samverkan utifrån Berggrens kontinuum 1982). 

Av ovan stycken kan vi sluta oss till att samverkansgruppen har utarbetat metoder och 

modeller för att dels göra sitt arbete känt, få mandat hos ledningen men också dels rent 

konkret arbete mot den utsatta kvinnan. Man har utgått från de identifierande 

”framgångsfaktorer” för samverkan som beskrevs ovan (Socialstyrelsen 2007) och i mångt 

och mycket försökt att uppfylla dem, enligt både protokoll och intervjuer. Dessa strategier där 

framgångsfaktorerna identifierats rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, att det saknas 

en liknande strategi för våldsutsatta kvinnor visar på svårigheter att ringa in både målgruppen 
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och de samverkande parterna. De ansvariga aktörerna är troligen i mångt och mycket 

desamma för utsatta barn som för utsatta vuxna men borde även skilja sig åt på många håll, 

vilket även torde gälla aktuella insatser och åtgärder. 

6.4 Resultat av samverkan i förhållande till målen 
De mål som anges i handlingsplanen tillsammans med de sju utvecklingsområdena bildar 

prioriteringsordning för hur arbetet inriktats i Botkyrka. De mål som är angivna kretsar kring 

att kvinnor och barn får skydd och stöd utifrån en helhetssyn där insatserna kompletterar 

varandra, att våldsutsatta kvinnor upptäcks och får ett bra bemötande och att bästa möjliga 

skydd och stöd. Det slutgiltiga målet är att mäns våld mot kvinnor ska minska. Utifrån 

intervjuerna upplevs det som att mycket av detta har blivit bättre och fungerar bra på grund av 

just samverkan.  Som ovan avsnitt beskriver nämner de intervjuade projekt, seminarier, 

heldagar och utbildningar som har gjort att man skapat en helhetssyn, driver mot samma mål 

och får kunskap om varandras insatser vilket gör att dubbelarbete minskas och man i större 

grad kompletterar varandra. Att det upplevs fungera väl har sin grund i de kontaktvägar som 

skapats genom samverkan. Alla intervjuade pekar på att det är så mycket enklare att lyfta 

telefonen och få den information som hon eller han behöver för att hjälpa kvinnan på bästa 

sätt. Nedan citat är en av intervjupersonernas svar på frågan om han/hon känner att de har 

uppnått sitt mål med samverkan och svaret lyder: 

Inte målet, men jag tycker vi har kommit väldigt långt. Det har varit väldigt bra alltså, det måste jag 
säga […] Det är ju kontakterna mellan de olika… Man vet vilken man ska ta kontakt med. Och det 
gäller ju för oss att föra vidare det inom våra egna organisationer så att alla blir hemma på det här 
(Intervju 081125). 

När frågan om vad som skulle kunna göras bättre i samverkan nämner alla ungefär samma 

sak: det behövs en samordnare, socialsekreterare, en lots/kontaktperson eller till och med ett 

relationsvåldcenter med boende för kvinnorna och personal dygnet runt vilket följande citat 

vittnar om: 

Jag tycker att man ska samlokalisera mera (Intervju 081202). 

… för det har jag ju hört tidigare att var och en sköter sig själv, där kan det vara lite besvärligt för 
oss…så vi vill ju gärna att man har någon koordinator eller lots i socialtjänsten, vi hoppas att det 
kommer…(Intervju 081202). 

Och det har varit min önskan länge, det finns med i planen, lite berört så att säga, det är något som 
heter lots. Men det är svårt att genomföra (Intervju 081125). 
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Jag har inget att klaga på, det enda är att jag skulle vilja ha en socialsekreterare som skulle vara den 
som hjälpte mig med alla de här praktiska sakerna och det skulle inte på något sätt vara betungande 
för en människa (Intervju 1 081127) 

Svårigheterna med att få igenom det beskrivs av de intervjuade: ”att jobba med myndigheter, 

då ska det gå efter en mall och det ska stå i regelboken och det ska vara si och så” (intervju 

081125) och: ”det är så strikt och konstigt byggt hela systemet, att det inte finns någon lucka 

att glänta på” (intervju 1 08 127). 

Problemen handlar ofta om tröghet hos de olika myndigheterna, att kvinnan fastnar, inte får 

den hjälp hon behöver snabbt. Denna problematik är viktig då våldsutsatta kvinnor ofta går 

tillbaka till den destruktiva relationen, en av de intervjuade beskriver situationen för mig så 

här: 

Efter tre år så blir de utsatta igen… så att…hälften de orkar förändra sina liv eller klarar sig, men vi 
har gjort mätningar efter ett halvår, ett år och tre år och då är det 19 procent första halvåret som 
blir utsatta och 25 procent efter ett år och 50 procent efter tre år…så akutmässigt är vi ganska 
duktiga och det orkar vi hålla…eller brottsoffret…men sen får man ingen hjälp eller stöd och då 
hamnar man där igen (Intervju 081202). 

Det krävs alltså både en långsiktighet om mäns våld mot kvinnor ska minska och en direkt 

snabbhet i insatser och åtgärder för att kvinnan ska få det stöd och den hjälp hon behöver, 

något som samverkan hjälper att överbrygga enligt de intervjuade.  

En viktig anledning till att man ser de goda resultaten med samverkan anges av den 

intervjuade vara att man har fått mandat och handlingsutrymme från högsta ledningen i och 

med organisationens uppbyggnad i styrgrupp och arbetsgruppen. Detta är dock något som 

enligt de intervjuade inte varit lätt att få till stånd, en av de intervjuade upplever att det finns 

ett motstånd mot att skapa en organisation som arbetar med dessa frågor: 

Och det här är ett jättearbete, det är ett jättesvårt arbete att få till en organisation för att jobba med 
våldsutsatta kvinnor och barn för att det finns så mycket motstånd i det. Och det är en sån laddad 
fråga och man möter så mycket motstånd över det, så det är verkligen inte lätt att få det att rulla 
(Intervju 081127). 

Att resultatet av samverkan uppfattas som positivt enligt de intervjuade har till stor del att 

göra med den förankring som gruppen har fått hos ledningen. Klimatet i Botkyrka anses vara 

gynnsamt för att driva denna typ av frågor, även om det fortfarande finns svårigheter och 

motstånd. Många av svårigheterna skulle kunna överbryggas med att ha en person som är 

ansvarig för att driva frågorna, menar de intervjuade. Den ansvarige skulle vara en start, en 

annan önskan är att bygga upp ett relationsvåldcenter där alla myndigheter och organisationer 

finns samlat under ett tak. Denna tanke kan kopplas samman med metaforen om huset som 

består av det samlade skyddsnätet för kvinnan som berördes under avsnitt 2.2 . Om huset inte 
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bara är en metafor utan en realitet kan många av de hinder och det motstånd man möter 

överbryggas. Enligt mina tolkningar av resultaten pekar dessa på att organisationen 

samverkan måste förhålla sig till de institutionaliserade spelreglerna för hur denna arbetsform 

ska se ut, vilket får konsekvenser i form av upplevd tröghet och motstånd. Detta kan antas 

bero på utseendet av det institutionaliserade fältet inom detta område. De aktörer som 

samverkar möter kvinnan i olika skeenden och bistår med olika typer av skydd och stöd, 

vilket gör att idéer och föreställningar som finns om vad kvinnan behöver kan krocka. Vägen 

till institutionaliserade fält, det vill säga aktörer som sysslar med samma fråga, definierar sin 

verksamhet på liknande sätt och därför utvecklar likartade normer och idéer för vad som är 

bra/dåligt, lämpligt/olämpligt, tillåtet/otillåtet är möjligen krokig inom området för 

våldsutsatta kvinnor. Kanske kan detta bero på att de myndigheter och organisationer som 

samverkar också ingår i övriga institutionella fält. 

7. Sammanfattande analys och 

diskussion 

Den könsmaktsförståelse av våld i nära relation som i Sverige började vinna mark på mitten 

av 1990-talet, främst i och med Kvinnofridspropositionen (Regeringens proposition 

1997/98:55), har kritiserats från flera håll. Den var dock en bidragande orsak till, tillsammans 

med övrig samhällsutveckling som beskrivits ovan, att nya samarbetsformer inom området 

krävdes och förnyades. Arbetsformen samverkan kopplar samman de myndigheter och 

organisationer som har ansvaret för denna utsatta grupp och den ska verka för att öppna upp 

det som tidigare opererade i det privata in i offentlighetens ljus. Detta innebär att den 

könsharmoni och bilden av det jämställda Sverige utmanas i och med att fler tvingas 

involvera sig i frågan och därmed får en förståelse för problemets utbredning. 

I regeringens senaste handlingsplan (Regeringens skrivelse 2007/08:39) uppmärksammas 

samverkan som en av sex viktiga åtgärder att satsa på. Som beskrivits ovan är ordet 

samverkan fylld med symbolism, symbolism för handlingskraft, prioritering och åtgärdslusta. 

Longoria (1995) tar upp följande insikt som är relevant för samverkans popularitet och menar 
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att policys och program som syftar till att förändra en samhällsstruktur ofta har underliggande 

syften: 

Policies do more than effect change in societal conditions; they also hold people together and 

maintain and orderly state. For example, a government “war on poverty” may not have any 

significant impact on the poor, but it reassures moral persons, the affluent as well as the poor that 

government “cares” about poverty (Longoria 1995:129). 

Förutom de organisatoriska hinder som arbetsformen samverkan möter, finns det även ett 

inbyggt motstånd mot att föra upp dessa frågor på dagordningen. Frågorna ges varken den 

prioritering, kontinuitet, eller uppmärksamhet som krävs för att arbetet ska bli lyckosamt. 

I Botkyrka kommun hänvisas till Socialstyrelsens (2007) skrift om strategier och riktlinjer för 

samverkan, något som tyder på den mimetiska isomorfismens (jmf DiMaggio & Powell 1983) 

genomslag. Modellen för samverkan kring barn som far illa får stå som förebild för 

våldsutsatta kvinnor. Att eventuella hinder och framgångsfaktorer som identifierats vid andra 

samverkansprojekt går igen är inget konstigt. Det anmärkningsvärda är att riktlinjer och 

strategier saknas inom området för våldsutsatta kvinnor. Att det inte finns en modell eller 

struktur att utgå från inom detta område gör att många kommuner kan komma att imitera 

varandras handlingsplaner, utan att den verkliga förankringen, förståelsen och prioriteringen 

sker. Att kunna redogöra för en handlingsplan är således enkelt för kommunerna, men att 

kunna redogöra för resultat, för engagemang, för prioritering, och i slutändan minskat våld 

blir svårare. Kanske har detta att göra med svårigheterna att göra våld till en strukturell 

politisk fråga. Samverkan för våldsutsatta kvinnor betyder fortfarande att göra ett normativt 

ställningstagande, ett ställningstagande på kvinnornas sida, mot männens våld. Detta kräver 

arbetsinsatser, resurser i form av tid och pengar vilket måste förankras hos högsta instans, det 

enda sättet att få kontinuitet i arbetet. Ett sätt att överbrygga svårigheterna och skapa 

gemensamma tolkningsramar som var och en av de samverkande myndigheterna och 

organisationerna önskar, är att anställa en person som är ansvarig för att frågan drivs, i många 

kommuner kallad kvinnofridssamordnare. Ett annat sätt är att i högre grad samlokalisera sina 

verksamheter, i vissa kommuner kallat relationsvåldscenter. 

Vad som framkommer i mitt empiriska material är att samverkan måste ses som en långsiktig 

organisation som dels ger snabba resultat i form av skydd och stöd för den enskilda utsatta 

kvinnan, men också en markering och organisering mot mäns våld i samhället. I mina 

intervjuer framkommer detta glapp, att det också handlar om att ta tag i frågan ”från grunden” 

vilket nedan citat vittnar om: 
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Sen tycker jag att man ska ta tag i den frågan från grunden istället för att bara hålla på att ösa på så 
här ovanpå som man gör nu (Intervju 081125). 

…vi kan ju inte bara ge dem en skyddsbostad i två dagar och sen åka hem igen, det räcker inte till. 
Utan man måste verkligen ta tag i den här situationen (Intervju 081202). 

Samverkan uppfattas alltså som något som ”öses på” en redan befintlig struktur där våld 

varken får utrymme, prioritering eller resurser. 

Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt att utifrån resultatet av föreliggande uppsats presentera 

åtgärdsmöjligheter inom området, inom vilka det finns en öppning för vidare studier: 

1. För att fler kommuner ska få ett fungerande samverkansarbete är det viktigt att 

framgångsrika modeller får stå som förebild, dock inte med konsekvensen att en 

handlingsplan utgör bevis på att rätt åtgärder/insatser sätts in. Att ha en handlingsplan 

är halva arbetet, men implementering samt uppföljning/utvärdering av densamma är 

minst lika viktigt.  

2. För att ovan punkt ska fungera krävs det att nationella riktlinjer och strategier för 

samverkan arbetas fram likt de som Socialstyrelsen (2007) presenterat. I samband med 

detta vore det av största vikt att det medföljer en modell för uppföljning och 

utvärdering av kommunernas arbete i dessa frågor så att arbetet kan utvecklas och 

eventuella hinder kan identifieras i ett tidigt skede. 

3. För att denna uppföljning och utvärdering ska fungera väl är mitt förslag att man i 

högre grad gör målen med samverkan mätbara. En siffra behöver inte vara 

uttömmande men en indikation som kan användas för en jämförelse kommuner 

emellan. 

4. För att ovan punkter ska vara genomförbara krävs resurser. Kvinnofridsfrågor måste 

beredas plats i alla samverkandes parters budget. 

5. För resurstilldelning inom området våld i nära relation krävs att högsta instans 

medvetandegörs om omfattningen av problemet och är villiga att prioritera detta.   

 38



 

8. Referenser 

Litteratur 
Ahrne, Göran (1994).  Social organizations: interaction inside, outside and between 

organizations . London: Sage 

Axelsson, Runo & Bihari Axelsson, Susanna (red.) (2007).  Folkhälsa i samverkan mellan 

professioner, organisationer och samhällssektorer . Lund: Studentlitteratur 

Beck, Ulrich, Lash, Scott & Giddens, Anthony (1994).  Reflexive modernization: politics, 

tradition and aesthetics in the modern social order. Oxford: Polity 

Berggren, Bengt (1982) Om samarbete, samarbetsproblem, gränsdragning, konkurrens om 

makt och ansvar, ur Psykiatri i omvandling. Spri rapport 107. Psykiatriska kliniken i 

Ängelholm. 

Brunsson, Nils & Sahlin-Andersson, Kerstin (1998) Att skapa organisationer s 61-98 i Ahrne, 

Göran (red.) Stater som organisationer Stockholm: Nerenius & Santérus 

Brunsson, Nils (2002). The organization of hypocrisy: talk, decisions and actions in 

organizations. 2. ed. Malmö: Liber ekonomi. 

Danermark, Berth & Kullberg, Christian (1999).  Samverkan: välfärdsstatens nya arbetsform. 

Lund: Studentlitteratur 

Eduards, Maud (2002).  Förbjuden handling: om kvinnors organisering och feministisk teori . 

1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

Forkby, Torbjörn (2008).  Gängrelaterat ungdomsarbete: utvärdering av Ung & trygg i 

Göteborg . 1. uppl. Göteborg: FoU i Väst 

Forkby, Torbjörn & Larsen, Theresa (2005).  Katalysatormodellen i brottspreventiv 

samverkan: utvärdering av Ung och Trygg i Göteborgs första fas . 1. uppl. FoU i Väst 

Giddens, Anthony (1991).  Modernity and self-identity: self and society in the late modern 

age. Cambridge: Polity press 

Habermas, Jürgen (1984). Den rationella övertygelsen: en antologi om legitimitet, kris och 

politik. Stockholm: Akademilitt. 

Hörnemalm, Johan (2008). Samverkan är ett magiskt ord: motstridiga ambitioner och ideal i 

nätverksorganisering. Diss. Luleå : Luleå tekniska univ. 

 39



 

Karlsson, Ove (1999). Utvärdering - mer än metod: tankar och synsätt i 

utvärderingsforskning: en översikt. Stockholm: Svenska kommunförb. Tillgänglig via 

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc22905_1.pdf 090111 

Lindqvist, Rafael (red.) (1998). Organisation och välfärdsstat . Lund: Studentlitteratur 

Lundgren, Eva (2004). Våldets normaliseringsprocess . Stockholm: Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 

Mallander, Ove (1996): "Det måste se ut som en arbetsplats" - Om interorganisatorisk 

samverkan för att yrkesrehabilitera gravt funktionshindrade, Lund: Meddelanden från 

Socialhögskolan 1996:2, Lic. avhandling. 

Merriam, Sharan B. (1994).  Fallstudien som forskningsmetod . Lund: Studentlitteratur 

Projektet Myndighetssamarbete vid kvinnomisshandel: slutrapport. (1995). Stockholm: 

Socialenheten 

Nationalencyklopedin (2004) Höganäs: Bra böcker 

Stern, Lotta (1999) Nyinstitutionell organisationsteori. Kapitel 5 i Ahrne, Göran och Peter 

Hedström (red.) Organisationer och Samhälle. Analytiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur 

Ungmark, Inger (1996). Varsågod och samarbeta!: en forskningsrapport om samverkan kring 

kvinnomisshandel. Stockholm: Socialstyrelsen 

Wahl (m.fl) (2008) Motstånd och fantasi: historien om F. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Weber, Max (1978). Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Lund: Argos  

Wendt Höjer, Maria & Åse, Cecilia (1999).  Politikens paradoxer: en introduktion till 

feministisk politisk teori . 2.,uppl. Lund: Academia adacta 

Wendt Höjer, Maria (2002).  Rädslans politik: våld och sexualitet i den svenska demokratin 1. 

uppl. Diss. Stockholm : Univ. 

Offentligt tryck 
Kvinnofrid: Regeringens proposition 1997/98:55. (1998). Stockholm: Fritze 

Kvinnovåldskommissionen (1995). Kvinnofrid: slutbetänkande: [huvudbetänkande]. 

Stockholm: Fritze 

Polislag (1984:387) Tillgänglig via: http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19840387.htm 

090115 

Regeringsbeslut 3 (2008) Bilaga 1 till regeringsbeslut. Uppdrag till länsstyrelserna att fördela 

utvecklingsmedel till lokal samverkan för kvinnofrid. Regeringsbeslut 3 IJ2008/1711/JÄM 

Tillgänglig via: http://regeringen.se/content/1/c6/10/98/41/bf2c6cbd.pdf     081015 

 40

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc22905_1.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19840387.htm
http://regeringen.se/content/1/c6/10/98/41/bf2c6cbd.pdf%20%20%20%20%20081015


 

Regeringsbeslut 3 (2008b) Bilaga 2 till regeringsbeslut (2008). Regeringens riktlinjer för 

fördelning av utvecklingsmedel till lokal samverkan för kvinnofrid. Regeringsbeslut 3 

IJ2008/1711/JÄM  

Regeringens skrivelse 2007 /08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Tillgänglig via: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/21/42/ef0318b1.pdf 081127 

Regeringens proposition 1990/91:113: om en ny jämställdhetslag m m. (1991). Stockholm 

Socialtjänstlag (2001:453) Tillgänglig via: http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm 

090115 

Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65).  Att ta ansvar 

för sina insatser: socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor: betänkande. Stockholm: Fritze 

Källor från Botkyrka kommun 
Protokoll 20051025, 20051016, 20051212 

Botkyrka (2006) Plan för samverkan i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som 

bevittnat våld. Uppdaterad 2006-11-29 Tillgänglig via: 

http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=42923 

080903 

Botkyrka (2005) Plan för samverkan i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som 

bevittnat våld. Version 2005-03-31. Tillgänglig via kontaktperson. 

Artiklar och elektroniska källor 
Brå (2002:14) Våld mot kvinnor i nära relationer. Tillgänglig via: 

http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action_question_show.252.0.=1 081204 

DiMaggio Paul J & Powell Walter (1983), The iron cage revisited institutional isomorphism 

and collective rationality in organizational fields, American Sociological Review, vol 48 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig via: 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 090111 

Longoria, Richard A (2005) Is inter-organizational collaboration always a good thing?  

Journal of Sociology & Social Welfare, Vol. 32 Issue 3, p123-138. 

Länsstyrelsen (2008). Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. Kartläggning i 

Stockholms län av socialtjänstens stöd till våldsutsatta flickor, kvinnor och barn som 

 41

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/21/42/ef0318b1.pdf%20081127
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm%20090115
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm%20090115
http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=42923
http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action_question_show.252.0.=1
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf


 

bevittnar våld, våren 2008 Tillgänglig via: 

http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/S/rapporter/2008/Deltillsyn_kvinnofrid_

2008-09-01_2.pdf 080910 

Socialstyrelsen (2007) Strategi för samverkan– kring barn och unga som far illa eller riskerar 

att fara illa Tillgänglig via: http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/65451B97-DF3E-

45C7-81F7-22F61E0E63AE/8499/200712331.pdf 091212 081026 

Socialstyrelsen (2002) Myndighetsgemensamma uppdrag om våld mot kvinnor. Tillgänglig 

via: http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/303DB767-BFFE-4AFF-8060-

B9E7413D53C4/1181/20021079.pdf 081214 

Rikspolisstyrelsen (2003) Att samverka kring mäns våld mot kvinnor. Ett utbildningsmaterial 

för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården. 

w.kvinnofrid.se/sidor/sd_parmeny.htmlTillgänglig via: http://ww  091125 

United Nations (1993) Declaration on the Elimination of Violence against Women. 

Tillgänglig via: 

http://www.boj.se:81/uploads/5/914/Deklaration_avskaffa_vld_mot_kvinnor.pdf  090419 

Åström, Karsten & Rejmer, Annika (2008). “Det blir nog batter för barnen”, Slutrapport i 

utvärderingen av nationell försöksverksamhet med barnahus 2006-2007. Sociology of law: 

Lunds universitet, rapport 2008:7. Tillgänglig via http://www.hopp.org/hus.pdf 081120 

 42

http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/S/rapporter/2008/Deltillsyn_kvinnofrid_2008-09-01_2.pdf
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/S/rapporter/2008/Deltillsyn_kvinnofrid_2008-09-01_2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/65451B97-DF3E-45C7-81F7-22F61E0E63AE/8499/200712331.pdf%20091212
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/65451B97-DF3E-45C7-81F7-22F61E0E63AE/8499/200712331.pdf%20091212
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/303DB767-BFFE-4AFF-8060-B9E7413D53C4/1181/20021079.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/303DB767-BFFE-4AFF-8060-B9E7413D53C4/1181/20021079.pdf
http://www.kvinnofrid.se/sidor/sd_parmeny.html
http://www.boj.se:81/uploads/5/914/Deklaration_avskaffa_vld_mot_kvinnor.pdf
http://www.boj.se:81/uploads/5/914/Deklaration_avskaffa_vld_mot_kvinnor.pdf
http://www.boj.se:81/uploads/5/914/Deklaration_avskaffa_vld_mot_kvinnor.pdf
http://www.boj.se:81/uploads/5/914/Deklaration_avskaffa_vld_mot_kvinnor.pdf
http://www.boj.se:81/uploads/5/914/Deklaration_avskaffa_vld_mot_kvinnor.pdf
http://www.boj.se:81/uploads/5/914/Deklaration_avskaffa_vld_mot_kvinnor.pdf
http://www.boj.se:81/uploads/5/914/Deklaration_avskaffa_vld_mot_kvinnor.pdf
http://www.boj.se:81/uploads/5/914/Deklaration_avskaffa_vld_mot_kvinnor.pdf
http://www.hopp.org/hus.pdf


 

 43

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Introduktion – beskrivning av arbetsuppgifter, funktion, tid, ålder, position. 

VARFÖR? 

1. Hur började samverkan i Botkyrka kommun? (vem, hur, när, var?) 

2. Vad tror du att det var som ledde fram till att ni började samverkan? 

3. När ni började, vilket var syftet med samverkan? (Hade du någon uppfattning om målet med 

samverkan?) Har syftet förändrats? (fanns det några direktiv eller strategier för samverkan 

som ni lutade er mot?) 

VAD? 

4. Hur skulle du beskriva arbetet i samverkan? (Konkreta exempel på vad som gjorts, hur det går 

till rent praktiskt). 

6. Tycker du att ni har uppnått till målen/syften? (Varför, varför inte?) 

5. Vad anser du att ni har uppnått genom samverkan? 

HUR? 

7. Vilka resultat kan du se av samverkan? (exempel, konkret) (Hur har er organisation påverkats 

av samverkan?  

8. Tycker du att något saknas i samverkan? 

9. Upplever du att det finns några problem? Om inte – vilka fördelar ser du? Om problem – vilka 

nackdelar? 

10. Har något kommit upp som du inte förväntade dig när ni började samverka? 

11. Hur skulle du organisera samverkan om du fick fria händer? 

12. Har du något annat du skulle vilja lägga till om hur samverkan fungerar? 

13. Möjlighet till att kontakta mig, lämna kontaktuppgifter. 
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