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Abstract 
Intimate partner violence is a problem which is increasingly drawing attention in 
society. The authority responsible for providing care and support to victims of 
intimate partner violence and their children is the social services. The purpose of 
this study was to show how social workers deal with intimate partner violence and 
to create a description of how this work is currently carried out in seven 
municipalities in the north-west of Stockholm. This was done through a 
quantitative survey including all investigating social workers in the municipalities 
concerned. The results were analysed with concepts from organizational theory. 
The findings showed that there is a need for further education related to intimate 
partner violence. The differences observed between the municipalities were 
derived mainly to the presence of a coordinator for issues concerning violence 
against women. Furthermore, results showed that social workers believe that the 
best possibilities to help victims of intimate partner violence lay outside the own 
organization. To better fulfil their statutory responsibility regarding intimate 
partner violence the next step for the municipalities would be to make sure that 
social workers gain further knowledge about intimate partner violence.  
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1. Inledning 
Sedan 2002 är våld i nära relationer klassat som ett folkhälsoproblem av Världshälso-

organisationen (WHO), på grund av problemets stora omfattning. I Sverige beräknas mäns 

våld mot kvinnor kosta samhället uppskattningsvis mellan 2,7 och 3,3 miljarder per år. Under 

2007 polisanmäldes i Sverige 19 400 fall av våld mot kvinnor där förövaren är känd för 

kvinnan. Mörkertalet på området uppskattas vara stort vilket tyder på att det verkliga talet är 

någonstans mellan 75 000 och 100 000 fall per år (Heimer & Sandberg, 2008; Prop 

2006/07:38).  

 

Från att ha betraktats som ett individuellt problem och en privat angelägenhet ses våld i nära 

relationer idag allt mer som samhällets ansvar. År 2007 skärptes lagstiftningen på området 

och ändringar i socialtjänstlagen medförde att Socialnämndens ansvar gentemot våldsutsatta 

förtydligades. Regeringen framhåller att mäns våld mot kvinnor är ett prioriterat område som 

ytterst utgör en fråga om mänskliga rättigheter. Regeringen har som övergripande mål att de 

som utsatts för våld i nära relationer skall få stöd och hjälp oavsett vilken kommun de är 

bosatta i. På grund av det kommunala självstyret finns det dock variationer kring hur 

socialtjänsten arbetar med våld i nära relationer (Prop 2006/07:38). I egenskap av ramlag 

tillåter socialtjänstlagen (2001:453) en långtgående handlingsfrihet för den enskilde 

socialsekreteraren i dennes arbete, vilket kan innebära att den hjälp som våldsutsatta får är 

beroende av dels individuella egenskaper hos socialsekreterarna men även av socialtjänstens 

organisering (Hollander, 2006). 

 

Regeringen vill att stödet till kvinnor och barn som upplevt våld i nära relationer långsiktigt 

ska förbättras och kvalitetsutvecklas. Under pågående mandatperiod har en handlingsplan för 

bekämpandet av våld i nära relationer utformats. Den innefattar sex insatsområden som avser: 

ökat stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i 

rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan samt ökade 

kunskaper. För att uppnå ökad samverkan har regeringen inom ramen för denna handlingsplan 

uppdragit åt länsstyrelserna att avsätta medel till lokal samverkan för kvinnofrid i 

kommunerna (RSkr 2007/08:39; Prop 2006/07:38).  
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Utfallet av tidigare satsningar på området kritiseras dock av Socialstyrelsen som konstaterar 

brister i socialtjänsternas arbete med kvinnor som utsatts för våld av en närstående man. 

Bristerna består exempelvis i att våld i nära relationer är en lågt prioriterad fråga och att det 

råder bristande kunskap på enskilda förvaltningar vilket leder till att problemen inte 

uppmärksammas (SOU 2006:65). 

 

Inom ramen för regeringens nuvarande satsning startades, i projektform, hösten 2008 den 

kommunövergripande verksamheten Familjevåldsteam Nordväst. Sju kommuner deltar i 

projektet: Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands 

Väsby. Projektet finansieras av de deltagande kommunerna samt med medel från 

Länsstyrelsen i Stockholms län. Verksamheten fungerar som ett komplement till 

socialtjänsten i de deltagande kommunerna och arbetar med behandling och konsultation i 

ärenden som rör våld i nära relationer. Ytterligare mål för projektet är att teamet även ska 

utveckla verksamheter till stöd för våldsutsatta samt verka för en kunskapsutveckling bland 

övrig personal inom socialtjänsten i de deltagande kommunerna.  

 

För att denna kunskapsutveckling ska kunna ske på bästa sätt är det viktigt att kartlägga vilka 

behov och önskemål socialsekreterarna i de deltagande kommunerna har. Då socialtjänstens 

organisering kan se olika ut i de deltagande kommunerna ämnar vi undersöka om denna har 

någon betydelse för socialsekreterarna i deras arbete med våld i nära relationer. Inom ramarna 

för projektet Familjevåldsteam Nordväst utgör föreliggande studie en del i arbetet med att 

utvärdera verksamheten och ska kartlägga aktuell situation hos socialtjänsten i samtliga 

deltagande kommuner.  

 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera hur socialsekreterarna i de 

kommuner som deltar i projektet Familjevåldsteam Nordväst arbetar med våld i nära 

relationer. Studien syftar till att skapa en nulägesbeskrivning som gör det möjligt att följa upp 

resultaten när verksamheten ska utvärderas. 
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1.2 Frågeställningar 

Vad är kännetecknande för socialsekreterarna i denna studie beträffande deras: 

-utbildning kring våld i nära relationer? 

-erfarenheter kring våld i nära relationer? 

-uppfattningar om våld i nära relationer? 

  

Vilka variationer förekommer mellan de undersökta kommunerna angående hur de arbetar 

med våld i nära relationer? Hur kan dessa i så fall förklaras? 

 

Vilka variationer förekommer mellan de olika arbetsgrupperna angående hur de arbetar med 

våld i nära relationer? Hur kan dessa i så fall förklaras? 

 

1.3 Begreppsdefinition av våld i nära relationer  

De flesta studier som rör våld i nära relationer fokuserar på mäns våld mot kvinnor. De 

förekommer även att män utsätts för våld av en kvinna men detta omvända förhållande avser 

endast 3-5 procent av våld i nära relationer (Heimer & Sandberg, 2008). Genom att använda 

begreppet våld i nära relationer som ett vidare begrepp än exempelvis kvinnovåld och våld 

mot kvinnor avser vi tydliggöra att det förekommer en anknytning mellan offer och förövare. 

Förövaren har med anledning av relationen en konstant ”tillgång” till offret och möjligheten 

för kvinnan att lämna relationen försvåras ofta av att det finns gemensamma barn utöver andra 

beroendeförhållanden (SOU 2006:65). Med nära relation avses en partner, nuvarande eller 

tidigare, sambo eller pojkvän. För vissa grupper av kvinnor, flickor som utsätts för 

hedersrelaterat våld, äldre och funktionshindrade kvinnor, kan denna krets av närstående 

vidgas (SOU 2006:65). Begreppet våld i nära relation är också ett sätt att inkludera våld i 

samkönade relationer då både homosexuella män och lesbiska kvinnor kan vara offer för våld 

från sin nuvarande eller tidigare partner. Detta benämns även partnerrelaterat våld. Utöver det 

våld som inbegriper offer och förövare inkluderas även barn som bevittnat våld i begreppet. I 

45-70 procent av de fall då mamman misshandlas är även barnen själva utsatta för våld 

(Socialstyrelsen, 2006). Viktigt att notera är att den absoluta merparten av det våld som avses 

med våld i nära relationer utgörs av mäns våld mot kvinnor.  
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2. Bakgrund 

I kapitlet som följer nedan presenteras kort socialtjänstens lagstadgade ansvar för dem som är 

utsatta för våld av en närstående. Därefter kommer en beskrivning av projektet 

Familjevåldsteam Nordväst. Kapitlet ska ses som en bakgrund till föreliggande studie där 

kunskapsläget på det specifika problemområdet istället presenteras i nästkommande kapitel. 

 

2.1 Kommunernas ansvar  

Kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld regleras i 5 

kapitlet 11 § socialtjänstlagen (2001:453). Utredningen Att ta ansvar för sina insatser - 

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65) konstaterade stora variationer i 

hur kommunerna hanterar ärenden som rör våld mot kvinnor. Lagparagrafens tidigare 

utformning ansågs på grund av dess ordalydelse uppfattas som i viss mån vara en frivillig 

uppgift för kommunerna och undersökningar visade att många kommuner prioriterade bort 

frågan om kvinnovåld (SOU 2006:65). Som ett resultat av utredningen förtydligades 

lagrummet 2007 och socialnämndens ansvar för brottsoffer skärptes i och med den nya 

formuleringen som nu lyder:  
 

11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för 

brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 

 Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta 

för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och 

hjälp för att förändra sin situation. 

 Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller 

andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i 

behov av stöd och hjälp (Lag 2007:225). 

 

Förutom dessa specifika bestämmelser om socialnämndens ansvar för brottsoffer så ska 

innebörden i socialtjänstlagens portalparagraf 1 kapitel 1 § vara ledande för arbetet. Där står 

att samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, deras jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 

samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser. För barn som bevittnar våld eller själva är utsatta för våld är även de särskilda 

bestämmelserna om socialnämndens ansvar för barn och ungas utveckling i 5 kapitlet 1 § 

socialtjänstlagen aktuella. Det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd 
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och den hjälp som de behöver åvilar kommunen och detta anges i socialtjänstlagens 2 kapitel 

2 §. 

 

2.2 Familjevåldsteam Nordväst 

Familjevåldsteam Nordväst är ett samverkansprojekt mellan sju kommuner i nordvästra 

Stockholm. Projektet startade hösten 2008 och skall pågå under 4 år och finansieras med 

medel från Länsstyrelsen och de deltagande kommunerna. Av projektplanen framgår att 

uppdraget är att samordna insatser och verksamheter som rör våld i nära relationer i 

kommunerna Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands 

Väsby. Projektets syfte är att våld i nära relationer skall minska samt att de kvinnor och barn 

som utsätts för våld eller hot om våld snabbt skall få hjälp och stöd. För våldsutövarna skall 

hjälp och stöd erbjudas. Inom projektet ingår även ett uppdrag att samordna kommunernas 

förebyggande arbete för att hindra att våld i nära relationer uppstår. Med förebyggande arbete 

avses här en samordning av en gemensam handlingsplan för alla kommuner samt 

implementeringen av denna. Projektet skall även genomföra en utbildningssatsning för att 

höja kunskaperna om våld i nära relationer i kommunerna. Under projektets första år har en 

stödgrupp för kvinnor som är utsatt för våld startat. Familjevåldsteam Nordväst erbjuder 

individuella samtal till män och kvinnor som utövar våld mot sin partner (och har sedan 

starten haft 19 våldsutövare i behandling). Familjevåldsteamets uppgift för barn som lever 

med våld innebär att ha en god kännedom om vilken enhet i kommunen som kan erbjuda stöd 

och hjälp. Familjevåldsteamet har därför skapat ett nätverk för de personer som är utbildade i 

så kallade Trappansamtal1 i kommunerna i syfte att tydliggöra metodens ramar och ändamål 

samt öka möjligheten att tillhandahålla krissamtal för barn som lever med våld. Insatsen som 

våldsutövare erhåller skall vara biståndsbedömd, vilket innebär en möjlighet att systematiskt 

följa upp insatsen (Familjevåldsteam Nordväst, 2009). 

 

 

                                                
1  Trappan är en arbetsmetod för att arbeta med barn som är utsatta för våld. 
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3. Våld i nära relationer: Kunskapsläget 

I detta kapitel behandlas litteratur om våld i nära relationer och tidigare undersökningar om 

hur kommunerna arbetar med våld i nära relationer. Inledningsvis presenteras problemets 

utbredning. Förklaringsmodeller till våldet tas upp, då främst könsmaktsordningen i samhället 

som en anledning till att män anser sig ha rätt att slå och kontrollera kvinnor. Därefter 

presenteras tidigare kartläggningar som gjorts angående socialtjänsten arbete med våld i nära 

relationer. Kapitlet erbjuder ingen heltäckande presentation av våld i nära relationer då 

studiens huvudsakliga fokus ligger på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer snarare 

än problemet i sig. Vissa grupper som exempelvis funktionshindrade kvinnor som är 

våldsutsatta har på grund av detta utelämnats i presentationen. 

 

3.1 Våldets omfattning 

Resultat från utredningen Slagen dam visar att 46 procent av alla kvinnor har blivit utsatta för 

våld av någon man efter sin 15-årsdag (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 

2001). I Sverige polisanmäldes 2007 19 400 fall av våld mot en kvinna då förövaren var en 

bekant. Brott som sker då offer och förövare är bekanta och brott som sker inomhus har en 

generell tendens av att ha en lägre anmälningsfrekvens enligt Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ). BRÅ har utifrån en jämförelse av brottsofferundersökningar och antalet anmälda 

misshandelsbrott uppskattat att endast mellan en femtedel och en fjärdedel av allt våld anmäls 

till polisen (BRÅ, 2002). Vilket innebär att antalet fall av misshandel mot kvinnor skulle 

kunna vara uppemot 75 000 – 100 000 fall per år. Utöver dessa kvinnor drabbas de barn som 

bevittnar våld i hemmet. Rädda Barnen uppskattar det kan röra sig om upp till 190 000 barn 

(SOU 2006:65). Våld i samkönade relationer har kartlagts vid en undersökning gjord av 

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Den studien omfattade 2013 personer och visade 

att 25 procent av de tillfrågade hade upplevt våld av nuvarande eller tidigare partner. Det var 

även betydligt vanligare att homosexuella män var våldsutsatta. Bland homosexuella män 

svarade 46 procent att de var utsatta för våld i sin nuvarande relation (Holmberg & 

Stjernqvist, 2008).  

 

Sett till all brottsstatistik är män oftare offer för våld, men det är en betydande skillnad mellan 

det våld som män och kvinnor utsätts för. Våldet som kvinnor blir utsatta för sker oftare i 

hemmet och av en förövare de känner väl, oftast en man som de har haft en nära relation med. 

Män blir oftast utsatta för våld på offentliga platser av okända förövare i vittnens närvaro 
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(Heimer & Sandberg, 2008). Våldet som riktar sig mot kvinnor är mer systematiskt till sin 

karaktär och medför fler negativa konsekvenser för kvinnan och i förekommande fall negativa 

konsekvenser även för barnen (BRÅ, 2009). Kvinnor i alla länder, inom alla grupper, 

religioner och samhällsklasser utsätts för våld. Våldet och dess konsekvenser är ett av vår tids 

största hot mot kvinnors trygghet och hälsa. Kvinnor som blir utsatta för våld blir oftast det i 

hemmiljö med följden att inte ens det egna hemmet är en skyddad plats. Kvinnan lever 

således med en konstant hotbild från personer i hennes närhet (Heimer & Sandberg, 2008). 

Antalet utsatta för våld i nära relationer baseras till stor del på uppskattningar utifrån de antal 

polisanmälningar om misshandel och sexuellt våld som registreras. Det saknas statistik som 

på ett tillförlitligt sätt kan beräkna den totala omfattningen av våld i nära relationer. Under 

brottsrubriceringen misshandel förs statistik över om brottet sker inomhus eller utomhus samt 

om förövaren är bekant med offret eller inte. För våldtäkt förs statistik över huruvida 

händelsen skedde inomhus eller utomhus. Den enda rubriceringen som redovisar att offret har 

en nära relation till förövaren avser sexuellt tvång och utnyttjande av minderåriga 

(www.bra.se). För att tillförlitligt beräkna omfattningen av allt våld i nära relationer skulle det 

utöver detta även behövas statistik över sökta insatser hos hälso- och sjukvården, 

socialtjänsten samt kvinnojourerna (Heimer & Sandberg, 2008).  

 

3.2 Våldets förklaringsmodeller 

Våld i nära relationer beskrivs vanligen med fokus på mäns våld mot kvinnor. Förklaringar 

till så kallat könsrelaterat våld kan sökas på olika nivåer av påverkansfaktorer. På individnivå 

avses avvikelsemönster såsom psykologiska orsaker till våldsamt beteende. På strukturell 

nivå söks förklaringar i hur samhället är organiserat och vilket utrymme män får i förhållande 

till kvinnor, pojkar i förhållande till flickor, exempelvis i familjen och i arbetslivet. Den 

kulturella nivån utgörs av en förståelseram för de normer och värderingar som ursäktar att 

män utsätter kvinnor för våld samt lägger ansvaret på kvinnan att hon måste lämna relationen 

(SKL, 2006).  

 

Traditionellt sett har män haft mer inflytande i samhället och patriarkala föreställningar om 

män som mer värda bidrar till att män anses som norm. Män tillåts ofta större friheter än 

kvinnor och tillmäts ofta även makt att bestämma över kvinnor. Dessa könsstereotypa 

föreställningar är en grund för våldet men våldet ses även som ett verktyg för att upprätthålla 

könsmaktsordningen. Mannens förmåga att kontrollera kvinnans sexualitet har varit och är 

kopplat till manlig prestige. Den könsmaktsordning som råder i samhället ses som en av de 
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grundläggande förklaringarna till mäns våld mot kvinnor (Eliasson, 1997; Heimer & 

Sandberg, 2008).  

 

Könsmaktsordningen som förklaringsmodell har dock blivit ifrågasatt, bland annat då 

jämlikheten mellan könen hela tiden ökar och maktskillnaderna då minskar. Ytterligare en 

invändning är att om könsmaktordningen är den enda förklaringen borde det leda till att alla 

kvinnor blir slagna och så är inte fallet. För en vidare förståelse av våld i nära relationer bör 

därför flera alternativa förklaringar till relationsvåld lyftas fram. Ett annat sätt att förklara 

mäns våld mot kvinnor för fram ett perspektiv på våld i nära relationer som ett resultat av 

skillnader mellan individer och våldet som konsekvens av en konflikt i samspelet mellan 

individer. BRÅ menar att våld i nära relationer bör ses som ett beteende där omständigheter 

av både strukturell och individuell karaktär samspelar (BRÅ, 2009).  

 

Kvinnor har varit och är än idag ekonomiskt beroende av män vilket dels har lett till 

underordning dels lett till att kvinnor varit i beroendeställning gentemot män, något som 

försvårar uppbrott från skadliga relationer (Heimer & Sandberg, 2008). Ytterligare något som 

förhindrar att kvinnor lämnar skadliga relationer är det som beskrivs som 

normaliseringsprocessen. Lundgren (2004) menar att normaliseringsprocessen beskriver den 

ömsesidiga anpassning alla parförhållanden som innehåller våld genomgår. Det som avses är 

den gradvisa upptrappningen av våldet som innebär att våldet blir ett normalt inslag i 

vardagen. Inledningsvis sker det genom att mannen ökar sin grad av kontroll över kvinnan. I 

takt med att den psykiska misshandeln ökar tar mannen kontroll över vad kvinnan får göra 

och inte får göra, vilka hon får och inte får umgås med, i syfte att isolera henne. Gränserna för 

kvinnans livsutrymme minskar i och med detta och suddas gradvis ut. När detta övergår till 

fysisk och/eller sexuell misshandel växlar inslaget av våld till perioder av kärleksfullhet. 

Mannens ånger över sina handlingar leder till en fas då det närmast är fråga om en 

nyförälskelse. Växlingarna har endast mannen kontroll över vilket håller kvinnan i ständig 

skräck för att hon inte ska kunna motsvara mannens krav. Oförutsägbarheten för mannens 

växlingar mellan våld och värme leder till att kvinnan som en överlevnadsåtgärd tillmötesgår 

mannens krav för att undvika våldet (Lundgren, 2004).  

 

När våld i nära relationer tas upp i media är de fall som uppmärksammas de som anses ha 

högst nyhetsvärde. Dessa fall är sällan representativa för den stora majoriteten av offer för 

våld i nära relationer och en liten del spektakulära fall får mycket uppmärksamhet. Detta leder 
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till att bilden av det vanliga offret blir snedvriden. Det leder även till en missvisande bild av 

var våldet sker samt vilka våldsutövarna är, något som i förlängningen kan leda till att 

professionella inte ser ”vardagsvåld” (Heimer & Sandberg, 2008; Holmberg & Bender, 2003). 

Människor som utsätts för våld i nära relationer betraktar sällan sig själva som offer, utan 

väljer istället att förminska och ursäkta våldet. Detta kan dels ha att göra med att man inte vill 

ta på sig en roll som offer, men försvåras även av att gärningsmannen är en person som man 

har en relation till och som älskar en (Heimer & Sandberg, 2008).  

 

3.3 Socialtjänstens ansvar 

Socialtjänsten kan komma i kontakt med dessa kvinnor och barn av andra anledningar än 

våldet. För att bemöta deras behov av hjälp och stöd förutsätts en grundkompetens och ett 

arbetssätt som kan upptäcka och hantera dessa ärenden (Heimer & Sandberg, 2008). 

Svårigheterna med våld i nära relationer har historiskt sett lett till en syn på våldet som ett 

individuellt problem vilket lägger ansvaret på kvinnan att lämna relationen. Heimer och 

Sandberg (2008) menar istället att det är viktigt att samhället på ett tydligt sätt reagerar och 

visar att våld i nära relationer inte tolereras. Ett bra bemötande av en socialarbetare eller 

sjuksköterska kan bli avgörande för att kvinnan senare orkar bryta relationen (ibid.). Den 

hjälp som funnits att få i Sverige för våldsutsatta kvinnor har i stor utsträckning erbjudits av 

kvinnojourer. Kvinnojourerna har varit drivande i att aktualisera frågan. De flesta 

kvinnojourer drivs inom den ideella sektorn och står därmed utanför myndigheternas insyn. 

Många kvinnojourer erhåller ett föreningsstöd från kommunen och vissa insatser som utförs åt 

socialtjänsten är biståndsbedömda. Kvinnorna erbjuds skyddat boende, råd och stöd och 

möjligheten för kvinnan att vara anonym har utgjort en anledning till varför kvinnorna har 

vågat söka sig till kvinnojourerna. Ett problem som anonymiteten medför är att kvinnojourer 

inte registrerar identiteten på klienterna vilket leder till att socialtjänsten som har ansvaret för 

att hjälpa kvinnorna inte får kontakt med dem (Heimer & Sandberg, 2008). 

 

3.4 Tidigare kartläggningar över kommuners arbete med våld i nära relationer 

Länsstyrelsen i Stockholm genomförde under 2008 tillsyn av socialtjänstens arbete med 

våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (Länsstyrelsen, 2009a). Av de nio 

kommuner och stadsdelar som granskades i Stockholms län ingår Järfälla och Upplands-Bro 

också i föreliggande studie. Sammanfattningsvis konstateras i tillsynsrapporten att 

kvinnofridsarbetet har kommit olika långt inom socialtjänsterna. De brister som påpekas är att 
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barnperspektivet inte beaktas tillräckligt och att barn som bevittnar våld sällan utreds. Man 

påpekar även bristfällig grundkompetens om våld i nära relationer som innebär att problemet 

inte alltid uppmärksammas av socialtjänsten. Vissa kommuner har utsedda 

kvinnofridssamordnare och detta menar Länsstyrelsen ger bättre förutsättningar för att 

implementera kunskaper i organisationen. Vidare konstateras att kompetensbristerna är störst 

inom området äldre och funktionshindrade. Dessa placerar sig oftast organisatoriskt under en 

annan förvaltning som inte uppmärksammat eventuella behov av insatser. Det framkommer 

också att när kommunerna erbjuder insatser där klienten förblir anonym, såsom stödsamtal 

och Trappansamtal för barn, finns inte någon möjlighet till uppföljning av dessa insatser. En 

uppmaning som lämnas till både Järfälla och Upplands-Bro är att socialtjänsten bör utveckla 

sitt kvalitetsarbete genom att bland annat föra statistik över alla ärenden som rör våld i nära 

relationer. De faktorer som anses vara en förutsättning för ett bra kvinnofridsarbete är att 

frågan har politisk förankring, förekomst av kompetensutvecklingsplaner och skriftliga 

riktlinjer och rutiner (Länsstyrelsen, 2009a; 2009b; 2009c). 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde 2008 en kartläggning av 

kvinnofridsarbetet i Sverige. Där gjordes en sammanställning över de insatser som 

kommunerna erbjuder, hur kommunerna informerar medborgarna om sitt kvinnofridsarbete, 

om kommunernas kompetensutveckling och om deras samverkansarbete. Kartläggningen 

visade att 66 procent av kommunerna hade en kvinnofridssamordnare. De kommuner som 

hade en samordnare lyckades bättre i sitt arbete med dessa frågor. En samordnare ökade även 

sannolikheten att handlingsplaner följdes och att frågan kunde hållas prioriterad i kommunen. 

De vanligaste insatserna som kommunerna erbjuder är enligt kartläggningen stödsamtal i det 

akuta skedet (96 procent) och skyddat boende (80 procent). Andelen kommuner som erbjuder 

stödsamtal till både kvinnor som utsatts för våld samt stödsamtal för barn och unga som 

bevittnat våld i såväl akut skede samt över tid uppgick endast till 37 procent. Övriga resultat 

ur studien är att kommunerna efterfrågar stöd av SKL i form av kurser om kvinnofridsfrågor, 

metodutveckling av förebyggande arbete, spridning av goda exempel samt erfarenhets- och 

kunskapsutbyte i form av exempelvis nätverk. Utifrån ett primärpreventivt perspektiv betonas 

vikten av jämställdhetsarbete som ett fortsatt utvecklingsområde i kommunerna (SKL, 2009). 

 

Utredningen Slag i luften. En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) 

har utvärderat kvinnofridsuppdragen i de myndigheter som angavs i propositionen Kvinnofrid 

(SOU 1995:60). Det konstateras att arbetet med mäns våld mot kvinnor ses som ett 
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lågprioriterat område. Genom att utvärdera hur frågan har organiserats inom myndigheterna 

uttrycks hur frågan osynliggörs. Avsaknad av resurser i form av specialiserade tjänster eller i 

form av obligatoriska utbildningar för personalen menar de är ett tecken på att frågan inte 

blivit tillräckligt uppmärksammad. Utredningen pekar även på hur kommunerna bidrar till att 

osynliggöra problemet genom att överlåta ett stort ansvar på kvinnojourerna. De satsningar 

som sker i kommunerna är ofta i projektform vilket försvårar ett långsiktigt kvinnofridsarbete. 

Detta leder till att kunskapen blir personberoende och inte en del av kommunernas ordinarie 

verksamhet (SOU 2004:121). 

 

Kvinnovåldskommissionen lyfte 1995 frågan om upprättande av kommunala handlingsplaner 

för att öka uppmärksamheten för våld mot kvinnor och arbeta fram arbetsrutiner för 

handläggning av dessa ärenden. Förekomsten av handlingsplaner i Sveriges kommuner har 

sedan dess kartlagts vid ett flertal tillfällen. Amnesty genomförde 2004 en undersökning som 

visade att skillnaderna mellan Sveriges kommuners kvinnofridsarbete är stora. Vissa 

kommuner arbetar aktivt med kvinnofridsarbete medan andra kommuner tenderar prioritera 

frågan mycket lågt. Kännetecknande för dessa kommuner är avsaknad av riktlinjer för 

socialtjänstens arbete och brister i informationsmaterial till våldsutsatta kvinnor. De 

kommuner som inte prioriterar frågan förlitar sig till stor grad till ideella kvinnojourer. 

Amnesty menar att kommunerna behöver lagstadgade krav på att ta ansvar för våldsutsatta 

oavsett boendekommun (Amnesty, 2005).  

 

3.4.1 Kommunala handlingsplaner 

Inom samma undersökning ställdes frågan till kommunerna om de hade utarbetat 

handlingsplaner för sitt arbete med mäns våld mot kvinnor. Det framkom att 110 av 214 

svarande kommuner hade utarbetat handlingsplaner för detta område och flertalet kommuner 

som ännu inte hade det arbetade med framtagande av handlingsplaner (Amnesty, 2005). 

 

Vid en inventering, ett år senare visades en ökning av andelen kommuner som hade 

handlingsplaner. Socialstyrelsen tillsammans med länsstyrelserna genomförde denna 

inventering och det framkom att 206 av landets 290 kommuner hade en handlingsplan för sitt 

arbete med våldsutsatta kvinnor. De fann att handlingsplanernas kvalitet varierade mellan 

kommunerna. Vanligast var att planerna innehöll rutiner för att säkerställa att kvinnorna som 

kommer i kontakt med socialtjänsten snabbt får hjälp. Handlingsplan kunde även innebära ett 

dokument med formulerade mål och åtgärder för att nå dessa mål, för kommunen eller för 
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respektive verksamhet som handlingsplanen gällde. Ofta påtalades behovet av samverkan 

med andra myndigheter och organisationer samt behovet av informationsspridning i dessa 

dokument (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Utredningen Att ta ansvar för sina insatser - Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor 

(SOU 2006:65) påpekar att endast förekomst av handlingsplan inte utgör en garanti för att 

säkerställa kvalitet i kommunernas arbete med våld i nära relationer. Arbetet med våld i nära 

relationer är istället beroende av i vilken grad frågan uppmärksammas på arbetsplatsen och 

hur kommunerna har organiserat sitt kvinnofridsarbete (SKL, 2009; SOU 2006:65).  

 

3.4.2 Kompetens 

För att bemöta våldsutsatta inom socialtjänsten förutsätts en grundkompetens om våld mot 

kvinnor. De flesta handläggare som kommer i kontakt med problemet är utbildade 

socionomer men skillnaden mellan enskilda handläggares arbetssätt är stor. Detta kan delvis 

förklaras genom att grundutbildningen på universitet och högskolor fokuserar på olika 

förklaringsmodeller till mäns våld mot kvinnor, delvis av att en hög personalomsättning inom 

kommunernas socialtjänst försvårar fortbildning och fördjupning (Heimer & Sandberg, 2008). 

I utredningen Slag i luften (SOU 2004:121) konstateras även att arbetet med mäns våld mot 

kvinnor inte anses vara ett eget kompetensområde inom socialt arbete, vilket förs fram som en 

förklaring till kompetensbristen hos yrkesverksamma socialarbetare. Det går inte att efterfråga 

formell kompetens vid rekrytering av personal då det inte finns någon formaliserad 

kompetens att införskaffa (ibid.). Genom kunskap om våldets mekanismer följer en ökad 

förståelse för mäns våld mot kvinnor och detta bidrar till att våldsutsatta kan få adekvat hjälp. 

Vidareutbildning på området påtalas därför som eftersträvansvärt för socialarbetare som 

kommer i kontakt med våld i nära relationer (SKL, 2009). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel behandlas de teorier som kommer att användas för att analysera studiens 

insamlade data. Organisationsteorin tillhandahåller en stor mängd begrepp som hjälper till att 

förklara sociala och samhälleliga aktiviteter (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005). I 

det kommande avsnittet ges ingen fulltäckande presentation av alla dessa begrepp eller 

organisationsteorin som helhet. De begrepp som lyfts fram och förklaras är de som bedömts 

som relevanta för uppsatsens analys. 

4.1 Organisationsteori 

Inom organisationsteorin är organisationer ett brett begrepp och kan omfatta allt från en 

grupp vänner till internationella samfund som FN. Alla människor är i någon form 

medlemmar i organisationer och spenderar en stor del av livet som aktiva i organiserade 

verksamheter. Av den anledningen blir organisationer något som i stor utsträckning tas för 

givet. Detta gör att en organisations påverkan på en enskild individs handlande kan bli något 

man förbiser i analyser då man tar organisationens plats som något givet och utom räckhåll 

för påverkan (Eriksson-Zetterquist m.fl., 2005). 

 

Organisering är den process som skapar organisationer och innebär att sammanslutning av 

flera individer för att uppnå ett gemensamt mål. Människor väljer att organisera sig när de vill 

utföra något som de inte kan utföra på egen hand. Organisation ger tillträde till större resurser 

och ibland kompetens som man själv inte besitter. Detta gör det dock nödvändigt att 

samarbeta med andra (Eriksson-Zetterquist m.fl., 2005). För en socialsekreterare är 

socialtjänsten den organisation som ger dem tillträde till den makt och de resurser de behöver 

för att utöva sitt arbete. För att få tillträde krävs formell kompetens, oftast i form av en 

socionomexamen (Bergmark, Lundström, Minas & Wiklund, 2008). 

 

Nyinstitutionell organisationsteori växte fram som ett ifrågasättande av den traditionella 

organisationsteorins antagande att organisationer är rationella verktyg för att uppnå mål. 

Istället menar man att organisationer är institutionaliserade. Det betyder att omgivningens 

påverkan och tidigare sedvanor är det som styr hur arbetet ser ut i en organisation. 

Institutioner förstås som mönster av kollektiv handling och är något som växer fram när vi 

konstruerar vår sociala verklighet tillsammans med andra. Institutioner är till för att ge 

trygghet och skapa ordning i vår omvärld, de hjälper oss på så sätt att hantera det osäkra och 
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ger stabilitet. Detta innebär dock att institutioner begränsar våra tolkningar av omvärlden och 

gör även det mänskliga beteendet mer konformt (Eriksson-Zetterquist m.fl., 2005). 

 

Isomorfism är ett begrepp inom nyinstitutionell organisationsteori som används för att 

förklara varför organisationer som verkar inom samma organisationsfält tenderar att se 

likadana ut. Normativisomorfism förekommer när en arbetsgivare anställer personer med 

samma utbildning. Det sker då en professionalisering av arbetsplatsen och arbetet påverkas av 

att alla som arbetar där har en gemensam värdegrund från utbildningen. Tvingande 

isomorfism är när större organisationer utövar sitt inflytande över mindre organisationer och 

tvingar dem att anpassa sig. Detta sker ofta på den politiska arenan där exempelvis staten kan 

tvinga kommuner att agera på ett särskilt sätt genom lagstiftningen (Eriksson-Zetterquist 

m.fl., 2005; Grape, Blom & Johansson, 2006).  

 

När flera organisationer ska samverka används inom organisationsteorin begreppet 

verksamhetsdomän för att avgränsa det område som aktörerna praktiskt ska samarbeta inom. 

Går samarbetet bra och samverkan mellan aktörerna fungerar väl råder domänkonsensus. De 

inblandade parterna är då överens om vilka befogenheter och arbetsuppgifter alla har och man 

får då en samverkan där alla bidrar med det de är bra på. När samarbetet istället går dåligt 

råder istället domänkonflikt. Vid domänkonflikter är de inblandade parterna oense om vem av 

dem som har ansvaret för att arbetsuppgifterna blir utförda eller så finns det en konflikt om 

vem som är bäst lämpad att utföra uppgifterna (Grape m.fl., 2006). 

 

4.2 Socialtjänstens organisering 

Personalens kompetens och kunskap brukar ses som en grundläggande resurs och 

förutsättning för arbetet inom människobehandlande organisationer som exempelvis 

socialtjänsten (Bergmark m.fl., 2008). Andelen kvinnor inom socialtjänsten är mellan 80 och 

90 procent av de anställda. Andelen svenskfödda uppgår till cirka 80 procent. Tre fjärdedelar 

är socionomer och ytterligare tio procent har annan högskoleutbildning (Bergmark & 

Lundström, 2000; Byberg, 2002; Stranz, 2007). Stranz (2007) konstaterar dock i sin 

avhandling att socialsekreterarnas karakteristika, exempelvis ålder och utbildningsnivå, inte 

har någon avgörande inverkan på hur arbetet bedrivs. Istället styr lokala regler den praxis som 

utvecklas på arbetsplatsen (ibid.).  
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Kommuner tenderar idag att i stor utsträckning specialisera sin socialtjänst. Specialiseringen 

genomförs för att effektivisera verksamheten och klienthanteringen. Detta görs genom att 

socialsekreterarna arbetar inom mindre enheter där de endast hanterar en viss sorts frågor. De 

blir då experter på att hantera ärenden inom sina arbetsområden. En konsekvens utav detta är 

att socialsekreterarna endast stöter på en viss sorts klienter i sitt arbete. En kritik mot 

specialiseringstrenden inom socialtjänsten är också att det strider mot den helhetssyn som 

bland annat förordas i socialtjänstlagen (Bergmark m.fl., 2008).  

 

En hög grad av specialiserade enheter medför även att det krävs ett sorteringsarbete när 

klienten tar kontakt med socialtjänsten för att se till att klienten hamnar på rätt enhet. För 

klienterna kan detta få konsekvensen att organisationen blir svårare att ta kontakt med. Det 

blir mer komplicerat att veta var man ska vända sig för att få hjälp om ens problem inte helt 

passar in hos de enheter som finns (Bergmark m.fl., 2008). Att det inte är tydligt för personer 

som är utsatta för våld i nära relationer vart de ska vända sig till inom socialtjänsten menar 

Heimer och Sandberg (2008) är ett exempel på att arbetet med våld i nära relationer är ett 

lågprioriterat område. Då socialtjänsten sällan är organiserad så att det finns specialiserade 

enheter för våld i nära relationer blir en följd att specialistkunskap är ovanlig när det gäller 

våld i nära relationer. När det inte finns en grupp som har ansvaret att hantera dessa frågor 

och de istället hamnar på olika avdelningar beroende på vem som tar emot klienten så 

kommer även utformningen av biståndet att se olika ut (ibid.). En konsekvens som följer då 

man inordnar våld i nära relationer under befintliga funktioner inom socialtjänsten är att 

problemet har en tendens att försvinna. Klienten blir då ofta bemött utifrån den problematik 

som är aktuell för den avdelning inom socialtjänsten där den sökt hjälp men får ingen hjälp 

med våldet (SOU 2004:121). 

 

Den förändring, med inriktning på specialisering, som socialtjänsten genomgått de senaste 

åren har varit styrd av politiska argument om rationalisering snarare än tankar om klienters 

bästa. Det saknas även stöd i forskning för att specialisering ger bättre resultat och en 

effektivare socialtjänst. Specialiseringen av socialtjänsten kan därför ses som en 

institutionaliserad föreställning. Socialt arbete är ett yrke som i hög grad styrs av andra som 

står utanför det egna professionella fältet, den kommunala socialtjänsten är i synnerhet en 

politikerstyrd organisation. Vilka problem socialarbetare ska arbeta med och på vilket sätt 

detta ska ske bestäms därför ofta av andra än socialarbetarna själva (Bergmark m.fl., 2008). 
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Socialt arbete är ett yrkesområde som genomgår en professionaliseringsprocess. Den ökade 

professionaliseringen medför att socialarbetare får mer makt vilket leder till ökad diskretion 

för den enskilde socialarbetaren. Stranz (2007) menar att det i sin tur borde leda till ökade 

bedömningsskillnader. Något som motverkar detta menar han är att professionaliserings-

processen även medför att socialarbetare som yrkesgrupp sluter sig kring en enhetlig 

kunskapsbas och värderingar. Detta borde ge en ökad likriktning i handläggarnas 

bedömningar (ibid.). Ett resultat av professionaliseringsprocessen är att socialarbetare blir 

tryggare i sin yrkesroll och då har de mer is i magen när de ska fatta beslut. Det här leder dock 

till att man väntar längre innan man fattar beslut om att ingripa (Wiklund, 2006). 

 

4.3 Gräsrotsbyråkrat 

Gräsrotsbyråkrater är de tjänstemän som är verksamma längst ut i en byråkratisk organisation 

och vars främsta arbetsuppgift är att träffa och hantera personer som kontaktar organisationen. 

Att gräsrotsbyråkratens arbete till stor del innefattar kontakt med människor medför att 

arbetsuppgifterna inte kan detaljregleras. Den mellanmänskliga aspekten av yrket kräver 

flexibilitet och möjlighet till situationsanpassning för att kunna möta alla olika personer och 

ge dem den service de har rätt till. Det medför dock samtidigt att gräsrotsbyråkraten tillmäts 

en relativt stor frihet i sin yrkesutövning (Johansson, 2007). 

 

Gräsrotsbyråkrater är verksamma inom byråkratiska organisationer. Dessa organisationer har 

hand om en viss sorts ärenden och således vänder sig personer till organisationen när de har 

en viss sorts problematik. Byråkratin är på detta sätt specialiserad. Denna byråkratiska 

specialisering innebär att varje enskild organisation endast har hand om en del av sina 

klienters liv. För att en organisation ska kunna hantera en person måste denna person därför 

först bli en klient. Skapandet av en klient är gräsrotsbyråkratens första uppgift när den träffar 

en ny person. Klientskapandet innebär att man reducerar en hel individ till något som är 

hanterbart för organisationen genom att skala bort allt som inte är relevant för just denna 

specialiserade organisation. De gränser som organisationens specialiseringsområde utgör är 

de ramar som gräsrotsbyråkraten arbetar med när klienten konstrueras. Det är dessa gränser 

som begränsar gräsrotsbyråkratens arbete och gör att denne inte är helt fri i sin yrkesutövning. 

Organisationens avgränsade specialiseringsområde kommer också att styra gräsrots-

byråkratens uppfattning om klienten då denne endast blir en klient om den uppfyller kraven 

från organisationen (Johansson, 2007). 
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5. Metod 

Detta kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt och hur datamaterialet har insamlats och 

analyserats. Kapitlet innehåller en redogörelse för litteratursökning, urval och datainsamling. 

Detta följs av ett stycke som beskriver enkäten och arbetet med att utforma denna, därefter 

behandlas bortfall och överväganden kring analys av datamaterialet som genomförts. 

Metodkapitlet avslutas sedan med en diskussion. 

 

5.1 Litteratursökning 

Litteratur till studien hittades genom ett kedjesökningsförfarande där utgångspunkten var 

boken Våldsutsatta kvinnor som är skriven av Heimer och Sandberg (2008) och publicerad av 

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Därefter har kompletterande 

litteratursökningar genomförts i databaserna Libris och DiVA med sökorden: våld i nära 

relationer, mäns våld mot kvinnor, socialtjänst organisation, nyinstitutionell 

organisationsteori. 

 

5.2 Urval och population 

Studiens population utgörs av utredande socialsekreterare vars arbetsuppgifter innefattar 

myndighetsutövning och arbetar i kommuner som deltar i projektet Familjevåldsteam 

Nordväst (FVT). Sju kommuner belägna i nordvästra Stockholm deltar i FVT: Järfälla, 

Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby och Upplands-Bro. I enlighet med 

uppsatsuppdragets önskemål utgör studien en totalundersökning med samtliga utredande 

socialsekreterare som respondenter. Gruppchefer eller personer med liknande position i 

samtliga kommuner har insamlat förteckningar över berörda respondenter och har sedan 

vidarebefordrat dessa till studiens författare. Studiens population uppgick slutligen till 257 

socialsekreterare.  

 

5.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har genomförts med en webbaserad enkät ställd till de utredande 

socialsekreterarna i ovan nämnda kommuner. Då enkäten var webbaserad och distribuerades 

via e-post fanns ingen möjlighet att träffa respondenterna och på så vis förbättra 

svarsfrekvensen. Enkäten presenterades istället på ett möte för Familjevåldsteamets 

ledningsgrupp i syfte att de sedan skulle kunna informera om enkäten i sina respektive 

kommuner. Förhoppningen var att detta förfarande skulle leda till ökad svarsfrekvens.  
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Genom att distribuera en enkät via e-post till samtliga utredande socialsekreterare har 

uppgifter om deras uppfattningar om arbetet med våld i nära relationer i kommunen insamlats. 

Enkäten gjordes tillgänglig för respondenten genom enkätverktyget Surveymonkey på 

Internet. E-posten innehöll ett följebrev samt en länk till enkäten (se Bilaga 3. Följebrev). 

Varje e-post innehöll en länk som var unik för varje respondent. Enkätverktyget tillåter att 

innehållet i respondenternas svar behandlas anonymt medan det ändå håller isär vilka som 

svarat. På så sätt möjliggjordes en kontroll över vilka som besvarat enkäten samt möjligheten 

att skicka påminnelser till dem som inte besvarat enkäten. I följebrevet blev respondenterna 

informerade om studiens syfte, om resultatens användning samt om att deras svar är anonyma. 

De fick även en kortare instruktion kring hur enkäten skulle besvaras (se Bilaga 3. Följebrev).  

 

Datainsamlingen pågick i tre veckor under hösten 2009. En första påminnelse skickades ut 

efter tio dagar, därefter skickades ytterligare två påminnelser ut. En påminnelse skickades 

även till de som under datainsamlingsperioden endast besvarat enkäten delvis där de ombads 

att slutföra enkäten. 

 

5.3.1 Kommunernas kvinnofridsarbete 

I respektive kommun har utvecklingsledare eller motsvarande kontaktats för att få 

kompletterande uppgifter om kommunens kvinnofridsarbete. Uppgifterna som har inhämtats 

per telefon var om kommunerna har en utsedd kvinnofridssamordnare, om kommunen driver 

en egen kvinnojour eller om de lämnar verksamhetsbidrag till befintlig ideellt driven 

organisation samt vilka övriga projekt för kvinnofrid som pågår i kommunen. Information om 

under vilken nämnd kommunerna organiserar sin Individ och familjeomsorg har inhämtats 

från kommunernas hemsidor. 

 

5.3.2 Enkäten 

Frågorna i enkäten var i huvudsak utformade med standardiserade svarsalternativ där endast 

ett alternativ var kryssbart. Det förekom även möjlighet till ett öppet svarsalternativ om 

respondenten inte ansåg att de förvalda alternativen skulle passa dem. Företrädelsevis 

utformades enkäten med ett jämnt antal svarsalternativ då detta gjorde det möjligt att undvika 

en överrepresentation av mittenalternativ i besvarandet. Några frågor utformades så att 

svarsalternativen skulle rangordnas sinsemellan. Detta för att få reda på vilka alternativ 
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socialsekreterarna prioriterade då det annars antogs att de på dessa frågor skulle komma att 

kryssa samtliga alternativ (se Bilaga 1. Enkätfråga 18, 21 och 23).  

 

Under utformningen testades enkäten i flera steg där personal från familjevåldsteamet, några 

utredande socialsekreterare samt personer med kunskaper i kvantitativa metoder fick yttra sig 

kring frågornas formuleringar, svarsalternativ och enkätens utformning. Testerna av enkäten 

gav även möjlighet att testa webenkätsverktyget. 

 

Inom ramen för den ordinarie verksamheten på Stockholms universitet erhålls inte 

möjligheten att utforma en webenkät till studenter. Efter konsultation med SPSS Sverige samt 

IT-avdelningen på Stockholms universitet rekommenderades användning av enkättjänsten på 

www.surveymonkey.com, varefter licens till denna tjänst löstes. 

 

5.4 Svarsfrekvens och bortfall 

Enkäten distribuerades till totalt 257 socialsekreterare. Av dessa har 184 personer besvarat 

enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 72 procent. I följebrevet angavs en länk för att 

avböja att medverka i studien, 31 personer har nyttjat denna möjlighet och dessa har heller 

inte erhållit någon påminnelse. Av dessa har dock sju besvarat enkäten delvis innan de valde 

att inte fortsätta att delta i studien. Det förekommer även ett internt bortfall på vissa frågor 

som kommer av att ytterligare sju personer besvarat enkäten delvis. Båda dessa gruppers svar 

ingår på de frågor som de besvarat. 

 

Av det externa bortfallet kvarstår 49 personer som inte givit någon respons överhuvudtaget. 

Dessa fördelar sig på samtliga kommuner men flest svar saknas från Järfälla (21st), som också 

var den kommun som innehöll flest respondenter, och Solna (16st). De orsaker som ligger till 

grund för varför dessa personer inte valt att aktivt avböja medverkandet i studien kan 

möjligtvis härledas till en hög arbetsbelastning. Det kan även vara så att personen inte 

befunnit sig på sitt arbete under datainsamlingsperioden med anledning av exempelvis 

sjukdom eller föräldraledighet. Hade enkäten distribuerats på plats till socialsekreterarna hade 

dessa frånvarande personer kunnat uteslutas ur populationen. 

 

Genom att använda en webenkät förväntades ett lågt bortfall. Enkäten kunde besvaras vid 

valfri tidpunkt och utan närvaro av andra vilket leder till minskad påverkan av 
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arbetssituationen samt en ökad anonymitet. Dessa faktorer har vid tidigare undersökningar 

visat sig leda till ökad svarsfrekvens (Hawdon, Shropshire & Witte, 2009). 

 
Tabell 5.1. Totalt antal socialsekreterare och besvarade enkäter 
Kommun Antal 

socialsekreterare 
Besvarade 

enkäter 
Svarsfrekvens  i 

procent 
 

Järfälla 52 31 60  
Sigtuna 47 35 75  
Sollentuna 38 33 87  
Solna 37 21 7  
Sundbyberg 31 21 68  
Upplands Väsby 35 30 86  
Upplands-Bro 17 13 77  
Totalt 257 184 72  

 

Den höga svarsfrekvensen kan innebära att de som tagit sig tid att besvara enkäten är de som i 

störst utsträckning stöter på våld i nära relationer och att de ser problemet som angeläget att 

uppmärksamma. Bortfallet kan då vara en indikation på att de socialsekreterare som undviker 

att besvara enkäten gör det på grund av att de saknar intresse eller kunskap. Resultatet hade 

därför kunnat påverkas om dessa personer deltagit i studien såtillvida att kunskaperna om våld 

i nära relationer i kommunerna i själva verket visat sig vara ännu lägre. 

 

5.5 Databearbetning 

Det insamlade datamaterialet behandlades uteslutande kvantitativt. Databearbetningen skedde 

i två steg. Först exporterades materialet från Surveymonkey till Excel för att sedan importeras 

till SPSS version 17. Redovisning och analys av materialet bygger på frekvenstabeller och 

korstabuleringar. Materialet presenteras som relativa frekvenser där inget annat anges. För 

analysen av materialet skapades nya variabler genom att slå samman vissa svarsalternativ för 

att få färre variabelvärden med större tyngd. En mer utförlig beskrivning av hur de nya 

variablerna konstruerades finns bifogat i en bilaga till uppsatsen (se Bilaga 4. 

Sammanslagning av variabler).  

 

De arbetsgruppsindelningar som redovisas i resultatet är barn- och familj, ekonomi, vuxen 

och mottagning. Barn- och familj avser de respondenter som arbetar i en barngrupp, 

ungdomsgrupp samt de som arbetar i en kombinerad barn- och ungdomsgrupp. I denna grupp 

ingår även de som under det öppna alternativet givit ett svar som kom att kategoriseras in 

under barn- och familj, exempelvis familjehemssekreterare. Vuxen innebär de som arbetar 
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med missbruk och inom socialpsykiatrin. Mottagningsgruppen är alla som arbetar med 

mottagning, oavsett om det rör sig om mottagning på en familjeenhet eller en ekonomienhet.   

 

Enkäten besvarades av få män, utlandsfödda, icke socialsekreterare samt respondenter med 

annan grundutbildning än socionom och således har inga analyser utifrån dessa 

bakgrundsvariabler utförts.  

 

5.6 Metoddiskussion 

Genom att använda en webbaserad enkät var det möjligt att genomföra en totalundersökning 

trots att antalet socialsekretare i målpopulationen var relativt stort. Webenkäter anses vara 

mer lättillgängliga än postenkäter och ger också högre svarsfrekvenser. Webenkäter tillåter 

även skip-logic, en funktion som medför att respondenterna inte behöver besvara frågor som 

inte är relevanta för dem. Detta gör att enkätens omfattning kan minskas vilket är positivt för 

respondenten då det inte tar onödig tid i anspråk (Hawdon, Shropshire & Witte, 2009).  

 

För att öka tillförlitligheten på utformningen av frågorna fick personalen på 

Familjevåldsteamet tidigt i processen ta del av enkäten för att lämna synpunkter. Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) menar att en enkät inte bör vara mer omfattande än 

studiens syfte kräver. Med detta i åtanke ströks en del frågor som bedömdes sakna relevans 

efter återkopplingen. Andra frågor formulerades om för att bättre svara mot studiens syfte. 

Efter att enkäten arbetats om testades den på personer från Familjevåldsteamet och ett antal 

socialsekreterare. Resultatet från testomgången var positivt och ingen utav deltagarna uppgav 

att de hade missförstått frågorna. Däremot saknades några svarsalternativ på fråga 9, 14 och 

15 och enkäten kunde kompletteras med dessa.  

 

För att undvika systematiska fel i konstruktionen menar Esaiasson m.fl. (2007) att man kan 

använda frågekonstruktioner som beprövats i tidigare studier samt tillfråga vana 

frågekonstruktörer. Genom att använda formuleringar om bakgrundskarakteristika från 

tidigare enkätstudier (Stranz, 2007) samt frågorna beträffande uppfattningar om ansvar 

(Byberg, 2002) har beprövade frågekonstruktioner använts till enkäten. Två vana 

frågekonstruktörer tillfrågades även under utarbetningen av enkätfrågorna, dessa faktorer 

stärker resultatens tillförlitlighet. 
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För att förenkla besvarandet av enkäten har en hög grad av strukturerade svarsalternativ 

använts, förhoppningen var att det ska leda till en ökad svarsfrekvens. Ejlertsson (2005) 

menar att strukturerade svarsalternativ snabbar upp svarsprocessen och leder till en ökad 

andel svarande. Frågorna med rangordningsfunktion utformades för att få en indikation på hur 

respondenterna prioriterar bland ett antal givna alternativ. Rangordningsfrågor är ett bra 

verktyg för att mäta personers inställningar men en vanlig anledning till internt bortfall på 

rangordningsfrågor är att respondenterna besvarar dem på ett felaktigt sätt (Ejlertsson, 2005). 

Enkätverktyget möjliggjorde en konstruktion av svarsalternativen som tvingar respondenterna 

att besvara frågorna på ett korrekt sätt. Trots detta kvarstår en problematik med att tvinga 

respondenten att rangordna ett på förväg bestämt antal svarsalternativ oavsett hur många de 

anser skall ingå. Det visade sig även att en del respondenter besvarade dessa frågor på ett 

felaktigt sätt genom att de valde det öppna svarsalternativet och istället för att specificera ett 

eget alternativ svarade de att samtliga svarsalternativ är viktiga. Följaktligen blev det ett visst 

internt bortfall på dessa frågor. 

 

Begreppet våld i nära relationer har genomgående i enkäten och studien använts som ett 

samlingsbegrepp för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot individer som har en nära relation 

till förövaren. I begreppet inkluderas även undergrupper som exempelvis barn som bevittnar 

våld, hedersrelaterat våld samt våld i samkönade relationer. För att klargöra detta till 

respondenterna infogades en definition med denna innebörd i enkäten. Detta stärker 

tillförlitligheten i studiens resultat då respondenterna i och med instruktionen styrs mot en 

likartad uppfattning om vad som avses med begreppet våld i nära relationer i enkäten. När 

enkäten testades inkom en synpunkt på två frågeformuleringar som antyder att förövaren är en 

man (se Bilaga 1. Enkätfråga 28 och 29). Det påpekades att så inte alltid är fallet, exempelvis 

i samkönade relationer. Formuleringarna fick trots detta kvarstå då det annars ansågs bli 

otydligt samt att det enligt statistik är endast i tre till fem procent av fallen där en man inte är 

förövaren (Heimer & Sandberg, 2008). 

 

Det finns flera fördelar med användandet av webbenkät. Den blev på detta sätt lättdistribuerad 

till en stor population trots att dessa är utspridda geografiskt samt arbetar på olika enheter och 

förvaltningar inom kommunerna. Då enkäten testades visade den sig vara lättillgänglig och 

enkel att besvara vilket kan tänkas ha en positiv effekt på svarsfrekvensen. Enkätverktyget har 

en funktion som förhindrar respondenten att hoppa över enskilda frågor. Det går även att 

kräva att frågan besvaras enligt instruktion. Detta medför ett minskat internt bortfall. Genom 
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denna tvingande funktion kan frågorna ha besvarats trots att respondenten saknat uppfattning i 

frågan. Sju respondenter har avböjt vidare medverkan efter att ha besvarat enkäten delvis, det 

kan tänkas att de gjort detta för att de inte velat besvara någon fråga men då inte kunnat hoppa 

över denna. Genom att införa ett neutralt svarsalternativ försökte detta problem förebyggas i 

den mån det tilläts. Fördelarna med tvingande svarsalternativ för ett minskat internt bortfall 

har bedömts vara av större vikt. Ytterligare en fördel med webenkät är att materialet inte 

behövde kodas in manuellt. På detta sätt kunde eventuella slumpmässiga felkällor beroende 

på den mänskliga faktorn undvikas i detta led (Esaiasson m.fl., 2007). 

 

I Järfälla och Solna var svarsfrekvensen mindre än i de övriga kommunerna. Det var under 60 

procent av de distribuerade enkäterna som besvarades i dessa kommuner. Eftersom ett högre 

bortfall kan snedvrida resultaten bör utfallet för de kommunerna tolkas med viss försiktighet. 

 

De olika specialiserade enheterna kan ha tolkat frågan om ansvar att utreda ärenden som rör 

våld i nära relationer olika. Det kan komma sig av att de olika enheterna lägger varierande 

betydelse i begreppet utreda. För ekonomi och mottagningsgrupperna kan detta ansvar 

innebära att finna rätt instans för klienten. Detta gäller framförallt mottagningsgrupperna som 

utför en sortering av klienten som en del av förhandsbedömningen. För barn- och 

familjegrupperna respektive vuxengrupperna kan utreda innebära att de lägger en mer 

omfattande och ingripande betydelse i begreppet. Detta bör exempelvis beaktas i analysen av 

frågan om vilka som ansåg sig ha ett ansvar att utreda ärenden som innefattar våld i nära 

relationer.  

 

Studiens resultat togs fram genom en totalundersökning av målpopulationen. Resultaten är 

således representativa för målgruppen utredande socialsekreterare i de kommuner som ingår i 

Familjevåldsteam Nordväst. Vidare generaliseringsanspråk utanför de undersökta 

kommunerna är inte möjliga av flera anledningar. Deltagandet i projektet Familjevåldsteam 

Nordväst gör kommunerna unika genom att de redan i någon mån riktat särskild 

uppmärksamhet åt våld i nära relationer. Resultaten kan dock vara giltiga för andra kommuner 

som ingår i projekt på området våld i nära relationer. De undersökta kommunerna är samtliga 

storstadskommuner i Stockholms län vilket gör att resultaten av studien inte går att 

generalisera till övriga delar av landet. En aspekt med storstadskommuner är att de har en 

omfattande socialtjänst där organisationen kan tänkas ha en högre grad av specialisering än 

mindre kommuner ute i landet (Bergmark & Lundström, 2005). Som en följd utav detta 
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förekommer ofta omorganiseringar, vilket gör att resultaten av denna studie blir representativt 

endast för dessa kommuner som de såg ut vid undersökningstillfället. Då datamaterialet är 

relativt omfattande kan resultaten vara användbara för andra som har intresse av 

socialsekreterares arbete med våld i nära relationer. 
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6. Resultat och analys 

I föreliggande kapitel redovisas studiens resultat och analys. Resultaten redovisas i fem 

övergripande teman. Till en början är socialsekreterarna i fokus och därefter fokuseras 

redovisningen på strukturella förutsättningar i kommunerna och socialtjänstens ansvar för 

våldsutsatta. Analyser och värderingar av resultaten görs löpande genom texten.  

 

6.1 Socialsekreterarna och deras kunskaper 

Studiens population uppvisar en hög grad av homogenitet vad gäller bakgrundskarakteristika. 

Av Tabell 6.1 framgår att 91 procent av respondenterna är kvinnor och 84 procent födda i 

Sverige. Av dessa arbetar 97 procent som socialsekreterare och 94 procent har 

socionomexamen. Samtliga utom en har examen i någon form från antingen högskola eller 

universitet. En liknande fördelning avseende kön och etnicitet framkommer i andra studier. 

Andelen socionomer och högskoleutbildade är däremot högre än i andra studier (se 

exempelvis Bergmark & Lundström 2000; Stranz, 2007). Medelåldern är 41 år med en 

spridning mellan 24 och 66 år. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten i Tabell 6.2 visar att en tredjedel av populationen har en vidareutbildning inom 

socialt arbete. Sett till hur denna fördelning ser ut i kommunerna står Upplands-Bro ut där 

endast 15 procent av respondenterna har vidareutbildning, att jämföras med 43 procent i 

Sundbyberg som ligger högst. Genom analys av hur länge respondenterna har arbetat inom 

Tabell 6.1. Beskrivning av undersökningspopulationen n=184   

    Fördelning i procent   Antal   

Kön      
Kvinna   91  168  
Man  9  16  
Födelseland      
I Sverige  84  155  
Utanför Sverige  16  29  
Tjänst      
Socialsekreterare  87  161  
1:e socialsekreterare  10  18  
Annat  3  5  
Grundutbildning      
Socionom  94  172  
Annan högskoleutbildning  5  10  
Annan utbildning  1  1  
Arbetsgrupp      
Barn och familj  48  88  
Ekonomi  22  40  
Vuxen  20  37  
Mottagning   10   19   
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kommunen och mängden vidareutbildning förefaller det finnas ett samband mellan 

personalomsättning och vidareutbildning såtillvida att de som stannat längre på sin tjänst även 

i större utsträckning är vidareutbildade. Resultatet är logiskt mot bakgrund av att de som 

stannar längre på sin tjänst sannolikt även har större möjligheter att vidareutbilda sig (Heimer 

& Sandberg, 2008). Upplands-Bro är den kommun som har högst personalomsättning medan 

Sundbyberg är den kommun som har lägst personalomsättning (se Bilaga 2. Tabell 1).  

 
Tabell 6.2. Antal vidareutbildade i socialt arbete fördelat på kommun i procent.  

Kommun  Ja  Nej Totalt Antal  
Järfälla 37 63 100 30   
Sigtuna 29 71 100 35  
Sollentuna 27 73 100 33  
Solna 29 71 100 21  
Sundbyberg 43 57 100 21   
Upplands Väsby 37 63 100 30  
Upplands-Bro 15 85 100 13   
Totalt 32 68 100 183  

 

Vad gäller vidareutbildningar som rör våld i nära relationer svarar 96 procent av 

respondenterna att de antingen helt saknar utbildning på området eller att de endast tagit del 

av enstaka föreläsningar i ämnet. Närmare hälften uppger att de inte har någon 

vidareutbildning alls. Den andra hälften svarar att de har gått på en föreläsning i ämnet. 

Endast 4 procent har läst en kurs på ett universitet eller en högskola (se Bilaga 2. Tabell 2). I 

SOU 2004:121 konstateras att det är svårt för kommunerna att efterfråga formell kompetens 

på området vid nyanställning då det finns brister i utbudet av kurser och formella utbildningar 

rörande våld i nära relationer. 

 

På frågan om de ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att hantera ärenden som rör våld i nära 

relationer svarade 16 procent att deras kunskaper var helt tillräckliga (se Bilaga 2. Tabell 3). 

De övriga som svarade att de helt eller delvis saknade tillräckliga kunskaper fick besvara en 

följdfråga om vad de behövde för att bättre hantera dessa ärenden. En majoritet av dem som 

saknade tillräckliga kunskaper ansåg att vidareutbildning skulle vara av störst betydelse för 

dem (se Bilaga 2. Tabell 4). När vi ställer utbildning mot upplevd förmåga att hantera den 

aktuella problematiken framkommer ett samband som visar att vidareutbildning innebär en 

ökad tilltro på sin förmåga att hantera ärenden som rör våld i nära relationer (se Bilaga 2. 

Tabell 5).  
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I SKL:s kartläggning framgår att bristande kompetens på området våld i nära relationer kan 

leda till att socialsekreterare inte upptäcker våldsproblematik i sina ärenden (se SKL, 2009). I 

och med den normaliseringsprocess som pågår i relationer med våld och svårigheterna för 

kvinnan att identifiera sig som utsatt kan det vara svårt för socialtjänsten att upptäcka våldet. 

För att bemöta klienter som är utsatta på ett bra sätt är det sannolikt viktigt att 

socialsekreterarna har kunskaper hur de ska hantera dessa ärenden och utbildning är en väg att 

öka kunskaperna på området (se Heimer & Sandberg, 2008).  

 

När man studerar hur stor andel som anser sig ha tillräckliga kunskaper att hantera ärenden 

som rör våld i nära relationer fördelat per arbetsgrupp ser vi att en tredjedel av respondenterna 

som arbetar i en mottagningsgrupp anser sig ha helt tillräckliga kunskaper för att hantera 

ärenden som innefattar våld i nära relationer. I barn- och familjegrupperna är motsvarande 

andel väsentligt lägre och så mycket som 37 procent har istället svarat att deras kunskaper är 

helt otillräckliga.  

 
Tabell 6.3. Anser sig ha tillräckliga kunskaper att hantera ärenden 
som rör våld i nära relationer fördelat per arbetsgrupp. Procent.  
Arbetsgrupp Helt   Delvis Inte alls Totalt Antal   
Barn- och familj 14 49 37 100 85  
Ekonomi 15 68 17 100 40  
Vuxen 11 57 32 100 37  
Mottagning 32 58 10 100 19   
Totalt 16 55 29 100 181  

 

Ser vi till hur upplevelsen av tillräckliga kunskaper fördelas över kommunerna så 

framkommer betydande skillnader. Lägst är kunskaperna i Sigtuna och Upplands-Bro där 

mindre än tio procent anser att deras kunskaper är helt tillräckliga. Motpolen utgörs 

framförallt av Järfälla där drygt var fjärde svarande menar att de har helt tillräckliga 

kunskaper på området. Jämförelsevis goda kunskaper hittar vi också i Sollentuna (se Bilaga 2. 

Tabell 6). 

 

6.2 Socialsekreterarnas uppfattningar och erfarenheter  

När det gäller erfarenheter av våld i nära relationer i ärendearbetet så framträder stora 

skillnader mellan kommunerna. Järfälla och Upplands-Bro är de kommuner där flest 

socialsekreterare svarat att de ofta stöter på våld i nära relationer. I dessa kommuner svarar 

också en stor del av respondenterna att våld i nära relationer är en fråga som uppmärksammas 
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på deras arbetsplats. Väsentligt lägre andelar som ofta har ärenden med våld i nära relationer 

finner vi i Sollentuna och Sundbyberg där var tredje svarat att det ofta förekommer. 

 
Tabell 6.4. Hur ofta man hanterar ärenden som rör våld i nära 
relationer fördelat på kommun. Procent. 

Kommun Ofta Sällan Totalt Antal   
Järfälla 76 24 100 29  
Sigtuna 51 49 100 35  
Sollentuna 36 64 100 33  
Solna 43 57 100 21  
Sundbyberg 33 67 100 21  
Upplands Väsby 47 53 100 30  
Upplands-Bro 83 17 100 12  
Totalt 51 49 100 181   
Ofta betyder att man stöter på våld i nära relationer minst en gång i månaden. Sällan att 
man aldrig gör det eller endast enstaka gånger per år. 

 

Av tabell 6.5 framgår att det i Järfälla och Upplands-Bro även är en stor andel respondenter 

svarat att det genomförts satsningar för att belysa problematiken med våld i nära relationer. 

Länsstyrelsen genomförde under 2008 en granskning av kvinnofridsarbetet i Järfälla och 

Upplands-Bro. Båda kommunernas kvinnofridsarbete kritiserades då och de uppmanades 

förbättra sitt arbete med våldsutsatta (se Länsstyrelsen, 2009b; 2009c). Satsningar till följd av 

denna kritik kan vara en orsak till att dessa kommuner skiljer sig från de övriga i studien.  

 
Tabell 6.5. Har det genomförts satsningar i kommunen för att 
belysa problematiken med våld i nära relationer fördelat på 
kommun. Procent. 

Kommun  Ja  Nej Totalt Antal 
Järfälla 70 30 100 27 
Sigtuna 46 54 100 33 
Sollentuna 81 19 100 31 
Solna 65 35 100 20 
Sundbyberg 71 29 100 21 
Upplands Väsby 48 52 100 29 
Upplands-Bro 73 27 100 11 
Totalt 63 37 100 172 

 

I tabellen ser vi även att i Sigtuna och Upplands Väsby anser mindre än hälften att det 

genomförts satsningar i kommunen för att belysa problematiken. Sigtuna och Upplands Väsby 

har också låga siffror på frågan om socialsekreterarna anser att våld i nära relationer är en 

fråga som uppmärksammas på deras arbetsplats (se Bilaga 2. Tabell 7). Mot bakgrund av att 

just dessa kommuner uppvisar låga tal på frågan om hur ofta socialsekreterarna har ärenden 

som rör våld i nära relationer förefaller det finnas ett samband mellan hur mycket fokus som 
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riktas på frågan och hur ofta socialsekreterarna stöter på våld i nära relationer i sitt arbete. I de 

kommuner som satsar på frågan tenderar socialsekreterarna att oftare se våldsproblematik i 

sina ärenden. 

 

Ser vi till funktionsindelning är det i ekonomi- och mottagningsgrupperna där respondenterna 

i störst utsträckning svarat att frågan uppmärksammas på deras arbetsplats. I vuxengrupperna 

återfinns de flesta som anser att frågan inte är uppmärksammad. Nära hälften av dem som 

arbetar i en vuxengrupp svarade att frågan inte uppmärksammas (se Tabell 6.6). Att våld i 

nära relationer i liten utsträckning uppmärksammas i vuxengrupperna kan förklaras med att 

det förefaller finnas ett samband med att det även är i dessa grupper som personalen uppger 

att de sällan har ärenden som rör våld i nära relationer (se Tabell 6.11). En tänkbar förklaring 

till att man sällan stöter på våld i nära relationer i dessa grupper är att klienterna i stor 

utsträckning är ensamstående. I de fall där klienten har familj och det förekommer 

våldsproblematik är det också möjligt att dessa ärenden, åtminstone i viss utsträckning, 

skickas till barn- och familjegrupperna för fortsatt handläggning av våldsproblematiken.  

 
Tabell 6.6. I vilken grad våld i nära relationer uppmärksammas på arbetsplatsen  
fördelat per arbetsgrupp. Procent   

Arbetsgrupp Uppmärksammad Inte uppmärksammad Totalt Antal  

Barn- och familj 63 37 100 85  
Ekonomi 76 24 100 40  
Vuxen 53 47 100 37  
Mottagning 76 24 100 19  
Totalt 65 35 100 172  
Kategorin Uppmärksammad är en sammanslagning av Mycket uppmärksammad och ganska uppmärksammad, Inte 
Uppmärksammad är en sammanslagning av Lite uppmärksammad och inte alls uppmärksammad. 

 

Det är något förvånande att hela 37 procent av dem som arbetar i barn- och familjegrupper 

anser att frågan inte uppmärksammas på deras arbetsplats då denna grupp i stor utsträckning 

svarat att de ofta hanterar ärenden som rör våld i nära relationer. En anledning till att få i 

barn- och familjegrupperna anser att frågan är uppmärksammad kan vara att de inte tycker att 

frågan får tillräckligt med uppmärksamhet i kommunen i förhållande till hur ofta de stöter på 

detta och hur viktigt de anser problemet vara. Ekonomigrupperna möter inte denna 

problematik lika ofta vilket kan utgöra en förklaring till att de anser att problemet ägnas större 

uppmärksamhet i förhållande till deras övriga arbetsuppgifter. 

 

När resultaten på frågan om uppmärksamhet fördelas över åldersgrupper framträder ett 

mönster som visar på att ju äldre socialsekreterarna är desto mer anser de att våld i nära 
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relationer är en fråga som uppmärksammas på deras arbetsplats (se Bilaga 2. Tabell 8). Att 

äldre i större utsträckning tycker att frågan uppmärksammas är möjligtvis ett resultat av att 

våld i nära relationer är en fråga som relativt nyligen blivit uppmärksammad i förhållande till 

andra frågor inom socialt arbete. Kvinnofridsfrågor har endast funnits på den politiska 

dagordningen under de senaste tjugo åren och fått ökad uppmärksamhet inom kommunerna 

under senare år. De äldre respondenterna i undersökningen uppfattar då frågan som en ny 

företeelse och den är då mer uppmärksammad enligt dem. För de yngre kan det förklaras som 

att det under den tid de varit yrkesverksamma har det varit ett annat fokus på frågan men att 

de efterfrågar ett ännu större fokus.  

 

6.3 Rutiner och handlingsplaner 

Betydelsen av att ha fungerande arbetsrutiner och att samtliga anställda har kännedom om 

dessa utgör en förutsättning för att socialtjänsten skall kunna upptäcka våld i nära relationer. 

Av tabell 6.7 framgår att nära två tredjedelar av socialsekreterarna inte har tillgång sådana 

rutiner – antingen genom att man inte känner till några eller att man uppfattar de inte 

existerar. Framförallt är det i Sigtuna och Upplands Väsby som socialsekreterarna uppger att 

det saknas rutiner för att upptäcka våld, såväl på den egna enheten som i kommunen. Den 

största tillgången till rutiner återfinns i Solna och Sollentuna.  

 
Tabell 6.7. Vetskap om förekomst av arbetsrutiner för att upptäcka våld i nära relationer 
fördelat på kommun. Procent.  

Kommun Ja, på enheten Ja, i kommunen Nej, det finns inte Vet ej Totalt Antal  
Järfälla 24 14 24 38 100 29   
Sigtuna 6 17 40 37 100 35  
Sollentuna 24 30 18 28 100 33  
Solna 19 43 5 33 100 21  
Sundbyberg 29 9 29 33 100 21   
Upplands Väsby 13 7 27 53 100 30  
Upplands-Bro 33 0 50 17 100 12   
Totalt 19 18 27 36 100 181  

 

Om vi studerar resultaten fördelade per arbetsgrupp ser vi att de som i störst utsträckning 

uppger förekomst av arbetsrutiner för att upptäcka våld i nära relationer är ekonomi- och 

mottagningsgrupperna (Bilaga 2. Tabell 9). Men osäkerheten kring arbetsrutiner finns 

genomgående i alla arbetsgrupper inom socialtjänsterna. Detta tyder på att även om det skulle 

finnas arbetsrutiner på enheten eller inom kommunen så är vetskapen om dem låg i 

arbetsgrupperna. 
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Handlingsplaner för hur socialsekreterare ska agera när det förekommer våld i nära relationer 

i ett ärende som de handlägger skiljer sig från arbetsrutiner för att upptäcka våld i nära 

relationer såtillvida att de blir aktuella först när våldet är upptäckt. För att undersöka om 

socialsekreterarna hade tillgång till en handlingsplan efterfrågades i studien kännedom om en 

handlingsplan. Handlingsplaner har i tidigare undersökningar visat sig förekomma i 70 

procent av landets kommuner men de varierar stort i kvalitet och innehåll (se Socialstyrelsen, 

2005). Utifrån andelen ja-svar i Tabell 6.8 kan vi sannolikt sluta oss till att någon form av 

handlingsplan existerar i samtliga kommuner. Men kännedomen om dessa varierar stort 

mellan respondenterna. Precis som när det gäller arbetsrutiner att upptäcka våldet är 

osäkerheten stor beträffande om det finns en handlingsplan för hur de ska agera om det 

förekommer våld i ett ärende som de handlägger. Kommunernas kvinnofridsarbete utifrån 

kännedom av handlingsplaner förefaller ha nått olika långt. Vidare framgår att Sigtuna och 

Upplands Väsby har lägst andel socialsekreterare med kännedom om en handlingsplan. Höga 

tal återkommer också här i Sollentuna och Solna där flest respondenter svarat att det finns en 

handlingsplan. Inom ramen för denna studie har innehållet i eventuell handlingsplan inte 

studerats. En orsak till att handlingsplanernas genomslagskraft inom organisationen är låg kan 

bero på att deras innehåll och kvalitet inte bedöms vara tillräckliga för att vara användbar och 

att de därför inte fått en vidare spridning via exempelvis enhetschefer. 

 
Tabell 6.8. Förekomst av handlingsplan för att hantera ärenden med våld i nära 
relationer fördelat på kommun. Procent. 

Kommun   Ja Nej Vet ej Totalt Antal   

Järfälla  43 32 25 100 28  
Sigtuna  15 28 47 100 34  
Sollentuna  53 13 34 100 32  
Solna  62 9 29 100 21  
Sundbyberg  33 29 38 100 21  
Upplands Väsby  23 37 40 100 30  
Upplands-Bro  42 42 16 100 12  
Totalt   37 28 35 100 178   

 

Om vi istället ser till vetskap om handlingsplaner inom de olika arbetsgrupperna visar det sig 

att 72 procent av respondenterna som arbetar i barn och familjegrupper svarat att det antingen 

inte finns en handlingsplan eller att de saknar vetskap om den. Likt förekomst av arbetsrutiner 

är det ekonomi- och mottagningsgrupperna som har störst kännedom om handlingsplaner (se 

Bilaga 2. Tabell 10). Stranz (2007) menar att det som har störst inverkan på socialsekreterares 

beslut är lokala regler och praxis på arbetsplatsen. Ser vi arbetsrutiner och handlingsplaner 

som något som bidrar till att utforma den praxis som styr arbetet med våld i nära relationer 
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kan de låga resultaten vad gäller kännedom om arbetsrutiner och handlingsplaner medföra en 

ökad villrådighet i ärendearbetet. Då det är lokala regler och praxis som visat sig ha störst 

inverkan på socialsekreterarnas beslut. 

 

Resultaten visar på låg förekomst av rutiner för att upptäcka våld i nära relationer och vetskap 

om handlingsplan. Det innebär att dessa inte används effektivt om de inte tillvaratas av 

samtliga socialsekreterare. Tidigare studier har visat att de kommuner som har en 

kvinnofridssamordnare har bättre förutsättningar att lyckas med sitt arbete med våld i nära 

relationer. Förekomst av kvinnofridssamordnare har även visat sig medföra att 

handlingsplaner och riktlinjer följs i större utsträckning (se SKL, 2009).  

 

Tabell 6.9. Kommunernas kvinnofridsarbete.   
Kommun Kvinnofridssamordnare Kvinnojour Övriga projekt 
Järfälla Ja Ideellt driven med 

verksamhetsbidrag 
Tjejjouren, IKKR, 
Kvinnofridsmottagning 

 

Sigtuna Nej Ideellt driven med 
kommunens personal 

Inga projekt utom FVT  

Solna Ja Ideellt driven med 
verksamhetsbidrag 

Relationsvåldscentrum  

Sollentuna Nej/tillsätts inom kort Ideellt driven med 
verksamhetsbidrag 

Inga projekt utom FVT  

Sundbyberg Ja Ideellt driven med 
verksamhetsbidrag 

Stödteamet, Stjärnjouren 
Relationsvåldscentrum,  

 

Upplands-Bro Ja/ projektanställd Ideellt driven med 
verksamhetsbidrag 

Lydia  

Upplands Väsby Nej Ideellt driven med 
verksamhetsbidrag 

Inga projekt utom FVT  

 

I Tabell 6.9 visas att Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby saknar en kvinnofrids-

samordnare, Upplands-Bro har en person projektanställd som kvinnofridssamordnare, en 

tjänst som inte ska vara kvar efter projektets slut. Dessa tre kommuner har heller inga andra 

projekt som rör våld i nära relationer. En kvinnofridssamordnare har i tidigare kartläggningar 

visat sig vara effektivt i arbetet med våld i nära relationer och har även visat sig ha inverkan 

på hur kunskaper implementeras i organisationen (se Länsstyrelsen 2009a, SKL 2009). 

Ungefär 60 procent av kommunerna i studien har en kvinnofridssamordnare, vilket är en nivå 

i linje med tidigare kartläggningar (se SKL, 2009). Sigtuna är den enda kommunen i studien 

vars kvinnojour bemannas med kommunal personal. I de övriga kommunerna finns det ideellt 

drivna kvinnojourer som erhåller verksamhetsbidrag från kommunen årligen. 

 



  36  

Något som också kan ha betydelse för möjligheten att implementera arbetsrutiner på 

arbetsplatserna kan relateras till personalomsättning. Av Tabell 6.10 framgår att hälften av 

respondenterna i studien har arbetat mindre än tre år med sina nuvarande arbetsuppgifter i 

kommunen. Vid närmare analys av personalomsättningen framgår att rörligheten inom 

yrkeskåren är hög. Trots att merparten inte arbetat länge på sina nuvarande tjänster visar 

resultaten att respondenternas erfarenhet av socialt arbete är väsentligt mer omfattande. Av 

dem som arbetat i mindre än tre år på nuvarande tjänst är det endast en femtedel som har 

mindre än tre års erfarenhet av socialt arbete. De flesta nyanställningarna av socionomer med 

liten erfarenhet har skett i Upplands-Bro, Järfälla och Sigtuna (se Bilaga 2. Tabell 11). 

 
Tabell 6.10. Antal år respondenterna arbetat på nuvarande tjänst 
i kommunen fördelat per arbetsgrupp. Procent.     

Arbetsgrupp  
 

Upp till 2 år Mellan 3- 5 år Mer än 6 år Procent Antal 
Barn- och familj 62 18 20 100 87 
Ekonomi 28 30 42 100 40 
Vuxen 60 22 18 100 37 
Mottagning 58 21 21 100 19 
Totalt 54 22 24 100 183 

 

I de olika arbetsgrupperna är det ekonomigrupperna de som arbetat längst med sina nuvarande 

arbetsuppgifter i kommunen. Tre av fyra socialsekreterare som arbetar i en ekonomigrupp har 

arbetat mer än två år på sin nuvarande tjänst. Detta kan vara en förklaring till att 

respondenterna inom ekonomigrupperna också har störst kännedom om arbetsrutiner och 

handlingsplaner. De har således haft längre tid på sig att tillgodogöra sig de rutiner som finns. 

I de övriga arbetsgrupperna förekommer en jämn spridning av hur länge de befunnit sig på sin 

nuvarande tjänst och mer än hälften av de anställda har arbetat mindre än tre år. En hög 

personalomsättning gör det svårt att arbeta systematiskt och långsiktigt med våld i nära 

relationer. Det försvårar även fortbildning av personalen i dessa frågor (Heimer & Sandberg, 

2008). 

 

6.4 Socialtjänstens organisering 

Samtliga kommuner i undersökningen har en hög grad av specialisering av sin socialtjänst. I 

alla kommuner är socialtjänsten uppdelad i arbetsgrupper utefter funktion. Det finns 

arbetsgrupper som uteslutande arbetar med frågor som rör barn och familjer, ekonomiskt 

bistånd, missbruk och socialpsykiatri. Alla kommuner utom Sundbyberg har även en 

mottagningsfunktion som ansvarar för att sortera inkommande ärenden (se Bilaga 2. Tabell 
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12). I Sigtuna och Sundbyberg organiserar sig ekonomiskt bistånd under en annan förvaltning 

än övriga enheter inom undersökningskommunerna (Bilaga 2. Tabell 13). Studiens resultat 

har inte kunnat påvisa några skillnader som kan härledas till denna faktor.  

 

Specialiseringen av socialtjänsten i funktionsspecifika enheter gör att det är svårare för en 

klient att veta var den ska vända sig med sin problematik. Specialiseringen medför även att 

det krävs ett sorteringsarbete initialt för att klienten ska hamna på rätt enhet med sin 

problematik (Bergmark m.fl., 2008). Mottagningsgrupperna är de som först träffar nya 

klienter och är de som ansvarar för att sortera de vidare efter deras problematik. Detta gör att 

de som arbetar inom mottagningsgrupperna i kommunerna träffar nästan alla nya klienter. 

Den stora mängden klientkontakter för den här arbetsgruppen kan vara en förklaring till att 

många av dem ofta stöter på våld i nära relationer (se Tabell 6.11). Av de respondenter som 

arbetar i en mottagningsgrupp svarade nästan samtliga att de stöter på våld minst en gång i 

månaden. I barn- och familjegrupperna var det 60 procent av respondenterna som svarade att 

de hanterar ärenden som innefattar våld i nära relationer åtminstone en gång i månaden. Då 

det är inom denna arbetsgrupp man arbetar med problem inom familjer var det förväntat att 

siffran här skulle vara hög. 

 
Tabell 6.11. Hur ofta man hanterar ärenden som rör våld i nära relationer fördelat på 
de olika arbetsgruppsindelningarna. Procent.  

Arbetsgrupp Ofta Sällan Totalt Antal  
Barn- och familj 60 40 100 85  
Ekonomi 35 65 100 40  
Vuxen 24 76 100 37  
Mottagning 95 5 100 19  
Totalt 51 49 100 181  
Ofta betyder att man stöter på våld i nära relationer minst en gång i månaden. Sällan innebär att man aldrig gör 
det eller endast enstaka gånger per år.  

 
Ingen av kommunerna har en speciell avdelning som hanterar våld i nära relationer. Heimer 

och Sandberg (2008) menar att detta visar på att våld i nära relationer inte är ett prioriterat 

område hos kommunerna. Att låta befintliga avdelningar inom socialtjänsten hantera ärenden 

som rör våld i nära relationer trots att de egentligen har en annan expertiskunskap gör att 

våldsproblematiken har en tendens att försvinna (se SOU 2004:121). Utformningen av det 

bistånd klienten erhåller skiljer sig också beroende på vilken avdelning klienten får kontakt 

med. Istället för att klienten får hjälp med våldsproblematiken får den hjälp utifrån 

avdelningens expertis (se Heimer & Sandberg 2008; SOU 2004:121). Detta kan vara en 

förklarande orsak till att de som arbetar i vuxen- och ekonomigrupperna i mindre utsträckning 
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svarar att de stöter på våld i nära relationer än barn- och familj samt mottagningsgrupperna. 

Resultaten antyder att de klienter som söker sig till socialtjänsten kan förvänta sig olika hjälp 

om de är utsatta för våld beroende av vilken arbetsgrupp de möter. Det kan vara så att 

ekonomi- och vuxengrupperna inte i lika stor utsträckning som de andra enheterna letar efter 

och ser våldsproblematik i sina ärenden då de har en annan typ av insats i fokus än barn- och 

familjegrupperna eller mottagningsgrupperna. Denna skillnad mellan grupperna kan utifrån 

organisationsteorin förklaras genom institutionaliserade föreställningar om vilken typ av 

ärenden som arbetsgruppen skall hantera. De som i större utsträckning söker efter våldet har 

bättre förutsättningar att upptäcka det.  

 

6.5 Socialtjänstens ansvar 

Det är en hög andel av respondenterna som svarar att deras arbetsuppgifter innefattar ansvaret 

att utreda våld i nära relationer, oavsett vilken arbetsgrupp de arbetar inom (se Tabell 6.12). 

Resultaten visar att det finns en hög grad av överensstämmelse bland socialsekreterare att det 

hos yrkeskåren föreligger ett ansvar att utreda våld i nära relationer. Det kan komma sig av att 

socialsekreterarna har en gemensam värdegrund från utbildningen vilket är ett exempel på 

normativ isomorfism. 

 

När det gäller vem som har ansvar att utreda våld i nära relationer svarar tre fjärdedelar av 

respondenterna att de anser att det är deras ansvar. Av Tabell 6.12 framgår att de 

arbetsgrupper som i störst utsträckning anser sig ha ett utredningsansvar är 

mottagningsgrupperna och barn- och familjegrupperna. Av resultaten framkommer att 

utredningsansvaret i hög utsträckning förefaller vara aktuellt för den enskilde handläggaren 

oberoende av vilken arbetsgrupp som de ingår i. Vilket bör anses som ett resultat som ligger i 

linje med det lagstadgade ansvar som kommunerna har för de som utsätts för våld.  

 
Tabell 6.12. Ansvar att utreda våld i nära relationer inom sina 
arbetsuppgifter fördelat per arbetsgrupp. Procent.    

Arbetsgrupp Ja Nej Totalt Antal  
Barn- och familj 79 21 100 85  
Ekonomi 68 32 100 40  
Vuxen 62 38 100 37  
Mottagning 79 21 100 19  
Totalt 73 27 100 181  

 

Studien har riktat sig till utredande socialsekreterare och inte till dem som utför behandling. 

Detta blir tydligt när resultaten studeras över var ansvaret att hjälpa våldsutsatta kvinnor 
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ligger. Tre fjärdedelar av socialsekreterarna anser att ansvaret ligger på socialtjänsten. 

Däremot är det endast en femtedel som anser att det ligger inom deras egen enhet (se Bilaga 

2. Tabell 14).  

 

Ser vi till hur de svarande ser på kommunens möjligheter att hjälpa våldsutsatta kvinnor så 

förefaller det finnas en misstro till den egna organisationens förmåga. Endast en femtedel 

anser att det är socialtjänsten som är bäst lämpad att erbjuda denna hjälp. Möjligheterna att 

hjälpa våldsutsatta kvinnor anser istället de flesta finnas hos kvinnojourerna, men en fjärdedel 

av respondenterna menar också att kvinnan har bättre möjligheter att hjälpa sig själv (se 

Bilaga 2. Tabell 15). Detta kan sammanhänga med att kvinnojourer under en lång tid är de 

som har varit drivande på området. En stor del av kvinnojourernas arbete går ut på att erbjuda 

kvinnan ett skyddat boende i det akuta skedet. Skyddat boende är också den insats som 

rangordnades högst då socialsekreterarna fick svara på vad våldsutsatta kvinnor är i störst 

behov av hjälp med (se Bilaga 2. Tabell 16). 

 

Att socialsekreterarna i hög grad anser att det är deras ansvar att utreda och hjälpa våldsutsatta 

kvinnor trots att de inte anser att socialtjänsten är den bästa instansen för att sedan hjälpa 

kvinnorna kan tolkas som att det föreligger en tvingande isomorfism på området. 

Socialsekreterarna har ett lagstadgat ansvar att utreda och hjälpa oavsett om de sedan anser att 

de kan erbjuda den bästa hjälpen. 

 

Av resultaten framgår att det förefaller vara oklart vem det är som har ansvar att utreda och 

hjälpa våldsutsatta, men även angående vem som är bäst lämpad att utföra dessa hjälpinsatser. 

Fördelningen av svarande på frågan om ansvar att utreda är relativt jämn över de olika 

arbetsgrupperna. Det kan tyda på att det inte är tydligt för socialsekreterarna vem inom 

kommunen som har ansvaret. Sedan anser endast var femte socialsekreterare att det är 

socialtjänsten som har bäst möjligheter att hjälpa våldsutsatta kvinnor även fast man anser att 

socialtjänsten har ansvaret att göra detta. Detta tyder på att det inte råder konsensus inom 

verksamhetsdomänen våld i nära relationer om vem som bör hjälpa våldsutsatta kvinnor. 

 

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta innebär även ett krav på att arbeta förebyggande för att 

minska våld i nära relationer och för att förbättra situationen för barn som bevittnar våld. I 

undersökningen ställdes frågan om i vilken utsträckning respondenterna ansåg att kommunens 

nuvarande insatser kan minska våld i nära relationer. I Sigtuna kommun anser var fjärde 
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socialsekreterare att de insatser som kommunen erbjuder idag har mycket små möjligheter att 

minska våld i nära relationer. I Sundbyberg är det var femte som anser att möjligheterna att 

minska våld i nära relationer är mycket små. Ingen i dessa två kommuner har heller svarat att 

möjligheterna är mycket stora. Förhållandet är däremot det motsatta för Sollentuna och Solna. 

I dessa kommuner har ingen svarat att socialtjänstens insatser har mycket små möjligheter att 

minska våld i nära relationer (se Bilaga 2. Tabell 17). Det finns således ett stort 

utvecklingsutrymme att arbeta mer primärpreventivt med dessa frågor i kommunerna. Inom 

projektet Familjevåldsteam Nordväst ingår ett uppdrag att samordna kommunernas  

förebyggande arbete vad gäller våld i nära relationer. Då projektet ännu är pågående är det för 

tidigt att uttala sig om resultatet av detta uppdrag. Inom ramen för denna studie har vi dock 

ställt frågan hur Familjevåldsteamet hittills har gjort sig kända hos socialsekreterarna i 

kommunerna.  

 
Tabell 6.13. Kännedom om Familjevåldsteam Nordväst fördelat på kommun. 
Procent.  

Kommun Ja Nej Total Antal  

Järfälla 74 26 100 27  
Sigtuna 97 3 100 33  
Sollentuna 94 6 100 31  
Solna 79 21 100 19  
Sundbyberg 91 9 100 21  
Upplands Väsby 93 7 100 29  
Upplands-Bro 91 9 100 11  
Totalt 89 11 100 171  

 

Av Tabell 6.13 framgår att nio av tio respondenter i studien har kännedom om 

Familjevåldsteam Nordväst. Den andel respondenter som inte känner till Familjevåldsteamet 

arbetar främst i Järfälla och Solna. Enligt uppgift från Familjevåldsteamet har de också haft 

minst kontakt med dessa kommuner och har ännu inte presenterat sig tillräckligt. Att 

kännedomen om Familjevåldsteamet är så pass hög i de kommuner där de har introducerat sig 

visar möjligen att en god grund för det fortsatta arbetet är lagd. 
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7. Diskussion 

Syftet med studien var att kartlägga hur socialsekreterarna i de kommuner som ingår i 

samarbetet kring Familjevåldsteam Nordväst arbetar med våld i nära relationer. Denna 

kartläggning ska möjliggöra senare uppföljningar, dels av studien men framförallt av 

projektets effekter främst i termer av kunskapsnivå hos socialsekreterarna, möjligheter att ge 

adekvat hjälp samt förekomst och användning av handlingsplaner. Vilka slutgiltiga effekter 

projektet medför återstår som sagt för senare uppföljningar att konstatera. Denna studie visar 

dock på att Familjevåldsteamet lyckats göra sig kända hos stora delar av socialsekreterarna 

under sitt första verksamhetsår. Av studiens resultat framgår vidare att det finns ett stort 

behov av vidareutbildningar som rör våld i nära relationer i de berörda kommunerna. Med en 

större andel vidareutbildade skulle dels kommunerna ha lättare att uppfylla sitt lagstadgade 

ansvar men det skulle även medföra att de enskilda socialsekreterarna skulle bli tryggare i sin 

yrkesroll och bättre kunna tillgodose klienternas behov. Inom projektet Familjevåldsteam 

Nordväst ingår ett uppdrag att genomföra en utbildningssatsning för att höja kunskaperna om 

våld i nära relationer hos personalen inom socialtjänsten. 

 

Handlingsplaner kan underlätta arbetet och vara en hjälp och trygghet för den enskilde 

socialsekreteraren för hur den ska agera. Att utveckla handlingsplaner samt arbeta för att 

personalen ska vara medvetna om dessa är en väg för kommunerna att kvalitetssäkra sitt 

arbete med våld i nära relationer. Normaliseringsprocessen medför att det kan vara svårt för 

omgivningen att upptäcka våld i en relation. Att den våldsutsatta samtidigt sällan ser sig själv 

som offer gör det än svårare. Väl förankrade och utarbetade arbetsrutiner för att upptäcka våld 

i ärenden man hanterar inom socialtjänsten är ytterligare ett sätt att arbeta med denna 

problematik. Socialsekreterare har dock i och med sin roll som gräsrotsbyråkrat en 

handlingsfrihet i sin yrkesutövning som gör det svårt att kvalitetssäkra deras arbete genom 

regelstyrning (Johansson, 2007). Detta i kombination med den problematik som finns med 

arbetet med våld i nära relationer gör att det blir ännu viktigare att personalen har en adekvat 

utbildning som gör att de kan arbeta med dessa frågor på ett bra sätt.  

 

Arbetsrutiner och handlingsplaner har blivit anammade av kommunerna som verktyg för att 

arbeta med dessa frågor. Ett tecken på detta är att det åligger Familjevåldsteamet att under 

projektets gång utveckla och samordna handlingsplaner i de medverkande kommunerna. 

Nästa stora utvecklingssteg för verksamhetsdomänen våld i nära relationer borde bli 
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satsningar på utbildningar och kompetenshöjningar. Resultaten visar på att det finns stora 

kunskapsluckor hos socialsekreterarna i studien, det finns även en efterfrågan av 

vidareutbildningar. Som det ser ut idag finns det mycket att göra på området. Det vore 

önskvärt om socialhögskolorna engagerade sig och tog fram formaliserade utbildningar på 

området. Då skulle även våld i nära relationer kunna uppmärksammas redan under 

grundutbildningen till socionom. Finns det utbildningar, kan även socialtjänsten vid 

rekrytering efterfråga formell kompetens för att på så sätt höja kunskapsnivån bland dem som 

arbetar med våld i nära relationer i kommunerna.  

 

Resultaten visar även att socialsekreterarna i denna studie relativt ofta har ärenden där våld i 

nära relationer förekommer, framförallt inom mottagnings- och familjegrupperna. Det är 

samtidigt en stor andel som anser att de har ansvaret att utreda dessa ärenden men det finns 

också en misstro till socialtjänstens möjligheter att hjälpa de enskilda klienterna samt att 

långsiktigt minska våld i nära relationer. Detta till trots att det är socialtjänsten som har det 

lagstadgade ansvaret att hjälpa de som är utsatta för våld i nära relationer. 

 

Skillnaderna mellan de olika arbetsgrupperna när det gäller hur de ser på sitt ansvar att utreda 

och hjälpa våldsutsatta kan ses som ett resultat av att de lägger olika innebörd i begreppen 

utreda samt hjälpa. För mottagningsgrupperna som har en sorterande funktion innebär 

begreppen ett ansvarstagande som är mindre omfattande än för de andra arbetsgrupperna. Det 

här kan även ses som en förklaring till att de anser sina kunskaper tillräckliga i större 

utsträckning då deras funktion främst bygger på kortare kontakter med klienterna. Resultaten 

tyder på att mottagningsgrupperna är de som kanske mer än övriga har en adekvat 

kunskapsnivå angående våld i nära relationer i förhållande till sina arbetsuppgifter. I barn- och 

familjegrupperna verkar det istället finnas ett stort behov av vidareutbildning. De hanterar i 

stor utsträckning ärenden som rör våld i nära relationer ofta men saknar tillräckliga kunskaper 

för att hantera dessa ärenden. Att barn- och familjegrupperna anser sig sakna kunskaper kan 

vara för att deras arbetsuppgifter kräver en längre kontakt med klienterna och att de ansvarar 

för att klienten slutligen får de hjälpinsatser som krävs. De kan då anse att det krävs en större 

kunskapsnivå för att kunna utföra dessa arbetsuppgifter på ett bra sätt. 

 

Inom ekonomi- och vuxengrupperna är det färre som anser sig ha ett utredningsansvar när det 

kommer till våld i nära relationer. Det är även färre i dessa grupper som svarat att de ofta 

stöter på våld i nära relationer. Dessa resultat kan vara en effekt av att man faktiskt möter 
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problemen olika ofta men möjligen också tyda på att det i och med specialiseringen av 

socialtjänsten har etablerats institutioner som gör att man inom de specialiserade 

arbetsgrupperna endast letar efter och ser den problematik som är aktuell för arbetsgruppen. 

 

Att resultaten på kommunnivå skiljer sig åt kan möjligen hänföras till förekomst av en 

kvinnofridssamordnare. De kommuner som har en kvinnofridssamordnare har även högre 

siffror på frågorna om uppmärksamhet och satsningar, men vad som är orsak och verkan här 

kan vi inte avgöra inom ramen för denna studie. Den kommun som skiljer sig från detta 

mönster är Sollentuna som saknar kvinnofridssamordnare med ändå har en hög andel som 

anser att våld i nära relationer uppmärksammas samt att många anser att kommunen genomför 

satsningar på området. Sollentuna ska dock snart tillsätta en kvinnofridssamordnare. Hur 

mycket fokus våld i nära relationer får i kommunen påverkar socialsekreterarnas arbete och 

uppfattningar. Socialsekreterarna tenderar att i större utsträckning hantera, eller åtminstone 

uppmärksamma, ärenden som rör våld i nära relationer i de kommuner som riktar mycket 

resurser på problemet, exempelvis i form av en kvinnofridssamordnare. 

 

En reflektion som uppkommit av resultatanalysen är vilken betydelse det har för klienterna att 

i kontakten med socialtjänsten möta en relativt homogen grupp av svenskfödda, högskole-

utbildade kvinnor. Något som medför att klienterna i stort sett möter personer med samma 

bakgrund oavsett vilken del inom socialtjänsten de söker hjälp hos.  

 

Det skulle vara intressant att vidare undersöka varför socialsekreterare i så pass stor 

utsträckning anser att andra aktörer än socialtjänsten är bättre lämpade att hjälpa våldsutsatta. 

En fråga som uppstått under arbetet med denna studie är vad det innebär för våldsutsatta att 

den hjälp de erbjuds företrädelsevis tillhandahålls av frivilligsektorn i form av kvinnojourer. 

Genom en förskjutning av ansvaret att hjälpa dessa kvinnor utanför kommunens ordinarie 

verksamhet förloras möjligheten till uppföljning av insatsen. Möjligheterna att systematiskt 

utveckla och förbättra den egna verksamheten minskar vid en förflyttning av frågan utanför 

organisationen. Det medför även att kompetensen på området inte tillgodogörs inom 

socialtjänsten som har lagstadgad skyldighet att agera. Det skulle också vara givande för 

socialtjänsten att undersöka hur de bättre skulle kunna arbeta med att hjälpa våldsutsatta och 

vem de kan lära sig av. 
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Bilaga 1. Enkäten 
 
1. Vilket år är Du född? År 19____ 
 
2. Är Du  □ Kvinna  
   □ Man 

 
3. Är Du född □ I Sverige  
  □ Utanför Sverige 
 
4.  Vilken kommun arbetar du i?  
  □ Järfälla  □ Sigtuna 
  □ Sollentuna  □ Solna 
  □ Sundbyberg  □ Upplands Väsby 
  □ Upplands-Bro 
 
5. Jag arbetar i en   
 □ Barngrupp   □ Ekonomigrupp □ Mottagningsgrupp barn 
  □ Ungdomsgrupp  □ Missbruksgrupp  □ Mottagningsgrupp vuxen 
 □ Kombinerad barn-   □ Socialpsykiatrigrupp  □ Annat, ange vad:_________________ 
 och ungdomsgrupp   
   
6. Vilken typ av tjänst arbetar du på? 
  □ Socialsekreterare   
  □ 1:e Socialsekreterare eller motsvarande 
  □ Annat, ange vad:_____________________________ 
 
7.  Vilken grundutbildning har Du? (ange högsta avslutade) 
  □ Socionom 
  □ Annan högskoleutbildning  
  □ Gymnasieutbildning 
  □ Annan utbildning, ange vilken:____________________ 
 
8. Har Du någon vidareutbildning inom socialt arbete? 
  □ Nej 
  □ Ja, Ange vilken utbildning:________________________ 
 
9.  Har Du någon vidareutbildning som rör våld i nära relationer? (Flera svarsalternativ kan anges) 
  □ Nej 
  □ Trappan 
  □ Kurs på universitet eller högskola  
  □ Föreläsning/seminarie i ämnet 
  □ Annat:___________________________________ 
   
10.  Hur länge har Du arbetat med socialt arbete? 
   □ Mindre än ett år 
   □ Antal år:_________________ 
  
11. Hur länge har Du arbetat med nuvarande arbetsuppgifter i kommunen?  
   □ Mindre än ett år 
   □ Antal år:_________________  
 
12.  Ungefär hur många enskilda ärenden har Du handlagt under föregående månad? ___________ 
 
13. Ungefär hur ofta hanterar Du ärenden där våld i nära relationer förekommer? 
  □ Flera gånger i månaden 
  □ En gång i månaden 
  □ Enstaka ärenden per år 
  □ Aldrig 
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14. Finns det arbetsrutiner på Din arbetsplats för att upptäcka våld i nära relationer? 
  □ Ja, på enheten 
  □ Ja, inom kommunen  
  □ Nej, det finns inte  
  □ Vet ej 
 
15.  Om det i ett ärende Du handlägger förekommer våld i nära relationer, finns det på Din arbetsplats en 
 färdig handlingsplan för hur Du ska agera ? 
  □ Ja 
  □ Nej 
  □ Vet ej 
 
16. Anser Du att Dina arbetsuppgifter innefattar ansvaret att utreda våld i nära relationer? 
   □ Ja 
  □ Nej  
 
17. Anser Du att  Dina kunskaper är tillräckliga för att hantera ärenden som innefattar våld i nära relationer? 
    □ Ja, helt tillräckliga  
  □ Delvis tillräckliga  
   □ Nej, inte tillräckliga 
 
18. Vad anser Du Dig behöva för att bättre kunna hantera dessa ärenden?  
 Rangordna nedanstående alternativ genom att numrera dem 1-3, där 1 är den resurs Du anser är 
 av störst betydelse. 
  (   ) Mer handledning  
  (   ) Mer stöd från min chef  
  (   ) Vidareutbildning 
  (   ) Mer erfarenhet 
  (   ) Annat, ange vad nedan 
19. Specificera annat:___________________________ 
 
20. Anser Du att det finns utrymme inom Din arbetssituation att hantera ärenden som rör våld i nära 
 relationer? 
  □ Ja 
  □ Delvis 
  □ Nej 
  
21.  Vilka resurser anser Du behövs för att förbättra arbetssituationen kring ärenden som rör våld i nära 

relationer? 
 Rangordna nedanstående alternativ genom att numrera dem 1-3, där 1 är den resurs Du anser är 

av störst betydelse. 
  (   ) Mer tid 
  (   ) Mer handledning  
  (   ) Mer stöd från min närmaste chef  
  (   ) Större ekonomiska resurser  

(   ) Specialiserad handläggare 
   (   ) Större utbud av insatser  
  (   ) Annat, ange vad nedan 
22. Specificera annat:___________________________ 
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23. Min bedömning är att de insatser våldsutsatta kvinnor är i störst behov av hjälp med är: 
  
 Rangordna nedanstående alternativ genom att numrera dem 1-3, där 1 är den insats som de oftast 

behöver hjälp med. 
  (   ) Ekonomiskt bistånd 
  (   ) Skyddat boende 
  (   ) Råd och stödsamtal 
  (   ) Krisbearbetning 
  (   ) Polisanmälan/stöd genom rättsprocessen 
  (   ) Dokumentera skador hos läkare 
  (   ) Stöd i samband med umgänge 
  (   ) Kontakt med kvinnojour eller brottsofferjour 
  (   ) Hjälp med myndighetskontakter 
  
24.  Anser Du att våld i nära relationer är en fråga som är uppmärksammad på Din arbetsplats? 
 □ Mycket uppmärksammad  
 □ Ganska uppmärksammad  
 □ Lite uppmärksammad  
 □ Inte alls uppmärksammad 
 
25. Har det genomförts någon satsning för att belysa problematiken med våld i nära relationer i den kommun 

Du arbetar i? 
  □ Nej 
  □ Ja, ange vad___________________________________________ 
 
26. När det gäller ansvaret för att hjälpa våldsutsatta kvinnor ligger enligt min uppfattning huvudansvaret 
 på 
  □ Kvinnan själv  
  □ Kvinnojourer  
  □ Socialtjänsten, min egen avdelning 
  □ Socialtjänsten, annan avdelning  
  □ Annan instans, ange:_________________ 
 
27. När det gäller möjligheterna att hjälpa våldsutsatta kvinnor att bryta sig ur sin situation är dessa störst 

hos 
  □ Kvinnojourer  
  □ Socialtjänsten, min egen avdelning 
  □ Socialtjänsten, annan avdelning  
  □ Kvinnan måste själv komma till insikt 
  □ Annan instans, ange:_________________ 
 
28. När det gäller ansvaret att hjälpa våldsutövande män ligger enligt min uppfattning huvudansvaret på 
  □ Mannen själv  
  □ Rättsväsendet  
  □ Socialtjänsten, min egen avdelning 
  □ Socialtjänsten, annan avdelning  
  □ Annat, ange vad:_________________ 
 
29. När det gäller möjligheterna att hjälpa våldsutövande män att bryta sitt beteende är dessa störst hos 
  □ Rättsväsendet 
  □ Socialtjänsten, min egen avdelning 
  □ Socialtjänsten, annan avdelning  
  □ Mannen måste arbeta med sig själv 
  □ Annat, ange vad:_________________ 
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30. Vilka möjligheter anser Du att de verksamheter som Din kommun erbjuder har att minska våld i nära 
 relationer? 
 □ Mycket stora  
 □ Ganska stora  
 □ Ganska små 
 □ Mycket små 
 □ Har ingen uppfattning i frågan 
 
31. Vet Du om att Familjevåldsteamet sedan hösten 2008 drivs som ett projekt i nordvästkommunerna och att 

Du kan vända Dig till dem i frågor som rör våld i nära relationer? 
  □ Ja 
  □ Nej 
 
32. Har Du i Din yrkesutövning haft någon kontakt med Familjevåldsteamet utöver eventuella 

informationsmöten/presentationer? (flera svarsalternativ kan väljas) 
  □ Ja, i rådgivningssyfte 
  □ Ja, för behandlingsarbete 
  □ Nej 
 
33. Tycker Du att det är något som vi glömt att fråga om i enkäten har Du möjlighet att lämna Dina 
 synpunkter här. 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2. Tabeller 
 
Tabell 1. Antal år respondenterna har arbetat på nuvarande 
tjänst i kommunen. Procent.      

Kommun Upp till 2 år 
 

Mellan 3- 5 år 
 

Mer än 6 år Procent Antal 
Järfälla 57 16 27 100 30 
Sigtuna 63 23 14 100 35 
Sollentuna 49 21 30 100 33 
Solna 53 33 14 100 21 
Sundbyberg 43 24 33 100 21 
Upplands Väsby 47 20 33 100 30 
Upplands-Bro 69 16 15 100 13 
Totalt 54 22 24 100 183 

 
Tabell 2. Beskrivning av vilka utbildningar om våld i nära 
relationer som förekommer. Procent.     

Kommun Nej 
Kurs på 

universitet 
Föreläsning 

i ämnet 
Trappan- 

utbildning 
Utbildning på  

kvinnojour Totalt Antal 
Järfälla 37 10 54 0 3 104 30 
Sigtuna 37 0 54 0 9 100 35 
Sollentuna 52 3 45 3 0 103 33 
Solna 38 5 62 0 5 110 21 
Sundbyberg 57 0 38 0 5 100 21 
Upplands Väsby 53 7 40 3 3 106 30 
Upplands-Bro 54 8 46 0 8 116 13 
Total 46 4 50 1 4 105 183 

 
Tabell 3. Fördelning av vilka som anser sig ha tillräckliga kunskaper att 
hantera ärenden som rör våld i nära relationer. Procent. 

  Procent Antal 

Helt tillräckliga 16 28 
Delvis tillräckliga 55 101 

Inte tillräckliga 29 52 

Totalt 100 181 

 
Tabell 4. Rangordning av det som är av störst betydelse för att bättre hantera ärenden 
som rör våld i nära relationer. Absoluta tal. n=181. 

  Störst betydelse Näst störst betydelse Tredje störst betydelse 
Behov av vidareutbildning 102 29 16 

Bättre rutiner 11 3 7 
Mer stöd från min chef 11 24 37 
Mer erfarenhet 12 49 35 

Mer handledning 9 46 53 
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Tabell 5. Vilka som anser sig ha tillräckliga kunskaper att hantera 
ärenden som rör våld i nära relationer 
mot vilka som har uppgett att de har vidareutbildning. Procent. n=181.   

  
Har inte 

vidareutbildning Har vidareutbildning Totalt Antal 
Helt tillräckliga 46 54 100 28 
Delvis tillräckliga 67 33 100 101 
Inte tillräckliga 81 19 100 52 

 
Tabell 6. Vilka som anser sig ha tillräckliga kunskaper att hantera ärenden som 
rör våld i nära relationer fördelat på kommun. Procent.  

Kommun  Ja  Delvis Nej Totalt Antal 
Järfälla 28 48 24 100 29 
Sigtuna 6 66 28 100 35 
Sollentuna 21 58 21 100 33 
Solna 10 62 28 100 21 
Sundbyberg 19 48 33 100 21 
Upplands Väsby 13 57 30 100 30 
Upplands-Bro 8 42 50 100 12 
Totalt 15 56 29 100 181 

 
Tabell 7. I vilken grad våld i nära relationer uppmärksammas på arbetsplatsen fördelat på 
kommun. Procent. 

Kommun Uppmärksammad Inte uppmärksammad Totalt Antal   
Järfälla 78 22 100 27  
Sigtuna 61 39 100 33  
Sollentuna 68 32 100 31  
Solna 60 40 100 20  
Sundbyberg 62 38 100 21  
Upplands Väsby 55 45 100 29  
Upplands-Bro 82 18 100 11  
Totalt  65 35  100 172   
Kategorin Uppmärksammad är en sammanslagning av Mycket uppmärksammad och ganska uppmärksammad, Inte 
Uppmärksammad är en sammanslagning av Lite uppmärksammad och inte alls uppmärksammad. 

 
Tabell 8. I vilken grad våld i nära relationer uppmärksammas på arbetsplatsen  
fördelat per åldersgrupp. Procent. n=172. 

 Åldersgrupp Uppmärksammad Inte uppmärksammad Totalt Antal 
>25 år 50 50 100 6 
26-35 år 55 45 100 66 
36-45 år 70 30 100 46 
46-55 år 68 32 100 31 
<56 år 87 13 100 23 
Kategorin Uppmärksammad är en sammanslagning av Mycket uppmärksammad och ganska uppmärksammad, Inte 
Uppmärksammad är en sammanslagning av Lite uppmärksammad och inte alls uppmärksammad. 
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Tabell 9. Förekomst av arbetsrutiner att upptäcka våld i nära relationer. Procent.  
Arbetsgrupp  Ja, i arbetsgruppen Ja, inom kommunen Nej Vet ej Totalt Antal 
Barn- och familj 17 19 27 37 100 85 
Ekonomi 25 20 28 27 100 40 
Vuxen 16 19 22 43 100 37 
Mottagning 26 10 32 32 100 19 
Totalt 19 18 27 36 100 181 

 
Tabell 10. Kännedom om handlingsplan då det förekommer våld i nära 
relationer i ett ärende fördelat på arbetsgrupp. Procent.  

Arbetsgrupp  Ja Nej Vet ej Totalt Antal 
Barn- och familj 28 33 39 100 85 
Ekonomi 47 26 27 100 38 
Vuxen 38 16 46 100 37 
Mottagning 56 33 11 100 18 
Totalt 37 28 35 100 178 

 

Tabell 11. Beskrivning av hur länge respondenterna har arbetat med socialt arbete.  

Kommun 
Arbetat upp  
till 2 år 

Arbetat  
mellan 3- 5 
år 

Arbetat  
mer än 6 år Procent Antal 

Järfälla 30 20 50 100 30 
Sigtuna 29 20 51 100 35 
Sollentuna 12 24 64 100 33 
Solna 14 29 57 100 21 
Sundbyberg 14 38 48 100 21 
Upplands Väsby 13 20 67 100 30 
Upplands-Bro 39 39 22 100 13 
Total 21 25 54 100 183 

 

Tabell 12. Antal svarande per arbetsgrupp fördelat på kommun. Absoluta tal. n=181. 

Kommun  
Barn- och 

familj Ekonomi Vuxen Mottagning Antal 
Järfälla 18 4 2 7 31 
Sigtuna 18 8 6 3 35 
Sollentuna 10 10 10 3 33 
Solna 9 3 8 1 21 
Sundbyberg 9 7 5 0 21 
Upplands Väsby 17 6 4 3 30 
Upplands-Bro 7 2 2 2 13 
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Tabell 13. Hur de olika arbetsgrupperna organiserar sig i respektive kommun. 

Kommun Ekonomiskt Bistånd Barn- och familj Vuxen 
Järfälla Socialnämnden Socialnämnden Socialnämnden 

Sigtuna 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsutskottet 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Solna Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen 
Sollentuna Socialnämnden Socialnämnden Socialnämnden 

Sundbyberg 
Kompetensförsörjnings-
förvaltningen 

Individ- och 
omsorgsförvaltningen 

Individ- och 
omsorgsförvaltningen 

Upplands-
Bro Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen 
Upplands 
Väsby Väsby Välfärd Väsby Välfärd Väsby Välfärd 

 
Tabell 14. Vem som respondenterna anser har huvudansvar att hjälpa 
våldsutsatta kvinnor fördelat på arbetsgrupp. Procent.        

Arbetsgrupp  
Kvinnan 

själv 
Kvinno-

jourer 

Socialtjänsten, 
egen 

avdelning 

Socialtjänsten, 
annan 

avdelning 
Alla i 

samverkan 
Rätts-

väsendet Total Antal 
Barn- och 
familj 6 6 23 56 8 1 100 80 
Ekonomi 8 6 31 28 19 8 100 36 
Vuxen 3 3 3 67 18 6 100 34 
Mottagning 7 0 57 22 14 0 100 14 
Total 6 5 23 49 13 4 100 164 

 
Tabell 15. Vilka som har bäst möjligheter att 
hjälpa våldsutsatta kvinnor. Procent n=167 

  Procent   
Kvinnojour 39  
Kvinnan själv 28  
Soc. annan avd. 19  
Alla i samverkan 7  
Kriscentral/terapeut/FVT 4  
Soc. egen avd. 3  
 
Tabell 16. Rangordning av det som respondenterna anser att våldsutsatta kvinnor 
är i störst behov av hjälp med. Absoluta tal. n=172.   

  
Störst 

betydelse 
Näst störst 

betydelse 
Tredje störst 
betydelse Antal 

Skyddat boende 65 19 16 144 
Råd och stödsamtal 33 40 27 92 
Ekonomiskt bistånd 11 49 40 63 
Krisbearbetning 19 47 34 59 
Kontakt med kvinnojour eller 
brottsofferjour 34 27 39 56 
Polisanmälan/stöd genom rättsprocessen 11 38 51 53 
Hjälp med myndighetskontakter 17 23 60 30 
Stöd i samband med umgänge 0 25 75 16 
Dokumentera skador hos läkare 0 67 33 3 
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Tabell 17. Hur respondenterna ser att kommunens verksamheter har möjlighet 
att minska våld i nära relationer. Procent.      

Kommun  
Mycket 

stora 
Ganska 

stora 
Ganska 

små 
Mycket 

små 
Ingen 

uppfattning Total Antal 

Järfälla 4 44 22 3 27 100 27 
Sigtuna 0 21 43 24 12 100 33 
Sollentuna 6 42 23 0 29 100 31 
Solna 5 32 32 0 31 100 19 
Sundbyberg 0 29 38 19 14 100 21 
Upplands Väsby 3 17 42 7 31 100 29 
Upplands-Bro 9 27 46 9 9 100 11 
Totalt 4 30 34 9 23 100 171 
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Bilaga 3. Följebrev 

Enkät om våld i nära relationer 
 
Regeringen skärpte 2007 Socialtjänstens ansvar att hantera våld i nära relationer. Som ett led i 
detta inleddes ett projekt med dessa frågor i fokus inom nordvästkommunerna. Syftet med 
enkätundersökningen är att översiktligt kartlägga hur man arbetar med frågor som rör våld i 
nära relationer i kommunerna. Enkäten skickas till samtliga utredande socialsekreterare i 
nordvästkommunerna.  
 
Kartläggningen kommer att användas för att Familjevåldsteamet framöver ska kunna utforma 
sitt arbete för att möta de olika behov som finns i kommunerna. Resultaten kommer således 
förhoppningsvis till nytta även för Dig som enskild handläggare.  
 
Dina svar kommer att behandlas anonymt och datamaterialet kommer endast att hanteras av 
dem som utför studien. Resultaten kommer att användas för en nulägesbeskrivning som en del 
av utvärderingen av Familjevåldsteamet. Detta sker inom ramarna för en C-uppsats. Ditt 
deltagande är frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att Du besvarar 
enkäten.  
 
Enkäten är web-baserad och Du kommer åt den genom att klicka på länken nedan. Enkäten tar 
cirka 5-10 minuter att besvara. Skulle Du behöva avbryta under den tiden kan Du återuppta 
enkäten när Du har tid genom att klicka på länken igen.  
 
www.enkäten.nu 
 
Vill Du inte delta i undersökningen klickar Du på länken nedan för att undvika eventuella 
påminnelser om att Du inte har svarat.  
 
www.svarainte.nu  
 
Tack på förhand för din medverkan! Har Du några frågor kring enkäten får Du gärna kontakta 
oss!  
 
Annica Falk   Jonas Raninen  
Mailadress Annica  Mailadress Jonas  
Telefonnummer Annica  Telefonnummer Jonas 
 
Vetenskapligt ansvarig  
Åke Bergmark  
Professor Socialt arbete vid Stockholms Universitet  
Telefonnummer Åke Bergmark  
Mailadress Åke Bergmark 
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Bilaga 4. Sammanslagning av variabler 

Variabeln som anger personalomsättning har skapats genom att dela in populationen i grupper 

som har arbetat med samma arbetsuppgifter i kommunen i upp till och med två år i en grupp. 

Nästa grupp består av de som arbetat två till fem år och sista gruppen är de som arbetat mer 

än sex år med sina nuvarande arbetsuppgifter. Variabeln som anger hur ofta respondenterna 

hanterar ärenden som rör våld i nära relationer i sitt arbete har vi givit indelningen ”ofta” 

respektive ”sällan”. ”Ofta” innehåller de som svarat minst en gång i månaden till flera gånger 

i månaden. ”Sällan” innebär att respondenterna svarat enstaka gånger per år eller aldrig. 

Svaren på frågan om våld i nära relationer är en fråga som uppmärksammas på respondentens 

arbetsplats redovisas som ”uppmärksammad” eller ”inte uppmärksammad”. Variabeln 

”uppmärksammad” är en sammanslagning av de som svarat att frågan är mycket 

uppmärksammad och ganska uppmärksammad. I variabeln ”Inte uppmärksammad” redovisas 

de respondenter som svarat att frågan är lite uppmärksammad eller inte alls uppmärksammad. 

Vad de olika sammanslagna variablerna betyder anges förutom här ovan även i de tabeller där 

de används. 

 


