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Förord 

Vi vill framföra ett varmt tack till vår handledare Joakim Ekberg som under hela processen 

av uppsatsskrivandet varit engagerad och intresserad av att diskutera och resonera krig 

olika frågor som uppstått. Vi vill även tacka de informanter som valde att ställa upp, utan 

er hade studien inte varit möjlig. Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer för stöd och 

överseende under uppsatsperioden. 
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Bakgrund: Våldet mot kvinnor är ett folkhälsoproblem. Det är svårt att fastställa den 
faktiska prevalensen vad gäller våldsutsatta kvinnor delvis på grund av att mörkertalet är 
stort. Syfte: Syftet med studien var att undersöka samverkan i organisationer och 
myndigheter i arbetet med våldsutsatta kvinnor i nära relationer i Skaraborgsregionen. 
Metod: Tre semistrukturerade intervjuer genomfördes med myndighetspersoner från X, Y 
och Z, vilka arbetar med våldsutsatta kvinnor i nära relationer. Resultat: Resultatet visade 
att femton kommuner i Skaraborgsregionen samverkar i arbetet med våldsutsatta kvinnor. 
Enligt informanterna var en av effekterna av samverkan möjligheten att hänvisa kvinnorna 
vidare. Informanterna såg potential till förbättringar i det framtida samarbetet, exempelvis 
med förskola och skola. Resultatet visade även att informanterna är medvetna om 
betydelsen av sitt bemötande mot våldsutsatta kvinnor, vissa mer än andra. Slutsats: En 
kommun kan inte ensam ge en kvinna tillräcklig hjälp, varför samverkan är viktig för de 
femton kommuner som deltar. Samverkan i Skaraborgsregionen fungerar bra, dock finns 
det delar som kan förbättras. Informanterna hade olika egna förslag till förbättring, 
exempelvis en utökad myndighetssamverkan.   
 



Abstract 

Title: Interaction regarding abused women in intimate relationships 
Department: School of Life Sciences, University of Skövde 
Course: Thesis in Health, 15 ECTS 
Author: Frisk, Malin; Roswall, Kristin 
Supervisor: Ekberg, Joakim 
Pages: 25 
Month and year: May 2013 
Keywords: Interaction, collaboration, abused women, intimate relationships, treatment 
___________________________________________________________________________ 

Background: The violence against women is a public health problem. It is difficult to 
determine the actual prevalence of the violence against women because unreported cases 
are high. Aim: The aim of the study was to investigate the interaction in organizations and 
agencies with abused women in intimate relationships in the region of Skaraborg.  
Method: Three semistructured interviews were conducted with officials from X, Y and Z, 
who work with abused women in intimate relationships. Results: The results showed that 
there are fifteen councils in the region of Skaraborg who interact with abused women. One 
of the effects of the interaction is to be able to refer further according to the informants. 
The informants saw potential for improvement in the future, for example by collaborating 
with preschool and school. The results also showed that the informants are aware of the 
importance of their treatment against abused women, some more than others.  
Conclusion: The interaction is important to the fifteen councils in the region of Skaraborg, 
because one council can not alone give the women adequate help. The interaction in the 
region of Skaraborg works fine, however there are things that can improve in order to get 
better. The informants had their own different suggestions on how to make changes to the 
better, an example is a wider interaction with other agencies.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning

Introduktion ........................................................................................................................... 7

Bakgrund ................................................................................................................................ 8

Förekomst .......................................................................................................................... 8

Normaliseringsprocessen ................................................................................................... 9

Bemötande ......................................................................................................................... 9

Samverkan ....................................................................................................................... 10

Syfte och frågeställning ....................................................................................................... 11

Metod ................................................................................................................................... 11

Design .............................................................................................................................. 11

Datainsamling och urval .................................................................................................. 11

Databearbetning ............................................................................................................... 12

Etiskt övervägande ........................................................................................................... 12

Resultat ................................................................................................................................ 13

Nationell nivå ................................................................................................................... 13

Regional nivå ................................................................................................................... 15

Informanternas ansvarsområden .............................................................................................. 15

Beskrivning av informanter ...................................................................................................... 16

Förtydligande av problematiken .............................................................................................. 16

Första åtgärd ............................................................................................................................. 16

Bemötande ............................................................................................................................... 18

Hur samverkan ser ut ............................................................................................................... 19

Samverkan barnperspektiv ....................................................................................................... 22

Följderna av samverkan ........................................................................................................... 23

Diskussion ............................................................................................................................ 26

Metoddiskussion .............................................................................................................. 26

Resultatdiskussion ........................................................................................................... 27

Nationell nivå ........................................................................................................................... 27

Regional nivå ........................................................................................................................... 27

Informanternas ansvarsområden ......................................................................................... 27

Förtydligande av problematiken .......................................................................................... 28

Första åtgärd ....................................................................................................................... 28



Bemötande ............................................................................................................................ 28

Hur samverkan ser ut ........................................................................................................... 29

Samverkan barnperspektiv ................................................................................................... 29

Följderna av samverkan ....................................................................................................... 30

Slutsats ................................................................................................................................. 30

Referenslitteratur ................................................................................................................. 32

Bilaga 1 Information inför intervjun 

Bilaga 2 Frågor till Nationell samordnare 

Bilaga 3 Intervjuguide 

Bilaga 4 Egenskapad figur samverkan  

Bilaga 5 Figur Utväg 



7 

 

Introduktion 

Våldet mot kvinnor är ett utbrett och allvarligt samhällsproblem och kvinnors hela 

livssituation påverkas. Våldet utgör ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och trygghet 

samt riktas mot kvinnor i alla åldrar och i alla samhällsgrupper. Det är varje nations 

skyldighet att förebygga och bekämpa våldet mot kvinnor samt skydda dem. Det är en 

rättighetsfråga. Heimer och Sandberg (2008) menar att ansvaret att arbeta för att fler 

kvinnor får stöd och att minska mörkertalet ligger på myndigheterna. 

FN:s definition på våld mot kvinnor lyder:  

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller 

psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, 

tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga 

eller privata livet (FN, 1993 refererad i SOU, 2004:121).  

Denna definition visar att våld mot kvinnor inte längre anses vara en privat angelägenhet 

och heller inte begränsas till att endast omfatta fysiskt våld (SOU, 2004:121). 

Enligt en rapport från Statens offentliga utredningar (SOU, 2004:121) har män historiskt 

sett haft makt över kvinnors liv, dess kropp och sexualitet, något som ansetts som 

självklart. Mannen har varit normen vilket innebär att kvinnan automatiskt har blivit ett 

undantag. Det är en av könshierarkins grundstenar, det vill säga att mannen betraktas som 

normen för människan. Författarna till utredningen menar att detta är något som avslöjas i 

många olika sammanhang där ”han” förutses vara den bästa representanten för 

mänskligheten. Våra identiteter som män och kvinnor är till en stor del beroende av vår 

tolkning av kön. Här innefattas en rad komplexa förhållanden av historisk, kulturell, social 

och psykologisk natur, vilka vi är i förhållande till andra samt hur vi ska uttrycka detta. 

Dessa regler är för oss givna och oftast nedärvda föreställningar, men de accepteras och 

integreras i vårt tänkande och är vägledande i vårt uppförande. Våldet är både ett uttryck 

för en könsmaktordning och ett sätt att upprätthålla densamma (SOU, 2004:121). Trots att 

Sverige har ansetts vara ett föregångsland i fråga om jämställdhetspolitik på flera områden, 

har det tagit lång tid att både uppmärksamma och ta i tur med problemkomplexet mäns 

våld mot kvinnor (Heimer & Posse, 2003).  
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Bakgrund 

I slutet av 1970-talet började kvinnojourer organiseras av kvinnor på eget initiativ. 

Jourerna arbetar ofta ideellt med att bistå våldsutsatta kvinnor med hjälp. 1982 kom en 

lagstiftning som placerade kvinnomisshandel under allmänt åtal. Det var först på 1990- 

talet det stora genomslaget kom för problemet, då mäns våld mot kvinnor blev ett erkänt 

problem både på den politiska agendan, i media och i allmänhetens medvetande. 

Kvinnovåldskommissionen tillsattes 1993 som ledde fram till dagens lagstiftning, 

rekommendationer för bemötandet av våldsutsatta kvinnor och samverkan kring de 

myndigheter som hjälper dessa kvinnor. Under senare år har det debatterats kring olika 

myndigheters handläggning av ärenden som rör våld mot kvinnor (Heimer & Posse, 2003). 

Det har enligt Heimer och Posse (2003) visat sig finnas ett glapp mellan politiska 

ambitioner och den bristande verkligheten, med myndigheter som inte fullgör sina 

skyldigheter. Regeringen tillsatte så sent som förra året Carin Götblad som Nationell 

samordnare mot våld i nära relationer. Uppdraget innebär att samla och stödja berörda 

myndigheter så som kommuner, landsting och organisationer för att dels öka effektiviteten, 

men även för att stärka kvaliteten och det långsiktiga arbetet mot våld i nära relationer 

(Regeringskansliet, 2012). Att synliggöra mäns våld mot kvinnor som ett omfattande 

samhällsproblem hänger samman med kvinnors långvariga kamp för medborgerliga och 

mänskliga rättigheter. De senaste 100 åren har det organiserats ett motstånd mot mäns våld 

mot kvinnor, som vuxit fram såväl nationellt som internationellt (SOU, 2004:121). 

Förekomst 

Enligt Tauson och Lundvall (personlig kommunikation, 8 maj 2013) är det svårt att 

fastställa hur många kvinnor som är drabbade av våldet. Detta beror på att siffrorna 

varierar betydligt beroende på hur frågorna ställs, vad som innefattas i frågorna och i 

vilken situation frågorna ställs. Heimer och Sandberg (2008) menar att det även är svårt att 

fastställa den faktiska förekomsten av våld i hemmet. Detta på grund av att länder emellan 

definierar våldet på olika sätt, ofullständig registrering av polis och andra myndigheter 

samt att våldet är underrapporterat av offren. Statistik visar att 17-20 stycken kvinnor om 

året dödas i Sverige av en man de haft en nära relation till (Tauson & Lundvall, personlig 

kommunikation, 8 maj 2013). Majoriteten av polisanmälningarna gällande misshandel av 

kvinnor sker i hemmet och uppemot 75 procent av kvinnorna känner sin förövare (Swärd, 

2009). Vanligtvis är det en man som kvinnan har eller har haft en relation till, emellertid 

kan det även vara en annan bekant eller släkting (Leander, 2007, refererad i Swärd, 2009). 

Enligt Crowell och Burgess (1996, refererad i Lutenbacher, Cohen & Mitzel, 2003) är det 

tio gånger större risk att en kvinna blir utsatt för våld än vad det är för en man. Enligt 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2009, refererad i Swärd, 2009) förekommer våldet i 

alla åldrar och i alla samhällsgrupper och någon särskild typ av person som är mer 

våldsbenägen än andra går heller inte att fastställa.  
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Normaliseringsprocessen  

Heimer och Posse (2003) menar att svaret på frågan till varför kvinnor som misshandlas 

eller trakasseras i en nära relation ändå stannar kvar, är våldets normaliseringsprocess. 

Enligt Heimer och Posse (2003) finns inte den typiska kvinnomisshandlaren. Personen ser 

inte ut eller beter sig inte på ett speciellt sätt. Det kan vara vem som helst; din chef, granne 

eller tandläkare. Enligt Heimer och Posse (2003) lämnar en kvinna som blir slagen redan i 

början av ett förhållande mannen eftersom hon har sin självkänsla i behåll. Utvecklingen 

ser inte likadan ut för en kvinna som blir slagen efter en längre tid i ett förhållande. I 

början av relationen förefaller sig allt vara som det ska, allt eftersom upplever kvinnan 

olust. Mannens svartsjuka blir svår att handskas med. Mannen kontrollerar kvinnan, det 

kan vara allt från telefonsamtal till att kontakta henne på arbetet. Kontrollen blir slutligen 

en del av kvinnans vardag och hon försöker leva utifrån dessa förutsättningar. Detta 

medför att kvinnan kan upplevas som nedstämd och orolig för att göra fel. Heimer och 

Posse (2003) menar att omgivningen kan märka att kvinnan blivit tystare och tycks dra sig 

undan deras sällskap. Mannen talar om för kvinnan hur hon är och likaså hur hon uppfattas 

av andra. Behandlingen kan pågå under en längre tid utan att innefatta något våld. Kvinnan 

kontrolleras av mannen samtidigt som hon blir mer isolerad från omvärlden. Heimer och 

Posse (2003) menar därigenom att mannen blir kvinnans referens på vad som är bra 

respektive dåligt. Det innebär att misshandeln kan komma in relativt sent i relationen och 

börja med en fysisk handling, exempelvis en knuff. Det förekommer också våldtäkter i 

samband med våldet. Efter en misshandel är det vanligt att mannen tröstar kvinnan, ber om 

förlåtelse och lovar att det var sista gången. Växlingen mellan våld och värme är i princip 

alltid förekommande i våldsprocessen (Heimer & Posse, 2003).      

Bemötande 

I socialtjänstlagens 2 kap 1§ står att läsa varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt 

område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de 

behöver (Thunved, 2012, s. 43). Det framgår dock av fortsättningen att det är ett ansvar 

som socialtjänsten inte är ensam om att bära detta innebär ingen inskränkning i det ansvar 

som vilar på andra huvudmän (Thunved, 2012, s. 43). Fortsättningen är central i arbetet 

med att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor eftersom myndigheter har olika 

ansvarsområden, vilka är avgränsade.  Polis, åklagare och hälso- och sjukvården har sina 

ansvarsområden i att tillfredställa kvinnornas skiftande hjälpbehov. Det är emellertid 

viktigt att myndigheterna tillsammans bildar en enhet för hjälp och stöd för de våldsutsatta 

kvinnorna (Heimer & Posse, 2003). Det är även nödvändigt för de yrkesgrupper som möter 

våldsutsatta kvinnor att ha kunskap om våldets omfattning och konsekvenser. Ett bra 

bemötande kan vara avgörande för om kvinnan anmäler (Heimer & Sandberg, 2008). Våld 

anses för många vara en privat familjeangelägenhet (Straus & Gelles, 1990, refererad i 

Lutenbacher et al., 2003) vilket gör det svårt för den drabbade att få tillgång till hjälp 

(Lutenbacher et al., 2003). Det finns ofta en stark rädsla att inte bli trodd eller förstådd hos 

kvinnor som blivit utsatta för misshandel eller våldtäkt (Heimer & Sandberg, 2008).  



10 

 

Det har visat sig att många kvinnor som lämnat sina hem sedan återvänt vid ett flertal 

tillfällen på grund av brister i stödet och av en önskan att hålla familjen intakt 

(Lutenbacher et al., 2003).  

Heimer och Sandberg (2008) menar att det vid misstanke om våld är viktigt att skapa ett 

terapeutiskt klimat innan frågor kring våldet ställs. Ställda frågor innebär dels att en 

beredskap att ta emot berättelsen finns och dels att en handlingsplan för fortsatt agerande 

finns. Att hålla sig inom sitt kompetensområde är något som är betydelsefullt, det vill säga 

sjukvårdspersonal ska inte agera domare eller polis. Ideella organisationer och 

myndigheter som kommer i kontakt med våldsproblematiken har på flera håll i Sverige 

utvecklat modeller för samarbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. Modellerna har 

en helhetssyn rörande problematiken med mäns våld mot kvinnor som grund. Kvinnan ska 

få det skydd och stöd som behövs, för barnen ges det möjlighet att bearbeta upplevelserna 

och mannen erbjuds programverksamhet för att komma ifrån det våldsamma handlandet 

(Regeringens proposition 2006/07:38, refererad i Swärd, 2009). 

Samverkan   

En ökad samverkan bland både ideella och offentliga aktörer som kommer i kontakt med 

våldsutsatta kvinnor är avgörande för att de ska få den hjälp de behöver (Swärd, 2009). 

Myndigheterna har ett gemensamt ansvar att ge en kvinna som är utsatt för våld den hjälp 

och det stöd hon har rätt till. Varje myndighet har även ett specifikt ansvarsområde och för 

att samverkan ska fungera måste alla yrkesverksamma agera professionellt samt ha 

kunskap om hur andra myndigheter arbetar (Heimer & Sandberg, 2008). Olikheter i 

organisation, i regelsystem och i kunskaps- och förklaringsmodeller spelar stor roll för hur 

den konkreta samverkan kommer att gestalta sig. Det fordras att dessa tre typer av faktorer 

identifieras, lyfts fram och diskuteras för att samverkan skall ha förutsättningarna att bli 

framgångsrikt (Danermark, 2000). Enligt Bender och Holmberg (2001) finns det två 

strukturer eller ramar för samverkan, närmare bestämt informell samverkan och formell 

samverkan. Informell samverkan sker främst kring enskilda ärenden i och med att den är 

mer oregelbunden. De möts sällan i grupp och samverkan är beroende av att det finns ett 

förtroende för varandra. Formell samverkan inbegriper utbyte av information och 

regelbundna diskussioner mellan frivilliga organisationer och myndighetsföreträdare som 

möjligen ingår i gruppen. Formell samverkan kan även innebära att de arrangerar 

utbildningsdagar eller endagskonferenser tillsammans. Deltagarna införskaffar sig då en 

gemensam kunskapsbas (Bender & Holmberg, 2001). 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka samverkan i organisationer och myndigheter i arbetet 

med våldsutsatta kvinnor i nära relationer i Skaraborgsregionen.  

De frågeställningar uppsatsen har för avsikt att besvara är följande: 

• Hur arbetar informanterna kring bemötandet av våldsutsatta kvinnor i nära 

relationer? 

• Vad anser informanterna att samverkan leder till? 

• Hur anser informanterna att samverkan kan vidareutvecklas i framtiden?  

Metod 

Design 

Studiedesignen är av kvalitativ forskningsansats, vilket innebär att syftet med studien var 

att få en så fullständig bild av det valda ämnet som möjligt genom att sträva efter en 

helhetsförståelse. Studien består av en tvådelad metod, där den första delen består av tre 

intervjuer och den andra delen består av svar som besvarats av en myndighetsperson via 

mail samt av en föreläsning.      

Datainsamling och urval 

Datainsamlingen bestod av tre steg. Första steget innebar att sju myndighetspersoner 

tillfrågades om deltagande i en semistrukturerad intervju. Andra steget innebar att ett 

frågeformulär (se bilaga 2) skickades till Nationell samordnare mot våld i nära relationer.  

Tredje steget innebar inhämtande av övergripande information på en föreläsning. 

 En intervjuguide (se bilaga 3) utarbetades med frågor, vilka utformades på ett sätt så att 

alla informanterna kunde besvara samma frågor. Innan intervjun kontaktades 

informanterna per telefon för att tillfrågas om de kunde/ville delta i den aktuella studien. 

Efter att de givit sitt medgivande till att delta i studien skickades via mail information (se 

bilaga 1) om studiens syfte, etiska överväganden och kontaktuppgifter till forskarna. Innan 

intervjun påbörjades lästes samma information upp för informanten. Intervjuerna spelades 

in efter att informanterna godkänt detta. Båda forskarna deltog vid intervjuerna. En 

forskare intervjuade samtidigt som en antecknade stödord, för att säkra upp eventuella 

tekniska problem som kunde ha uppstått.  Tre intervjuer genomfördes med en person från 

respektive myndighet som är väl förtrogen med studiens valda ämne. Bortfallet i studien 

består av fyra informanter som dels själva valt att inte delta och dels inte gick att komma i 

kontakt med. Det centrala låg i att informanterna skulle ha betydande kunskap och 

yrkeserfarenhet av våldsutsatta kvinnor i nära relationer. Inklusionskriterierna bestod i 

personer på myndigheterna, som efter litteraturgenomgång framkommit, är aktiva i 

samverkan kring våldsutsatta kvinnor i nära relationer närmare bestämt åklagarmyndighet, 
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polis, socialförvaltning, hälso- och sjukvård samt kvinnohus. Under litteraturgenomgången 

påträffades ytterligare en intressant aktör som arbetar med våld i nära relationer, Utväg 

Skaraborg. Därmed inkluderades Utväg i urvalet. Exklusionskriterierna bestod i 

myndigheter som är i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkning av 

någon som de inte har eller har haft en nära relation till. Frivilliga organisationer som 

exempelvis kyrkliga organisationer var exkluderade dels på grund av att de inte omnämnts 

i litteraturen och dels för att en begränsning är nödvändig.   

Därefter  skickades en förfrågan till Nationell samordnare mot våld i nära relationer om de 

kunde/ville delta i den aktuella studien. Efter att de givit sitt medgivande till att delta i 

studien utformades specifika frågor till den Nationella samordnaren. Frågorna sändes via 

mail tillsammans med information om studiens syfte, etiska överväganden och 

kontaktuppgifter till forskarna.  Svaren från Nationell samordnare utgör en separat del av 

resultatet.   

Det tredje och avslutande steget i datainsamlingen bestod i en föreläsning som handlade 

om att möta och samtala med våldsutsatta. Föreläsningen hölls av Utvägs enhetschef 

Victoria Tauson och Utvägs samordnare för våldsutsatta Bibi Lindvall. Föreläsningen var 

riktad till Utvägs samverkande myndigheter med flera. Den övergripande informationen 

som inhämtats användes som underlag i bakgrunden.    

Databearbetning 

Intervjuerna spelades in för att fördelarna med inspelning är stora. Intervjuerna 

transkriberades efter datainsamlingen och fördes in på dator. Materialet lästes igenom ett 

antal gånger för att få en känsla för texten. Efter genomläsning sorterades svaren på 

frågorna ut till meningsbärande enheter. Föreläsningsmaterialet lästes igenom ett flertal 

gånger och relevanta delar sorterades ut. Resultatet utformades dels utifrån de frågor som 

ställts och ansågs vara av intresse och dels utifrån föreläsningsmaterialet. Materialet 

sammanställdes för att utgöra resultatet i studien. Resultatet i studien är därmed av 

deskriptiv natur.  

Etiskt övervägande 

Utifrån de Svenska etiska principerna informerades informanterna både skriftligt och 

muntligt (Olsson & Sörensen, 2011) om studiens syfte, om att deltagandet byggde på 

frivillighet och att de kunde välja att avsluta deltagandet om de så önskade. Informanterna 

informerades även om vilka moment som ingick i studien. Konfidentialitetskravet har 

uppfyllts, vilket innebär att uppgifter om informanterna har behandlats med 

konfidentialitet. Personuppgifterna har förvarats oåtkomligt för obehöriga och uppgifterna 

som har samlats in har endast använts för den bestämda studien (Bryman, 2011). 

Kontaktuppgifter till författarna har tilldelats informanterna (Olsson & Sörensen, 2011).   
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Resultat 

Nationell nivå 

Eftersom regeringen under 2012 tillsatte en nationell samordnare för våld i nära relationer 

fanns det ett intresse att undersöka vad som sker på nationell nivå. Arbetet på nationell bör 

påverka det arbete som sker på regional nivå. Som en del av studien kontaktades den 

Nationella samordnaren mot våld i nära relationer, detta för att ställa ett antal frågor och 

klargöra syftet med den Nationella samordnaren. 

Bynander, kanslichef regeringskansliet (personlig kommunikation, 29 april 2013) 

förklarade att före detta länspolismästaren Carin Götblad utsågs för ett år sedan till 

Nationell samordnare mot våld i nära relationer. En Nationell samordnare kan snarast 

liknas vid en statlig kommitté. Arbetet i samordningen ska enligt direktiven (Ju 2010:5) 

avslutas i juni 2014. Det nationella ansvaret för våld i nära relationer vid Regeringskansliet 

är för närvarande uppdelat mellan Socialdepartementet (socialtjänst och hälso- och 

sjukvård), Justitiedepartementet (rättsliga frågor) samt Utbildningsdepartementet (bland 

annat jämställdhetsfrågor, vilket finansierar en stor del av de statliga insatserna på 

området). Samordningen utreder och analyserar nu hur en framtida form av 

sammanhållande kraft för dessa frågor ska se ut på central nivå. De förslag vilka den 

Nationella samordningen lämnar i Juni 2014 kommer att remissbehandlas i vanlig ordning, 

innan regeringen så småningom lägger fram sitt förslag till riksdagen. Innan förslagen kan 

bli verklighet kan de mycket väl ha förändrats till följd av remissopinionen, regeringens 

och/eller riskdagens beslut (Bynander, personlig kommunikation, 29 april 2013).    

 Arbetet har ägnats åt att Carin Götblad och det kansli vilket hon arbetar tillsammans med, 

besökt organisationer och myndigheter på både central, regional samt lokal nivå. Detta för 

att få information kring de problem som anses behöva lösas. Samordningen har likaså 

samtalat med samt besvarat mail och brev från individer, vilka själva blivit utsatta för våld 

eller har problem med sin egen aggressivitet och sitt våldsbeteende. Ambitionen från den 

Nationella samordningen är att försöka finna lösningar på sådana problem där inte en 

enskild myndighet eller organisation själv kan påverka skeendet. Detta kan gälla 

exempelvis finansieringsfrågor, lagstiftningsåtgärder eller fördelning av arbetsuppgifter 

mellan olika aktörer. Den Nationella samordningen går nu in i en mer problemlösande fas 

med utgångspunkt från de erfarenheter som har samlats in under denna tid (Bynander, 

personlig kommunikation, 29 april 2013). 

Det underlag som finns för att bedöma hur många kvinnor i Sverige som lever i en relation 

där det förekommer våld är bristfälligt. Nationella samordningen har dels statistik över det 

polisanmälda våldet att tillgå, dock är det långt ifrån allt hot om våld eller våld som 

anmäls. Hot om våld och våld i nära relationer uppskattas drabba ungefär 70 000 kvinnor, 

40 000 män och 130 000 barn per år. Undersökningarna ger emellertid lite olika resultat 

bland annat på grund av att frågorna som ställts inte är identiska. Siffrorna avser även våld 

i samkönade relationer, våld från barn gentemot äldre föräldrar och våld mellan tidigare 
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makar, det vill säga inte endast våld i den nuvarande relationen. Brottsförebyggande rådet 

har på uppdrag av regeringen nyligen genomfört en ny NTU (nationella trygghets-

undersökningar), frågorna kring våld i nära relationer kommer att ha preciserats bättre än 

tidigare. Förhoppningsvis kan den kommande redovisningen från Brottsförebyggande rådet 

ge en mer precis bild av omfattningen (Bynander, personlig kommunikation, 29 april 

2013). 

Det finns utan tvekan områden i arbetet med våldsutsatta kvinnor som generellt måste 

förbättras, men att frågan också kan ställas annorlunda. Arbetet med dem som utövar våld 

behöver även förbättras, det vill säga inte bara arbetet med våldsutsatta kvinnor. Våldet i 

nära relationer är i hög grad ett mansproblem och inte endast ett kvinnoproblem. Förslag 

på en rad områden där den nuvarande situationen, varken för den våldsutövande eller för 

de våldsutsatta, inte är optimal kommer den Nationella samordnaren att återkomma med. 

Förslagen kan komma att avse bland annat lagstiftning, finansiering och samarbetsformer.  

Utöver lagstiftningsmässiga och finansiella hinder, finns budgetmässiga restriktioner och 

organisatoriska hinder för att arbeta effektivt. Det finns många organisationer och 

myndigheter som arbetar inom fältet, dock bedrivs mycket av arbetet i en stuprörsliknande 

struktur, vilket inte alltid är ändamålsenligt för så komplexa frågor som våld i nära 

relationer utgör. Enligt socialtjänstlagens bestämmelser har kommunerna ansvar för att ge 

stöd och skydd åt den som är utsatt för brott, dock finns i regel ingen särskild organisation 

för dessa frågor på kommunal nivå, förutom en enstaka kvinnofridssamordnare (Bynander, 

personlig kommunikation, 29 april 2013).  

I slutrapporten nästa år kommer den Nationella samordnaren att återkomma med en 

närmare problemanalys. En ambition med denna kraftsamling mot våld i nära relationer är 

att de resurser och insatser som kommun och stat satsar på mot våldsproblematiken, ska 

komma att tas till vara på bättre än hittills. Detta har regeringen givit uttryck för i 

direktiven till den Nationella samordnaren. Det yttersta målet för den Nationella 

samordnaren är att våldet i nära relationer ska upphöra eller i alla fall kraftigt minska. 

Målet är detsamma som de flesta organisationer och myndigheter inom området som såväl 

regeringen givit uttryck för (Bynander, personlig kommunikation, 29 april 2013). 
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Regional nivå   

I arbetet benämns aktörerna och det som avses med aktörerna är de myndigheter som deltar 

i samverkan kring våldsutsatta kvinnor det vill säga åklagare, polis, socialtjänst, hälso- och 

sjukvård, Utväg samt kvinnohus. För att få en språklig variation i arbetet används Utväg 

Skaraborg synonymt med Utväg. Informanterna benämns som följande, informant 

Polismyndighet, informant Utväg och informant Kvinnohus. För att förtydliga och 

underlätta läsningen används endast informanternas initialer det vill säga IP, IU och IK.  

Skaraborg har ca 255 000 invånare och består av femton kommuner belägna i Västra 

Götalandsregionen.  De kommuner som deltar i samverkan med Utväg och kvinnohusen är 

Skövde, Götene, Essunga, Falköping, Vara, Skara, Grästorp, Hjo, Karlsborg, Mariestad, 

Tibro, Tidaholm, Töreboda, Gullspång och Lidköping (Tauson, personlig kommunikation, 

8 maj 2013).  

Informanternas ansvarsområden 

Den andra delen av studien består av tre intervjuer, där informanterna har olika 

ansvarsområden i att möta våldsutsatta kvinnor. 

Polismyndigheten ansvarar enligt IP bland annat för att ta emot anmälan, utreda brott och 

hålla i förhör. Polismyndigheten ska även vara i kontakt med åklagare, socialtjänst och 

Utväg. Vid anmälan ska utredaren informera om målsägandebiträde och brottsofferjouren, 

vilket är den hjälp de kan få från samhället. Ett målsägandebiträde är en advokat som ger 

stöd och hjälp till målsägande det vill säga kvinnan, i rättsprocessen. 

Enligt IU är Utväg Skaraborg en råd- och stödverksamhet vilket innebär att Utväg ger råd, 

information samt kris- och stödsamtal. Utväg är en lågtröskelverksamhet, det innebär att 

det inte behövs någon remiss för att komma dit. Den inledande kontakten med Utväg är 

uppdelad på tre olika ben och dessa remitteringsingångar är samverkan med polisen, via 

andra myndigheter eller egenremittering via telefon eller mail. All kontakt med Utväg 

bygger på frivillighet, hjälpen är kostnadsfri och de har ingen dokumentationsskyldighet 

dock påpekar informanten att de har en anmälningsplikt och tystnadsplikt. Remitterings-

ingången via andra myndigheter består bland annat i primärvårdskurator, företagshälsovård 

och socialsekreterare. Myndigheterna informerar om att Utväg finns och det stöd de kan 

erbjuda, de hjälper därigenom till med att sprida information om Utväg. Den tredje 

remitteringsingången är egenremittering vilket innebär att individen själv tar kontakt med 

Utväg genom telefon eller via mail för att boka tid.   

Enligt IK är kvinnohuset i första hand ett akutboende för kvinnor och barn som utsätts för 

våld i nära relationer. Kvinnohuset har sex platser, fyra platser inne i kvinnohuset och en 

extern tvårumslägenhet där en till två vuxna får plats, varav en med barn. Kvinnohuset 

arbetar i första hand med femton kommuner det vill säga Skaraborgsregionen, vilka de får 

bidrag av. De våldsutsatta kvinnorna kommer även från andra delar av Sverige. 
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Beskrivning av informanter 

 IP: kvinna i 50-års ålder som arbetar som polisinspektör i en mindre ort i Skaraborg. Hon 

har som huvuduppgift att utreda brott i nära relationer. Informanten har under hela sitt 

vuxna liv arbetat inom polisväsendet.  

 IU: kvinna i 40-års ålder som arbetar som utbildare och metodutvecklare på Utväg 

Skaraborg. Det är ett arbete som bland annat innefattar föreläsningar för olika 

myndighetspersoner som deltar i samverkan. Utväg Skaraborg är en samverkan mellan 

myndigheter som kommer i kontakt med våldsutsatta, våldutövare och barn.  

IK: kvinna i 50-års ålder som arbetar på ett kvinnohus i en stad i Skaraborg. Arbetet består 

av administrativa uppgifter, stödsamtal med de våldsutsatta, information och föreläsningar. 

Informanten inledde sin yrkesverksamma bana som volontär. 

Förtydligande av problematiken  

De tre informanterna påpekade att våldet inte endast drabbar kvinnor och att det inte endast 

är män som är våldsutövare. Det anses därför angeläget att, trots att uppsatsen berör 

våldsutsatta kvinnor, nämna och ha i åtanke att det är en problematik som förekommer i 

olika relationer.  

IP tydliggjorde att det i vårt samhälle finns olika relationer och att det inte behöver vara en 

man som är förövaren. Informanten gav exempel som hbt- relationer och att våldet även 

förekommer med kvinnliga förövare. 

IU klargjorde  att människor har fördomar om att män är våldsutövare och kvinnor är 

våldsutsatta. Informanten poängterade att våldet även förekommer i samkönade- och hbt- 

relationer. På Utväg möter personalen personer av olika kön. 

  ...  våldet har inget kön…(IU). 

IK klargjorde att personer som drabbas av våld i nära relationer inte endast är kvinnor, utan 

att det även kan vara män som drabbas och personer från samkönade relationer.  

Informanten nämnde även hedersrelaterat våld. 

Första åtgärd 

För att få en bild av hur första åtgärden i mötet med våldsutsatta kvinnor ser ut hos 

respektive aktör ställdes inledningsvis frågan: Vad är er första åtgärd vid kontakten med 

våldsutsatta kvinnor?  

 

IP menade att första åtgärden vid kontakten med våldsutsatta varierar beroende på 

situation. 

 

IU menade att första åtgärden vid kontakten med våldsutsatta kvinnor kan se olika ut 

beroende på den situation kvinnan befinner sig i. 
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IK menade att första åtgärden vid kontakten med en våldsutsatt kvinna kan se olika ut. 

 

Dessa svar visade att det är ett komplextproblem och att det är svårt att generalisera, svaren 

visade även att det vid mötet med en våldsutsatt kvinna är viktigt att vara flexibel och 

lösningsfokuserad. Varje situation är unik och detta innebär att varje möte med en 

våldsutsatt kvinna innebär att informanterna måste vara fokuserade och i stunden.  

IP menade att poliser i yttre tjänst dels kan få larm om ett pågående brott i bostad 

alternativt kommer kvinnan direkt till utredaren för att göra en polisanmälan. Polisen i yttre 

tjänst separerar inledningsvis de två parterna och därefter hålls ett kortare förhör. Polisen 

tar även personuppgifter och kontaktuppgifter av kvinnan, mannen och eventuella vittnen 

som finns i bostaden. De ska dokumentera personskador och eventuella materiella skador, 

detta sker genom fotografering.  Informanten påpekade också att verktyg och nedblodade 

kläder tas i beslag om så är nödvändigt. Socialtjänsten ska kontaktas om barn vistas i 

bostaden och kan fara illa.  Ett längre förhör hålls sedan av utredaren, eventuellt dagen 

efter beroende på när brottet inträffat. Vid anmälan ska utredaren informera om 

målsägandebiträde och brottsofferjouren, vilket är den hjälp de kan få från samhället.  

IU förklarade i sin tur att kvinnan kan befinna sig i våldet, har en önskan att separera eller 

nyligen har separerat. Det kan också vara så att kvinnan har levt i en destruktiv relation för 

flera år sedan, men inte bearbetat detta tidigare och kontaktar Utväg. Informanten 

förklarade att motivationen kommer från kvinnan själv, det Utväg kan göra är att motivera 

till förändring. 

Det vi kan göra är ju att motivera till förändring, men motivationen kommer 

från personen själv (IU). 

Enligt IU innebär förändringsarbetet starka motstridiga känslor. Samtidigt som kvinnan ser 

våldets negativa konsekvenser för familjen, individen och relationen, finns fortfarande 

hoppet kvar om att relationen går att rädda. Detta ambivalensarbete arbetar Utväg främst 

med, även vad det gäller förövarna.   

IK förklarade att första kontakten kan ske genom att socialtjänsten ringer och vill placera 

en kvinna på kvinnohuset. Kvinnan kan även själv kontakta kvinnohuset för ett akutsamtal 

som antingen kan ske över telefon eller vid ett personligt möte. Vid dessa situationer 

hänvisas kvinnan till kvinnofridssamordnare på aktuell socialtjänst. Kontakten kan också 

ske genom Utväg. IK klargjorde att det alltid är en kommun som placerar en kvinna på 

kvinnohuset, det vill säga socialtjänsten kommer alltid till kvinnohuset med kvinnan.  

Vi jobbar ju inte på något annat sätt idag (IK).  

IK menade att första åtgärden leder till att kvinnohuset och socialtjänsten skriver på ett 

avtal mellan socialtjänsten, från den kommun som kvinnan är folkbokförd i, tillsammans 

med den aktuella kvinnan. Trots att det finns avtal mellan kommunerna och kvinnohusen 
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ska ett avtal skrivas mellan socialtjänsten, kvinnohuset och den specifika kvinnan. En 

personal på kvinnohuset undersöker om det finns anledning till att polisen gör en hot- och 

riskbedömning samt om en polisanmälan är gjord. Om en polisanmälan inte är gjord bör 

eventuella skador dokumenteras.  Sedan bokas en ny tid med aktuell socialtjänst för att 

upprätta en handlingsplan för kvinnan. 

Informanterna menade att det är av vikt att möta kvinnan i situationen, det gick att utläsa 

ett samarbete mellan olika aktörer redan vid första åtgärd i kontakten med en våldsutsatt 

kvinna. Ett samarbete är viktigt dels för att de olika aktörerna har olika ansvarsområden 

och dels för att undvika att någon ska falla mellan stolarna. Det var tydligt att 

informanterna har sina ansvarområden och vet vilka aktörer som ska kontaktas för att en 

våldsutsatt kvinna ska få den hjälp hon har rätt till.   

Bemötande 

Eftersom bemötandet av våldsutsatta kvinnor är avgörande för utfallet av kvinnans 

situation, ställdes frågan: Beskriv hur ni primärt bemöter våldsutsatta kvinnor? Frågan är 

även intressant för att kunna utläsa om aktörerna är medvetna om bemötandets betydelse 

för våldsutsatta kvinnor samt om de arbetar aktivt med bemötandet.  

Bemötandet av de våldsutsatta kvinnorna menade IP ska vara objektivt, det vill säga 

utredaren får inte ställa sig på någon parts sida. Det  är även viktigt att vara förstående. 

Fortsättningsvis ska informanten inte avbryta den våldsutsatta när hon delger sin skildring 

av det hon varit utsatt för.  Det är av vikt att kvinnan lägger fokus på den senaste 

händelsen, eftersom hon minns den bäst. IP tillade att arbetet med våldsutsatta kvinnor är 

psykiskt påfrestande och att hon önskar att ha någon att samtala med. Som det är idag får 

informanten tala med sina kollegor för att bearbeta sina möten med våldsutsatta. 

...de äter ju upp en som man säger det är väldigt man måste liksom få prata 

ut med någon efteråt känner jag...(IP).   

IU menade att bemötandet är en av deras viktigaste metoder, vilken bygger på att möta 

individen där den befinner sig samt att sammanhangsmarkera. Informanten utvecklade att 

individen bemöts med respekt, blir sedd, bekräftad och omhändertagen. Individernas 

berättelser tas på allvar och ifrågasätts eller fördöms inte, detta är centralt. Utväg tror på 

allas berättelser. Även miljön är nära anknutet till bemötandet, miljön ska vara lugn och 

trygg. Utväg har en ingång för de våldsutsatta och barnen samt en särskild ingång för 

våldsutövarna, detta för att skapa trygghet. Utväg erbjuder alla fika och någonting att äta 

till den som är hungrig, för att de ska känna sig omhändertagna och sedda. IU förklarade 

att de på Utväg använder sig av generalisering som metod. De ställer exempelvis 

påståenden och talar i termer, detta för att påvisa att de har stor erfarenhet av att möta 

våldsutsatta. 

…många av dom vi möter har dom här erfarenheterna och då undrar jag, är 

det så för dig?…(IU). 
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Enligt IK arbetar kvinnohusets personal utifrån ett professionellt bemötande i mötet med 

våldsutsatta kvinnor. Det professionella bemötandet innebär att de personligen inte tar åt 

sig av kvinnans berättelse, för att inte själva må dåligt. Informanten nämnde att det kan 

vara fruktansvärda berättelser som de får ta del av och att det ibland kan vara svåra att 

lyssna till. Det finns dock möjlighet för personalen på kvinnohuset att få extern 

handledning, för att bearbeta det de tagit del av.  På kvinnohuset arbetar de även utifrån 

något de själva kallar för de tre H:na, det vill säga hålla om, hälla i och hålla ut. Det är 

självhushåll på kvinnohuset, men i de fall en kvinna inte själv är förmögen till att laga mat 

stödjer kvinnohuset kvinnan genom att se till att hon får mat på annat vis. Hålla ut innebär 

att personalen inte tränger sig på, ingen kvinna är tvungen att berätta om vad hon varit med 

om innan hon är redo. 

Informanternas svar visade att de alla är medvetna om hur deras bemötande ska vara. 

Däremot skiljde sig bemötandet åt hos de olika aktörerna. IP belyste vikten av att hon är 

objektiv i sin profession och inte kan ställa sig på någons sida, eftersom hon möter båda 

parter. IU visade på en stor medvetenhet om bemötandets betydelse, hon nämnde att 

bemötandet är deras viktigaste metod. På liknande sätt visar IK på kunskap om 

bemötandets vikt. Det som skiljde IUs arbetssätt vad det gällde bemötande mot de två 

andra informanterna var att Utväg tydligt beskrev hur de arbetar aktivt med bemötandet 

som metod. IP visade inte lika tydligt på ett speciellt bemötande av våldsutsatta kvinnor, 

detta kan bero på informantens profession. IU och IK möter kvinnorna dels under en längre 

period och dels i samtal, vilket gör att bemötandet är mer centralt i deras profession än i 

IPs fall.  IP och IK nämnde att arbetet med våldsutsatta kan vara svårt och att det krävs en 

viss distans för att själv inte må dåligt av berättelserna. I och med att arbetet kan vara 

psykiskt energikrävande är det av vikt att personer som arbetar med våldsutsatta kvinnor 

har möjlighet till handledning om så önskas. IK poängterade att de har möjlighet till 

handledning, något som IP efterlyser. IP får samtala med sina kollegor om hon känner att 

hon behöver prata med någon om det hon hört.   

Hur samverkan ser ut 

För att få en samlad bild av hur samverkan mellan aktörerna samt kommunikationen 

mellan dem fungerar, ställdes frågorna: Hur samarbetar ni med andra aktörer inom området 

våldsutsatta kvinnor? Hur ser kommunikationen ut mellan er organisation och övriga 

aktörer? 

Enligt IP har polisen i första hand ett nära samarbete med åklagare, socialtjänst och Utväg. 

Kommunikationen mellan polis och åklagare är fortlöpande, utredaren ger åklagaren 

utredningsmaterialet som i sin tur ger utredaren direktiv om fortsatta åtgärder. Varannan 

vecka har åklagare och polis, vilka utreder relationsbrott, ett åklagarmöte i Lidköping. På 

mötet tas olika ärenden upp för att de inte ska bli gamla och liggande. Dessa möten har 

pågått under våren 2013 och informanten finns med på telefon för att inte behöva åka till 

Lidköping vid varje tillfälle. Under mötena diskuteras vad som ska göras till nästa gång 

och vad som är gjort i enskilda fall.  
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Enligt  IP träffas socialtjänst, polis och kurator från Skara och Götene ungefär fyra gånger 

per år för att diskutera och hålla samarbetet aktivt. Det pågår även samarbete mellan Skara, 

Vara, Grästorp och Nossebro i detta team ingår polis, kurator, psyksjuksköterska och 

socialtjänstemän. Informanten beskrev fördelar med träffarna. Träffarna innebär att de som 

arbetar med relationsbrott lär känna varandra och därmed vet vilka de ska vända sig till i 

olika frågor vad det gäller relationsbrott. Utväg anordnar föreläsningar med information 

där IP upplevde sig tillskansa ny kunskap. Enligt IP deltar även åklagaren vid 

föreläsningarna. Informanten upplevde att samarbetet fungerar bra och detta är mycket tack 

vare Utväg. Informanten kan hänvisa kvinnorna till Utväg, vilka tar över. Informanten 

beskrev en lättnad i att kunna hänvisa vidare till Utväg och veta att kvinnan, mannen och 

barnet får hjälp om de så önskar. Informanten betonade att hon inte kan hjälpa dem mer 

utifrån sin profession. 

Jag tycker det fungerar jättebra här och jag tror det är nog tack vare Utväg 

också då det tror jag att vi kan slussa dom till dom och vi jag kan ju inte 

hjälpa dem (IP). 

IP nämnde att det även förekommer ett mindre samarbete mellan polis, barnmorska, 

kvinnohus och läkare. Samarbetet mellan polis och kvinnohus har minskat under senare år. 

Detta är något informanten tror beror på kvinnohusens placering och att det är andra 

polisdistrikt som kontaktas i första hand, eftersom de ligger närmare. Informanten nämnde 

att det finns en rättsläkare i Lidköping som har särskild utbildning inom området och att 

det är önskvärt att kvinnan blir undersökt omgående av rättsläkaren, något som tyvärr inte 

är möjligt vid alla misshandelsfall. IP förtydligade att i de fall det inte är möjligt ska 

kvinnan i alla fall komma till sjukhus för undersökning och dokumentation av skador. 

IU förklarade att deras samverkan med de övriga aktörerna inom området våldsutsatta 

kvinnor ser ut som så, att kärnan i Utväg består av sex anställda som arbetar heltid med 

Utväg. Externt tillkommer tio gruppledare vilka håller i elva samtalsgrupper per vecka. De 

externa tillgångarna består av terapeuter från barn och ungdomspsykiatrin (bup) och 

psykologer som driver egna praktiker. Terapeuterna är verksamma som barngruppsledare 

och psykologerna arbetar med vuxenpsykiatri. Samverkan består även av ett kontakt-

personsnätverk av sjuttio personer från de myndigheter som ingår i samverkansavtalet, 

dessa myndigheter är (se bilaga 5) hälso- och sjukvård, åklagarämbetet, socialtjänst, 

kriminalvård och polis. Inom kontaktpersonnätverket finns nyckelpersoner, vilka ska ha 

kontinuerlig kontakt med Utväg. De får information och erbjudande om utbildningar via 

mail. Nyckelpersonerna ska sedan sprida informationen till sina kollegor och vidare ut i 

organisationen. Detta kontaktpersonnätverk är viktigt därför att nyckelpersonerna 

aktualiserar våld i nära relationer på sin arbetsplast, i myndigheten och i verksamheten. 

Utväg och kontaktpersonnätverket utbyter kunskap och information med varandra, vilket 

innebär fördelar för båda parter. 

…så det blir en sån win win situation…(IU). 
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Utöver samverkansavtalet har Utväg ett samarbete med kvinnohus, kvinnojour, rfsl, rädda 

barnen och brottsofferjouren.  

…de är enormt viktiga samarbetspartners för oss här på Utväg…(IU). 

IU förklarade att samverkan med polisen består i att Utväg Skaraborg varje vecka får ta del 

av de polisanmälningar som gjorts vad det gäller relationsbrott i Skaraborg. Utvägs 

samordnare för våldsutsatta kan kontakta den våldsutsatta och erbjuda stöd. Omkring en 

tredjedel av de våldsutsatta kommer till Utväg via samverkan med polisen. 

IK förklarade att samverkan mellan kvinnohuset och de olika aktörerna består av ett 

nätverk där polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård, åklagare, Utväg och psykiatri ingår. 

Detta nätverk är för tillfället mindre aktivt än tidigare. IK klargjorde att kvinnohuset har ett 

nära samarbete med socialtjänst, polis och Utväg. IK är bland annat med i barn etapp två, 

ett projekt som pågår tillsammans med Utväg och socialtjänsten. Där diskuteras vilka 

behov som finns och vilka förbättringar som kan genomföras inom området barn som 

upplever våld. Kvinnorna som bor på kvinnohuset får kontinuerliga samtal på plats och har 

därför under vistelsen på kvinnohuset inget behov av Utväg. Vid utslussning från 

kvinnohuset kan kvinnorna remitteras vidare till Utväg om behov finns. Detta gäller de 

femton kommuner som deltar i samverkan, det vill säga Skaraborgsregionen. De femton 

kommuner som har avtal med kvinnohuset bidrar med kommunbidrag. Det innebär att 

kommunerna inte har lika hög boendekostnad per dygn per kvinna som vistas på 

kvinnohuset, som andra kommuner utanför länet. Avtalen mellan kvinnohuset och 

kommunerna tecknas på tre år i taget och i maj 2013 är det tid för att förnya avtalet. 

IPs svar visade att det finns en nära samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst och 

Utväg. Denna samverkan är aktiv och kontinuerlig. Sedan gick att utläsa en mindre aktiv 

samverkan mellan andra aktörer så som barnmorska, läkare och kurator. Det förekom även 

ett samarbete mellan olika kommuner i Skaraborg.  IP saknar det tidigare samarbetet hon 

haft med kvinnohusen, något hon vill återuppta. IUs svar visade på en större medvetenhet 

om samverkan, detta beror på att de är navet i myndighetssamverkan mellan aktörerna. 

Utväg ordnar bland annat föreläsningar, vilket resulterar i att olika personer från olika 

organisationer knyter konakter med varandra. Enligt Bender och Holmer (2001) innebär 

detta en formell samverkan eftersom det inbegriper utbyte av information och regelbundna 

diskussioner mellan både ideella aktörer och myndighetsföreträdare. Det gick även att 

utläsa att de olika aktörerna indirekt arbetar tillsammans i en kedja. Det framgick att alla 

aktörer har sina ansvarsområden och har kunskap om de andra aktörernas ansvarsområden 

för att kunna hänvisa vidare. Svaren tydde på att en stor del av samverkan ligger i att kunna 

hänvisa vidare när det egna ansvarsområdet upphör. Likheter som gick att urskilja i 

informanternas svar var att socialtjänsten har ett stort ansvar vad det gäller hjälp och stöd 

till våldsutsatta kvinnor. Framförallt visade IK på en nära samverkan med socialtjänsten. 

En stor del av kvinnohusets arbete bygger på denna samverkan, vad det gäller upprättande 

av handlingsplan för varje enskild kvinna. Likheter fanns även i ett aktivt samarbete mellan 
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både polismyndighet, kvinnohus och Utväg. Utväg tar del av polisanmälningarna som 

gäller relationsbrott och kvinnohuset deltar exempelvis i projekt tillsammans med Utväg 

och remitterar även kvinnor vidare till Utväg. Den aktiva samverkan mellan aktörerna 

innebär fördelar för båda parter. Fördelarna består i kontakter, kunskapsutbyte och 

remittering.  

Samverkan barnperspektiv 

Barn som upplever våld i nära relationer påverkas på olika sätt. Socialtjänstlagen 5 kap 11§ 

säger:  

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller 

annat övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan 

vara i behov av stöd och hjälp (Thunved, 2012, s. 187). 

Utifrån lagtexten går att utläsa att barn är offer som också behöver stöd och hjälp. För att få 

en bild av hur samverkan fungerar vad det gäller barnperspektivet ställdes frågan: Vad 

innebär det för er, i de fall barn finns med i bilden? 

 IP menade att när barn finns med i bilden kontaktas socialtjänsten, kontakten ska ske 

omgående. Vid helger och nätter kan socialjouren kontaktas alternativt kontaktas 

socialnämndens ordförande om läget är akut och barnet/barnen behöver omhändertas 

omgående. SoL 14 är den paragraf som reglerar barnets rättigheter.  

Enligt IU gör Utväg vid alla möten med vuxna en förfrågan om barn under arton år finns 

med i relationen, det är uppgifter som också finns med i polisrapporten. Anmälningsplikten 

som Utväg har tas på stort allvar. Vid minsta oro om att barn/ungdom far illa eller hindras 

att utvecklas till en trygg individ, görs återkopplingar till socialtjänsten. Det är även 

önskvärt att barnet/ungdomen kommer till Utväg för stöd och hjälp i form av stödsamtal, 

något som endast är möjligt när våldet upphört. Utväg har ett stort barnfokus och det 

väsentligaste är att se hur skyddet för barnet ser ut samt om socialtjänsten är inkopplad. En 

central del av Utvägs arbete är inriktat på att barn inte ska behöva uppleva våld mer i sitt 

liv. 

…vi jobbar för att dom inte ska få uppleva våld någon mer gång …(IU). 

IU betonade att barnen ofta är motivationen till förändring i en destruktiv relation. Det är få 

föräldrar som motsätter sig hjälp och stöd till sina barn. I de fall då detta sker görs en 

orosanmälan till socialtjänsten, eftersom detta tyder på en försämrad föräldraförmåga. 

IK klargjorde att inga barn placeras på kvinnohuset, men att de kvinnor som vistas på 

kvinnohuset kan ha med sina barn. Barnen får endast bo på kvinnohuset om de anses vara 

hotade. Om barnen har en annan vårdnadshavande än den våldsutövande ska barnen 

placeras hos denna. IK poängterade att de har anmälningsplikt och ska göra en 

orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa.  Med barn avses 
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individer upp till arton år. Kvinnohuset gör inte en orosanmälan utan att ha samtalat med 

modern.  

Likheter som gick att urskilja bland informanterna vad det gäller barnperspektivet var att 

de betonade sin anmälningsplikt till socialtjänsten, vid minsta misstanke om att 

barn/ungdom far illa. En skillnad i informanternas svar var att IK nämnde att de samtalar 

med modern innan de gör en orosanmälan till socialtjänsten, något varken IP eller IU 

nämnde. Det var tydligt att alla informanter samverkar med socialtjänsten. Det tydde i sin 

tur på att socialtjänsten har ett omfattande ansvar vad det gäller den hjälp och stöd 

barn/ungdom som upplever våld i nära relationer får. IP förklarade att när barn behöver tas 

omhand omgående på helger och nätter, kontaktas socialjouren alternativt socialnämndens 

ordförande. De två övriga informanterna nämnde inget om socialjouren eller 

socialnämndens ordförande, vilket kan bero på att de arbetar i en annan del av processen 

samverkan kring våldsutsatta kvinnor. Informanterna arbetar alla utifrån en omsorg för 

barn/ungdom, dock visade IU på en större medvetenhet om barnperspektivets betydelse. 

Följderna av samverkan  

För att få en bild av hur informanterna uppfattar att samverkan ser ut samt hur de vill att 

den framtida samverkan ska utvecklas ställdes frågorna: Vilka effekter ser ni av 

samarbetet? Hur önskar ni att det framtida samarbetet med övriga aktörer ser ut? 

Effekterna av samarbetet menade IP är en tät kommunikation som leder till handling, 

exempelvis om en kvinna kommer till polisstationen och inte kan återvända hem. Vid en 

sådan situation kontaktas socialtjänsten och ansvaret är därmed deras. En tät och nära 

kommunikation med åklagare är också av betydelse vad det gäller stöd för kvinnan, 

exempelvis genom kontaktförbud i den egna bostaden. Detta innebär att mannen får flytta 

från bostaden och att kvinnan måste vara medgörlig och låta mannen hämta sina personliga 

tillhörigheter.  IP kunde bara se fördelar med samarbetet mellan övriga aktörer, möjligen 

vill hon utöka samarbetet med kvinnohusen. Den senaste kontakten IP hade med 

kvinnohuset ägde rum i Vara på en samverkansdag. På samverkansdagen efterfrågade IP 

att få besök till polisstationen av personalen på kvinnohusen. Detta för att informera om 

kvinnohusen och den hjälp de kan bistå med. Informanten påpekade vikten av att alla 

poliser, som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor, känner till kvinnohusens roll och 

funktion. IP ansåg att skolan är en viktig arena att skapa bättre samarbete med. Syftet med 

samarbetet skulle innebära att minska barns upplevelse av våld och att minska följderna av 

det våld barn upplever. 

IU betonade att för att arbeta med problematiken våld i nära relationer måste arbetet ske 

brett och på olika nivåer. Samverkan innebär att Utväg har kanaler till baspersonal vilka 

möter våldsutövarna, de våldsutsatta och barnen. Utväg har även kanaler till 

organisationsledare och politiker. Detta för att göra frågan våld i nära relationer till en 

viktig fråga och förankras hos de som styr i samhället och förfogar över pengar. Våld i 

nära relationer är ett samhällsproblem som drabbar rättsväsendet, skolan och hälso- och 
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sjukvården. Det är viktigt att myndigheter har kunskap om varandras uppdrag och ansvar 

för att kunna förmedla kontakt och remittera vidare. IU önskade att samarbetet med 

kontaktpersonnätverket fortsätter som det ser ut idag. Informanten såg dock 

utvecklingsmöjligheter i form av utökad myndighetssamverkan med förskola, skola, 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Informanten såg förskola och skola som en av 

de viktigaste arenorna för att synliggöra våldet och förhindra att barn upplever våld. 

Informanten påpekade att det är skolplikt i Sverige, vilket innebär att alla barn nås. 

…så arbetsförmedling, försäkringskassa och förskola och skola är framtida 

aktörer som vi önskar ska vara med i samverkan för då har vi en större 

helhet (IU). 

IU tillade slutligen att det är viktigt att arbeta förebyggande för att barn och ungdomar som 

idag upplever våld får det stöd och den hjälp de har rätt till för att inte föra våldsarvet 

vidare, eftersom omsorgstagare är ett barns viktigaste personer att identifiera sig med. 

IK förklarade att fördelarna med samarbetet är att det går fortare till olika instanser än att 

söka själv, informanten vet vem och vart hon ska vända sig, hon har telefonnummer och 

kontakter till aktuella personer. 

...jag vet ju direkt vem jag ska vända mig till...(IK). 

IK önskade att samarbetet fortsätter som det fungerar idag, men säger även att det går att få 

det bättre. IK förmodade att samarbetet kommer att utökas och bli bättre, något som är 

nödvändigt eftersom det idag fortfarande handlar om vart individer bor och vilken hjälp 

som finns att få. 

...som det är idag, så är det, handlar det fortfarande lite om ett lotteri var du 

bor någonstans, och det är förfärligt (IK). 

IK menade att Skaraborg på många sätt är bra, men att det också finns flera områden att 

fortsätta arbeta med. Informanten nämnde som exempel att alla kommuner i 

Skaraborgsregionen inte har en kvinnofridssamordnare. IK insåg att det kanske inte är 

genomförbart att ha en kvinnofridssamordnare i varje kommun, framför allt inte i 

småkommunerna. Informanten menade att det eventuellt kan finnas andra lösningar, 

exempelvis att småkommunerna arbetar tillsammans med en gemensamt anställd 

kvinnofridssamordnare. Det centrala är att den hjälpsökande ska ges möjlighet att träffa en 

person som är insatt i frågorna våld i nära relationer för att få adekvat hjälp. IK förklarade 

att vissa kommuners socialtjänster inte är medvetna om att våldsutsatta kvinnor måste ha 

en handlingsplan, något kvinnohusets personal då måste upplysa om. Handlingsplanen 

klargör vad kvinnohuset ska göra och vad kvinnan kan begära av socialtjänsten, vilket 

innebär att den hjälp och det stöd kvinnan får är individanpassad och leder till förkortad 

vistelsetid på kvinnohuset. 
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Likheter som återfanns i informanternas svar angående effekterna av samverkan var att de 

såg en ökad effektivitet mellan olika instanser. Informanterna såg fördelar med att ha knutit 

kontakter till andra personer som arbetar med våldsutsatta kvinnor i nära relationer. 

Informanterna hade alla egna förslag på förbättringsåtgärder, dock var det olika 

möjligheter informanterna nämnde. Det beror troligtvis på att de har olika ansvarsområden 

och att de arbetar olika nära de andra aktörerna.  IP och IU uttryckte båda skolan som en 

viktig framtida arena att närma sig. Informanternas svar tydde på att de alla anser att 

samverkan fungerar bra i dagsläget, dock såg de potentiella förbättringar utifrån deras 

ansvarsområden. 

Våld i nära relationer är en aktuell fråga inte minst med tanke på att regeringen tillsatt en 

Nationell samordnare mot våld i nära relationer. Syftet med samordningen är att de 

resurser och det arbete som sker för våldsutsatta ska effektiviseras och att de resurser som 

finns ska användas på bästa sätt. Samordningen har fram till nu ägnat sig åt att finna 

problem som behöver lösas, dessa problem kan vara av lagstiftningsåtgärder, finansierings-

frågor eller fördelning av arbetet mellan olika aktörer. Den nationella samordningen 

eftersträvar att finna lösningar på problem där en enskild myndighet eller organisation inte 

själva kan påverka utvecklingen.  Enligt Bynander (personlig kommunikation, 29 april 

2013) finns det områden att förbättra i arbetet med våldsutsatta, arbetet med dem som 

utövar våld behöver även förbättras. Den Nationella samordnaren synliggör utöver 

lagstiftningsmässiga och finansiella hinder, organisatoriska hinder för att arbeta med 

våldsutsatta. Enligt socialtjänstlagen är kommunerna ansvariga för det stöd och skydd den 

som utsatts för brott får. Det finns dock inte någon särskild organisation för dessa frågor på 

kommunal nivå, förutom enstaka kvinnofridssamordnare. I juni 2014 kommer den 

Nationella samordnaren att återkomma med en närmare problemanalys i slutrapporten. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien bygger på manifest innehållsanalys, närmare bestämt textmaterialet och innehållet 

beskriver synliga och uppenbara enheter, vilka tolkningarna gjorts av (Olsson & Sörensen, 

2011). För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes kvalitativ forsknings-

ansats. Kvalitativ forskningsansats har ett induktivt synsätt det vill säga ett holistiskt 

perspektiv. Istället för att utgå ifrån problemets delar, utgår perspektivet ifrån problemet 

som helhet (Olsson & Sörensen, 2011). Semistrukturerade intervjuer genomfördes,   

eftersom detta ansågs vara den mest lämpade metoden. Semistrukrurerade intervjuer  

innebär att intervjuaren i regel har en uppsättning frågor som överlag beskrivs som ett 

frågeschema. Frågornas ordningsföljd kan variera och är vanligtvis mer allmänt 

formulerade än vid strukturerade intervjuer. Det finns även ett visst utrymme för att ställa 

uppföljningsfrågor (Bryman, 2011).   

Studiens metod består i två delar, den första delen utgörs av en föreläsning och svar på 

frågor som har ställts till Nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dessa frågor har 

ställts via mail på grund av att det var det lämpligaste tillvägagångssättet att komma i 

kontakt med dem. Frågorna ställdes för att det fanns ett intresse av att se syftet med 

regeringsdirektivet och huruvida arbetet kan påverka det regionala arbetet. Den andra delen 

av studien utgörs av intervjuer med två myndighetspersoner och en person som verkar 

ideellt. Två av de tre intervjuerna har genomförts av båda författarna tillsammans. En 

intervju genomfördes med enbart en av författarna. Problemformulering pågick samtidigt 

med datainsamling och analys, vilket gjorde att metoden var flexibel (Repstad, 2007). 

Resultatet hade troligtvis blivit ett annat om andra frågor hade ställts. Urvalet av 

informanter har självfallet också påverkat resultatet, dels väljer informanterna själva vad de 

vill delge och dels påverkar även bortfallet studien. Ett målinriktat urval har använts i 

studien, det vill säga informanterna är relevanta för studiens syfte (Bryman, 2011). Urvalet 

består i myndighetspersoner vilka alla arbetar aktivt med våldsutsatta kvinnor i nära 

relationer. Intuitionen med studien var att få intervjua åklagare, polis, hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och kvinnohus. Under studiens förarbete påträffades ytterligare en central aktör 

i arbetet med våldsutsatta, Utväg Skaraborg, vilket föranledde till att även denna aktör 

innefattades i urvalet. Utvägs deltagande i studien stärker resultatet på så vis att de utgör en 

central del av samverkan kring våldsutsatta. Bortfallet i studien består av socialtjänst, 

åklagare och hälso- och sjukvård. Utifrån studiens resultat anses socialtjänsten som en 

viktig aktör i samverkan kring våldsutsatta kvinnor och deras barn, bortfallet innebär 

därmed en svaghet och en eventuell skevhet i resultatet. På grund av angelägenheten i att få 

en bild av socialtjänstens perspektiv på samverkan kring våldsutsatta kvinnor i nära 

relationer kontaktades två kommuners socialtjänster. De som valt att inte delta i studien är 

tjänstemän, vilka arbetar med sekretessbelagd information. Aktörerna har alla kontaktats 

men valt att inte delta i studien på grund av olika skäl, vissa har inte gått att nå. Ämnet 

våldsutsatta kvinnor i nära relationer är känsligt, det vara en orsak till studiens bortfall.  
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Vidare forskning inom ämnet är önskvärt för att effektivsera samverkan ytterligare, 

eftersom samverkan är en förutsättning för att människor ska få tillräcklig hjälp. I studien 

lyfter informanterna fram att också män utsätts för våld i nära relationer. Som förslag till 

vidare forskning föreslås även fördjupning i mäns våldsutsatthet. Det vore likaså intressant 

att undersöka vilken hjälp det finns för våldsutsatta män, hur de blir bemötta och hur 

samverkan fungerar. 

Resultatdiskussion 

Nationell nivå 

Regeringens initiativ att tillsätta en Nationell samordnare mot våld i nära relationer gör 

problematiken till en aktuell fråga. Det är av intresse att följa det arbete som sker på 

nationell nivå eftersom det förhoppningsvis påverkar och leder till förbättringar på regional 

nivå. För att det ska ske samhällsförändringar krävs det ibland åtgärder från de som styr på 

nationell nivå. Den Nationella samordnaren kan bidra till att förändra och förbättra det stöd 

som finns idag. Svaren visade att de är väl förtrogna med de problem som finns idag i vad 

det gäller den stöd och hjälp de våldsutsatta får. Nationell samordnare mot våld i nära 

relationer har besökt instanser och varit i kontakt med individer som dels arbetar med 

våldsproblematiken och dels själva har erfarenhet av att vara våldsutsatta och våldsutövare. 

Eftersom de har varit i kontakt med individer och instanser både på lokal nivå och regional 

nivå har de förhoppningsvis sett de luckor som finns i hjälpen till våldsutsatta. 

Regional nivå 

Informanternas ansvarsområden 

Heimer och Sandberg (2008) belyste att varje myndighet har ett speciellt ansvarsområde 

och för att samverkan ska fungera måste alla yrkesverksamma dels agera professionellt och 

dels ha en kunskap om hur andra myndigheter arbetar. Vid planering av breda 

folkhälsoinsatser är en av de centrala uppgifterna att komma överens och tydligt beskriva 

olika aktörers roller och ansvar (Pellmer & Wramner, 2007). Gemensamt för de tre 

informanterna  var att de har varierade ansvarsområden vilka skiljer sig kraftigt åt. Det 

framgick  av informanterna att var och en är medvetna om sitt eget ansvarsområde. När ett 

fall går utanför deras egna ansvarsområde hänvisar de kvinnan vidare till den aktör som är 

aktuell för kvinnans situation. Tolkningen blir att det ligger en styrka i att informanterna 

har kunskap om vart de ska hänvisa kvinnan, det ökar möjligheten till att hon får adekvat 

hjälp. Skaraborg är ett relativt stort upptagningsområde. En reflektion är om det vid 

hänvisning alltid i stunden finns hjälp att få? Rent hypotetiskt kan platserna på kvinnohuset 

vara upptagna när en kvinna behöver placeras där. En reflektion är även hur lång 

handläggningstiden är hos de olika aktörerna det vill säga polis, socialtjänst och Utväg. Det 

framgick inte hur snart det är möjligt att få hjälp. Rimligen borde det förekomma någon 

slags ordningsföljd i remitteringen till Utväg.  
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Förtydligande av problematiken 

Något oväntat var att alla tre informanterna utan att frågan ställdes, förtydligade att våldet 

inte bara drabbar kvinnor. På grund av detta utgör dessa förtydliganden en del av resultatet. 

En reflektion är att orsaken till att de nämner detta kan bero på sättet frågorna är ställda. En 

annan tolkning kan vara att informanterna är medvetna om problematiken och vill ge en 

nyanserad bild av deras verklighet. För att inte bidra med en alltför skev och generaliserad 

bild av våldet är denna del med i resultatet.   

Första åtgärd  

Informanternas första åtgärder skiljde sig naturligtvis åt beroende på deras ansvarsområden 

och i det skeende de träffar kvinnan. Det gick  även redan inledningsvis att utläsa en 

samverkan mellan aktörerna. Polisen står i direkt kontakt med åklagare och eventuellt 

socialtjänst. Kvinnohusen är i kontakt med socialtjänst och polis. Aktörerna var beroende 

av att andra aktörer tar vid där det egna ansvarsområdet upphör. Som första åtgärd är det 

viktigt att en eventuell hot- och riskbedömning görs, eftersom bedömningen ligger till 

grund för om våldsutövaren får kontaktförbud. Görs inte en hot- och riskbedömning kan 

det innebära en fara för kvinnan och i värsta fall innebära livsfara. Ansvaret vilar tungt på 

polisen i både att notera eventuell risk och att utföra hot- och riskbedömningen.  

Bemötande 

Tidigare forskning visade att kvinnor som tidigare lämnat sina hem efter att ha upplevt 

våld i hemmet återvänder flera gånger på grund av bristande stöd (Lutenbacher et al., 

2003). Det visar tydligt att bemötandet och stödet av våldsutsatta kvinnor är viktigt och 

kan vara avgörande för om kvinnan förändrar sin situation. Heimer och Sandberg (2008) 

ansåg att ett bra bemötande är avgörande för om en kvinna anmäler sin förövare. Därför 

kan det vara viktigt hur polisen möter de som utsatts för våld. Ett undermåligt bemötande 

kan resultera i att kvinnan känner sig ifrågasatt och inte trodd på. Om kvinnan känner sig 

misstrodd väljer hon möjligen att gå hem igen till den situation hon försökt ta sig ifrån. 

Forskning visade att kvinnorna har en tendens att känna sig misstrodda och ifrågasatta 

(Heimer & Sandberg, 2008). Tolkningen av resultatet tydde på att informanternas 

medvetenhet och förståelse för bemötandets betydelse varierar kraftigt. Det som utmärkte 

sig var IP som visade på ett annat bemötande än de övriga informanterna. Det kan bero på 

informantens profession alternativt tydas som att polisväsendet ligger efter vad det gäller 

bemötandet av våldsutsatta. Det är möjligt att en ökad kunskap om bemötandet inte ligger i 

deras profession, dock finns det rimligtvis stora fördelar med en ökad medvetenhet om 

bemötandets betydelse. Fördelarna kanske kan innebära att kvinnan i högre grad förändrar 

sin situation.   
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Hur samverkan ser ut 

Enligt Pellmer och Wramner (2007)  utgör samverkan kärnan i ett lokalt och regionalt 

folkhälsoarbete.  Swärd (2009) menade att en ökad samverkan mellan såväl ideella som 

offentliga aktörer är avgörande för att våldsutsatta kvinnor ska få den hjälp de är i behov 

av. Det framgick  av resultatet att alla aktörer indirekt arbetar med varandra (se bilaga 4), 

exempelvis Utvägs kontaktpersonnätverk som består av nyckelpersoner ifrån alla aktörer. 

Dessa nyckelpersoner kommer troligtvis i kontakt med varandra på ett eller annat sätt, 

exempelvis på Utvägs föreläsningar och utbildningar. Kontakterna som knyts underlättar i 

sin tur informanternas arbete, på så vis att de har kunskap om vart de ska hänvisa vidare för 

att kunna hjälpa en våldsutsatt kvinna. Den bild som getts genom intervjuerna visar att 

hänvisa och remittera är centralt i arbetet med våldsutsatta kvinnor, detta förutsätter att en 

kunskap om de andra aktörernas ansvarsområde. Pellmer och Wramner (2007) menade att 

bra organisatoriska former för samverkan måste utformas. Av resultatet gick det att utläsa 

organisatoriska former av samverkan. Det framgick att Utväg är navet i samverkan, av den 

orsaken att de ansvarar över en myndighetssamverkan och har avtal med de olika 

aktörerna. Dessa aktörer är åklagarämbetet, polis, kriminalvård, socialtjänst samt hälso- 

och sjukvård och kvinnohus. Socialtjänsten har ett stort ansvar vad det gäller kvinnorna 

och i kontakten med kvinnohusen. Socialtjänsten, kvinnan och kvinnohuset ska 

tillsammans upprätta en handlingsplan för kvinnan. Handlingsplanen är mycket central 

eftersom den sedan styr hela processen och den hjälp och det stöd kvinnan ska få under sin 

vistelse på kvinnohuset. Socialtjänsten var även viktig eftersom de ska stå för bistånd i 

form av försörjningsstöd för kvinnan. En reflektion är att kvaliteten på hjälpen kvinnan får 

av socialtjänsten troligtvis varierar beroende på den kommun hon bor i. Av resultatet 

framgick att vissa kommuners socialtjänst ligger efter vad det gäller kvinnofridsfrågor. I 

vissa kommuner saknas kvinnofridssamordnare, vilket är en svaghet i skyddet för 

kvinnorna.  

Samverkan barnperspektiv 

Informanterna visade att de alla har anmälningsplikt till socialtjänsten vid minsta 

misstanke om att barn/ungdom far illa. En tanke är om alla verkligen gör en orosanmälan 

vid minsta misstanke, olyckligtvis förekommer det säkerligen fall där barn har hamnat 

mellan stolarna. Förhoppningsvis leder samverkan mellan aktörerna till att en annan aktör 

uppmärksammar barnets situation och kontaktar socialtjänsten. Det framgick av resultatet 

att socialtjänsten har ett stort ansvar när det gäller stöd och hjälp till barn som upplever 

våld. Socialtjänsten kan ses som navet när det gäller att ansvara för de barn och ungdomar 

som är i behov av hjälp. I samverkan ingår femton kommuner vilket i sin tur innebär 

femton olika socialtjänster. Kommunerna varierar i storlek och detta kan innebära att 

kvaliteten på den hjälp barn/ungdomar får kan variera beroende på kommun. En fundering 

är om socialtjänsten brister i sitt ansvarsområde, vad får barn/ungdomar för hjälp då?  



30 

 

Följderna av samverkan  

En intressant iakttagelse var att IP önskade ett närmare samarbete med kvinnohuset, 

samtidigt som IK beskrev en nära och kontinuerlig kontakt med polismyndigheten i en 

annan mer närbelägen kommun. Det kan bero på avståndet, men kan ses som en brist för 

de kommuner vilka är belägna på ett längre avstånd från kvinnohuset. Eftersom 

polismyndigheten kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor i sitt arbete kan det vara 

viktigt att de känner till kvinnohuset och den hjälp de kan bidra med. Utväg arbetar aktivt 

med att bryta det våldsarv som är en konsekvens av det våld som barn/ungdomar upplevt. 

Detta arbete borde innebära stora fördelar i form av minskade samhällskostnader idag men 

även i framtiden. Det går inte att mäta eller värdera mänskligt lidande men det är även 

rimligt att detta minskas av att barn/ungdomar får hjälp.  

De förbättringsåtgärder som informanterna nämnde visade på olika möjligheter, troligtvis 

beror detta på att de arbetar med olika ansvarsområden. Informanterna såg, utifrån deras 

perspektiv, olika luckor som kan täppas igen, det vill säga de ser vilka brister som finns 

idag och som behöver åtgärdas. Informanternas olika förbättringsförslag kompletterar 

varandra. WHO (refererad i Naidoo & Wills, 2007) ansåg att samverkan mellan olika 

samhällsektioner är nödvändigt för att uppnå målet hälsa för alla och utvecklingen av 

förnuftiga politiska handlingsprogram. 

Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka samverkan i organisationer och myndigheter i arbetet 

med våldsutsatta kvinnor i nära relationer i Skaraborgsregionen. 

Det sker en samverkan mellan femton kommuner i Skaraborgsregionen. Dessa femton 

kommuner är Skövde, Götene, Essunga, Falköping, Vara, Skara, Grästorp, Hjo, Karlsborg, 

Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Gullspång och Lidköping. Kommunerna som deltar 

i samverkan betalar kommunbidrag till både Utväg och kvinnohusen. I samverkan deltar 

Utväg som har myndighetssamverkansavtal med de medverkande kommunerna, åklagare, 

polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt kriminalvård. Utväg har även ett samarbete 

med ideella aktörer så som kvinnohus, rfsl och rädda barnen. Kvinnohusen har även de 

avtal med samma femton kommuner som Utväg. Kvinnohusen har ett samarbete med 

Utväg och avtal med kommunerna.  

Resultatet tydde på att informanterna var medvetna om betydelsen av sitt bemötande i 

mötet med våldsutsatta kvinnor. Utväg utmärkte sig på så vis att de har bemötandet som en 

metod i deras arbete med våldsutsatta, våldsutövare och barn. Det innebär att Utväg arbetar 

mer aktivt med bemötandet i förhållande till de två andra informanterna. Det framgick av 

resultatet att arbetet kring våldsutsatta kvinnor i nära relationer sker utifrån olika aktörer 

med olika ansvarsområden. För att en kvinna ska få det stöd och skydd som hon behöver 

måste både ideella som offentliga aktörer samverka.  
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Resultatet åskådliggjorde att det centrala i samverkan består i att kunna hänvisa vidare när 

det egna ansvarsområdet upphört. Slutsatsen blir att aktörerna måste ha kunskap om sitt 

egna och andra aktörers ansvarsområden för att kunna hänvisa kvinnan vidare när det egna 

ansvarsområdet avgränsats. Slutligen visade resultatet också att informanterna såg olika 

förbättringsmöjligheter för samverkan i framtiden. Förbättringsmöjligheterna bestod bland 

annat i en utökad myndighetssamverkan mellan ytterligare aktörer samt organisatoriska 

förändringar i socialtjänsten. Trots samverkan mellan Utväg, kvinnohus och kommunerna 

vilar ett stort ansvar på enskilda kommuner. I kommunerna ligger sedan ansvaret för stöd 

och skydd på socialtjänsten, detta innebär att den hjälp som kvinnorna får kan variera 

beroende på vilken kommun de är bosatta i. Av resultatet framgick att samverkan är viktig 

för kommunerna, eftersom ingen kommun ensam kan bidra med allt stöd och skydd. Det 

krävs en samverkan med andra aktörer och kommuner. Vidare tydde resultatet på att 

samverkan mellan Utväg, övriga aktörer och kommunerna fungerar bra, men att den kan 

utvecklas ytterligare. 

Avslutningsvis kan inte en kommun ensam ge en våldsutsatt kvinna tillräcklig hjälp, 

samverkan är därför viktig för de femton kommuner som deltar. 
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Bilaga 1 

Information inför intervjun 

Syftet med studien är att undersöka samverkan i organisationer och myndigheter i arbetet 

med våldsutsatta kvinnor i nära relationer i tidigare Skaraborgsregionen. 

Deltagandet bygger på frivillighet och ni kan välja att avsluta deltagandet om ni önskar. 

Uppgifterna behandlas med konfidentialitet. Personuppgifterna kommer att förvaras 

oåtkomligt för obehöriga och uppgifter som samlats in kommer endast att användas för den 

bestämda studien. 

Intervjun spelas in och stödord antecknas. 
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Bilaga 2 

Frågor till Nationell samordnare mot våld i nära relationer 

- Hur är det tänkt att ert arbete på nationell nivå ska fungera kring våldsutsatta 

kvinnor? 

- På vilket mandat, beslut eller strategi vilar den planen? 

- Hur går ert arbete till konkret? 

- Hur många kvinnor i Sverige bedömer ni lever i en relation där det förekommer 

våld? 

- Finns det områden i arbetet med våldutsatta kvinnor som måste förbättras 

generellt? 

- Finns det några hinder för att arbeta effektivt? 

- Vad är ert mål med denna kraftsamling mot våld i nära relationer? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledningsfråga: Kan ni inledningsvis berätta lite kortfattat om er roll och funktion 

gällande våldsutsatta kvinnor? 

- Vad är er första åtgärd vid kontakten med våldsutsatta kvinnor? (H) 

- Vad leder den åtgärden till? (I) 

- Beskriv hur ni primärt bemöter våldsutsatta kvinnor? (K) 

- Hur ser handläggningsprocessen ut från att en anmälan gjorts / från att ni fått 

kännedom om en anmälan / från att ni fått ett ärende? (I) 

- I vilken utsträckning bedömer ni att en anmälare fått påtryckningar att ta tillbaka 

sin anmälan? (I) 

- Vem/vilka upplever ni främst tar initiativ till att processa ett kontaktförbud? (I) 

- Vad innebär det för er, i det fall ett barn finns med i bilden? (H) 

- Hur ser kommunikationen ut mellan er organisation och övriga aktörer?* (K)  

- Hur samarbetar ni med andra aktörer inom området våldsutsatta kvinnor?* (K) 

- Vilka effekter ser ni av samarbetet? Fördelar/nackdelar? (H) 

- Hur önskar ni att det framtida samarbetet med övriga aktörer ser ut?* (K-H) 

- Upplever ni att sociala medier påverkar ert samarbete med övriga aktörer?* (K-H) 

- Har ni något övrigt att tillägga? 

Tema för samverkan: (H)andling, (K)ommunikation, (I)nformation 

 

 

 

 

 

 

* kvinnohus, åklagare, polis, sjukvård, socialförvaltning, Utväg 
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Bilaga 4 

Samverkan i arbetet med våldsutsatta kvinnor i nära relationer i 

Skaraborgsregionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Skövde, Götene, Essunga, Falköping, Vara, Skara, Grästorp, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Tibro, 
Tidaholm, Töreboda, Gullspång, Lidköping 
**Tranan, Linnéan, kvinnojour 
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Bilaga 5 




