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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare upplever samverkan dels inom 

socialtjänsten, och dels med andra myndigheter och organisationer inom och utanför 

kommunen. Fokus i denna studie var specifikt att titta på samverkansarbetet med kvinnor och 

barn som upplever eller har upplevt våld i nära relation. Metoden för denna studie är av 

kvalitativ karaktär och resultatet grundar sig på sex semistrukturerade intervjuer med 

socialsekreterare från två svenska kommuner. Fem av de sex socialsekreterare som 

intervjuades arbetar aktivt i samverkan kring frågor gällande våld i nära relation. Slutsatser 

som framkommer i studien är att socialsekreterarna har varierade upplevelser av hur 

samverkan fungerar inom den egna organisationen, samt inom och utom kommunen. Brister, 

förtjänster samt förbättringsområden framkommer inom vardera arena. Bostadsbrist upplevs 

som ett huvudproblem som påverkar samverkan utanför den egna kommunen. Samtliga 

intervjupersoner är eniga om att det finns ett behov av en fungerande samverkan. De 

befintliga och relativt nystartade samverkansgrupperna inom socialtjänsten och inom 

kommunen upplevs som positiva och inger förhoppningar om en bättre samverkan hos 

socialsekreterarna. 

  

Nyckelord: Våld i nära relation, partner våld, socialtjänsten, myndigheter, samverkan, 

organisationsteori samt social interaktion. 
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Abstract 
 

The aim of this study is to explore social worker´s experience of collaborative work partly 

within the social service center, but also with other agencies and organizations, both in and 

outside the municipality. The focus in this study was specifically the collaborative work with 

women and children who have been exposed to domestic violence. The method used in this 

study is of qualitative nature and the results is based on six semi structured interviews with 

social workers from two Swedish municipalities. Five of six respondents is working actively 

with collaborative work with domestic violence. The conclusions of this study is that social 

workers has different experience of how collaborations works within their own organization 

and with other organizations, both inside the municipality and outside. Both lacks and profits 

and also improvement areas appears within each arena. Housing shortage is experienced as a 

main problem that affects the collaborative work between communities. All of the 

respondents in this study agrees that there is a need of functioning collaborative work. The 

existing and relatively newly started collaboration groups within the social service center and 

the municipality is experienced as positive and hopes of improved collaborative work exists 

from the social workers. 

  

Key words: Domestic Violence, partner violence, social service center, agencies, 

collaborative work, organization theory and social interaction 
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Vidare vill vi även tacka vår handledare Joakim Petersson, som under uppsatsskrivandet alltid 
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1. Inledning 
Våld i nära relation är en av de vanligaste formerna av våld mot kvinnor och innehåller 

fysiskt, sexuellt och emotionellt våld. Denna typ av våld förekommer i alla socioekonomiska, 

religiösa och kulturella grupper (World health organization [WHO], 2012). Enligt studier 

gjorda av WHO växer gruppen av kvinnor som blir utsatta för våld i världen. Det uppskattas 

att cirka en tredjedel av alla kvinnor i världen någon gång har blivit utsatta för partnervåld 

(WHO, 2013). Forskningar tyder även på att det finns ett samband mellan partnervåld och 

våld mot barn inom samma hushåll (WHO, 2012). I Sverige uppger drygt var fjärde kvinna att 

hon någon gång under sitt liv utsatts för brott i en nära relation. Den formen av våld som är 

vanligast att utsättas för är av psykisk karaktär, men även misshandel (Brottsförebyggande 

rådet [Brå], 2014). Studier anger även att ungefär vart tionde barn under sin barndom någon 

gång bevittnat våld i hemmet (SOU 2001:72).  

Nationellt sett har socialtjänsten ett ansvar för barn och kvinnor som utsatts för våld i nära 

relation. I socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] 5 kap. 11 § står det; 

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 

närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska 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 ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, 

och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också 

särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående 

är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. 

De insatser som våldsutsatta kvinnor och barn är i behov av varierar mellan de enskilda fallen 

och bör anpassas individuellt. Insatserna kan bland annat handla om ekonomiskt stöd och 

hjälp att söka boende, men även att förmedla kontakter till andra organisationer och 

myndigheter. Då kvinnorna och barnen som blivit utsatta för våld ofta är i behov av flertalet 

insatser, krävs det att insatserna samordnas. Enligt SoL 5 kap. 1 § har socialnämnden det 

yttersta ansvaret att samverkan med andra organisationer och myndigheter kommer till stånd 

gällande barn som riskerar att fara illa (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2017).  

Den nationella strategin om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck som 

publicerades 2015 tar upp viktiga delar kring att stärka arbetet för våldsutsatta (SOU 

2015:55). En viktig del som tas upp är samverkan mellan olika myndigheter och 

organisationer. Som tidigare nämnts beskriver socialtjänstlagen att det krävs samverkan i 

ärenden med våld i nära relation. Dock är det samverkande arbetet för våld i nära relationer 

något som ifrågasätts i den nationella strategin; ”samtidigt är det uppenbart att arbetet inte 

har varit tillräckligt effektivt, kvalitativt och samordnat i flera myndigheters arbete. Vidare 

kan det ifrågasättas om de insatser som genomförts har medfört sådana förbättringar inom 

myndigheter, och framförallt för våldsutsatta kvinnor och barn, som avsetts” (SOU 2015:55, 

s.21). I strategin beskrivs det ett behov av en tydligare strukturerad samordning i arbetet kring 

mäns våld mot kvinnor för att sedan nå en nödvändig utveckling inom området på samtliga 

nivåer (SOU 2015:55). Då just samverkan i den nationella strategin beskrivs som 

problematisk och att åtgärder krävs, kan det vara intressant att undersöka yrkesverksammas 

upplevelser av samverkan. Denna studie kommer därför inrikta sig på socialsekreterares 

upplevelser av just det samverkande arbetet kring våld i nära relation.  
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1.1 Problemformulering 

Problemområdet i denna studie berör socialsekreterarnas upplevelser av samverkan kring våld 

i nära relation. Reinecker (2003) beskriver att ur ett problemområde uppstår en 

problemformulering. En problemformulering innefattar frågor kring forskningsämnet. Våld i 

nära relation är ett problem som finns världen över. Det finns utarbetade regelverk för att 

minska och förebygga våldet, både internationellt som inom FN och EU men även nationellt, 

som i våra svenska lagar. I Sverige har alla kommuner ansvar att stödja och hjälpa de kvinnor 

och barn som utsätts för våld i nära relation. Våld i nära relation är ett komplext område som 

kräver samverkan mellan olika aktörer. Andra myndigheter och organisationer kan vara 

exempelvis hälso- och sjukvård, skola, polis, skattemyndigheten, barnahus, kvinnojourer, 

kvinnohus, brukarorganisationer och även andra kommuner (Socialstyrelsen, 2016). I SOU 

(2015:55) står det att en fungerande samverkan skulle enligt den nationella strategin om mäns 

våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck kunna bidra till att kvinnan kan återta 

det som våldet har fråntagit henne.  

Denna studie kommer att fokusera på socialsekreterares upplevelser om samverkan kring våld 

i nära relation inom socialtjänsten samt med andra myndigheter och organisationer inom och 

utanför kommunen. Detta då det finns kunskapsluckor i svensk forskning som berör just 

socialsekreterarens perspektiv på samverkansarbetet kring våld i nära relation  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare upplever samverkan dels inom 

socialtjänsten och dels med andra myndigheter och organisationer inom och utanför 

kommunen i arbete med kvinnor och barn som upplever eller har upplevt våld i nära relation.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever socialsekreterare samverkan inom socialtjänsten när det gäller arbetet 

med kvinnor och barn som upplever eller har upplevt våld i nära relation? 

 Hur upplever socialsekreterare samverkan med andra myndigheter och organisationer 

inom kommunen när det gäller arbetet med kvinnor och barn som upplever eller har 

upplevt våld i nära relation? 

 Hur upplever socialsekreterare samverkan med andra myndigheter och organisationer 

utanför kommunen när det gäller arbetet med kvinnor och barn som upplever eller har 

upplevt våld i nära relation? 

1.4 Studiens avgränsningar 

Samverkan inom arbetet med våld i nära relation sker enligt socialstyrelsen på olika 

samhällsnivåer världen över. Det sker genom Förenta nationernas rekommendationer, 

Barnkonventionen och genom Europarådet samt på ett nationellt plan via de lagar och regler 

som finns inom Sverige men även genom det arbetet som sker på en lokal nivå inom Sveriges 

kommuner (Socialstyrelsen, 2016). Denna studie kommer inte att gå in på djupet hur 

samverkan fungerar världen över, utan på djupen om hur ett fåtal socialsekreterare upplever 

samverkan med andra myndigheter och organisationer inom området våld i nära relation. 

Avgränsningen till kvinnor och barn grundar sig i att de tenderar att vara mest utsatta 
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grupperna för våld i nära relation enligt socialstyrelsen (http://www.socialstyrelsen.se/valds-

ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer).  

2. Centrala begrepp 
I kommande avsnitt kommer begrepp som “våld i nära relation” och “samverkan” att få en 

djupare förklaring. 

2.1 Våld i nära relation  

Våld i nära relation inbegriper flertalet typer av våld i en partnerrelation, eller i relationen 

med familjemedlemmar och släktingar. Det som särskilt utmärker denna typ av våld är den 

nära relation och det starka emotionella band mellan våldsutsatt och förövare, vilket försvårar 

försvarsmöjligheten för den utsatta (NCK, u.å.). Begreppet våld i nära relation kan delas upp i 

kategorier för att lättare se vad som ingår inom begreppets ramar. Socialstyrelsen beskriver 

kategorierna på följande sätt, fysiskt, sexuellt och psykiskt våld, samt social och 

materiell/ekonomisk utsatthet. Det fysiska våldet kan röra sig om att till exempel bli knuffad 

eller slagen. Sexuellt våld kan vara ofrivilligt sexuella gärningar som våldtäkt. Det psykiska 

våldet beskrivs innehålla hotelser, kränkningar men även till exempel våldshandlingar mot ett 

husdjur räknas hit. Till social utsatthet hör exempelvis isolering från familj och vänner. 

Materiell/ekonomisk utsatthet kan handla om att den våldsutsattas ägodelar medvetet förstörs 

eller att denne tvingas skriva på dokument som innebär negativa konsekvenser för denne 

(Socialstyrelsen, u.å.)  

2.2 Samverkan 

Samverkan kan beskrivas som att personer med olika kompetenser och organisatoriska 

positioner tillsammans i en avgränsad grupp agerar mot ett angivet problem. Samverkan 

innefattar alltid ett objekt som individerna samverkar om, till exempel en människa 

(Danermark, 2005). I denna studie är “samverkansobjektet” kvinnor och barn som är eller har 

blivit utsatta för våld i nära relation.  

Inom samverkan kallas socialarbetaren ofta för ”spindeln i nätet” då det är dennes ansvar att 

just samverka med andra myndigheter och organisationer (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008). Socialtjänsten bör enligt föreskrifter för våld i nära relation, SOSFS 2014:1, 7 kap. 1 § 

förmedla kontakt till bland annat polismyndigheten och skatteverket samt olika 

frivilligorganisationer.  

Nedan följer ett citat från SOSFS 2014:4 där just socialtjänstens ansvar för samverkan 

beskrivs;  

3 kap. 10 § Socialnämnden ska vidare samverka externt med andra verksamheter, 

myndigheter och organisationer som berörs för att skapa förutsättningar för att 

samordna insatserna från de olika aktörerna så att de inte motverkar varandra. Om 

insatser ges till flera i en familj, ska nämnden även samverka för att skapa 

förutsättningar för att samordna samtliga insatser. Detta ska göras med beaktande av 

behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld. 

Skyldigheten att samverka gäller endast för sådana uppgifter för vilka det inte 

föreligger sekretess enligt offentlighets-och sekretesslagen (2009:400) eller 

tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).  

http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer
http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer
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Samverkan är nödvändigt för att få en helhetssyn på de behov av stöd eller hjälp som olika 

klienter har. Då alla människor har olika behov är det av vikt att denne förstås i sitt sociala 

sammanhang och olika livsområden. Ett argument till att samverkan och tvärprofessionella 

arbetsgrupper behövs handlar just om att komplexa problem kan behöva varierade kunskaper 

för att sedan kunna uppfylla klienternas behov. För att samverkan ska fungera på bästa sätt 

krävs en organisering av arbetet. Det är av vikt att till exempel strukturera upp gemensamma 

mål, ha tydliga regler och att det finns en klar fördelning av ansvaret (Svensson et.al., 2008).  

Inom samverkan är det även av vikt att beakta sekretesslagstiftningen. Socialstyrelsen (2012) 

beskriver att det är av vikt att sekretessen tas hänsyn till i just samverkansprocesser. De 

bestämmelser som finns kring sekretess beskriver att myndigheter inte är tillåtna att ge ut 

sekretessbelagda uppgifter, om det inte finns särskilda bestämmelser som gör att sekretessen 

kan brytas. En sådan bestämmelse kan vara samtycke från klienten i fråga. Om ett samtycke 

ges, underlättas möjligheten för olika myndigheter och organisationer att utlämna uppgifter 

om den enskilde (Socialstyrelsen 2012).  

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [OSL] är lagen som reglerar sekretessen. I lagen 

beskrivs det bland annat att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds 

personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 

eller någon närstående till denne lider men (26 kap. 1 § OSL). Vidare står det i lagen 10 kap. 

1 § OSL att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan 

enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. och gäller 

med de begränsningar som anges där. 

3. Tidigare forskning  
I litteratursökningen har tidigare forskning inom samverkan tagits fram. Artiklarna som 

framkommer är dock framtagna i andra länder än Sverige, vilket gör att resultatet kan skilja 

sig en del från den svenska kontexten. De länder där artiklarna är framtagna är Australien, 

USA, Kanada och Israel. Nedan kommer bland annat samverkan mellan socialtjänst och polis 

samt samverkan mellan myndigheten för barnaskydd och myndigheten för våld i nära relation, 

tas upp. Det är därmed av vikt att ha i beaktning under läsningen att de länder där studierna 

gjorts exempelvis inte har en myndighet, socialtjänsten, som Sverige, utan de har uppdelade 

myndigheter som arbetar med skydd för barnet, och skydd för den vuxna våldsutsatta. En 

annan del i den tidigare forskningen berör hur utsatta kvinnor beskriver sin upplevelse av hur 

samverkan fungerar mellan de myndigheter de har kontakt med. Här nedan kommer den 

tidigare forskning som hittas sammanställas i tre olika teman; upplevelser av samverkan inom 

olika organisationer/myndigheter som arbetar med våld i nära relation (polis och socialtjänst, 

myndigheten för barnaskydd och myndigheten för våld i nära relation…), de utsatta 

kvinnornas upplevelse av samverkan och hur samverkan kan förbättras. Beakta även här att 

hur samverkan upplevs fungera i dessa länder samt hur samverkan kan förbättras inte 

nödvändigtvis behöver överensstämma med hur samverkan upplevs fungera och kan 

förbättras i Sverige.  

Upplevelser om samverkan inom olika organisationer/myndigheter som arbetar med 

våld i nära relation.  

Samverkan mellan polis och socialtjänst  
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Socialtjänst och polis beskrivs som två myndigheter, vars syfte är att hjälpa och skydda 

marginaliserade och utsatta individer. Trots detta, beskrivs samverkan mellan dessa 

myndigheter som osmidig, då det existerar en ömsesidig misstro mellan dessa professionella 

grupper. Denna misstro leder ofta till intressekonflikter och maktkamper (Bushbinder & 

Eisikovits, 2008). Misstron till polisen från socialtjänstens sida, skulle kunna tänkas ha en 

bakomliggande faktor i att socialarbetare upplever att polisen inte har en respekt för deras 

arbete. Socialarbetare menar att polisen inte har en aning om vad det sociala arbetet faktiskt 

går ut på. De beskriver att polisen ser socialarbetaren som en tillfällig hjälp, eller någon slags 

barnvakt åt barnen (Fusco, 2013). Att polisen inte ser vad socialarbetaren egentligen gör, kan 

faktiskt bero på just att samverkan inte fungerar. I fall där samverkan inte fungerar vill man 

hellre skylla på att falska ambitioner hos den andra, än att erkänna att det faktiskt finns delade 

begränsningar och svagheter (Bushbinder & Eisikovits, 2008). Bushbinder och Eisikovits 

(2008) menar att roller och förväntningar mellan polis och socialtjänst fortsätter vara oklara 

och det skapar konflikter angående vem som ska göra vad, vilket kan leda till avböjningar av 

ansvaret. Ett exempel är att socialarbetaren upplever att polisen inte vet hur de ska agera när 

det gäller barn som blir utsatta för våld i hemmet. Så istället för att göra något, kontaktas 

socialtjänsten. Socialarbetaren upplever därför att polisen försöker skydda sin egen rygg mot 

eventuella efterverkningar, och därför lägger över hela ansvaret på socialtjänsten, vilket i sig 

blir en avböjning av polisens ansvar (Fusco, 2013). 

Samverkan mellan myndigheten för våld i nära relation och myndigheten för barnaskydd. 

Myndigheterna som beskrivs kan tänkas motsvara svenska socialtjänstens “barn- och 

ungdomsenhet” samt “vuxenheten”.  

Det beskrivs att samverkan mellan myndigheten för våld i nära relation och myndigheten för 

barnaskydd kan vara problematisk och ge upphov till konflikter mellan deras olika principer 

för skydd och säkerhet av barnet, egen makt och säkerhet för kvinnan, samt ansvaret för 

våldsutövaren. Dessa skillnader i arbetet kan beskrivas som barriärer i samverkan mellan 

myndigheterna, vilket senare kan leda till en negativ inverkan på kvalitéten av stöd som 

familjen ska få ta del av (Zannettino & McLaren, 2014). Något som båda myndigheter anser 

vara av vikt är just att finns ett skydd för de utsatta. Däremot saknas det bland annat 

rådgivning för utsatta kvinnor, familjeterapi och enskild terapi för barnet. Det framkommer att 

de befintliga tjänsterna för våldsutsatta kvinnor och barn är ineffektiva och bidrar ofta till att 

barnet förflyttas från hemmet, och inte den våldsutövande (Moles, 2008). En orsak som kan 

ses till varför samverkansprocessen inte är fungerande mellan myndigheten för våld i nära 

relation och myndigheten för barnaskydd kan vara den tendens som båda myndigheter verkar 

ha av att enbart vilja hålla sig inom sitt eget arbetsområde. Myndigheten för barnaskydd 

tenderar att inte ta del av ärenden med våld i nära relation, om det inte existerar en tydlig 

misshandel mot barnen, då de inte anser att det är deras arbete (Moles, 2008). I myndigheten 

för våld i nära relation, fokuserar de enbart på arbetet med den våldsutsatta kvinnan, för att 

stärka och stödja henne (Zannettino & McLaren, 2014).  

Våldsutsatta kvinnors upplevelse av samverkan 

Forskning visar att våldsutsatta kvinnor känner ett missnöje till det nuvarande system som 

finns kring våld i nära relation. Kvinnorna beskriver att deras behov av stöd inte tillgodosetts, 

och att det märks en tydlig avsaknad av samverkan mellan olika aktörer (Pajak, Ahmad, 

Jenney, Fisher & Chan, 2014). En orsak till att kvinnorna anser att deras behov av stöd inte 
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tillgodosetts, kan vara att kvinnorna inte ansåg att de insatser som gavs, var de mest 

användbara. Forskning har undersökt de insatser som våldsutsatta kvinnor har fått i jämförelse 

med vilka insatser kvinnorna har tyckt varit mest hjälpsamma. Resultatet visar att materiellt 

stöd var det som kvinnorna ansåg som mest användbart. Ironiskt nog, är det den typ av stöd 

som minst utdelas. Den vanligaste typen av stöd som våldsutsatta kvinnor får är samtal med 

professionella, medicinering och träffar i stödgrupper. Det som kvinnorna ansåg som mer 

hjälpsamt för dem kunde vara mer stöd i vardagslivet, hjälp att hitta utbildning och jobb samt 

ekonomiskt bistånd (Postmus, Severson, Berry & Ah Yoo, 2009). 

Kvinnorna upplever även att aktörerna som arbetar med våld i nära relation, inte vill samverka 

med varandra då det verkar finnas en sorts hierarki dem emellan. Somliga kvinnor uttrycker 

även att deras liv var bättre innan de blev ”hjälpta”. De anser att bristen på samverkan mellan 

aktörer bidrar till en lång väntetid, där inget sedan händer (Pajak et.al., 2014). Postmus 

et.al.(2009) beskriver att mer forskning behövs för att få en bättre förståelse hur samverkan 

kan uppmuntras så att önskade resultat uppnås.  

Hur kan samverkan förbättras? 

Samverkansgrupp med olika professioner 

Hur samhällets förmåga att bemöta våld i nära relation fungerar, beror på samverkan. Ett 

särskilt samarbete mellan brottsbekämpare, socialt arbete och hälso-och sjukvårdsorganen är 

nödvändigt för att minska förekomsten av våld i nära relation (Hamilton & Slaght, 2005). 

Zannettino och McLaren (2012) beskriver att det är av vikt att hitta en gemensam grund för 

att effektivisera samverkan. Författarna menar att det är nödvändigt att yrkesverksamma inom 

våld i nära relation hittar vägar att arbeta tillsammans för att kunna fortsätta erbjuda 

verksamheter som drivs av de identifierade behoven hos den våldsutsatta (Zannettino & 

McLaren, 2012). För att skapa en bra samverkansrelation mellan olika aktörer är det 

nödvändigt att ta upp och konfrontera ideologiska, professionella och praktiska problem samt 

andra begränsningar inom och utanför organisationerna (Bushbinder & Eisikovits, 2008). Att 

identifiera svagheter, kan bidra till en nytta för alla intressegrupper. Exempelvis kan en sådan 

process leda till detaljerad information vart fokus ska ligga och vilka områden som behöver 

åtgärdas. En åtgärd som poängteras är kompentensutveckling för nyckelpersoner som arbetar 

med våld i nära relation (Allen, Watt & Hess, 2008). För att lyckas med en samverkan kring 

ett sådant mångfacetterat problem som våld i nära relation faktiskt är, måste det finnas en 

medvetenhet om de fallgropar och svårigheter som kommer finnas i samverkan, för att kunna 

hitta ömsesidiga vägar för att identifiera, bemöta och agera mot dem (Bushbinder & 

Eisikovits, 2008). 

Forskning visar just att en ökad kontaktnivå och kommunikation mellan myndigheter 

underlättar förståelsen och förtroendet mellan de olika samverkansparterna (Allen, Watt & 

Hess, 2008). Då forskning även visar att det inte är ovanligt med kunskapsluckor mellan 

professionerna, som exempelvis att de inte har koll på varandras stödinsatser, behövs det 

interprofessionell kommunikation och samverkan för att kunna minska antalet utsatta för våld 

i nära relation (Vinston & Wilke, 2014). Även de kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relation påpekar att en ökad samverkan mellan olika aktörer behövs för att bland annat 

påskynda hjälpinsatser för de utsatta (Pajak et.al.,2014). 
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För att samverkan ska fungera på bästa sätt krävs det att de olika aktörerna skapar 

sammanställningar, samverkansgrupper, där komplexa sociala frågor som våld i nära relation 

kan diskuteras. Tanken med dessa råd är att få en förändring hos flera av de aktörer i 

samhället som arbetar med våld i nära relation, så som polis, jurister, sjukvård, socialtjänst, 

skolor med flera (Allen et.al.,2008). Ett resultat av en samverkansgrupp kan vara mer 

utrymme i hantering av våldsärenden och färre finansieringsproblem, samt att ett mer 

ömsesidigt stöd skapas. Samverkansgruppen kan även tillsammans arbeta förebyggande mot 

våld i nära relation (Hamilton & Slaght, 2005).  För att förbättra flödet och 

informationsutbytet mellan myndigheter, som är en del i samverkan, kan det behövas skapas 

en gemensam strategi (Allen et.al., 2008). Detta skulle kunna utge sig i form av en modell. 

Bushbinder och Eisikovits (2008) beskriver att en modell för samverkan bör innehålla en 

teknisk nivå, där formella regler tas upp. Detta förfarande skulle definiera bland annat vilken 

typ av obligatorisk information som måste delas mellan de olika aktörerna. Allen et.al. (2008) 

beskriver att information som är av vikt kan ges genom exempelvis en blankett som delas 

mellan aktörerna. I denna blankett kan aktörerna rapportera och delge information i fall av 

våld i nära relation, så de olika aktörerna blir insatta i just det fallet.  

4. Metodbeskrivning 
I följande avsnitt kommer en närmare beskrivning av studiens vetenskapliga grund och val av 

metod. En genomgång för hur sökningen till tidigare forskning genomförts vilket efterföljs av 

en beskrivning av studiens urvalsgrupp. Skapandet av intervjuguide och intervjuernas 

genomförande beskrivs därefter, varpå studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet tas 

upp samt studiens etiska överväganden. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

4.1 Litteratursökning 

Litteratursökningarna för denna studie har gjorts utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Det material som eftersöktes var i första hand kvalitativa studier om socialtjänstens 

samverkan med andra myndigheter och organisationer utifrån våld i nära relation. I de funna 

artiklarna har även deras referenslistor använts för att utöka litteratursökningen. 

Litteratursökningarna har begränsats till peer-reviewed med enbart engelsk text. Sökningarna 

har utgått från följande databaser; ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts, 

PsycINFO och Social Services Abstracts. Sökord som har använts är “Social service”, “Social 

work”, “Domestic Violence”, “Collaboration”, “Workers experience IPV women”, “Social 

work AND Cooperation AND Violence”. Sökmotorerna Google och Libris har använts för att 

hitta relevant litteratur och länkar som är aktuella för studien. 

Det finns enligt Booth, Sutton och Papaioannou (2016) olika steg i en litteratursökning. Först 

görs en sökning utifrån huvudämnet på relevanta databaser, sökningen kan i steg två sedan 

utökas till flertalet databaser. Referenslistorna i det funna materialet kan ses som ett tredje 

steg i en litteratursökning, genom att läsa referenslistorna kan ytterligare litteratur som passar 

för ämnet hittas. Som fjärde steg läses det material som hittats, fattas det delar för att få ihop 

ett bra material ändra då i sökorden och gör ytterligare sökningar. Det femte och sista steget 

skrivs det ner hur sökningarna gått tillväga för att sedan kunna återfinna lyckade sökningar.  

4.2 Vetenskapsteoretisk grund 

I denna studie har en hermeneutisk vetenskapsteoretisk grund valts då syftet är att undersöka 

hur socialsekreterare upplever samverkan. Upplevelsen om samverkan avgränsas dels till 
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inom socialtjänsten, men även med andra organisationer och myndigheter inom och utanför 

kommunen i frågor som rör kvinnor och barn som upplever eller har upplevt våld i nära 

relation. Andersson (2014) skriver att hermeneutiken bygger på att nå förståelse genom att 

studera djupare och närmare inpå forskningsområdet. Forskaren vill nå en helhetsförståelse 

som gäller för området, inte efter generella tolkningar eller förklaringar (Andersson, 2014). 

Inom det hermeneutiska forskningen kommer forskaren utifrån sin förförståelse tolka det 

empiriska materialet skriver Westlund (2015). Vidare påpekar författaren att forskaren 

behöver vara medveten om den förförståelse som finns för att inte förutfattade meningar ska 

ta över i resultatet. Det är också av vikt att förmedla den förkunskap som finns till läsaren, då 

detta ger läsaren en chans att bedöma studiens trovärdighet genom att kunna följa upp om 

förkunskaper ligger till grund för vad forskaren kommer fram till i resultatet. 

Den tidigare kunskap som ligger till grund för denna studie baseras till viss del på det vi läst 

och lärt oss under studietiden, men kanske mest på erfarenheter från den verksamhetsförlagda 

utbildningen (vfu) som förekom under en termin inom programmet. Med en vfu-placering på 

socialtjänsten var våld i nära relation en del av arbetet. Under vfu:n uppkom situationer där 

barn utsatts för våld samt bevittnat våld, mammor som levde under en skyddad identitet samt 

kvinnor som vistades på kvinnohus. Från vfu:n i Indien finns erfarenheten av att besöka 

organisationer som jobbar just med våldsutsatta kvinnor på olika sätt, bland annat kvinnor 

som blivit utsatta för partnervåld men även kvinnor som lever som prostituerade och kring 

våldet som kan ske på bordellerna. Under studietiden på socionomprogrammet lästes även en 

termin juridik, där lagar och förordningar var i fokus.  

4.3 Val av metod 

Denna studie har en kvalitativ ansats där intervjuer gjorts, då denna metod anses mest relevant 

utifrån studiens problemformulering och de frågeställningar som ställs i arbetet. Då studien 

handlar om att få en förståelse av socialsekreterares upplevelser, har intervjupersonerna fått 

beskriva sina upplevelser utifrån de frågeställningar som ställts under intervjun. Kvalitativa 

intervjun vill med stöd av öppna frågor få en förståelse av intervjupersonernas upplevelser 

(Bryman, 2011). Kvalitativa intervjuer skapar där en möjlighet för intervjupersonen att 

beskriva sina tankar, och ger även intervjuaren möjligheten att tolka dessa (Nilsson, 2014).  

Semistrukturerade intervjuer har valts att användas i denna studie då intervjupersonens 

uppfattning är viktig att få fram. Intervjupersonerna har fått möjlighet att prata relativt fritt 

vilket har lett till en möjlighet att komma djupare in på intervjupersonernas personliga 

upplevelser. Ett antal relevanta teman har arbetats fram i en intervjuguide för att täcka 

studiens syfte och frågeställningar. Inom den kvalitativa forskningen finns olika sorters 

intervjuformer skriver Bryman (2011). En av dessa är den semistrukturerade intervjuformen. I 

semistrukturerade intervjuer använder sig intervjuaren av en intervjuguide som innefattar 

olika teman som ska komma att beröras under själva intervjun. Nilsson (2014) skriver att i 

semistrukturerade intervjuer finns en svarsflexibilitet i och med att det inte finns några fasta 

svarsalternativ på de frågor som ställs, vilket ger en större möjlighet att nå djupare kunskaper. 

Inom en semistrukturerad intervju bestäms ett antal teman och frågor i förväg, dessa frågor 

ställs sedan till samtliga intervjupersoner, vilket skapar en kontroll över samtalet.  

4.4 Urval 

I denna studie har en specifik grupp av intervjupersoner valts ut, vilket kan ses som ett 

målstyrt urval. Intervjupersonerna är sex stycken till antalet som alla arbetar inom 
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socialtjänsten. En av intervjupersonerna har en samordnande roll inom våld i nära relation, 

fyra av intervjupersonerna är delaktiga i projektgrupper inom våld i nära relation och den 

sjätte medverkande har en ledande roll inom en av socialtjänstens arbetsgrupper. 

Intervjupersonerna kommer från två kommuner som gränsar till varandra och samverkar inom 

våld i nära relation. Socialsekreterarna arbetar inom barn-och ungdomsenheten, vuxenenheten 

och ekonomiskt bistånd inom de två kommunerna. Intervjupersonerna är alla kvinnor, med 

åldrar som varierar mellan 28- 44 år. Kvinnorna har arbetat inom socialtjänsten olika lång tid, 

allt från ett år och upp till 16,5 år. Nilsson (2014) beskriver att det är av stor vikt i kvalitativa 

intervjuer att noga välja ut intervjupersoner efter forskningens kriterier (Nilsson, 2014). Ett 

sådant urval kan vara det som Bryman (2011) beskriver som ett målstyrt urval, det vill säga 

ett urval av intervjupersoner som passar för den aktuella forskningsfrågan.  

4.5 Konstruktion av intervjuguide 

De övergripande ämnet som berördes i intervjuguiden är hur socialsekreterare upplever 

samverkan med andra organisationer och myndigheter som kommer i kontakt med kvinnor 

och barn som upplever eller upplevt våld i nära relation. De frågorna som fanns i 

intervjuguiden (Bilaga 1) utgick delvis utifrån den tidigare forskningen om samverkan mellan 

myndigheter, men också utifrån diskussioner om vad som ansågs viktigt utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. En intervjuguide för en semistrukturerad intervju beskrivs av Bryman 

(2011) som en i förväg bestämd guide för vilka teman och frågor som intervjun ska beröra. 

Frågorna i intervjuguiden för denna studie var till stor del utformade att socialsekreteraren 

fick berätta om sina upplevelser utifrån de olika teman som framkom, vilket gav en möjlighet 

till egna överväganden och öppna svar. Bryman (2011) skriver att frågorna som ställs under 

en semistrukturerad intervju ej får vara för strikta eller ledande, då det skulle kunna bidra till 

att intervjupersonen känner sig låst i frågan och ger ett konkret svar istället för att ge ett 

berättande svar. Upplägget i intervjuguiden till denna studie började med att 

intervjupersonerna fick berätta lite om sig själva och sin bakgrund inom arbetet med våld i 

nära relation. Vidare utgick intervjuerna från angivna teman som började med samverkan på 

intervjupersonernas arbetsplats, för att sedan beröra samverkan inom kommunen. 

Avslutningsvis ställdes frågor kring samverkan utanför kommunen gällande våld i nära 

relation. Frågorna bör enligt Bryman (2011) ställas i en ordning som gör att intervjun flyter 

på, detta kan göras genom att frågorna ställs utifrån olika temaområden. 

4.6 Genomförande av intervjuer 

Ungefär en vecka innan genomförandet av intervjuerna skickades ett informationsblad ut till 

intervjupersonerna via mail. I brevet (Bilaga 2) fanns information om studiens syfte och att 

båda uppsatsskrivarna skulle medverka vid intervjuerna. Det framkom även information om 

att intervjuerna skulle komma att spelas in samt att deltagandet var frivilligt och att de kunde 

välja att avbryta sin medverkan om de önskade. Vid intervjutillfället informerades 

intervjupersonen om att syftet till intervjun hade smalnats av från handlingsutrymme och 

samverkan till att endast beröra samverkan. Även en kortare information om 

konfidentialiteten, inspelning och rätten att avbryta eller inte svara på frågor delgavs innan 

intervjuerna startade. Samtliga intervjuer genomfördes under gemensamt möte med båda 

uppsatsskrivarna och intervjupersonen. Intervjupersonerna var sex stycken till antalet, varav 

en av intervjuerna genomfördes med två intervjupersoner samtidigt. Detta på grund av att 

intervjupersonerna kände sig osäkra i intervjusituationen och annars skulle valt att avböja. 

Intervjuerna varierade i längd från 30 minuter till 50 minuter. För att säkerställa att inte bli 
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störda under intervjutillfällena hade enskilda samtalsrum bokats på socialsekreterarens 

arbetsplats. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att sitta på ett ostört ställe när intervjun 

genomförs för att alla ska kunna hålla sig fokuserade på intervjun. Intervjupersonerna fick 

efter avslutad intervju åter information om att det inspelade materialet kommer transkriberas. 

Det togs även upp att intervjupersonerna har rätt att få läsa igenom det renskrivna materialet. 

Bryman, (2011) skriver, för att kunna transkribera den inhämtade informationen bör intervjun 

spelas in, om enbart anteckningar förs kan det vara lätt att gå miste om relevant information.   

4.7 Bearbetning av data och analysmetod 

Analysmetoden som används i denna studie är tematisk analys, det vill säga att utifrån den 

empiri som insamlats har olika koder och teman eftersökts. Detta gjordes genom att först när 

intervjuerna var klara transkriberades dessa var för sig. Under tiden och efter transkriberingen 

var gjord söktes det efter mönster i det som intervjupersonerna uttryckt under intervjun. 

Mönster och koder som söktes och plockades ut berörde socialsekreterarnas upplevelser, då 

upplevelser är studiens grund. När inte flera upplevelser kunde urskiljas i materialet delades 

dessa upp under olika temaområden som framkommit. Förutom upplevelser om förtjänster 

och brister inom socialtjänsten, inom kommunen och utanför kommunen framkom teman om 

förbättringsområden. Efter att koder och teman summerats söktes det efter teorier som kunde 

passa in för att skriva ut resultatet och samtidigt analysera.  

När all data är färdiginsamlad behövs den befintliga texten omarbetas så det blir möjligt att 

analysera materialet. För att få en användbar text med tydliga mönster kan kodning, 

tematisering och summering tillämpas (Lindgren, 2014). Att analysera med hjälp av dessa 

utgångspunkter kallas för en tematisk analys. En tematisk analys kan beskrivas som en metod 

för att identifiera, analysera och tyda mönster av meningar inom kvalitativ data. Processen går 

ut på att generera koder och teman inom den insamlade datan. Koder beskrivs vara den minsta 

enheten i analysmetoden, där intressanta särdrag fångas upp från data och har en relevans för 

forskningsfrågan. Koderna bildar sedan tillsammans olika teman. Teman utgör en ram för 

organisering och återger forskarens observationer. Syftet med att använda sig av en tematisk 

analys är inte bara att summera den befintliga datan, utan även att identifiera samband som är 

relevanta till den valda forskningsfrågan (Clarke & Braun, 2017).  

4.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet eller tillförlitlighet och äkthet 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är tre begrepp som används inom kvantitativ 

forskning. Tillförlitlighet och äkthet kan mer kopplas till kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 

Samtidigt som begreppen kretsar kring två olika forskningsmetoder tenderar de att flätas ihop. 

Här nedan kommer dessa att förklaras och kopplas till denna studie.  

Tillförlitlighet delas upp i fyra delar; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt att kunna 

styrka och konfirmera. Genom att bland annat säkerställa att forskningen genomförts enligt de 

forskningsregler som finns samt att få bekräftelse från intervjupersonerna att forskaren har 

uppfattat intervjupersonerna på rätt sätt bidrar till trovärdighet i forskningen. Trovärdigheten 

kan jämföras med kvantitativ intern validitet. Bryman tar även upp respondentvalidering som 

ett sätt att säkerställa att forskaren har uppfattat respondenten på rätt sätt (Bryman 2011). 

Trovärdigheten i denna studie kan ses vara att de fyra forskningsetiska kraven ligger till grund 

för de etiska överväganden som gjorts. Trovärdigheten i denna studie stärks genom att 

studiens författare har redovisat en tydlighet i den förförståelse som fanns om ämnet innan 

studiens resultat och analys tog form. För att säkerställa att intervjupersonerna i vår studie 
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uppfattas korrekt, fick dessa möjligheten att läsa igenom transkriberingen av intervjuerna. 

Detta för att intervjupersonerna ska kunna godkänna att texten överensstämde med det som 

sagts under intervjun. Endast två av sex intervjupersoner tackade ja till att läsa igenom 

transkriberingen innan resultat och analys genomfördes. Båda intervjupersonerna godkände 

materialet. 

Bryman (2011) skriver att om forskningen är djup och detaljrik kan andra forskare sedan 

prova resultatet utifrån andra kontexter. Med det menas att forskningen är överförbar eller att 

den har en extern validitet och kan generaliseras. Utifrån att detta studieresultat grundar sig på 

ett mindre antal respondenternas upplevelser kring samverkan kan det vara svårt att 

generalisera resultatet på andra grupper eller andra kontexter. Urvalet för denna studie är inte 

representativt eller tillräckligt stort för att kunna överföra de intervjuade socialsekreterarnas 

uppfattning på resterande socialsekreterare i landet. Studiens syfte har heller inte varit att 

åstadkomma ett generaliserbart resultat utan bara att undersöka uppfattningen hos ett litet 

antal socialsekreterare inom två specifika kommuner.  

För att forskningen ska bli pålitlig behöver forskaren enligt Bryman (2011) redogöra för hur 

denna har gått tillväga under forskningens gång, från början till slut. Vidare skriver författaren 

att en person som under forskningsperioden följt arbetet, i slutet ska kunna vara till hjälp och 

påpeka om de slutsatser forskaren kommer fram till anses vara fungerande. Pålitligheten kan 

även jämföras med reliabilitet eller replikering. Under denna studiens gång har 

tillvägagångssättet skrivits ned och återges löpande i texten. Litteratursökning för tidigare 

forskning, lagtexter, en komplett referenslista och metodologiska delar finns nedskrivet i 

uppsatsen, samt intervjufrågorna finns tillgängliga i bilaga 1. En handledare har även funnits 

tillhands under det pågående arbetet. Trots ett väl dokumenterat och beskrivet arbete kommer 

inte studien att kunna upprepas och få samma resultat. Detta dels för att intervjupersonerna 

kan ändra sin uppfattning och dels genom att intervjupersonerna kan byta arbetsplats, vilket 

skulle resultera i att ett exakt lika urval inte skulle kunna återfås. 

Den fjärde delen i tillförlitlighet är att styrka och konfirmera. Inom denna del ska det framgå 

att forskaren inte har låtit teorier eller sina egna värderingar ligga till grund för 

forskningsresultatet (Bryman 2011). Det är svårt att gå in i något utan att ha några 

föreställningar och tankar kring ämnet men medvetet har inte egna värderingar eller teorier 

styrt resultatet. Inte förens resultatet stod klart valdes teorier för att analysera resultatet. 

Tidigare i uppsatsen har förförståelsen inför studien tagits upp för att kunna påvisa hur den 

tidigare kunskapen skulle kunna ha påverkat det slutliga resultatet. 

Äkthet i forskningen nås genom att forskaren framför intervjupersonernas olika uppfattningar 

på ett rättvist sätt. Här är det av vikt att tänka på om forskningen kommer bidra till att 

intervjupersonerna får en bättre förståelse för den situation de befinner sig i, eller en förståelse 

hur andra i samma situation upplever situationen. Det är även viktigt att tänka på om 

forskningsresultatet har bidragit till att synliggöra något som i sin tur kan leda till att 

intervjupersonerna kan åtgärda eller förändra sin situation (Bryman, 2011). Socialsekreterarna 

har haft tydliga förslag på förbättringsområden inom samverkan gällande våld i nära relation 

både inom socialtjänsten, inom kommunen och utanför kommunen. Om detta sedan är 

genomförbart är något som får diskuteras inom samverkansgrupperna och på högre nivåer. 

Om denna studie kommer bidra till någon ändrad förståelse inom kommunerna kan vi inte 
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uttala oss om. På grund av att de flesta intervjupersonerna är delaktiga i samverkansgrupperna 

kan det antas att dessa frågor redan har varit uppe för diskussion. 

4.9 Etiska överväganden 

Etiska överväganden ska göras parallellt med arbetets gång. Redan från undersökningens 

början ska ett etiskt övervägande göras utifrån vad som är syftet med undersökningen och 

huruvida resultatet kan komma att bidra med någon kunskap som inte redan finns (Kvale och 

Brinkman, 2014). När forskaren går in i intervjufasen finns fyra principer som denne ska 

följa. Dessa principer skriver Bryman (2011) är informationskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet. 

Informationskravet handlar om att intervjupersonen ska få information om vad studien 

handlar om och vilket syfte som finns med forskningen samt att medverkan är frivillig och att 

intervjupersonen när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (Bryman 2011). Innan 

intervjuerna skickades ett informationsbrev ut till var och en av intervjupersonerna. I brevet 

beskrevs bland annat studiens syfte och att medverkan är frivillig. Informationsbrevet kan 

närmare granskas under Bilaga 2. Vid intervjutillfället fick socialsekreterarna åter denna 

information. 

Informationen som intervjupersonen lämnar under intervjun får endast användas för det syfte 

som forskningen grundar sig i, detta är nyttjandekravets princip (Bryman 2011). I det 

informationsbrev som skickades ut till intervjupersonerna förklarades det att den information 

som framkommer under intervjun endast kommer att användas i denna studie. 

Konfidentialitetskravet innefattar intervjupersonens personuppgifter och att inga obehöriga 

kommer att få tillgång till de uppgifterna (Bryman 2011). Intervjupersonerna har innan 

intervjun delgetts att inga personuppgifter kommer att spridas vidare till obehöriga. Det som 

kan ses som ett etiskt problem under denna studie är att en kontaktperson inom projektet våld 

i nära relation hade under ett tidigt planeringsstadium utsetts. Denna kontaktperson har varit 

en länk mellan oss och intervjupersonerna vilket har bidragit till att konfidentialiteten inte 

hållits. Kontaktpersonen vet vilka samtliga intervjupersoner är. Om gruppmail skickats ut till 

intervjupersonerna kan samtliga intervjupersoner se vilka som fått meddelandet. När detta 

uppdagades ordnas det med mailuppgifter och resterande kontakter skedde genom oss som är 

ansvariga för studien och inte genom kontaktpersonen. Det finns alltså en risk att 

respondenterna kan veta vilka de andra respondenterna är som medverkat i studien. För 

utomstående kan det dock vara betydligt svårare att få fram vilka respondenterna är då varken 

namn eller kommun nämns i studien. 

Samtyckeskravet handlar om just samtycke till att medverka och rätten att avsluta sin 

medverkan. Är intervjupersonen inte myndig krävs vårdnadshavares samtycke till medverkan 

(Bryman 2011). Intervjupersonerna i denna studie fick ett informationsbrev (Bilaga 2) skickat 

till sig innan intervjun där de kunde läsa om att deras medverkan var frivillig och att de kunde 

avbryta om de så önskade. Innan själva intervjun startade fick intervjupersonerna åter en 

information om att de kunde avbryta och att om det uppstod frågor de inte ville svara på hade 

de rätt att inte svara. Något samtycke har ej funnits för påskrift då studien inte berör något 

känsligt ämne och respondenterna är alla myndiga.  

Etiska kommittéer finns vid de flesta lärosätena, deras uppgift är att sätta upp riktlinjer för vad 

som anses etiskt korrekt i genomföranden av forskning. I vissa fall får forskaren lämna in sin 



13 

 

forskning för ett etiskt övervägande hos kommittén (Bryman, 2011). Etiskt övervägande har 

gjorts i denna studie av oss som studenter tillsammans med handledare. Då det framkommit 

att det inte fanns något som stred mot de etiska riktlinjerna skickades materialet inte vidare till 

den etiska kommittén för granskning.  

4.10 Metoddiskussion 

Denna studie har utgått ifrån en kvalitativ metod, för att kunna få en djupare förståelse i 

socialsekreterarnas upplevelser om samverkan. Valet av intervjuform skulle dock kunna byts 

ut mot en fokusgrupp där samtliga socialsekreterare istället hade deltagit tillsammans i en 

intervju. En fördel med det skulle vara att inte behöva göra flera intervjuer, och tiden som 

sparades in skulle kunna lagts på resultat och analys. Dock skulle det insamlade materialet 

antagligen fått ett annat utfall, då socialsekreterarna skulle haft möjlighet att tillsammans 

diskutera frågorna. 

Urvalet i denna studie består av sex kvinnliga socialsekreterare, varav endast en inte har varit 

involverad i projektet våld i nära relation. Till en början fanns det som krav att 

intervjupersonerna skulle ha varit deltagande i projektet våld i nära relation. Projektet våld i 

nära relation var en mindre grupp socialsekreterare från de båda kommunerna som arbetade 

tillsammans kring frågor gällande våld i nära relation innan den större samverkansgruppen 

med andra professioners skapades. Detta ändrades då studien var i behov av att få in fler 

intervjupersoner. Majoriteten av intervjupersoner har ändå varit med i projektet och är med i 

de nuvarande samverkansgrupperna, vilket kan påverka resultatet när det gäller frågor kring 

samverkan, då de arbetar aktivt med dessa frågor vilket kan bidra till att de inte har ett 

objektivt seende. En annan del som kan ha påverkat resultatet är att vid ett av 

intervjutillfällena medverkade två respondenter samtidigt, detta kan ha påverkat resultatet då 

de kan ha utelämnat sina upplevelser för att hålla med den andra. 

En diskussion som fördes innan intervjuerna var även om frågeformuläret skulle skickats ut i 

förväg och hur det skulle kunna påverka svaren på frågorna. Då uppfattningen fanns att svaren 

eventuellt skulle påverkas av att läsa frågorna i förhand valdes det att inte skicka ut frågorna i 

förväg. Något som också styrker studien är som det tidigare nämnts, att två av sex 

respondenter valde att läsa igenom det transkriberade materialet och godkände det. Detta kan 

ses som en respondentvalidering och öka studiens trovärdighet. Ytterligare en styrka i studien 

är att kommunerna inte nämnts vid dess riktiga namn, då intervjupersonernas identiteter 

riskerar att röjas. En tanke fanns i början av studien att använda kommunernas handlingsplan 

våld i nära relation, men då valet gjorts att inte gå ut med vilka de aktuella kommunerna är 

blev det inte möjligt. Att använda kommunernas handlingsplan med avsaknad av referens 

skulle ha sänkt trovärdigheten av studien.  

Trots att studien utgår från en metod som inte bidrar till ett representativt resultat, är det ändå 

möjligt att resultatet kan användas för att synliggöra problematik som kan uppstå i 

samverkansarbetet. Eventuellt kan studiens resultat bidra till prövbara lösningar på 

problematiken, vilket i sin tur är något som andra kommuner som också upplever svårigheter i 

samverkan kan använda sig av.  

5. Teori 
Härnäst kommer teorierna att beskrivas. Teorierna är organisationsteori och social interaktion. 

Dessa kommer sedan att användas som analysverktyg för att förstå resultatet. 
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5.1 Organisationsteori 

Organisation kan enligt Greve (1997) förklaras som att det finns två eller flera individer som 

arbetar mot ett gemensamt mål. I en organisation har varje individ som befinner sig inom 

organisationen en struktur att hålla sig till där det finns förbestämda arbetsuppgifter. Olika 

organisationer arbetar tillsammans för att införskaffa tillgångar. Tillgångar kan handla om 

insatser, information och förhållanden till andra myndigheter och organisationer.  

Funktionen mellan organisationer handlar till viss del om kunskap, olika individer har olika 

kompetens och för att nå ett bra resultat behöver den kompetensen användas. Det kan vara 

svårt för en ensam individ att nå komplexa resultat, men om flera individer med olika 

kompetens samverkar kan resultatet få en helhetslösning på ett effektivt sätt. Ett sådant 

arbetssätt är grunden i en organisationsstruktur. Greve (1997) skriver att tillit och samarbete 

är viktigt för att få till en stabil relation mellan organisationer. 

 Byråkratiteori 

Inom organisationsteorin finns en del som kallas byråkratiteori. Byråkratiteorin talar om att en 

organisation kan vara myndighetsstyrd och hierarkistyrd. Organisationen har då lagar och 

regler som styr arbetet och kan anses vara stelbent. När det uppstår problem hänvisar 

utförarna till de regler som finns att följa vilket kan bidra till att processen upplevs byråkratisk 

och lösningarna drar ut på tiden (Greve, 1997). På grund av oförutsedda uppgifter och brister i 

strukturen kan det underlätta att tillsätta en koordinator, någon som har ett kommunikativt 

uppdrag. Det kan vara att koordinatorn har en roll att sammankalla till möten för berörda 

personer utan att det går genom ledningen. Detta bidrar till en effektivitet då personer med rätt 

kunskap kallas samman och tillsammans kan lösa problem eller delges information. 

Projektgrupper inom en större organisation kan tillsättas för att ta itu med specifika uppgifter. 

Olika delar av den större organisationen kan delta i projektet för att få en helhet. Projektet ska 

ha en planering för sitt uppdrag som kan presenteras för ledningen (Greve, 1997).  

5.2 Social interaktionism 

Social interaktion handlar om individer i olika sociala sammanhang. Det kan delas upp i två 

delar, situation och social interaktion. Situationen berör de arenor där två eller flera individer 

möts i och kan övervaka varandra. Sociala interaktionen handlar mer om vad som händer i 

mötet mellan individerna, det sociala samspelet. Inom social interaktionism förekommer ofta 

förklaringar om individers samspel av ord hämtade från teatern. Ord som framträdande, roller 

och rollförväntningar (Persson, 2012). 

Roller kan användas för att förklara en individ och individens relation till andra beskriver 

Persson (2012). Roller skapar olika positioner för individen, i och med att en individ besitter 

en viss position bör denne förhålla sig till vissa regler som är knutna till rollen, men också 

anpassa sig till de förväntningar som finns från omgivningen som är knutna till rollen 

(rollförväntningar). En roll är inte knuten till en individ, utan rollen skapas av normer, regler 

och förväntningar tillsammans med andra individer. En roll kan ha skapats utifrån ett system 

med starka normer och regler, den kan vara hierarkiskt styrd. Författaren påpekar att för att 

individen skall kunna leva upp till de krav som finns ifrån normer, rollen, samhället och 

samspelet med andra individer runt om krävs en stor insats från individen för att anpassa sig. 

Intrycksstyrning är ett begrepp som används och grundar sig i individers samspel. Dels genom 

hur individer agerar dels utifrån hur andra uppfattar agerandet. I samspelet mellan individer 

ligger normer och regler som grund för att individer skall samarbeta och förhandla för att nå 
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ett gemensamma överenskommelser. Individer som deltar i detta samspel kan till en början ha 

olika uppfattningar om en situation, så småningom efter att individerna kommer de att hitta ett 

gemensamt svar som tillfredsställer individerna. Detta samspel kan ske dels mellan enskilda 

individer men också mellan olika grupper (Persson, 2012). 

6. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys utefter studiens tre frågeställningarna; 

”samverkan inom socialtjänsten”, ”samverkan inom kommunen” och ”samverkan utanför 

kommunen”. Under dessa rubriker, framkommer två teman- socialsekreterarnas upplevelser 

av samverkan samt socialsekreterarnas upplevelser av förändringsarbete inom samverkan. 

Under temat socialsekreterares upplevelser av samverkan framkommer subteman om 

förtjänster och brister. De teman och subteman som framkommer struktureras även upp med 

olika underrubriker. Socialsekreterarnas upplevelser kommer att analyseras med hjälp av 

organisationsteori och social interaktionism, och även jämföras med tidigare forskning.  

 6.1 Samverkan inom socialtjänsten 

 

I denna studie berörs samverkan inom socialtjänsten främst enheterna barn-och ungdom och 

vuxen. Dock kommer även samverkan med enheten för ekonomiskt bistånd samt samverkan 

med samordnaren för våld i nära relation inom kommunen tas upp.  

6.1.1 Upplevelser av förtjänster inom samverkan 

En socialsekreterare beskriver att något som denne upplever fungerar speciellt bra i 

samverkan inom socialtjänsten är den interna samverkansgruppen som finns. I den interna 

samverkansgruppen möts handläggare som arbetar med våldsutsatta från försörjningsstöd, 

barn- och ungdomsenheten samt vuxenenheten i två kommuner. I denna grupp skapas 

möjligheter att ventilera och prata om varandras uppdrag utifrån de olika enheterna. Nedan 

följer ett citat där en socialsekreterare beskriver detta;  

...så då blir ju den här lilla gruppen viktig där vi kan ventilera o prata om de här, vi måste 

förstå att vi blir frustrerade o samtidigt respektera varandras uppdrag.  

Samverkan skapar en möjlighet till en helhetssyn om olika team arbetar tillsammans vilket är 

en nödvändighet för att kunna bidra till att uppfylla klientens behov (Svensson et.al., 2008). 

Persson (2012) skriver att utifrån intrycksstyrning behöver individer förhandla med varandra 

för att nå ett gemensamt resultat. Förhandling för att nå ett gemensamt mål kan ses som ett 

sätt att samverka. Genom att grupperna tillsammans sätter sig ner och pratar om det som de 

upplever som problematiskt kan de tillsammans nå gemensamma mål. Det framkommer även 

i tidigare forskning att kommunikation och förhandling mellan olika grupper bidrar till en 

bättre samverkan (Allen et.al., 2008 ; Zannettino & McLaren, 2014 ; Moles, 2008). 

 

Samtliga socialsekreterare upplever att samverkan inom socialtjänsten fungerar bra i ett akut 

skede, då det bidrar till att mer samtal sker mellan enheterna för att skyddsbehovet är så pass 

viktigt. Socialsekreterare beskriver en upplevelse av att de olika rollerna som finns i det akuta 

skedet är klara, att alla vet vem som gör vad. Inom det akuta skedet beskrivs det att i 

enheternas olika arbetssätt skapas positiva parallella spår, där handläggaren på barn-och 

ungdomsenheten fokuserar på barnet och handläggare på vuxenheten fokuserar på den vuxna. 

Individer formas i möten med varandra, och utifrån den kontext de möts i samt, efter vilka 
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förväntningar det finns på individen i just det sammanhanget. Dessa förväntningar skapar 

sedan roller hos individen. Roller i sin tur skapar sedan förväntningar hos andra på individen 

utifrån just dennes roll. För att en social relation ska fungera måste alla parter vara eniga om 

vilka normer och regler som gäller för varje situation (Persson, 2012). Inom socialtjänsten kan 

det tänkas att handläggarna som möts i ett ärende om våld i nära relation har förväntningar på 

varandras roller. Att samverkan fungerar bra i det akuta skedet beror på att rollerna upplevs 

klara, vilket skulle kunna vara en indikering på att de förväntningarna som finns på varje roll 

har uppfyllts. Handläggare på barn- och ungdomsenheten fokuserar på barnet och handläggare 

på vuxenenheten fokuserar på den vuxne. Att rollerna upplevs klara beror även på att fler 

samtal sker över enhetsgränserna just i det akuta skedet.  

          

6.1.2 Upplevelser av brister inom samverkan 

 

I ärenden om våld i nära relation kollar vuxenenheten på den våldsutsattas behov, medan 

barn- och ungdomsenheten ser till barnets behov, vilket kan skapa en problematik då intressen 

krockar. Socialsekreterare beskrivs uppleva en frustration i samverkansprocessen i 

exempelvis ärenden gällande en familj där våld i nära relation sker. Då sätter vuxenenheten in 

insatser på en gång till den våldsutsatta, medan barn-och ungdomsenheten har en 

utredningstid att arbeta efter, där insatser sällan sätts in under tiden för barnen. Det nämns att 

just enheternas olika synsätt är en brist i samverkan dem emellan. Samverkan upplevs fallera 

lite i det långsiktiga skedet, när utredningarna startar, då också på grund av enheternas olika 

synsätt och arbetssätt.  

I enlighet med organisationsteorin har varje organisation sina förutbestämda regler att arbeta 

efter (Greve, 1997). Författaren menar att det finns en risk att reglerna orsakar att arbetet blir 

svårarbetat. De regler och de olika arbetssätt som socialsekreterarna förhåller sig till inom de 

olika enheterna, är en av orsakerna till att samverkan upplevs som just en brist. Att samverkan 

fallerar i det långsiktiga skedet, beskrivs av socialsekreterarna kan bero på att enheterna har 

olika arbetssätt. Det kan förstås att relationen mellan enheterna inom socialtjänsten inte är 

eniga om normer och regler för det långsiktiga skedet i arbetet med våldsutsatta. Persson 

(2012) beskriver att just gemensamma normer och regler är en grund för att individer ska 

kunna samverka.  

 

             6.1.3  Upplevelser om förändringsarbete 

 

Mellan enheterna 

Flera av socialsekreterarna upplever att ett förändringsarbete behövs inom socialtjänsten, dock 

har bara en av dessa en konkret upplevelse av en möjlig förändring. Socialsekreteraren 

beskriver att en optimal lösning kan vara att en handläggare från vuxenenheten och en 

handläggare från barn-och ungdomsenheten tillsammans handlägger ärenden och samråder 

med varandra för att få en bra helhetsbild. 

 

Organisationer som arbetar mot ett gemensamt mål handlar till viss del om att utbyta kunskap 

skriver Greve (1997), författaren menar att för att nå en helhetslösning krävs det en 
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samverkan mellan olika organisationer. Samverkan mellan olika arbetsgrupper behövs skriver 

även Svensson et.al. (2008) för att få en helhetsbild. Socialsekreterarens förslag om att en 

utökad samverkan mellan enheterna, genom att handlägga ärenden tillsammans, kan bidra till 

att skapa en större helhetsbild kring den våldsutsatta. Detta kan i enlighet med både 

organisationsteorin och samverkan bekräftas som fruktbart.  

 

Kompetensutveckling  

När frågan ställdes om socialsekreteraren upplever att klienten inte får det stöd denne behöver 

på grund av brister i samverkan, beskrev en socialsekreterare det som att detta snarare beror 

på att det behövs mer kulturkompetens och kunskap kring våld i nära relation, än beror på 

brister i samverkan. Något socialsekreteraren tror kan påverka vilken hjälp klienten får är hur 

frågor kring våld ställs. Citatet som följer illustrerar detta.  

 

Det är ju ett annat sätt att fråga om våld som är anpassat och jag tänker att ju mer erfarenhet 

man har, och ju mer kunskap man har så lär man sig att fråga annorlunda och det är där jag 

tror skillnaden blir i vilken hjälp man får, när man får den, och när behovet av stöd och hjälp 

uppdagas då. 

 

Att fråga om klienten blivit utsatt för våld, eller fråga om klienten till exempel blivit knuffad 

någon gång, kan ge olika svar. Om klienten får konkreta exempel på sådant som anses vara 

våld kan det bli lättare att svara, eftersom begreppet våld är ganska vagt i sammanhanget. 

Inom organisationsteori beskrivs det att olika individer har olika kompetens, och för att nå ett 

bra resultat behöver den kompetensen användas (Greve, 1997). Socialsekreterare på 

socialtjänsten har olika vägar att fråga om våld, därav kan den kompetensen behöva spridas 

till alla inom socialtjänsten. Socialsekreterare som har kompetensen av hur frågor bör ställas 

för att underlätta för klienten, dela med sig av detta till andra, vilket i sin tur förhoppningsvis 

kan leda till att klienten får rätt stöd.  

6.2 Samverkan inom kommunen 

Samverkan inom kommunen berör socialtjänstens samverkan med aktörer som polis, personal 

från hälso-sjukvård, folkhälsoförvaltningen, brottsofferjouren, skolan och kvinnohus.  

 

           6.2.1 Upplevelser av förtjänster inom samverkan 

 

Samverkansgrupp 

2015 utkom den nationella strategin om mäns våld mot kvinnor. Under intervjun ställdes 

frågan om socialsekreterarna upplevt en förändring i samverkan sedan den utkom. Enligt en 

av socialsekreterarna upplevs samverkan förtydligats och fått mer ramar utifrån strategin. I 

och med att nya föreskrifter även utkom, som berörde ett antal utvecklingsområden inom våld 

i nära relation, startades också ett projekt. Föreskrifterna samt den nationella strategin bidrog 

till en insikt att mycket fanns att arbeta med i samverkansfrågor och därav anställdes en 

projektledare i kommunen för att kvalitésutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn.  
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Projektgrupper kan vara ett sätt att skapa en helhet inom ett visst område skriver Greve 

(1997). För att följa med i ett allt växande samhälle menar Lindgren (2011) att förändringar 

för att öka effektiviteten behövs. Utifrån organisationsteorin beskrivs att effektiviteten inom 

ett arbetsområde kan förbättras genom att tillsätta en koordinator på arbetsplatsen (Greve, 

1997). Projektet som startats skulle kunna bidra till att en helhet inom området och bidra till 

att arbetet inom våld i nära relation effektiviseras. Effektiviseringen kan bland annat ske just 

genom att en projektledare (koordinator) anställdes inom kommunen.  

 

Projektet för våld i nära relation övergick 2016 till att bli permanentat inom kommunen. Efter 

detta skedde har en stor samverkansgrupp bildats inom kommunen, där socialtjänst, polis, 

personal från hälso-och sjukvård, folkhälsoförvaltningen, brottsofferjouren, kurator från 

gymnasieskola och kvinnohuset deltar. Den stora samverkansgruppen har som syfte att flera 

aktörer samlas i ett forum, där en samsyn på våld i nära relation skapas och där frågor om hur 

kommunen bör arbeta med detta tas upp.  Av vikt i denna samverkansgrupp är även att 

samordna hur ett förebyggande arbete kan se ut för att motverka våld. Samverkansgruppens 

start upplevs som positiv av samtliga socialsekreterare.  

I enlighet med tidigare forskning kan det förstås som att det är av vikt att aktörer som skola, 

polis, sjukvård, socialtjänst med flera, som alla arbetar med våldsutsatta på olika sätt, skapar 

samverkansgrupper (Allen et.al., 2008).  I dessa samverkansgrupper är det viktigt att våld i 

nära relation diskuteras utifrån de olika aktörernas synsätt och även diskuteras hur aktörerna 

tillsammans kan arbeta förebyggande mot våld i nära relation (Hamilton & Slaght, 2005). Då 

tidigare forskning inom ämnet visar på att samverkansgrupper kan bidra till minskat våld, kan 

kommunens val att starta upp samverkansgrupper ses som fördelaktigt. Detta då olika aktörer 

som arbetar med våld tillsammans kan diskutera problematiken kring området, och då på sikt 

förhoppningsvis även kan leda till minskat våld i nära relation.  

 

Socialsekreterare som deltagit i projektet våld i nära relation och nu är med i den stora 

samverkansgruppen som bildats beskriver att det är svårt att säga om samverkan har påverkats 

något eftersom samverkansarbetet är relativt nystartat. Socialsekreterare beskriver dock 

upplevelsen av hur den stora samverkansgruppen har bidragit till ”ett ansikte på varandra”, en 

medvetenhet om varandras arbete och ett breddat kontaktnät. Just det breddade nätverket ses i 

sin tur som en bidragande faktor till ökad samverkan, då det nu är lättare att få direktkontakt 

till de som arbetar med frågor om våld på andra myndigheter än vad det har varit innan. Detta 

illustreras med hjälp av ett citat. 

Nu när vi har skapat den här samverkansgruppen så har vi ju också gjort en eller vi håller på 

med en kontaktlista o då skriver vi profession o vad man har lite för ansvarsområde för så att 

de andra aktörerna vet, ska kunna veta vart vänder man sig, om dom kommer i kontakt med 

någon som behöver hjälp i någon form.  

Exempel som tas upp är att samverkansgruppen bidragit till att det finns en direktkontakt med 

polisen och att polisen vet vilken roll socialsekreteraren har.  

Genom att gemensamt sätta upp normer och regler för hur en situation skall fungera skapas 

olika relationer skriver Persson (2012). Greve (1997) menar att en tillgång som skapas i en 

grupp kan handla just om information och förhållandet myndigheter emellan. Det beskrivs att 

när flera aktörer med olika kompetens arbetar tillsammans, kan resultatet lättare få en effektiv 
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helhetslösning. Den stora samverkansgruppen inom våld i nära relation skulle kunna ses som 

att flera olika myndigheter och organisationer tillsammans har skapat gemensamma normer 

och regler för samverkan, och att det på det viset har skapats nya relationer. 

Samverkansgruppen har blivit en tillgång för utbyte av information, då kontakter med olika 

kompetenser inom våld i nära relation skapats och kan utväxla kunskaper mellan varandra. 

Det kan även tänkas att samverkansgruppen genom kontakter skapat ett förhållande mellan 

aktörer, vilket gör att de lättare kan nå varandra genom direktnummer. Dessa nya relationer 

kan i sin tur bidra till att eventuella kunskapsluckor mellan de olika myndigheterna täcks upp. 

Relationerna som bildats kan vara bidragande till det som socialsekreterarna upplever som 

positivt med samverkansgruppen. 

 

Under intervjuerna berättas det att kommunerna har haft besök av statsministern som talade 

just om vikten av samverkan i området kring våld i nära relation och att det har gett ”ringar på 

vattnet”. Socialsekreterare upplever besöket som positivt då fler aktörer har hört av sig efter 

statsministerns besök och velat medverka i den större samverkansgruppen. Roller skapar 

positioner i samhället och individer med en viss position kan ha förväntningar på sig knuta till 

rollen (Persson, 2012). Det kan förstås som att statsministerns tal om just samverkan kring 

våld i nära relation kan ha påverkat aktörer att vilja delta i samverkansgruppen. Detta kan på 

bero på att statsministern har en högt uppsatt roll i samhället, och att det finns förväntningar 

knutna till den rollen. Till exempel kan det existera förväntningar på att de ord som 

statsministern yttrar är av vikt.  

 

Offentlighets-och sekretesslagen 

Socialstyrelsen (2012) belyser vikten av att beakta sekretesslagstiftningen inom samverkan, 

då det där finns bestämmelser om att vissa uppgifter är sekretessbelagda och ej får ges ut 

inom och mellan myndigheter. I lagstiftningen nämns även bestämmelser som gör att 

sekretessen kan bryta, till exempel om samtycke ges från klienten att utlämna uppgifter till 

andra. Vid frågan om sekretesslagen ses som ett hinder för samverkan, framkom skillnader i 

uppfattningar mellan socialsekreterarna. En socialsekreterare beskriver att det inte är svårare 

än att be om ett samtycke för att få kontakta en annan myndighet. Här följer ett citat från 

intervjupersonen.  

…den här hjälpen finns att få, vill du att jag hjälper dig att få en kontakt? Säger 

personen ja, då har den ju gett sitt samtycke. Så frågar du aldrig kan du inte få ett 

ja…  

 

En annan socialsekreterare menar att lagen kan skapa frustration hos andra aktörer i 

samverkansarbetet, men att det trots detta är av vikt att tänka på att det finns en anledning 

bakom lagstiftningen och att den är positiv.  

 

        6.2.2 Upplevelser av brister inom samverkan 

 

Något som upplevs vara en brist i samverkansarbetet är offentlighets- och sekretesslagen. 

Samtliga socialsekreterare nämner att socialtjänsten har en av de starkaste sekretessen i 

samhället och att det ibland inte finns en kunskap om det bland andra aktörer, vilket kan skapa 
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en frustration hos de andra. Under en intervju benämns sekretesslagen som den ”jävligaste 

lagen”, just på grund av sekretessen hindrar att vissa uppgifter inte kan lämnas ut och vissa 

samtal inte kan föras. En annan av intervjupersonerna uttrycker även denne att lagen är ett 

hinder för samverkan. Detta illustreras med hjälp av ett citat; 

  

vi har ju en jättesträng sekretess på socialtjänsten som gör att vi inte kan samverka, så 

lagen absolut, den hindrar ju liksom mycket i samverkan också. 

 

I likhet med Bushbinder och Eisikovits (2008) forskning vittnar intervjupersoner om brister i 

samverkan i ärenden kring våld i nära relation är polis och socialtjänst. De beskriver att det 

existerar meningsskiljaktigheter mellan socialtjänst och polis på vilka uppgifter som får 

lämnas ut. Här nedan följer ett citat som visar på den frustration detta kan bidra till.  

 

Så kommer det här sekretesshindret gentemot polisen, så polisen kan ju inte få någon 

mer information om inte alla som är inblandade samtycker till det, och ibland kan de 

uppleva det som jättesvårt, för att de skulle kanske vilja ha lite... De kan ju bli 

jättefrustrerade och kan uppleva att vi motverkar deras arbete för att de inte vet hur 

de ska gå vidare och vi kan inte göra mer än att förhålla oss till vad som faktiskt 

gäller enligt lag. 

Det upplevs att det saknas en kommunjurist som kan gå in och ”peka med hela handen” vid 

sådana tolkningsfrågor.   

 

Persson (2012) berör just att alla parter bör vara eniga om vilka normer och regler som gäller 

för varje situation för att en samverkande relation ska fungera. Det kan tolkas som att polisen 

och socialsekreteraren inte är eniga om vilka regler som gäller i situationen kring vilken 

information som får utelämnas, vilket bidrar till att relationen inte fungerar mellan dessa fullt 

ut. Meningsskiljaktigheter som beskrivs finnas mellan myndigheterna kan även i sin tur leda 

till brister i samverkan dem emellan.  

            

6.2.3 Upplevelser om förändringsarbete 

 

Angående frågan om socialsekreterarnas upplevelser om samverkan inom kommunen nämnde 

flertalet av intervjupersonerna att det behövdes en förändring. Nedan följer ett citat av vad en 

av socialsekreterarna uttryckte; 

 

          Allt! Allt behöver förbättras inom samverkan. 

 

Flera socialsekreterare uttrycker dock att det finns en förhoppning om att samverkan kommer 

kunna bli bättre i och med samverkansgrupperna.  

 

Centrum mot våld 

En socialsekreterare upplever att det skulle vara smidigt om det fanns en grupp med alla 

aktörer som arbetar med ett specifikt fall där sekretessen inte är aktuell och all information 
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fick utbytas. En annan socialsekreterare beskriver ett mer konkret förslag om hur samverkan 

kan förbättras inom kommunen genom ett centrum mot våld. 

Ja, jag vill ha ett centrum mot våld. Det ska vara enkelt. Ett nummer, ett kompetensteam, där 

alla kan täcka för alla. Det ska inte vara en eller två stycken från varje enhet som träffas en 

gång i månaden och sen så kommer man på nån handlingsplan som sen ska förankras som 

kanske inte blir gjord för det är person…Alltså, det är avhängt på personen och inte 

vedertaget arbetsplatsen och det har ju med statusen också på arbetet att göra och jag tänker 

att hade det fått en högre status på papper också, egen budget, egen liksom…och sen att man 

hade ett centrum mot våld så tror jag att arbetet hade kunnat förbättras mycket mer och att 

just dom personerna då skulle kunna arbeta mer aktivt och ge bättre insatser, mer rätt 

insatser till dom personerna som behöver det. 

Organisationsteorin talar just om att olika organisationer behöver arbeta tillsammans för att 

delge ge varandra kunskap. Det är viktigt att olika kompetenser behövs i komplexiteten kring 

våld i nära relation. Genom flera aktörers kompetenser kan arbetet bidra till en effektiv 

lösning (Greve, 1997). Det kan förstås som att ett centrum för våld bidrar till att just samla 

olika kompetenser i ett team, och vara ett vedertaget arbetssätt, där insatser och tillgångar kan 

delas. En grupp där sekretessen inte är aktuell och information kan utbytas. Ett centrum för 

våld kan även tänkas bidra till att arbetet kring våld i nära relation bli mer uppmärksammat, 

och förbättras genom till exempel ett aktivare arbete. Detta skulle kunna beskrivas som en 

effektiv lösning på problematiken som finns kring samverkan i våld i nära relation. 

 

  6.3 Samverkan utanför kommunen 

I frågan om vilken samverkan inom våld i nära relation som finns utanför kommunen nämns 

då dels samverkan mellan kommunerna i sig, men även samverkan med länsstyrelsen, 

skyddade boenden samt kvinnohus. 

 

            6.3.1 Upplevelser av förtjänster inom samverkan 

 

Skyddade boenden/ kvinnohus 

En frekvent samverkan med privata aktörer som förekommer över kommungränserna gäller 

kvinnor och barn som är placerade på kvinnohus eller skyddade boenden. Samverkan med 

boendena uttrycker flertalet av intervjupersonerna oftast fungerar bra. Flera av 

intervjupersonerna tycker att det är viktigt att de privata aktörerna finns och deras upplevelse 

är att det måste finnas en samverkan mellan kommunen och de privata aktörerna. 

 Ja men det finns ju en hel del privata aktörer men de beror ju lite på vart dem geografiskt är 

och vart man kan skicka då de är våldsutsatta. Men oftast anledningen till att vi väljer en 

privat utförare istället för då kvinnohuset, det är ju för att dom inte kan vara kvar i 

kommunen, de våldsutsatta, och oftast inte på grund av utbytet av tjänster, utan det är ju mer  

att de måste bort från kommunen, alltså hotbilden är så pass stor och det är ju liksom en liten 

kommun och alla vet vart kvinnohuset ligger så, det är inte svårt att hitta… 

Intervjupersonen som står för det ovanstående citatet menar att kommunen väljer att placera 

våldsutsatta hos privata aktörer utanför kommunen istället för på kvinnohuset i den egna 

kommunen. 
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För att skapa en bra samverkan skriver Greve (1997) att det skall finnas en tillit mellan 

organisationerna. Författaren menar också att det i en organisation behöver finnas en tydlig 

struktur och förbestämda regler. Olika organisationer behöver införskaffa tillgångar, dessa 

tillgångar kan ske genom att andra organisationer och myndigheter besitter insatser och 

information. Det kan kan ses som att de privata aktörerna, i det här fallet kvinnohusen och de 

skyddade boendena besitter insatser som kommunerna är i behov av. Intervjupersonerna säger 

att privata aktörerna är viktiga och att deras insatser behövs. Det kan också tolkas som för att 

kommunerna skall använda sig av privata aktörernas insatser finns ett behov av att de privata 

aktörerna delar med sig av de regler och den struktur deras verksamhet bygger på. Finns det 

en tydlig struktur från den privata aktören kan det uppstå en tillit för deras verksamhet och ett 

samarbete påbörjas. 

Länsövergripande samverkan 

Samverkan utanför kommunen som framkommer i intervjuerna är dels att det finns en 

länsövergripande samverkan som arbetar med frågor kring våld i nära relation. Upplevelsen 

för detta uttrycks som positivt från flera av intervjupersonerna och de tycker att det är en bra 

samverkan, ett exempel är; 

 Också det här att samordnaren åker på sina träffar och träffar andra samordnare och får 

information blir ju också den samverkan ännu större och ännu mer…man för ännu mer 

erfarenhet och kunskap och man lär känna andra, jag tycker att den samverkan vi har är bra 

och jag tror att vi kommer kunna utöka den samverka ännu mer. 

 Dessa träffar medför att länens samordnare kan ha en plan för hur arbetet med våld i nära 

relation ska se ut i hela länet. Olika kommuner har kommit olika långt i arbetet och i möten 

kan kommundeltagarna delge sina erfarenheter och prata om vilka resurser som bör finnas 

samt vad som behöver komma till för att nå upp till de mål som finns. 

 

       6.3.2 Upplevelser av brister inom samverkan 

Något som flertalet av socialsekreterarna upplevde som en brist i samverkan kretsade kring 

bostadsbristen. Mer samverkan kring bostadsfrågan var svaret. Nedan följer två citat från två 

olika socialsekreterare som belyser detta. 

 Och sen är det som överallt annars finns det inga bostäder så är det inte så lätt att 

hjälpa till att komma vidare så det kan man inte…det ligger inte på enskild 

handläggare eller på kommun, det ligger ju på högre plan. Så är det ju, det är svårt 

att göra något åt. Finns det inga bostäder så finns det inte, hur man än gör.  

Det blir ju att man ä restriktiv i vad man tar emot också. Det skulle ju behövas 

något…jag vet ju att det finns olika… att man har försökt jobba fram olika 

arbetsgrupper med olika kommuner inblandade för att kunna bemöta det här behovet. 

Men vi har ju inte liksom några sådana kontakter. Skulle det komma ett sådant ärende 

så skulle det bli tufft för oss. 

Detta upplever en av socialsekreterarna också bidrar till att kvinnor och barn riskerar att få 

stanna längre än nödvändigt på skyddat boende för att det inte finns bostäder till dem. 

Bostadsbristen upplevs av flera som ett nationellt problem som påverkar samverkan.             
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I enlighet med organisationsteorin behöver myndigheter och organisationer arbeta 

tillsammans för att kunna hitta lösningar på olika förhållanden. Det kan vara svårt för en 

ensam organisation eller myndighet att själv lösa komplexa problem skriver Greve (1997). 

Socialsekreterarna upplever bostadsbristen som ett komplext problem i samverkan, och att 

detta inte är något som kommunerna själva kan göra något åt. En samverkan med andra 

kommuner skulle inte lösa bostadsproblematiken, men det skulle kunna gynna kommunerna 

och kvinnorna om det fanns en utarbetad samverkansplan mellan vissa kommuner just i frågor 

kring bostäder.  

 

6.3.3  Upplevelser om förändringsarbete 

 

Flera av socialsekreterarna upplever att det behövs ett slags nätverk med närliggande 

kommuner. Socialsekreterarna upplevelse är att om kommunerna har ett antal avsatta 

lägenheter för utsatta kvinnor skulle samverkan främjas mellan kommunerna. En av 

socialsekreterarna upplevde att ett centrum för våld inom kommunen skulle kunna underlätta 

samverkan mellan kommunerna. 

Greve (1997) skriver att grupper inom en större organisation kan tillsättas för att ta tag i 

specifika uppgifter. Det kan tänkas att en sådan grupp skulle kunna vara just i ett centrum för 

våld. Ett centrum för våld skulle kunna bygga upp ett nätverk med andra kommuners centrum 

för våld och tillsammans hitta strategier för att hitta bostäder för de utsatta kvinnorna. 

7. Diskussion 
Denna studie syftade till att undersöka hur socialsekreterare upplever samverkan kring våld i 

nära relation inom socialtjänsten, men även med andra myndigheter och organisationer inom 

och utanför kommunen i arbete med kvinnor och barn som upplever eller har upplevt våld i 

nära relation. Utifrån resultat och analys kan en slutsats ses om att socialsekreteraren upplever 

att samverkan kring våld i nära relation till större del fungerar bra inom respektive arena men 

att det även finns en del förbättringsområden inom vardera arena. 

Nedan diskuteras studiens empiri i förhållande till tidigare forskning och studiens 

frågeställningar. Socialsekreterarnas upplevelser om samverkan som framkommit har delats 

upp under tre kategorier; Samverkan inom socialtjänsten, samverkan inom kommunen samt 

samverkan utanför kommunen. 

 

Samverkan inom socialtjänsten  

I resultatet upplevs det att den interna samverkansgruppen fungerar bra, då möjligheten att 

ventilera och rådfråga finns. Allen et.al. (2008) skriver i sin studie om hur kommunikation 

mellan myndigheter underlättar samverkan och att det skapar en förståelse mellan parterna. 

Där av kan det ses som att den interna samverkansgruppen är något som underlättar för 

samverkan. Att samverkan mellan socialtjänstens avdelningar upplevs fungera bäst i det akuta 

skedet kan bero på att den ökade kommunikationen mellan enheterna som lett till att rollerna i 

det akuta skedet blivit mer klara. Att samverkan sedan fallerar i det långsiktiga skedet 

beskrivs vara på grund av enheternas olika synsätt och arbetssätt. Sådant fenomen 

framkommer även i tidigare forskning, Zannettino & McLaren (2014) och Moles (2008) 
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skriver att barnhandläggare fokuserar på barnet och vuxenhandläggaren fokuserar på den 

vuxne. Att enheterna har olika fokus och arbetssätt är just det som beskrivs leda till en 

svårighet i samverkan mellan dem.  

Ett förslag på förändringsarbete inom socialtjänsten som framkom under intervjuerna var att 

en handläggare från barn-och unga samt en handläggare från vuxen tillsammans ska 

handlägga familjeärenden där våld i nära relation förekommer, för att få en helhetsbild av 

situationen. Svensson et.al. (2008) skriver att en ökad samverkan bidrar till en helhetsbild. 

Värt att diskutera är här hur ett sådant samverkansarbete skulle fungera i praktiken. Är det 

möjligt att tillsammans hitta ett arbetssätt där enheterna involverar varandra för att få en 

helhetsbild av situationen men utan att sekretessen bryts? Det kan tänkas att det är just på 

grund av offentlighets- och sekretesslagen som ett sådant samverkansarbete inte har provats 

ännu. Dock kan det tänkas att det kan vara lättare här att få ett sådant samtycke som krävs för 

att kunna utlämna information, om vårdnadshavarna har träffat handläggaren för barnet och 

anser att det kan behövas ett samarbete mellan deras handläggare och denne. En svårighet 

som kan uppstå är dock att se till så att alla uppgifter inte utlämnas så att till exempel 

vårdnadshavaren som utövar våldet får reda på vilket skyddat boende som exempelvis hans 

fru och barn vistas på.  

Samverkan inom kommunen 

Samverkansgruppen 

Det är intressant att enbart en av socialsekreterarna upplevde att den nationella strategin 

bidragit till att ramar för samverkan byggts upp. Som det står i den nationella strategin är inte 

samverkan kring kvinnor och barn tillräckligt stort och det behövs en tydligare struktur för 

detta arbete. Det kan här diskuteras om den nationella strategin uppfyllt sitt syfte. Om den 

nationella strategin hade gjort en sådan påverkan på samverkan som dess syfte ändå är, varför 

nämner inte fler socialsekreterare att det märks en förändring? Det kan tänka sig att alla inte 

var verksamma i socialtjänsten under året då strategin utkom, och att det kan påverka att 

enbart en upplever en skillnad på grund av strategin. Om urvalet av intervjupersoner sett 

annorlunda ut hade möjligtvis även resultatet ändrats. Dock kan det projekt som startades i 

kommunen ses som en utkomst av den nationella strategin, då den pekade på brister i 

samverkan. I SOU 2015:55 står det att samordningen kring våld i nära relation inom 

myndigheter inte var tillräckligt samordnade och effektiva. Det framkommer även i tidigare 

forskning att kvinnor som utsatts för våld i nära relation anser att en ökad samverkan behövs 

för att påskynda de insatser som behövs (Pajak et.al., 2014).  

Det som startade som ett projekt i kommunerna är idag permanentat och projektledaren har nu 

en tjänst som samordnare för våld i nära relation i kommunerna. Utfallet för projektet är att 

det nu finns två samverkansgrupper, en intern grupp inom socialtjänsten och en större grupp 

inom kommunen. Den större gruppen samverkar med andra myndigheter och organisationer 

som finns inom kommunen, så som skola, polis, folkhälsan samt landstinget. Den stora 

samverkansgruppen följer inte bara den nationella strategins riktlinjer om en ökad samverkan 

utan också lagen. Samverkan skriver Zannettino och McLaren (2012) är av stor vikt, 

samverkan ligger som grund för att tillsammans arbeta för de våldsutsatta. Även Hamilton 

och Slaght (2005) skriver att samverkan mellan olika myndigheter och organisationer är 

nödvändigt för att kunna minska våld i nära relation. Våld i nära relation är ett omfattande 

problemområde som kräver samverkan för att kunna agera mot våldet (Bushbinder & 
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Eisikovits, 2008). Att kommunerna har startat upp både en intern samverkan inom 

socialtjänsten och en stor samverkansgrupp inom kommunen där flertalet olika aktörer finns 

involverade kan ses som ett bra initiativ. Det tyder på en vilja att samverka och arbeta fram 

strategier för att motverka våld i nära relation mot kvinnor och barn. Att projektet också nu är 

permanentat i kommunen och att projektledaren nu har en samordnande roll i kommunen 

tyder också på att arbetet inte bara var tillfälligt utan att det kommer fortsätta som ett 

pågående arbete. Detta i sin tur skulle kunna ses som att det ändå blivit ett bra utfall av den 

nationella strategin och att samverkansprocessen är på rätt väg mot att bli mer effektiviserat. 

Dock är det svårt att utvisa något resultat om samverkansgrupperna ännu lyckats förändra och 

förbättra samverkansarbetet inom kommunen, i och med att samverkansgruppen nyligen 

startats.  

Något annat som berörs i resultatet är statsministerns påverkan i det samverkande arbetet 

inom kommunen. Efter dennes tal, ska flera aktörer ha anmält sig för att delta i 

samverkansgruppen. Intressant att diskutera här är just det faktum att fler aktörer som tidigare 

tackat nej till att vara med i en samverkansgrupp, anmälde sig för att delta i den efter 

statsministerns besök i kommunen. Det kan troligt ha att göra med den roll statsministern har i 

samhället. Om en person med en högt uppsatt roll i samhället berättar hur viktigt 

samverkansarbete är kring våld i nära relation, kan det tänkas att dennes ord anses vara av 

större vikt än om bara samordnaren i kommunen säger det. Här kan det ändå ses att ämnet har 

lyfts och arbetet synliggjorts mer i kommunen, vilket är något som socialsekreterarna talar om 

att det behövs göras ännu mer. Det tåls att fundera på hur samverkansgruppen hade sett ut om 

statsministern inte hade varit på besök. Hade samverkan uppmärksammats på samma sätt, och 

aktörerna som tackat nej ändå insett att det samverkande arbetet behövs? 

Offentlighets-och sekretesslagen 

I resultatet framgår det att huruvida sekretesslagen i fråga upplevs vara ett hinder i samverkan 

skiljer sig mellan socialsekreterarna. Samtliga menar att lagen påverkar samverkan, då 

socialtjänsten har ett av de starkaste sekretessen i samhället. Det upplevs även att lagen skapar 

en frustration hos samverkande aktörer, som exempelvis polis, då det inte finns tillräcklig 

kunskap om socialtjänstens starka sekretess, samt finns skillnader i tolkningar på vilka 

uppgifter som får utlämnas. Det nämns att en kommunjurist saknas just i sådana 

tolkningsskiljaktigheter. I tidigare forskning beskrivs det att ett särskilt samarbete mellan 

brottsbekämpare-polis- och socialt arbete-socialtjänst- är en nödvändighet för att minska 

förekomsten av våld i nära relation (Hamilton & Slaght, 2005). Men det tas även upp att 

samverkan mellan just dessa två myndigheter kan vara osmidig, och bestå av 

intressekonflikter och maktkamper (Bushbinder & Eisikovits, 2008). Socialarbetare beskriver 

att polisen inte har en aning om vad det sociala arbetet faktiskt går ut på (Fusco, 2013). 

Intressant att diskutera är just att samverkan mellan polis och socialtjänst ses som brist i både 

tidigare forskning och samt delvis som en brist i resultatet för denna studie. Trots att tidigare 

forskning är framtagna i andra länder än Sverige där lagen troligtvis inte ser ut på samma sätt 

som här, går det att se att socialsekreterare i de andra länderna beskriver samverkan som 

osmidig och att polisen inte har riktig kunskap om det sociala arbetet. Trots att 

socialsekreterarna i denna studie beskriver att samverkan oftast fungerar bra med polisen 

upplevs det ändå att det finns vissa brister, till exempel att det inte finns tillräcklig kunskap 

om just det sociala arbetes starka sekretess bland andra aktörer. Det är inte konstigt att 
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samverkansprocessen inte är fungerade i dessa fall, om skiljaktigheter i tolkningen finns i till 

exempel vilka uppgifter som får utlämnas och inte tillräcklig kunskap finns hos aktörerna i 

fråga. Då kan det lätt tänkas uppstå missförstånd från bådas sidor, där det är möjligt att 

polisen kanske tycker att socialsekreterarna förhindrar deras arbete, medan socialsekreterarna 

kan tycka att polisen inte har tillräcklig med förståelse. Just kommunikation beskrivs i tidigare 

forskning vara av vikt inom interprofessionell samverkan, då det inte är en ovanlighet med 

kunskapsluckor om varandras arbete (Vinston & Wilke, 2014). Forskning visar även just att 

en ökad kontaktnivå och kommunikation mellan myndigheter underlättar förståelsen och 

förtroendet mellan de olika samverkansparterna (Allen et.al., 2008). Därav kan det tänkas att 

de samverkansgrupper som skapats i kommunen bidrar till att det blir en ökad kontakt mellan 

socialtjänst och polismyndigheten, vilket kan leda till att kunskapsluckor såsom 

socialsekreterarens starka sekretess fylls, och senare leder till en ökad förståelse. Då 

samverkansgruppen finns till för att diskutera arbetet kring våld i nära relation, kan problem 

om samverkan tas upp för att hitta lösningar på det. Tidigare forskning menar att just vara 

medveten om svårigheter som kommer finnas i samverkan, gör att ömsesidiga vägar om hur 

dessa ska bemötas och hanteras kan skapas (Bushbinder & Eisikovits, 2008). 

Annat som framkommer i resultatet är att det inte är svårare än att be om ett samtycke från 

klienten för att få kontakta andra aktörer. Det är intressant att se att det finns sådana skillnader 

inom socialtjänsten just om sekretesslagen anses vara ett hinder eller inte i samverkan. De 

flesta menar ändå att sekretesslagen försvårar arbetet, medan någon säger att det bara är att be 

om ett samtycke. Det skulle kunna diskuteras om det är just frågan om samtycke som 

påverkar huruvida lagen ses som ett hinder eller inte. Det är möjligt att alla kanske inte frågar 

om samtycke på ett sådant sätt att klienten känner att denne vill ge ut det. Det kan vara en 

fråga om kompetensutveckling för hur socialsekreteraren ställer frågan till den våldsutsatta. 

Socialsekreterare som har kompetensen av hur frågor bör ställas för att underlätta för klienten, 

kan dela med sig av detta till andra, vilket i sin tur förhoppningsvis kan leda till att klienten 

får rätt stöd. Det kan även kanske handla om att det är svårare för vissa handläggare att få ut 

samtycke, om klienten är ett barn krävs till exempel även föräldrarnas samtycke för att få 

utlämna information. 

Resultatet tar även upp att något som upplevs behövas är en grupp med alla aktörer som 

arbetar inom våld i nära relation, där sekretessen kan brytas och information får utbytas. Att 

arbetet skulle underlättas om en sådan bestämmelse fanns inom till exempel en 

samverkansgrupp är förståeligt. Det skulle bidra till att sådana problem som beskrivs tidigare 

mellan socialtjänst och polis inte skulle existera, om de var med och arbetade i samma ärende. 

Frågan är om en sådan grupp skulle kunna existerar i ett rättssäkert Sverige där den enskildes 

integritet är av vikt.  

Samverkan utanför kommunen 

Bostadsbrist och länsövergripande samverkan  

Det framkommer i empirin att samordnarens kontakt med andra kommuner i länet upplevs bra 

och att det främjar samverkan och kontaktnät skapas på träffarna. Bushbinder och Eisikovits 

(2008) menar att våld i nära relation kan bemötas om problem och fallgropar lyftas fram i en 

samverkan, Allen et.al. (2008) menar att genom att identifiera svagheter kan det bidra till att 

andra kan dra nytta av det. Om samordnarna i länet under deras träffar diskuterar hur de 

arbetar i respektive kommun och tar upp vilka problem de stött på kan det medföra att andra 
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inte behöver stöta på samma problem, precis som Bushbinder och Eisikovits (2008) och Allen 

et.al. (2008) skriver.  

Bostadsbristen upplevs orsaka brister i samverkan. Kvinnor från andra kommuner som 

kommer till boenden i studiens berörda kommuner, eller när kommunernas “egna” 

våldsutsatta kvinnor flyttar till boenden i andra kommuner uppstår problem när kvinnorna 

sedan skall slussas ut till egna bostäder. Då finns inga bostäder att tillgå upplever 

socialsekreterarna. I tidigare forskning beskriver kvinnor som blivit utsatta för våld att deras 

behov av stöd inte tillgodosetts. Att det stödet som de främst ansåg var användbart, som 

materiellt stöd, var det som utdelades minst. Kvinnorna ansåg att det skulle vara mer 

hjälpsamt för dem att få stöd i vardagslivet (Postmus et.al., 2009). Varför våldsutsatta kanske 

inte får den hjälp och stöd de behöver skulle kunna bero på bristande resurser. 

Socialsekreterarna upplever att det är bostadsbrist i hela landet och att det bidrar till 

svårigheter att hjälpa våldsutsatta med nya bostäder. Enligt Pajak et.al. (2014) ansåg kvinnor 

att det var en lång väntetid på att få hjälp, detta berodde enligt kvinnorna på en brist i 

samverkan mellan olika aktörer. Socialsekreterare upplever att en tätare samverkan med 

närliggande kommuner skulle kunna bidra snabbare utslussning till egna bostäder. Det kan 

därför tänkas att socialsekreterarnas förslag om att till exempel utbyta lägenheter mellan 

kommuner skulle fungera för att kvinnorna fortare ska få den hjälp de behöver. Som det är i 

dagsläget framkommer det i empirin att kvinnor får stanna kvar längre på skyddat boende på 

grund av att det inte finns bostäder att tillgå.  

En grund för att hitta lösningar och samarbete med närliggande kommuner kan finnas redan 

idag tack vare befintliga länsträffar. Ett centrum för våld skulle kunna vara ytterligare ett steg 

i att utöka samverkan med närliggande kommuner som redan har ett centrum för våld. I 

tidigare forskning framkommer att kvinnor upplever att samverkansproblem bidrar till att det 

inte får den hjälp de önskar i tid och att kvinnorna önskar mer hjälpinsatser i vardagen (Pajak 

et.al., 2014 ; Postmus et.al., 2009). Trots att detta inte är svensk forskning kan det appliceras i 

det svenska samhället idag. Socialsekreterare upplever att bostadsbristen påverkar hur 

kommunerna kan tänkas ta emot kvinnor från andra kommuner och att socialsekreterare 

upplever att kvinnor får stanna längre på skyddade boenden än vad de hade varit i behov av. 

Dock är detta något som kanske behövs ses över nationellt sätt på ett politiskt plan, då det är 

en problematik som upplevs berör hela landet. Huruvida en samverkan med bostadsbyten med 

andra kommuner skulle fungera i praktiken överlåter vi till samverkansgrupperna att diskutera 

vidare kring. 

8. Slutsatser och förslag till vidare forskning 
Under denna rubrik kommer studiens slutsatser att lyftas samt förslag till vidare forskning. I 

problemformuleringen i studien framkommer det att våld i nära relation är ett komplext 

område som kräver samverkan mellan olika aktörer. En generell slutsats som framkommer i 

vår studie är att samverkansarbetet inom samtliga arenor till stor del fungerar bra, vilket delvis 

kan bero på de nystartade samverkansgrupperna inom socialtjänsten och kommunen. Det 

upplevs dock att arbetet behöver utvecklas inom vissa områden, exempelvis mellan 

kommuner.  

Socialsekreterares upplevelser kring samverkan inom socialtjänsten när det gäller kvinnor 

och barn som upplever eller upplevt våld i nära relation. 
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Samverkan inom socialtjänsten fungerar till stor del bra, speciellt den lilla 

samverkansgruppen som finns där handläggare från olika enheter tillsammans kan diskutera 

frågor om våld i nära relation. Även samverkan i det akuta skedet anses som ett fungerande 

samverkansarbete, då mer samtal förs mellan enheterna och alla är medvetna om sin roll i 

arbetet. Något som beskrivs skulle behöva förbättras är en ökad samverkan mellan barn-och 

ungdomsenhetens handläggare och handläggare på vuxenenheten, då det i nuläget beskrivs 

vara en svårighet på grund av enheternas olika synsätt och arbetssätt. Ett förslag till 

förbättringsarbete är just att en handläggare från båda enheterna tillsammans handlägger 

ärenden och samråder med varandra. Något annat som kan förbättras inom socialtjänsten 

beskrivs vara att det behövs en kompetensutveckling kring våld i nära relation, där lära sig att 

våga fråga om våld och hur frågor om våld ställs till klienten anses vara en viktig del.  

Socialsekreterares upplevelser kring samverkan med andra myndigheter och organisationer 

inom kommunen när det gäller kvinnor och barn som upplever eller upplevt våld i nära 

relation.  

Den nationella strategin tillsammans med andra nya föreskrifter har medfört en medvetenhet 

om vad som behövdes förändras i kommunen, vilket ledde till att en projektledare anställdes 

för att kvalitésutveckla arbetet kring våld i nära relation. Genom att projektet sedan blev 

permanentat i kommunen, bildades en stor samverkansgrupp med aktörer som socialtjänst, 

skola, polis och hälso-sjukvård. Denna samverkansgrupp är precis i uppstartandet men de 

deltagande aktörerna ser på den som positiv för kommande samverkansarbete. 

Samverkansgruppen har även medfört ett större kontaktnät, direktkontakter till personal som 

arbetar med våldsfrågor i myndigheterna och en ökad kunskap om varandras arbete med våld. 

Något som upplevs vara en brist i samverkansarbetet är offentlighets-och sekretesslagen, som 

kan hindra samverkan genom att uppgifter inte får delas mellan aktörer trots att de är 

inblandade i samma ärende. Det beskrivs uppkomma meningsskiljaktigheter mellan aktörer i 

frågan om vilka uppgifter som får utlämnas. Här upplevs en saknad av en kommunjurist som 

kan gå in i dessa ärenden och visa på vad som gäller enligt lag. Förbättringsområden inom 

kommunen är ett centrum mot våld, där aktörer med olika kompetenser inom våld samlas och 

bara arbetar med våldsfrågor. Ett centrum dit utsatta kan höra av sig och få den stöd de 

behöver.  

Socialsekreterares upplevelser kring samverkan med andra myndigheter och organisationer 

utanför kommunen när det gäller kvinnor och barn som upplever eller upplevt våld i nära 

relation? 

Det framkommer att det finns ett behov av en ökad samverkan med andra myndigheter och 

organisationer utanför kommunen. Mestadels berör upplevelsen om den bristande samverkan 

bostadsbristen. För övrigt uttrycker socialsekreterarna att de upplever samverkan utanför 

kommunen som positiv. Socialsekreterarna har förslag på förändringsarbete som skulle kunna 

bidra till en ökad samverkan utanför kommunen vilket är positivt och tyder på en vilja att 

förbättra, och en syn på ett fortsatt arbete för kvinnor och barn som upplevt eller upplever 

våld i nära relation. 

Förslag på vidare forskning 

Intressant att titta vidare på i forskning skulle vara just en jämförelse i hur det samverkande 

arbetet såg ut innan samverkansgruppen skapades, och om gruppen bidragit till en positiv 
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förändring i samverkan mellan aktörerna, samt om omfattningen av våld i nära relation inom 

kommunen förändrats. 

Annat förslag för vidare forskning skulle kunna vara att undersöka möjligheterna till att utöka 

samverkan kring bostadsfrågan. Finns det möjlighet att skapa en sådan samverkan som 

socialsekreterarna efterlyser? Finns denna typ av samverkan i andra kommuner och hur 

fungerar den i sådana fall?  

9. Avslutande ord 
Som ett avslut på denna studie vill vi lyfta ett citat som påvisar vikten av samverkan när det 

kommer till våld i nära relation. 

Nej men det är väl det här med att just samverkan är oerhört viktigt i de här frågorna. Det går 

liksom inte att komma ifrån det oavsett om man vill eller inte på vilken typ av myndighet eller 

organisation man jobbar så är det ju. Sen eftersom det är en så stor omfattning av 

befolkningen som är utsatta så innebär det ju att alltså...jag tänker att hela samhället har ett 

ansvar, att man som medmänniska har ett ansvar, att man som arbetsgivare har ett ansvar, 

inte bara att vi som jobbar i det akuta skedet har ett ansvar utan man själv som granne, som 

vän, som familjemedlem liksom har, så hela samhället måste nånstans samverka i dem här 

frågorna för att vi ska kunna nå ett mål där ingen ska vara utsatt. 

Som sagt samverkan är något som berör oss alla för att komma till bukt med ett stort 

samhällsproblem. 
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Bilaga 1- intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation 

Namn 

Kön 

Ålder 

Arbetsplats 

Position i arbetsgruppen 

Antal år i yrket 

Berätta lite om din arbetssituation utifrån våld i nära relation? 

Nationella strategin 

Känner du till den nationella strategin om män våld mot kvinnor?  

“Syftet med den nationella strategin är att bidra till förbättrad styrning och ökad samordning 

och samverkan samt medföra att myndigheternas arbete blir mer effektivt och kvalitativt. 

Insatserna som ska genomföras under strategiperioden ska leda till att mäns våld mot kvinnor 

och hedersrelaterat våld och förtryck minskar, och på sikt upphör.”  

Har du märkt någon förändring om just samverkan sen denna kom ut 2015?  

Om ja, på vilket sätt? 

Projekt våld i nära relation 

Berätta om projektet våld i nära relation? 

Vilka medverkar? 

Har din medverkan i projektet våld i nära relation påverkat din samverkan med andra 

organisationer och myndigheter? 

Hur? 
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Samverkan inom socialtjänsten   

Hur upplever du samverkan inom våld i nära relation mellan vuxenenheten och barn och 

unga? Vad fungerar bra, Varför/varför inte? Vad fungerar mindre bra, Varför/varför inte? 

Upplever du att det finns tillfällen då klienter som utsatts för våld i nära relation inte får den 

hjälp de behöver på grund av brister i samverkan inom socialtjänsten? 

Hur upplever du att samverkan inom socialtjänsten skiljer sig i det akuta skedet och i det 

långsiktiga skedet för individer som utsatts för våld i nära relation? 

 

Finns det något du skulle vilja förändra för att samverkan mellan barn och vuxenenheten ska 

fungera på ett bättre sätt?  

Samverkan inom kommunen 

Vilka organisationer och myndigheter inom kommunen samverkar ni med när det gäller våld i 

nära relation? (polis, kyrka, jurister, skola etc.) 

Vilken samverkan fungerar bra? Varför/varför inte? 

Vilken samverkan fungerar mindre bra? Varför/varför inte? 

Hur upplever du samverkan med privata aktörer inom kommunen när det gäller våld i nära 

relation? 

Anser du att den privata marknaden bidrar till ett större hjälputbud? 

Upplever du att du vet vilken “samverkanspartner” inom kommunen du ska vända dig till för 

att kvinnorna och barnen som upplevt våld i nära relation ska få den stöd som du anser att 

klienten är i behov av? 

Har ni utbildningar inom våld i nära relation tillsammans med andra myndigheter och 

organisationer inom kommunen? 

Hur upplever du att det främjar samverkan? 

Har ni någon utarbetad modell att utgå från för hur samverkan för våld i nära relation ska 

fungera inom kommunen? 

Om ja, Hur upplever du att den fungerar? 

Om nej, anser du att det skulle vara bra? 

Upplever du att det finns tillfällen då klienter inte får den hjälp de behöver på grund av brister 

i samverkan inom kommunen? 

Hur upplever du att samverkan skiljer sig i det akuta skedet och i det långsiktiga skedet? 

Finns det något du skulle vilja förändra för att samverkan inom kommunen ska fungera på ett 

bättre sätt?  

Samverkan utanför kommunen 

Finns det en samverkan gällande våld i nära relation med andra kommuner?  
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Om ja, Hur upplever du att den fungerar? 

Om nej, anser du att det skulle vara bra? 

Upplever du att det finns tillfällen då klienter inte får den hjälp de behöver på grund av brister 

i samverkan med aktörer utanför kommunen? 

Har ni utbildningar inom våld i nära relation tillsammans med andra kommuner? 

Hur upplever du att det främjar samverkan? 

Finns det något du skulle vilja förändra för att samverkan ska fungera på ett bättre sätt med 

aktörer utanför kommunen?  

Avslutande fråga  

Finns det något du skulle vilja tillägga när det gäller våld i nära relation innan vi avslutar? 
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Bilaga 2- brevet 
 

Hej,  

Vi är två socionomstudenter på Örebro Universitet som håller på att skriva vår c-uppsats. I 

detta brev vill vi att du som intervjuperson ska få en inblick i intervjun och vad intervjun 

kommer att beröra.  

Frågorna som ställs kommer vara baserade på syftet med vår undersökning och kommer där 

av att beröra hur du som socialsekreterare upplever ditt handlingsutrymme och samverkan 

med andra myndigheter och organisationer utifrån våld i nära relation. 

Under intervjun kommer en ljudinspelning ske för att inte missa information som delgetts oss. 

Det inspelade materialet kommer att skrivas ned och du som intervjuperson kommer att få 

möjlighet att läsa och eventuellt kommentera det skrivna materialet. Detta för att vi ska vara 

säkra på att du känner att det material vi fått fram gör dig rättvis. Intervjun kommer att hållas 

på ett bokat samtalsrum på ditt socialkontor och pågå under cirka en timme. Vi båda kommer 

att medverka under intervjun. Det inspelade materialet kommer endast att vara tillgängligt för 

oss under själva uppsatsskrivandet, och kommer sedan raderas för att säkerställa din 

anonymitet. Den färdiga C-uppsatsen kommer helt att avidentifieras, och inga personuppgifter 

kommer framgå. Informationen som framkommer under intervjun kommer enbart används till 

denna uppsats. Din medverkan vid intervjun är helt frivillig och du har rätt att när som helst 

avbryta din medverkan om så önskas. Du har även rätt att avstå från att besvara någon av våra 

frågor.  

Tack för att du tar din tid och ställer upp  

Vi hoppas att du nu fått en översiktlig bild av intervjuns syfte. Vi hoppas att resultatet av 

denna uppsats kan vara till hjälp att få en inblick i hur socialsekreterare upplever samverkan, 

vad som kan förbättras och vad som redan fungerar bra. 

Har du ytterligare frågor eller funderingar så kan du höra av dig till någon av oss.  

Med vänliga hälsningar  

Sofi Lindberget ( sofilindberget@gmail.com,  073-8409233)  

Olivia Eriksson (olivia_eriksson@hotmail.se, 0730745347)  
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