
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialtjänstens samverkan med Polisen i ärenden 

angående våld i nära relationer 

 

En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelse av samverkan. 
 

Harriet Ström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Helén Olsson 

C-uppsats 15 hp 

Avdelningen för samhällsvetenskap - Kriminologi 

Mittuniversitetet 

 



1 

 

Socialtjänstens samverkan med Polisen i ärenden 

angående våld i nära relationer 

 

En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelse av samverkan. 
 

Harriet Ström 

Abstract 

The aim of this study was to investigate social workers experiences about collaboration with 

the police in domestic violence issues. About how social workers felt about abilities to 

improve collaboration in their work. The empirical data consists of qualitative interviews 

with 11 social workers within the social services in Sweden. In Härnösand, Sundsvall, 

Gustavsberg och Malmö. The social workers recognized theoretical benefits with 

collaboration. The social workers also recognized major dificulties in their practice. The 

practical dificulties caused feelings of frustration, dissatisfaction and insufficency among 

the social workers. They showed major pessimism about their current work situation. 

Nevertheless they expressed good-will in their work. All social workers expressed that 

improvements were necessary. The results of the interviews were analyzed using qualitative 

content-analysis, and the new institutional theory of organization. The conclusions of the 

study are: The dificulties were mainly caused by circumstances within the social services 

organisation rather than between the social services and the police. 
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Stort tack till er socialarbetare i Härnösand, Sundsvall, Gustavsberg och Malmö!  

 

Ni socialarbetare som såg till att ha tid till mina intervjuer och som så generöst delade 

med er av era erfarenheter om hur er arbetssituation såg ut. Vad som fungerar och vad 

som inte fungerar. 

 

Ett innerligt tack till Helén för all handledning som hjälpte mig att ro i land det här 

projektet. Din handledning har varit enastående och jag hade aldrig klarat det här utan 

dig. 

 

Kära hälsningar från Harriet Ström. 
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INLEDNING 

Våld i nära relationer kan beskrivas som ett folkhälsoproblem och det är samhället som 

bär ansvaret (Heimer, 2014). En fungerande samverkan i och mellan aktörer som 

kommer i kontakt med utsatta individer för våld i nära relationer blir viktig (Heimer, 

2014; Olsson & Bergman, 2018). I uppsatsen kommer våld i nära relationer att förkortas 

VINR. I en rapport av Olsson och Bergman från februari 2018 gjordes en intervju-

undersökning med syftet att få en nulägesuppfattning om socialtjänsternas arbete med 

VINR. Ett särskilt fokus fanns på hedersrelaterat våld och förtryck samt att synliggöra 

de arbetsområden som kan förbättras och vidareutvecklas (Olsson & Bergman, 2018). 

Intervjuerna gjordes med socialsekreterare som arbetade med myndighetsutövning och 

ansvarade för ärenden gällande våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck (Olsson & Bergman, 2018). Av intervjuerna framgick att det fanns ett behov av 

en fungerande samverkan med VINR mellan barn och vuxenenheten på socialtjänsten 

och även ett behov av en fungerande samverkan med externa aktörer som till exempel 

polisen (Olsson & Bergman, 2018). Intervjudeltagarna i undersökningen ansåg att en 

bättre samverkan med polisen skulle underlätta arbetet (Olsson & Bergman, 2018). 

Särskilt med hänsyn till ett stort ansvar som tillskrivits både polisen och socialtjänsten 

gällande risk- och skyddsbedömningar. 

 

Den som är utsatt för våld kan ofta behöva stöd, hjälp och behandling från flera 

myndigheter och organisationer, från olika enheter inom socialtjänsten samt också 

mellan olika kommuner (Socialstyrelsen, 2016). Det är således viktigt att på både ett 

internt och ett externt plan utveckla samverkan. Det är viktigt att insatserna erbjuds med 

utgångspunkt i den enskilda individens behov och att inte tillgången styr 

(Socialstyrelsen, 2016). Det kan alltså vara nödvändigt att för en enskild person skapa 

en specifik behovsanpassad insats, även om det finns ett visst grundläggande utbud av 

insatser (Socialstyrelsen, 2016). Detta kan innebära att ett samarbete behövs med en 

annan myndighet eller över kommungränsen (Socialstyrelsen, 2016). Till exempel i 

fråga om skyddat boende. 

 

Samverkan vid VINR kan förhindra att den som är utsatt ”faller mellan stolarna” eller 

slussas omkring mellan olika instanser (Björck, 2014). En förutsättning för en effektiv 
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samverkan är att problemen angrips på flera nivåer och att involverade aktörer tar sitt 

ansvar (Björck, 2014). En fungerande samverkan kan bidra till goda rutiner och till att 

skapa kontaktnät. Detta gör handläggning av konkreta ärenden mer effektfulla (Björck, 

2014). Samverkan bidrar sannolikt med lösningar av aktörernas uppgifter som blir mer 

kostnadseffektiva (Björck, 2014). 

 

En lagstadgad skyldighet för myndigheter att samverka finns i § 8 i Förvaltningslagen. 

En bestämmelse som innefattar en skyldighet för en myndighet att vara en andra 

myndigheter behjälpliga (Björck, 2014). En förfrågan av en myndighet om att 

överlämna uppgifter rörande ett ärende behandlas enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL 2009:400). 

 

En strukturerad kommunikation mellan aktörerna, inom verksamheten och mellan 

yrkesgrupper är viktig för att samverkan ska fungera (Björck, 2014). I det här fallet 

mellan polis och socialtjänst. Strukturerad kommunikation ger aktörerna möjlighet att 

återkoppla och dra lärdom av tidigare ärenden, genom att utbyta sina erfarenheter för att 

kunna planera för det fortsatta arbetet, vilket kan effektivisera samverkan (Björck, 

2014). Samverkan mellan aktörer och samarbetet mellan yrkesgrupper kan på så sätt 

utvecklas till det bättre. Eftersom en kommunikation som fungerar rimligen bör leda till 

en minskad risk för missförstånd (Björck, 2014). 

 

Tanken eller förhoppningen med samverkan är att verksamheten ska kunna drivas 

effektivare, billigare och bättre, något som exempelvis underlättar för rehabilitering 

(Danermark, 2005). Försäkringskassan är ett exempel på en aktör som har ansvar för att 

upprätthålla en god samverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården och 

arbetsförmedlingen (Danermark, 2005). 

 

Två saker som är viktiga för en fungerande samverkan är samsyn och kunskap (Björck, 

2014). Eftersom våld mot kvinnor är förknippat med attityder och värderingar är det 

viktigt att samverkan bygger på en gemensam värdegrund. Våld mot kvinnor utgör ett 

eget interdisciplinärt kunskapsområde (Björck, 2014). En grundläggande förståelse för 

våldets orsaker, omfattning och konsekvenser är en nödvändig bas (Björck, 2014). 
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Förståelsen av våldet styr hur problemsituationer definieras och vilka insatser som 

framstår som relevanta. Denna baskunskap om våldet är dock inte tillräcklig för en 

optimal samverkan (Björck, 2014). Det gäller också att ha kunskap om andra aktörers 

roller samt om deras möjligheter och begränsningar (Björck, 2014). För en bättre 

samverkan mellan socialtjänst och polis gäller alltså att dessa myndigheter har kunskap 

om varandra (Björck, 2014).  

 

Det finns flera tidigare studier och uppsatser om samverkan, men de kan kompletteras 

med studier om hur professionella yrkesverksamma, i detta fall socialarbetare, 

subjektivt betraktar samverkan. Hur de upplever att det är att samverka med poliser, vad 

de upplever som främjande och verkningsfullt för samverkan samt hindrande faktorer 

för samverkan. Angående ett av våra allvarligaste samhällsproblem våld i nära 

relationer, blir det viktigt att studera samtliga aspekter av problemet och hur samverkan 

mellan berörda aktörer kan utvecklas till det bättre.  

 

Förkortningar av nyckelord 

VINR – Våld i nära relationer 

 

ATV – Alternativ till våld, en behandlingsmetod framtagen för att hjälpa män som är 

våldsamma i en samlevnadsrelation (Socialstyrelsen, 2010). 

 

SARA och SARA:SV – Spousal Assault Risk Assessment guide och Spousal Assault 

Risk Assessment guide: Short Version. Ett riskbedömningsinstrument med syftet att 

bedöma risk för partnervåld och risk för upprepat partnervåld (Kropp, Hart & Belfrage, 

2008). 

 

FREDA bedömningsmetoder – Riskbedömningsmetoder framtagna av Socialstyrelsen 

med syftet att bedöma risk för partnervåld (Socialstyrelsen, 2014). 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet var att undersöka socialarbetares upplevelse av samverkan med 

poliser i arbetet gällande våld i nära relationer. Följande frågeställningar avses att 

besvaras: 

Vilka faktorer upplevde socialarbetarna som hindrande respektive främjande när det 

gällde samverkan med polisen?  

Hur beskrev socialarbetarna sitt arbete med riskbedömning? 

Förekom samverkan mellan socialtjänst och polis gällande arbetet med riskbedömning?  

 

Relevans för kriminologi 

Socialtjänsten har ett ansvar för medborgarnas sociala trygghet. Socialtjänsten och 

polisen har genom olika roller ett ansvar för att hjälpa och stödja brottsoffer. 

Socialtjänsten har ett lagstadgat ansvar att verka för att den som utsatts för brott och 

dennes närstående ska få hjälp och stöd. Detta ansvar regleras i socialtjänstlagen 

2001:453 i kapitel 5 som handlar om särskilda grupper däribland brottsoffer enligt § 11. 

Socialtjänsten ska stödja våldsutsatta kvinnor och stödja barn som har bevittnat våld. 

Våld i nära relationer har länge varit ett folkhälsoproblem och med hänsyn till våld i 

nära relationer som ett folkhälsoproblem, blir ämnet ytterst relevant för både polisen 

och socialtjänsten. Våld i nära relationer och riskbedömning gällande våld i nära 

relationer är i många avseenden förknippat med kriminologi. Av denna uppsats framgår, 

att det är möjligt för kriminologer som yrkesgrupp att bistå socionomer inom 

socialtjänsten. Ett interdisciplinärt samarbete skulle kunna förbättra förutsättningarna 

för samverkan för en rad involverade aktörer. Denna uppsats bidrar med socialarbetares 

syn på samverkansarbete. Deras syn på vad de anser som främjande respektive 

hindrande faktorer för samverkan. Samverkan i ärenden gällande våld i nära relationer 

där polisen har blivit involverad och i ärenden där polisen inte har blivit involverad. Det 

kan vara värdefull information för andra socialarbetare såväl som för polisen. Uppsatsen 

bidrar med kunskap om varför det kan vara komplicerat att upprätta en god samverkan 

mellan viktiga aktörer som socialtjänsten och polisen. Majoriteten av de socialarbetare 

som deltog i studien är överrens och säger liknande saker om vad som fungerar och inte 

fungerar för samverkan. Det kan vara av intresse för andra socialarbetare, särskilt de 

som kommer i kontakt med VINR. Det kan också vara av intresse för de poliser som i 
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personskyddsgrupper eller brottsoffergrupper kommer i kontakt med socialjour eller 

socialtjänsten. 

 

Uppsatsens avgränsningar  

Uppsatsen fokuserar på socialarbetare som var yrkesverksamma med utredning och 

myndighetsutövning samt öppenvård inom socialtjänsten. De socialarbetare som 

intervjuades var yrkesverksamma i Härnösand, Sundsvall, Gustavsberg och Malmö. Det 

här är en av få uppsatser inom ämnet kriminologi som behandlar socialtjänsten som ett 

kriminologiskt yrkesfält. Det här är också en av få uppsatser som belyser socialtjänstens 

roll och ansvar gentemot brottsoffer (se SoL 2001:453 kap. 5 § 11). Något som också är 

särskilt för denna uppsats är att den behandlar arbete med riskbedömning för våld, och 

som behandlar riskbedömningsarbetet som ett arbets- och utvecklingsområde för 

socialtjänsten. Uppsatsen saknar yrkesverksamma polisers upplevelser av att samverka 

med socialarbetare. Det innebär att denna uppsats saknar en helhetsbild av den 

samverkan som skildras. Dock är uppsatsen intressant för yrkesverksamma poliser som 

arbetar med VINR och med riskbedömning gällande VINR. I uppsatsen belyses 

samverkan utifrån socialarbetarnas upplevelser. Uppsatsen inte att belysa samverkan 

med andra organisationer än socialtjänsten och polisen. Samverkan mellan 

socialtjänsten, polisen och privatpersoner kommer också att uteslutas.  

 

Centrala begrepp  

 

Våld 

Det våld som avses gällande våld i nära relationer kan definieras som fysiskt, psykiskt 

och sexuellt (Socialstyrelsen, 2016). Det fysiska våldet kan till exempel röra sig om slag 

och sparkar. Sexuellt våld kan vara påtvingande sexuella handlingar eller våldtäkt. 

Psykiskt våld kan vara direkta eller indirekta hot. Våld eller hot om våld mot husdjur 

kan räknas till psykisk utsatthet (Socialstyrelsen, 2016). Det finns också social utsatthet 

i form av frihetsinskränkningar, att hindras från att träffa släkt och vänner 

(Socialstyrelsen, 2016). Utsattheten kan dessutom vara materiell i form av att den 

utsattas personliga tillhörigheter slås sönder (Socialstyrelsen, 2016). 

.  
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Våld i nära relationer 

Begreppet våld i nära relationer är ett vitt begrepp. Det avser mäns våld mot kvinnor i 

heterosexuella relationer (Olsson & Bergman, 2018). Begreppet avser också våld i 

samkönade relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, barn som har blivit utsatta för 

våld eller bevittnat våld i familjen, våld mot äldre, samt övriga nära relationer som till 

exempel mor- och farföräldrar, närstående kamrater samt personal där det finns en nära 

relation (Olsson & Bergman, 2018). Den vanligaste formen av våld i nära relationer är 

dock mäns våld mot kvinnor i heterosexuella relationer också kallat partnervåld och den 

är denna form av våld som uppsatsen fokuserar på (Olsson & Bergman, 2018). Mäns 

våld mot kvinnor är den vanligaste formen av partnervåld även ur ett globalt perspektiv 

(Heimer, 2014; Olsson & Bergman, 2018). Oftast sker våldet i den utsattas hem och det 

finns ofta barn i med i hemmet som bevittnar eller upplever våldet (Olsson & Bergman, 

2018). 

 

Riskbedömning 

Riskbedömning är en viktig del i arbetet mot VINR för att kunna hjälpa och skydda de 

utsatta (Kropp, Hart & Belfrage, 2008). Riskbedömningar utförs av både socialtjänsten 

och polisen (Kropp, Hart & Belfrage, 2008). Det finns riskbedömningsinstrument som 

fungerar som hjälpmedel och komplement för de utredare som ska bedöma risken för 

fortsatt våld och även vilka eventuella skyddsåtgärder som behöver vidtas (Kropp, Hart 

& Belfrage, 2008). 

 

Samverkan 

Samverkan innebär att yrkesverksamma människor från olika organisationer styrda av 

olika ansvarsområdet, yrkesroller och regelverk, arbetar mot ett gemensamt mål 

(Danermark, 2000). Organisationer samverkar om något som till exempel hjälp och stöd 

för de som bli utsatta för VINR (Danermark, 2000). Samverkan är en process som 

innebär att olika yrkesgrupper inom olika kunskapsfält utför handlingar med syftet att 

uppnå gemensamma mål på ett problem (Danermark, 2000). Till exempel att hotade 

kvinnor och barn som tvingats fly undan våldet sätts i säkerhet.  

 

Vem är socialarbetare i denna uppsats?  
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Socialarbetare definieras i denna uppsats som yrkesverksamma inom Socialtjänsten. Det 

kan således röra sig om socialtjänstpersonal som har ansvar för myndighetsutövning och 

personal som endast har ansvar för öppenvårdsinsatser. Samtliga intervjudeltagare kom 

i kontakt med VINR i sin yrkesutövning, på olika sätt genom sina olika yrkesroller.  

 

Uppsatsens disposition 

I inledningen presenteras ämnet för studien samt uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Avsnittet avslutas med en redogörelse för centrala begrepp och uppsatsens 

avgränsningar. Sedan kommer ett beskrivande metodavsnitt med en redovisning av 

forskningsprocessen. Metodavsnittet inkluderar etiska reflektioner samt författarens 

beaktanden kring resultatets trovärdighet. Sedan kommer ett avsnitt med en redogörelse 

för uppsatsens teoretiska perspektiv där återfinns en beskrivning av uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. Nästföljande avsnitt är ett resultatavsnitt där resultatet från 

intervjustudien presenteras. I analysen tolkas resultatet med hjälp av de teoretiska 

perspektiven och kompletteras med kopplingar till tidigare forskning. I diskussionen 

presenteras en resultatdiskussion, följt av förslag till fortsatta studier. I uppsatsens 

avslutande del finns referenser samt informationsbrev och intervjuguide som bilagor.  

 

TIDIGARE FORSKNING 

 

Kapitlets disposition 

Inledningsvis följer en presentation om forskningsbaserad kunskap om VINR. Sedan 

kommer en redogörelse över faktorer som visat sig hindrande respektive främjande för 

samverkan. Sedan kommer en kort redogörelse över vad som behöver förbättras 

gällande samverkan mellan myndigheter. Följt av en redogörelse av vilka hindrande 

faktorer som finns för kvinnofridsarbetet inom socialtjänsten. I kapitlet beskrivs 

socialtjänstens roll och ansvar samt polisens roll och ansvar. I kapitlet beskrivs också 

vikten av riskbedömning av våld. I kapitlets sista del finns en redogörelse för brister och 

utvecklingsområden som påträffats gällande samverkan samt gällande VINR av bland 

annat UKÄ och socialstyrelsen. 
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Forskningsbaserad kunskap om våld i nära relationer 

Det synliga våldet kan beskrivas som toppen på ett isberg av hot, rädsla och 

integritetskränkningar (Johnsson-Latham, 2014). Toppen består av extremt våld i form 

av till exempel könsstympning, våld med dödlig utgång och människohandel med 

sexuella ändamål. Detta har uppmärksammats i debatter och av media (Johnsson-

Latham, 2014). Extremt våld med dödlig utgång som mord eller dråp utgör en liten del 

av det totala våldet (Johnsson-Latham, 2014). Däremot är en vanlig typ av mord och 

dråp en konsekvens av VINR (Johnsson-Latham, 2014). När förövaren som oftast är en 

man har eller har haft en närstående relation med offret som oftast är en kvinna 

(Johnsson-Latham, 2014). Partnervåld som utövas av män mot kvinnor i heterosexuella 

relationer är ett omfattande problem i Sverige och globalt (Johnsson-Latham, 2014). 

Partnervåldet kan eskalera till dödligt våld över tid vilket kan förklaras av 

normaliseringsprocessen som beskriver varför kvinnan stannar kvar i en relation där hon 

utsätts för våld (Heimer, 2014). Det bör nämnas att det också finns kvinnliga förövare 

och våldsutsatta män i såväl heterosexuella som samkönade relationer (Heimer, 2014). 

Fast det är män som utgör det absolut övervägande antalet förövare i fråga om nästan 

allt våld (Johnsson-Latham, 2014). Även om det är viktigt att känna till en helhetsbild 

av VINR så är fokus för denna uppsats på det våld som är vanligast förekommande. Det 

vill säga det våld som utövas av män mot kvinnor i parrelationer vilket kallas för mäns 

våld mot kvinnor (Heimer, 2014). Myndighetspersoner kan underlätta 

uppbrottsprocessen (Nordborg, 2014). Den process som följer efter 

normaliseringsprocessen och handlar om den tidsperiod där kvinnan vill lämna 

relationen (Nordborg, 2014). Detta genom att visa respekt, bidra till upprättelse och vara 

konsekvent med att placera allt ansvar för våldet på förövaren (Nordborg, 2014). 

 

Faktorer som har visat sig hindrande respektive främjande vid samverkan  

Att tillräckliga resurser ställs till förfogande är ett krav för att kunna uppnå en god 

samverkan (Danermark, 2005). Vagt formulerade målsättningar kan vara en hindrande 

faktor för samverkan. Det blir svårt att se vad som är syftet med samverkan och att 

formulera konkreta mål nödvändiga för den praktiska verksamheten (Danermark & 

Kullberg, 1999). Ytterligare faktorer som kan hindra samverkan är skilda 

organisatoriska strukturer och en oklar ansvarsfördelning (Danermark & Kullberg, 
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1999). En asymmetrisk relation mellan samverkansparterna och en dålig samordning 

kan också bli hindrande faktorer för samverkan (Danermark & Kullberg, 1999). 

Slutligen skriver Danermark och Kullberg att en hög personalomsättning och en stor 

arbetsbelastning hos de yrkesverksamma kan vara hindrande faktorer för samverkan 

(Danermark & Kullberg, 1999). 

 

Behov av förbättrad samverkan mellan myndigheter  

Flera utredningar av barns dödsfall som Socialstyrelsen genomfört pekar på att 

situationen kring barnet har föranlett ett behov av att samverka mellan olika 

myndigheter (Socialstyrelsen, 2014a). En sådan situation har varit familjer med 

multiproblematik, det vill säga med sociala problem på flera områden som till exempel 

arbetslöshet, ekonomi och kriminalitet. En annan situation har varit ungdomar med ett 

uttalat riskbeteende och i och med ett farligt levnadssätt, till exempel på grund av 

missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende, har utsatt sig själva för risker 

(Socialstyrelsen, 2014a). Det är mycket viktigt med en fungerande samverkan i dessa 

situationer mellan myndigheter som till exempel socialtjänsten, skolan och polisen 

(Socialstyrelsen, 2014a). I dödsfallsutredningar av vuxna har Socialstyrelsen 

uppmärksammat brister med socialtjänstens utredningar och insatser (Socialstyrelsen, 

2014a). Några iakttagelser gjordes gällande intern och extern samverkan. En del av det 

som uppmärksammades tydde på att regelverk inte följdes (Socialstyrelsen, 2014a). Det 

som uppmärksammades i rapporten sammanföll med en nationell tillsyn från 2013 

(Socialstyrelsen, 2014a). I den framkom brister som våldsutsatthet som inte alltid 

utreds, bristfällig dokumentation, bristande samverkan såväl internt som externt, 

riskbedömningar som inte görs, brist på uppföljning och insatser som inte alltid är 

anpassade efter individens behov utan istället styrs av tillgång på insatser 

(Socialstyrelsen, 2014a). När det gäller vad som behöver förbättras inom socialtjänsten 

gjorde Socialstyrelsen följande iakttagelser: att våldet inte alltid uppmärksammas och 

utreds, att utredningar i några fall brustit gäller motivationsarbete, riskbedömning och 

uppföljning (Socialstyrelsen, 2014a). Förbättringsområdena överensstämmer med vad 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har pekat på som bidragande faktorer för ett 

bättre arbete med våldsutsatta kvinnor hos kommunerna (Socialstyrelsen, 2014a). Fem 

punkter lyftes fram som betydelsefulla, nämligen att (1) det finns kompetens och 
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särskilt ansvariga på området, (2) det finns tydliga rutiner, (3) våldsutsattas behov av 

stöd utreds, (4) samverkan fungerar både internt och externt samt (5) att särskilda 

metoder används för att fråga om våld och för att göra riskbedömningar 

(Socialstyrelsen, 2014a).  

Hindrande faktorer i kvinnofridsarbetet 

Något som har beskrivits som ett hinder för socialtjänstens arbete är socialtjänstens 

funktionsindelning och specialisering (Enander, 2014). Detta kan hindra våldsutsatta 

kvinnor från att hitta rätt i systemet (Enander, 2014). Ytterligare ett hinder kan utgöras 

av att bristfällig kunskap förmedlas inom socionomutbildningarna. Majoriteten av alla 

anställda inom socialtjänsten är socionomer (Enander, 2014). Socialt arbete har både 

som akademiskt ämne och praktik kritiserats för att motvilligt ta till sig kunskap om 

mäns våld mot kvinnor (Enander, 2014). Även om VINR har börjat betraktas som ett 

eget kunskapsområde inom socionomutbildningarna så är det långt ifrån ett centralt 

ämne som socionomstudenter anses behöva en djupgående kunskap om (Enander, 

2014). Många socionomer examineras utan varken djupgående teoretiska kunskaper 

eller grundläggande praktiska handlingsberedskaper om mäns våld mot kvinnor. 

Ytterligare en faktor som förhindrar ett gott professionellt arbete kring VINR inom 

socialtjänsten är att en snäv våldsförståelse präglar skrivningarna kring socialtjänstens 

ansvar. Enligt SoL 5:11 avses ”systematisk misshandel och andra övergrepp av de slag 

som omfattas av brottsbalkens bestämmelser om kvinnofridsbrott”. Grov 

kvinnofridskränkning kan utöver misshandel omfatta bland annat olaga hot, 

hemfridsbrott, ofredande och olika typer av sexualbrott (Enander, 2014). Kvinnor som 

”enbart” är utsatta för kontrollerande beteenden och andra former av psykiskt våld, 

vilket ofta är förekommande, avses inte hur systematiskt denna form av våld än må vara 

(Enander, 2014). Våldets kärna är ofta makt och kontroll snarare än särskilda konkreta 

våldshandlingar (Enander, 2014). 

 

Socialtjänsten roll och ansvar 

Socialtjänsten är en nyckelaktör i arbetet med våld i nära relationer avseende 

våldsutsatta kvinnor och barn samt avseende våldsutövande män (Enander, 2014). 
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Socialtjänstens ansvar och arbetsuppgifter regleras i socialtjänstlagen (SoL). 

Socialtjänstens generella uppdrag regleras av en portalparagraf (SoL 1:1). 

 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 

deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans 

ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda 

och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet. SoL 1:1 

 

Socialtjänstens ansvar gällande VINR regleras mer specifikt i SoL 5:11. Socialnämnden 

ska verka för att den som blivit utsatt för brott och den utsattas närstående får stöd och 

hjälp (SoL 2001:453). Särskilt ska av socialnämnden beaktas 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 (SoL 2001:453). Socialnämnden ansvarar också 

för att ett barn, som blivit utsatta för brott och barnets närstående får stöd och hjälp 

(SoL 2001:453). Det gäller även barn som har bevittnat brott eller övergrepp (SoL 

2001:453. Socialtjänsten har alltså enligt SoL 5:11 uttryckligen en skyldighet att stötta 

kvinnor utsatta för våld som vill ha en förändring. Av SoL 5:11 klargörs att 

socialtjänstens stöd ska omfatta alla brottsoffer och att det finns ett särskilt ansvar för 

barn som bevittnar eller utsätts för våld (Eriksson, 2014).  Socialtjänstlagen (2001:453) 

säger att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa ska 

anmäla det till socialnämnden.  

 

Enligt socialstjänstlagen (SoL 3:4,5) ska socialnämnden samverka med andra 

samhällsorgan och frivilligorganisationer. Socialtjänstens skyldighet att samverka 

regleras bland annat i 3 kap. 5 § SoL. Kring frågor som rör barn som far illa eller 

riskerar att fara illa har socialtjänsten på en övergripande nivå ett ansvar för samverkan 

med andra berörda aktörer (Eriksson, 2014). Våldsutsatta kvinnor söker ofta hjälp hos 

kvinnojourer och brottsofferjourer vilka inte har någon lagstadgad skyldighet att 

samverka med myndigheter (Eriksson, 2014). Dock samverkar myndigheter ofta med 

dessa organisationer (Eriksson, 2014).  
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Polisens roll och ansvar 
Polisens huvudsakliga uppgift är att utreda och förebygga brott (Nylén, 2014). Vid 

ingripanden som rör VINR träffar polisen ofta på barn och har då ett visst ansvar för att 

tillgodose dessa barn med hjälp och stöd (Nylén, 2014). Polisen ska sätta igång åtgärder 

från socialtjänstens sida och ingripanden med stöd av vårdlagarna (Nylén, 2014). 

Polislagen 1984:387 § 6 beordrar polisen att särskilt samarbeta med myndigheter inom 

socialtjänsten och att underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon form 

av åtgärd av sociala myndigheter. Genom brottsförebyggande arbete ska fler brott klaras 

upp och färre begås. Polisen har en central roll för hur brottsoffret upplever 

rättsväsendet (Nylén, 2014). Kvinnor som blivit utsatta för misshandel polisanmäler 

främst för att markera att gärningspersonens våld är oacceptabelt eller för att få våldet 

att upphöra i en akut situation (Nylén, 2014). När polisen kommer till platsen utreds vad 

som har hänt, om offret är i behov av sjukvård och skydd samt ifall misstanke om brott 

föreligger (Nylén, 2014). Polisen undersöker då vem som är misstänkt för brottet, 

upprättar förhör med den misstänkta, brottsoffret och eventuella vittnen (Nylén, 2014). 

Om det finns barn på platsen har polisen skyldighet att vid misstanke anmäla ”barn i 

fara” till socialtjänsten enligt 14 kapitlet 1§ i socialtjänstlagen 2001:453. Polisen 

ansvarar för skydd av hotade personer och bistår med olika former av skyddsåtgärder 

för de som har skyddsbehov (Nylén, 2014). Polisen är skyldig att informera brottsoffret 

om dennes rättigheter, exempelvis rätt till målsägandebiträde och stödperson, 

möjligheter för att begära skadestånd och ersättning samt möjlighet till rättshjälp och 

ansöka om kontaktförbud (Nylén, 2014). När anhållen misstänkt släpps fri eller avviker 

från häktet ska brottsoffret informeras (Nylén, 2014), och brottsoffret ska också 

informeras ifall utredning läggs ner eller om det saknas skäl för att inleda 

förundersökning. 

Arbete med riskbedömningar 
Riskbedömning är en central del i det sociala utredningsarbetet (Enander, 2014). En 

riskbedömning syftar till att kunna anpassa säkerhetsplaneringen för den utsattas behov 

utifrån aktuell situation. Det är också relevant att utredaren bildar sig en uppfattning om 

kvinnans situation och förhållande till våldsutövaren (Enander, 2014). Socialtjänsten 

och polisen utgör två av de myndigheter som är skyldiga att genomföra risk- och 

skyddsbedömningar (Olsson & Bergman, 2018). 
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Riskbedömningsinstrumentet SARA:SV 

Instrumentet SARA vid bedömning av risk för partnervåld är ett strukturerat 

professionellt bedömningsinstrument (Kropp, Hart & Belfrage, 2008). SARA:SV 

(Spousal Assault Risk Assessment guide: Short Version) är en checklista som består av 

10 riskfaktorer gällande gärningspersonen och 5 sårbarhetsfaktorer gällande offret. 

Riskfaktorerna för gärningspersonen delas upp i två delar, riskfaktorer för PV hos 

gärningspersonen och gärningspersonens psykosociala situation. SARA: SV är tänkt att 

fungera som ett hjälpmedel och ett komplement för yrkespersoner som i sitt arbete 

behöver göra risk- och skyddsbedömningar. Instrumentet ska utgöra en systematisk, 

standardiserad och praktiskt användbar grund. SARA: SV är kortversionen av det 

ursprungliga och mer omfattade instrumentet SARA. Tanken är att SARA: SV ska 

underlätta för yrkesgrupper som inte arbetar med frågorna kliniskt, men som ändå 

ansvarar för att en professionell riskbedömning och därtill riskhantering utförs. Exempel 

på dessa yrkesgrupper är polis, åklagare, kriminalvården och socialtjänst. SARA: SV 

vilar på en vetenskapligt och professionell grund inom områdena för riskbedömning, 

behandling och skyddsåtgärder (Kropp, Hart & Belfrage, 2008). Forskning har visat att 

det finns riskfaktorer som kan öka risken för våld och upprepat våld (Kropp, Hart & 

Belfrage, 2008). Forskning har visat att det också finns kännetecken gällande de män 

som vanligtvis gör sig skyldiga till partnervåld (Kropp, Hart & Belfrage, 2008).  

 

Riskbedömningsinstrumentet FREDA 

FREDA är ett riskbedömningsinstrument som är framtaget av Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen 2014b). FREDA bedömningsmetoder delas upp i tre delar; FREDA 

kortfrågor, FREDA beskrivning och FREDA farlighetsbedömning (Socialstyrelsen, 

2014b). FREDA kortfrågor är ett frågeformulär om våld som syftar till att svara på ifall 

kvinnan blivit utsatt för våld (Socialstyrelsen, 2014b). FREDA beskrivning används för 

att ringa in våldets karaktär och omfattning. FREDA farlighetsbedömning används för 

att indikera risken för eskalerande eller dödligt våld. FREDA farlighetsbedömning ska 

vid bedömning om säkerhetsplanering och stöd fungera som underlag tillsammans med 

annan relevant information (Socialstyrelsen, 2014b). 
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I en rapport från 2013 framförde Brottsofferjouren sina synpunkter på Socialstyrelsens 

riskbedömningsinstrument FREDA. Ett av de största problemen som BOJ såg med att 

socialtjänsten använder FREDA var att det innebär att polis, kriminalvård och 

socialtjänst inte använder samma strukturerade hot- och riskbedömningsintrument 

(Carlsson, 2013). Detta menade BOJ att det försvårar för samverkan.  

 

Brister i utbildningar som leder till människobehandlande yrken 

I en rapport av UKÄ (2015) gjordes på uppdrag från regeringen, en kartläggning om hur 

mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn, beaktas i 

universitetsutbildningar. De utbildningar som UKÄ valde att kartlägga i rapporten 

skulle bland annat leda till socionomexamen (UKÄ, 2015). UKÄ menar att studenten 

bör förberedas genom utbildning på teoretisk nivå och yrkestillämpande nivå (UKÄ, 

2015).  

 

Mäns våld mot kvinnor som kunskapsområde 

Av rapporten framgick att, mäns våld mot kvinnor som ett kunskapsområde fick lite 

eller inget utrymme (UKÄ, 2015). Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld mot 

barn ingick i liten utsträckning i de utbildningar som undersöktes i rapporten (UKÄ, 

2015). Det var ovanligt att kunskap om mäns våld mot kvinnor var inskriven i 

utbildningsplaner och kursplaner (UKÄ, 2015). I vissa fall saknades undervisning på 

teoretisk nivå (UKÄ, 2015), och i vissa fall saknades undervisning på en praktisk nivå. 

Om hur studenten i sin framtida yrkesutövning ska beakta och bemöta mäns våld mot 

kvinnor och våld mot barn (UKÄ, 2015). I samma rapport framgick att det sällan 

förekommer kurslitteratur och examination i detta synnerligen relevanta 

kunskapsområde (UKÄ, 2015), samt att lärare i mindre utsträckning hade erfarenhet av 

forskning inom områdena. Överlag var mäns våld mot kvinnor det område som fick 

minst utrymme (UKÄ, 2015). 

 

Regeringen har meddelat att det kommer att införas obligatoriska moment om mäns 

våld mot kvinnor och VINR i utbildningar som leder till yrken där studenten sannolikt 

kommer att möta våldsutsatta människor (Olsson & Bergman, 2018). Ändrade 

examensbeskrivningar gäller bland annat socionomutbildningar. Dessa ändringar i 
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högskoleförordningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2018 (Olsson & Bergman, 

2018).  

 

Enligt en lägesrapport av Socialstyrelsen från 2017 gällande individ- och 

familjeomsorgen, var det brist på kunskap om våld hos socialtjänstpersonalen och brist 

på tydliga handlingsplaner för stöd i arbetet (Socialstyrelsen, 2017). Arbetet mot VINR 

kräver samverkan mellan många instanser (Socialstyrelsen, 2017). Enligt SoL ska 

insatser för enskilda genomföras tillsammans med den enskilde och samverkan ska vid 

behov upprättas med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar (3 kap. 5 § 

SoL). För att få kontakt med våldsutsatta vuxna och barn, barn som bevittnat våld och 

våldsutövare kan denna typ av samverkan vara nödvändig (Socialstyrelsen, 2017). För 

att ge dessa utsatta grupper den hjälp och det stöd som de har rätt till. Samverkan kan 

också bli nödvändigt för utveckling av verksamheter för målgrupperna i enskilda 

ärenden samt på en övergripande nivå (Socialstyrelsen, 2017). I socialtjänstens 

samverkan med polis och psykiatri finns det brister (Socialstyrelsen, 2017). Det finns 

behov av utveckling och förbättring gällande socialtjänstens samverkan med polisen 

och psykiatrin (Socialstyrelsen, 2017). I socialstyrelsens rapport från 2017 uppgav 

kommunerna att de i störst utsträckning och uppskattningsvis 32 procent samverkade 

med kvinnojourer (Socialstyrelsen, 2017). Endast 14 procent av kommunerna 

samverkade med akutmottagningar (Socialstyrelsen, 2017). En strukturerad operativ 

samverkan både inom och mellan kommuner, med hälso- och sjukvården, tandvården, 

polisen, kriminalvården, åklagare, kvinnojourer och brottsofferjourer var det som 

kommunerna uppgav som en viktig komponent för ett framgångsrikt arbete mot VINR 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

En effektiv samverkan mellan samhällets aktörer kan leda till att våldet och 

våldsutövarna upptäcks och identifieras tidigare (Socialstyrelsen, 2017). I en rapport 

från Socialstyrelsens år 2016 framgick att det finns ett behov av att upptäcka våldet 

tidigt, att implementering av befintlig kunskap måste förbättras och att förbättra 

samverkan mellan involverade aktörer (Socialstyrelsen, 2017). I rapporten framgick 

också ett behov av att utveckla det förebyggande arbetet för att till exempel påverka 
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stereotypa attityder hos pojkar och män (Socialstyrelsen, 2017), om könsroller och 

negativa attityder gentemot kvinnor. 

 

TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Kapitlets disposition 

Kapitlet inleds med en presentation av implementeringsteori och hur dess teoretiska 

perspektiv kommer att användas i förhållande till uppsatsens resultat. I presentationen 

kommer enbart begrepp som anses relevanta för uppsatsen att presenteras.  

Implementeringsteori 

Ärendena som gäller våldsutsatthet har alltid funnits inom socialtjänsten. Det som är 

nytt är lagar och regler som har tillkommit som gör att myndigheter är tvungna att 

beakta området på ett annat sätt än tidigare. När det är ett nytt arbetsområde som ska 

sjösättas så är en implementeringsteori lämplig. Det finns en mängd teoribildningar som 

kan kopplas till arbetet med implementering och implementeringsprocesser. Till 

exempel PARIHS, en modell som har används mycket i hälso- och sjukvården (Kitson, 

Harvey & McCormack, 1998). I denna uppsats åtföljs Vedungs teoribildning kring 

implementering och implementeringsprocesser. Vedung hänvisar också till Lundquist 

modell om att förstå-vilja-kunna för att lyckas med implementering (Lundquist, 1987). I 

det här fallet handlar det om att undersöka hur väl verksamheten har implementerat nya 

arbetssätt förbundna med VINR inklusive riskbedömningar. 

 

Förklaring av implementering 

 Enligt Vedung (2016) innebär implementering ett genomförande, realiserande, 

verkställande eller förverkligande av till exempel ett uppdrag, en idé, ett 

forskningsresultat eller ett utredningsförslag. Implementering är en pågående process 

mellan ett beslut och ett resultat (Vedung, 2016). Enligt Vedung kan implementering 

beskrivas som en del av en offentlig policyprocess och därmed kan implementeringens 

plats belysas i större kontexter (Vedung, 2016). Denna typ av process kan beskrivas 

som olika faser i ett kretslopp bestående av ett visst antal faser (Vedung, 2016). Den 

första fasen kallas problemupptäckt och i denna fas upptäcks ett problem genom att det i 
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samhället pekas ut och formuleras (Vedung, 2016). Efter problemupptäcktsfasen följer 

problemanalysfasen och i den analyseras omfattningen, orsaker och effekter av 

problemet (Vedung, 2016). I processens nästa steg fattas ett beslut om hur en 

intervention ska utformas och hur implementeringen av interventionen ska gå till 

(Vedung, 2016). Det objekt som ska implementeras kallas för intervention vilket till 

exempel kan vara en idé, ett uppdrag, forskningsresultat eller utredningsförslag. I nästa 

steg i processen görs en eftergranskning som utvärderar objektet för implementering 

och implementeringen (Vedung, 2016). Slutligen sprids de slutsatser och lärdomar som 

framkommit under eftergranskningen (Vedung 2016). 

 

Faktorer som påverkar implementering 

Vedung (2016) har beskrivit ett antal faktorer som kan påverka implementering som bör 

uppmärksammas vid offentliga implementeringsprocesser. Faktorerna finns hos både 

interventionen som ska implementeras och hos de aktörer som medverkar i 

implementeringsprocessen (Vedung, 2016). Exempel på faktorer hos 

implementeringsobjektet som kan påverka och försvåra implementering är byråkratisk 

tröghet, styrmedel och maktmedel samt ifall interventionen är otydlig (Vedung, 2016). 

Byråkratisk tröghet innebär att det finns en tendens hos en offentlig organisation att 

hålla kvar vid etablerade metoder (Vedung, 2016). Denna faktor försvårar införandet av 

ett implementeringsobjekt ifall objektet avviker från det som redan har etablerats 

(Vedung 2016). Styrmedel och maktmedel som staten använder vid implementering av 

sin politik som till exempel regleringar, ekonomiska styrmedel och information har 

inverkan på implementeringen (Vedung, 2016). Regleringar är föreskrifter från staten 

som är till för att följas (Vedung, 2016). Staten antingen ger eller tar bort resurser i form 

av ekonomiska styrmedel för att kunna genomföra de beslut och handlingar som 

eftersträvas (Vedung, 2016). Staten kan också försöka påverka genom information i 

form av övertalning och faktaupplysning till exempel genom att utbilda (Vedung 2016). 

En faktor som både kan försvåra och främja implementering är interventionens 

otydlighet (Vedung, 2016). Interventionens otydlighet kan bero på språklig otydlighet 

det vill säga att den är vagt eller mångordigt formulerad. Det kan ge utrymme för olika 

handlingsutvägar vilket kan innebära att de implementerarna får en oklar bild de 

avsikter som ligger bakom beslutet för implementeringen (Vedung, 2016). Otydligheten 
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kan försvåra genom att den ger implementerarna för mycket svängrum och utrymme för 

egna tillägg (Vedung, 2016). Otydligheten kan främja genom att implementeraren får 

möjlighet att skapa en mer träffsäker och situationsanpassad implementering till 

exempel om en ramlag ska implementeras (Vedung, 2016). Frontbyråkraten är de som 

har en funktion som innebär att de arbetar längst ut mot slutmottagaren (Vedung, 2016). 

De som berörs av effekten av de som ska implementeras kallas av Vedung för 

slutmottagare. De kan vara enskilda som till exempel brukare och det kan vara kollektiv 

som till exempel kommuner (Vedung 2016).  

 

Att förstå, kunna och vilja 

Vedung (2016) har med hjälp av Lennart Lundquist modell om att förstå-vilja-kunna 

gällande implementering, beskrivit frontbyråkratens treenighet som en påverkande 

faktor för implementering (Vedung, 2016). Frontbyråkratens treenighet handlar om 

frontbyråkratens möjligheter till att förstå-vilja-kunna (Vedung, 2016). Denna treenighet 

hos frontbyråkraten påverkar vilken genomslagskraft implementeringen får även på 

nivån för slutmottagarna (Vedung, 2016). Steg ett om att förstå handlar om i vilken 

utsträckning de som ska implementera förstår implementeringens innebörd (Vedung, 

2016). En allmän kännedom om vad som ska implementeras är otillräckligt utan det 

krävs att implementerarna i detalj vet vad det handlar om (Vedung, 2016). Steg två om 

att vilja handlar om i vilken utsträckning implementerarna vill att interventionen ska 

implementeras (Vedung, 2016). Steg tre i treenigheten handlar om att kunna, det vill 

säga om aktören som ska implementera har förmågan och resurser för att kunna 

genomföra implementeringen (Vedung, 2016). Det kan till exempel röra sig om 

kompetens hos personal eller om pengar hos kommunen (Vedung, 2016). 

 

Ledarskap har beskrivits som en nyckelfaktor för en framgångsrik implementering i de 

flesta implementeringsramverken (Folkhälsomyndigheten, 2017). Implementering 

kräver ansträngning och är något som tar tid (Folkhälsomyndigheten, 2017).   
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METOD 

Kapitlets disposition 

Kapitlet inleds med en redogörelse för vilken forskningsmetod och vilka 

vetenskapsfilosofiska utgångspunkter som ligger till grund för den intervjustudie som 

gjordes. Därefter en presentation av urval, intervjuernas utformning och intervjuernas 

genomförande. Kapitlet avrundas med en tabell över den resultatanalys, som gjordes 

enligt kriterierna för kvalitativ innehållsanalys. 

 

Att använda intervju som forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod användes för besvara studiens syfte. Den kvalitativa 

forskningsmetod som användes var intervju och det var den forskningsmetod som 

ansågs vara mest lämplig för att besvara studiens syfte. Intervjuaren registrerar och 

tolkar det som sägs och sättet det sägs på under intervjusituationen. Det kan vara viktigt 

att intervjuaren är observant vad gäller tonfall, ansiktsuttryck och annat kroppsspråk 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Forskningsintervjuns mål är att producera kunskap, kunskapen konstrueras i 

interaktionen mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom intervju går det att analysera intervjudeltagarens svar på de 

frågor som ställdes till intervjudeltagaren under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Socialarbetarnas svar under respektive intervju som genomfördes analyserades, enligt 

kriterier för kvalitativ innehållsanalys (se Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Varje intervju genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se Appendix B). Syftet med 

en intervjuguide var att strukturera och styra intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid 

tillämpandet av intervju som forskningsmetod, kan det vara relevant att den som 

intervjuar har ett syfte med att använda just intervju som forskningsmetod (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vidare kan det vara relevant att intervjufrågorna tjänar syftet (Kvale 

& Brinkmann, 2014), och att den som ska intervjua vet hur intervjufrågorna ska ställas 

för att tjäna syftet.  
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Vid intervju kan det vara viktigt att upprätthålla en god relation mellan intervjuaren och 

intervjudeltagaren (Kvale & Brinkmann, 2014). En god relation kan etableras genom 

intervjuarens empatiska förmåga att lyssna vilket också är en förutsättning för en ostörd 

berättelse (Kvale & Brinkmann, 2014). En god intervjuare kan beskrivas som en guide 

som leder deltagaren genom intervjun utan att ta kontroll över intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt  

Uppsatsen har ett hermeneutiskt förhållningssätt som vetenskapsfilosofisk 

utgångspunkt. Forskare med ett hermeneutiskt förhållningssätt strävar efter att vara nära 

deltagarna i studien och efter att genom olika grader av tolkning finna betydelse i data 

(Lundman & Graneheim Hällgren, 2017).  Intervjuaren kan genom ett hermeneutiskt 

förhållningssätt tolka det underförstådda budskapet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017), och genom dialog med intervjudeltagaren få bekräftelse på om de tolkningar som 

gjordes är riktiga eller ej. 

 

Urval 

Ett syftesbestämt urval har använts i studien (Patton, 2015). Av den anledningen att 

intervjuerna genomförts med socialarbetare vilka utgör grunden för att kunna besvara 

uppsatsens syfte (Patton, 2015). Urvalet har också varit strategiskt då en större 

spridning eftersträvades med ett urval bestående av socialarbetare från olika kommuner. 

Det var totalt 11 intervjupersoner som deltog i studien 8 kvinnor och 3 män.  Samtliga 

intervjudeltagare arbetade inom socialtjänsten med VINR. 10 intervjudeltagare var 

utbildade socionomer och 1 var utbildad fritidspedagog. Två intervjudeltagare valdes 

bort från urvalet för att de hade chefspositioner. I urvalet finns utredande 

socialsekreterare och jourarbetande socialsekreterare, socialsekreterare i 

mottagningsgrupp, kvinnofridsamordnare samt familjebehandlare. Tio socialarbetare i 

urvalet var socionomer och en var fritidspedagog. 

 

Tabell 1. Urval  

N  11* 

 

Kön  
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  Kvinna 

  Man                                                                      

7 

2 

  

  

Utbildning 

Socionom 

Fritidspedagog 

 

År i yrket (medelvärde) 

12,5  

(min 4-max 24)  

                                                                                                                                    

Yrkesroll 

Öppenvård                                                  7 

Myndigetsutövning                                    2 

 

8 

1 

 

 

 

 

  

*Två bortfall 

 

Intervjuernas genomförande 

Samtliga intevjudeltagare informerades om studien genom ett informationsbrev (se 

Appendix A). Informationsbrevet skickades ut till intervjudeltagarnas mail. Tid och 

plats för intervju bestämdes med intervjudeltagaren över telefon. Under varje intervju 

kontrollerades också att intervjudeltagaren var klar över att medverka och ifall denne 

hade några frågor om informationsbrevet eller om studien i sin helhet.  

 

För att få kontaktuppgifter som mail och telefonnummer till intervjudeltagarna söktes på 

kommunernas hemsidor, det fanns flikar för socialtjänsten på hemsidorna för respektive 

kommun, och även för respektive enhet inom socialtjänsten. Kontaktuppgifter till 

socialarbetare som var intressanta för intervju erhölls genom dessa hemsidor.  

 

Efter ett par mailutskick med bifogat informationsbrev upptäcktes att responsen på mail 

var låg eller alltför kortfattad. Därefter skedde majoriteten av all kontakt med 

intervjudeltagarna via telefon. Telefonkontakten gick via kommunens växel i vissa fall 

och via växeln för respektive socialtjänst i vissa fall. Jag berättade kort om studiens 

syfte och efterfrågade namn på tänkbara intervjudeltagare samt direktnummer till dessa 

personer. Via de genomförda intervjuerna frågade jag om tips andra socialarbetare att 

intervjua. När de här personerna kontaktades, vars namn lämnades ut som tips, nämndes 

inledningsvis att personen i fråga hade blivit tipsad om. 
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 Intervjuerna genomfördes mellan den 20160329 och 20160414. Det var 3 intervjuer 

som genomfördes via telefon och resterande 8 intervjuer genomfördes på respektive 

intervjudeltagares arbetsplats. Intervjufrågorna var förberedda i en intervjuguide och 

intervjuguiden fungerade som en mall för att styra varje intervju. Vissa frågor hörde inte 

till intervjuguiden men intervjuguiden användes hela tiden som en mall att gå tillbaka 

till. Detta eftersom, följdfrågor ställdes och varierade beroende på intervjupersonens 

svar. En del följdfrågor blev också konstateranden, med avsikten att stärka eller bekräfta 

intervjupersonens upplevelse bakom ett visst uttalande.   

 

Intervjuerna var mellan 30 och 60 minuter långa och spelades in med applikationen 

”HI-Q MP3 Recorder” för ljudinspelning i MP3 format. Applikationen hämtades i 

Google Play Store till en smarttelefon vid namn Samsung Galaxy S4 9100. Både 

telefonintervjuer och fysiska intervjuer spelades in genom applikationen ”HI-Q MP3 

Recorder” på Samsung Galaxy S4 9100. 

 

Under telefonintervju aktiverades applikationen ”HI-Q MP3 Recorder”, innan jag 

ringde upp, på bestämd tid för telefonintervju och stängdes av när varje samtal och 

intervju var avslutad. Det var nödvändigt att använda högtalartelefon (vid uppringning) 

på den smarta telefonen för att kunna genomföra och spela in telefonintervju. Vid de 

fysiska intervjuerna som genomfördes var det endast nödvändigt att starta applikationen 

”HI-Q MP3 Recorder” vid påbörjandet av intervju. Vid varje fysisk intervju 

genomfördes en testinspelning för att kontrollera att ljudet var okej. En testinspelning 

gjordes också inför varje telefonintervju. 

 

Första intervjun genomfördes över telefon och efter den intervjun ändrades 

intervjuguiden. Detta för att frågorna var för många och för komplexa vilket gav mer 

bredd än djup.  

 

En intervjudeltagare som intervjuades över telefon upplevde intervjusituationen som 

obekväm. Med hänsyn till de forskningsetiska principerna fick deltagaren tas ställning 

till om denne ville avstå från att medverka eller hade möjlighet att delta på en ny 
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intervju. Deltagaren gick med på att medverka på villkoret att deltagaren fick vara 

anonym.  

 

Analysstrategi 

Den vetenskapliga metod som har använts för att analysera resultatet är kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att kritiskt granska och tolka 

texter (Lundman och Hällgren Graneheim, 2017). Metoden har visat sig användbar för 

att granska och tolka texter såsom utskrifter av inspelade intervjuer.  (Lundman och 

Hällgren Graneheim, 2017). Metoden går att applicera på flera typer av texter och 

tolkningar kan göras på flera olika nivåer. Det innebär att kvalitativ innehållsanalys är 

användbar inom olika forskningsområden (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Metoden används främst inom beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne 

som kan angränsa till flera vetenskapsområden (Sarnecki, 2009). Däribland 

beteendevetenskap, samhällsvetenskap, humanvetenskap, psykologi och sociologi 

(Sarnecki, 2009). Enligt kvalitativ tradition betraktas omvärlden som komplex, 

kontextberoende, konstruerad och subjektiv (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Det betyder att en text som blir föremål för analys bör ses i sitt sammanhang. 

Tolkningar av intervjupersonernas berättelse i en intervjustudie bör göras med deras 

rådande kultur, personliga historier och livsvillkor i beaktande (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). En text kan tolkas olika och få olika innebörd beroende på vem som 

läser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  Det innebär att en text får sin betydelse 

genom läsaren. En text har således inte en betydelse utan flera betydelser. Flera 

tolkningar är möjliga av en och samma text (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Tolkningarna kan bli giltiga även om de är olika (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017). 

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017), skriver att en text ofta har ett manifest 

innehåll och ett latent innehåll. Det manifesta innehållet är textnära, det uppenbara 

innehållet som uttrycks på en beskrivande nivå i form av kategorier (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Det latenta innehållet i en text handlar om det som sägs 

mellan raderna och textens underliggande budskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 
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2017). Latent innehåll uttrycks på en tolkande nivå i form av teman på olika 

abstraktions- och tolkningsnivåer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Både 

manifest innehåll och latent innehåll kräver tolkning (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017). Tolkningarna varierar i djup och abstraktionsnivå (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). En låg abstraktionsnivå innebär en textnära och konkret beskrivning 

av textens innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En hög abstraktionsnivå 

innebär distanserade, generella beskrivningar av textens innehåll (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). En låg tolkningsgrad innebär att tolkningen av texten är textnära och 

konkret (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En hög tolkningsgrad ger uttrymme 

för nya idéer att påverka tolkningen och en hög tolkningsgrad har större inslag av 

hermeneutik (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En hög abstraktionsnivå och en 

hög tolkningsnivå ska inte förväxlas utan är två olika saker (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017).  

 

Om en analys håller sig nära den ursprungliga texten ger analysen en beskrivning av 

textens manifesta innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Att i 

analysprocessen arbeta alltför textnära gör att forskaren riskerar att helheten går förlorad 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). För att resultatet ska bli begripligt och 

meningsfullt behövs en viss grad av abstraktion och tolkning (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Tolkning ökar förutsättningarna för att se sammanhang och mönster 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Större inslag av tolkning underlätta 

kategorisering och tematisering (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Ju högre grad 

av tolkning desto högre krav på åtgärder för att säkerställa trovärdigheten (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Transkriberingarna lästes noggrant igenom flera gånger. Efter en mycket genomgående 

läsning kunde intervjumaterialet bearbetas och sorteras efter skilnader och likheter i 

intervjudeltagarnas svar. 

 

Etiska överväganden 

I studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer fungerat som utgångspunkt 

(VR, 2017). Informations och samtyckeskravet uppnåddes genom ett informationsbrev 
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(Appendix A) som skickades ut till respektive deltagare samt genom muntlig 

information innan intervjuerna ägde rum. Den muntliga informationen var samma till 

varje deltagare. Dels för att stämma av så att deltagaren läst och förstått 

informationsbrevet och dels för att betona det viktigaste. Det vill säga att deltagandet är 

frivilligt och att varje deltagare får avstå från att medverka utan motivering, att varje 

deltagare får ta del av respektive intervjumaterial och samtycka till att det används i 

uppsatsen. Samtycke lämnades av deltagarna genom att de valde att delta i intervju. För 

att uppnå konfidentialitetskravet har namn och andra uppgifter som kan avslöja 

deltagarnas identiteter utelämnats. Deltagarna benämns med fiktiva namn utan några 

avsedda kopplingar till deras riktiga identiteter. Nyttjandekravet har uppnåtts genom att 

enbart använda materialet i denna uppsats och inte för några andra ändamål, vilket 

deltagarna har informerats om.  

 

Beaktanden kring trovärdighet, giltighet och tillförlitlighet 

Forskare har argumenterat för att använda begreppen giltighet, tillförlitlighet, 

delaktighet och överförbarhet vid diskussion om trovärdigheten i forskning med en 

kvalitativ ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). De motsvarande begreppen 

inom kvantitativ forskning är validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och neutralitet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). De forskare som har argumenterat för 

användandet av olika begrepp grundar sitt ställningstagande på att metoderna som finns 

för bedömning av trovärdighet i kvantitativ respektive kvalitativ forskning baseras på 

olika vetenskapsteoretisk grund (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Giltighet handlar om hur sant resultatet är (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) och 

om studien undersöker det som är avsett att undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014). Ur 

validitetssynpunkt fanns en risk avseende urvalsprocessen att gå miste om möjligheten 

till en ännu bredare spridning. Detta eftersom socialarbetarna valdes ut efter vilken dag 

de kunde vara med på intervju. För att försöka motverka påverkan av författarens 

anskaffade kunskap på området formulerades öppna frågor i intervjuguiden och enbart 

frågor som var väsentliga för att kunna svara på uppsatsens syfte. Ur validitetssynpunkt 

bör det rimligen betyda att uppsatsen undersöker det den var avsedd att undersöka. 
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Författaren hade också i åtanke att vara öppensinnad under intervjusituationerna för att 

motverka påverkan på resultatet. 

 

På grund av att författaren ensam genomförde alla intervjuer kan det ses som en brist då 

en observatör hade kunnat erbjuda kompletterande frågor. Dock reflekterade författaren 

över resultatet med handledaren. Författaren blev tryggare med intervjusituationen efter 

varje intervju och den ökade tryggheten föranledde en förmåga att ställa väsentliga 

frågor. Om fler utöver författaren hade utfört intervjuer hade det sannolikt tagit längre 

tid att bli bekväm i situationen vilket hade kunnat generera mindre grundliga intervjuer. 

Om socialarbetarna skulle ge samma svar på frågorna vid ett senare tillfälle beror på 

vilka följdfrågor som skulle ställas. Intervjupersonernas svar skulle kunna bli 

annorlunda med hänsyn till att valet av följdfrågor beror på den enskilde forskarens 

intervjuteknik. Att författaren var ensam under hela intervjuprocessen och utgick från en 

intervjuguide kan ha motverkat detta. Författaren hade också genomgående stöd i 

analysprocessen via handledaren. Det förekom att författaren diskuterade områden i 

analysen med denne. Intervjuguiden gjorde att frågor som betraktades som relevanta för 

uppsatsen framfördes. Tillförlitligheten kan ha påverkats positivt av att intervjuerna 

genomfördes ostört på en av intervjudeltagaren utvald plats. Betydelsen av en korrekt 

transkribering framhålls med grund i det hermeneutiska perspektivet som koncentrerar 

sig på tolkningar av textens mening. Detta eftersom transkriberingen ligger till grund för 

analysen av det empiriska materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Hur neutralt resultatet i en studie är beror på forskarens påverkan på studieobjektet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I studier av kvantitativ karaktär diskuteras 

betydelsen av att forskaren håller sig distanserad från datainsamlingen för att undvika 

att påverka resultatet i någon riktning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Detta 

handlar om forskarens delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En viktig 

aspekt i kvalitativa studier för att det rör sig om forskarens deltagande i det samspel 

under intervjun (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Hur mycket och på vilket sätt 

forskaren deltar och är delaktig varierar beroende på studiens utformning och syfte 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Resultatet från en intervjustudie kan inte 

betraktas som oberoende av forskaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Det 
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innebär att forskaren blir medskapare till texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017).  

 

Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Även om författaren 

kan ge förslag och skapa förutsättningar så är det läsaren som avgör om resultaten är 

överförbara till en annan grupp eller annan kontext (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017). När det gäller kvalitativa studier används ogärna begreppet generaliserbarhet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Forskare som till exempel Lundman och 

Graneheim väljer istället att använda sig av begreppet överförbarhet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Resultaten från en liten kvalitativ studie kan inte 

generaliseras till andra kontexter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Däremot 

kan mottagarna känna igen sig i resultatet och avgöra ifall det känns tillförlitligt 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Till exempel en socialsekreterare som arbetar 

på en annan enhet än de socialarbetare som blev intervjuade. Studien undersöker inte 

samband och gör inte jämförelser på det sätt som görs när forskare använder kvantitativ 

metod. Studien är istället intresserad av erfarenheter och upplevelser. Det går därmed 

inte att använda samma begreppsbildning i denna kvalitativa studie som i en kvantitativ 

studie (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Till exempel gällande 

generaliserbarhet.  

  

Transkribering 

Transkribering av intervjuerna skedde så snart som möjligt efter att en intervju 

genomfördes. Detta för att ”bevara” upplevelser från författarens och intervjupersonens 

dialog under intervjusituationen. När transkriberingen för en intervju utarbetats skickades 

transkriberingen i PDF format via mail till respektive intervjuperson. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant för att fånga in intervjupersonernas uttrycksätt och ordval.  

 

Efter upprepad och genomgående läsning av transkriberingarna hittades två 

övergripande domäner som användes för att strukturera analysen. De två övergripande 

domänerna fick varsitt undertema och tema enligt tabell 2. 
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Tabell 2: 

DOMÄNER UNDERTEMAN TEMAN  

Hindrande 

samverkansfaktorer 

Frustration, missnöje och 

otillräcklighet 

 

En sårbar verksamhet 

Främjande 

samverkansfaktorer 

Gemensamma möten och 

kunskapsdelning  

En önskad 

samverkansplattform 

 

 

 

RESULTAT 

 

Kapitlets disposition 

I kapitlet finns en redogörelse för socialarbetarnas upplevelser av samverkan. Först 

beskrivs vad socialarbetarna upplevde som hindrande för samverkan och sedan beskrivs 

vad socialarbetarna upplevde som främjande för samverkan. Kapitlet är indelat efter 

resultatets domäner, underteman och teman som också fungerar som rubriker och 

underrubriker.  

 

Introduktion 

Intervjumaterialet är strukturerat efter de två domänerna, hindrande samverkansfaktorer 

och främjande samverkansfaktorer.  De två domänerna utkristalliserades i två 

underteman med varsitt huvudtema. Det första undertemat blev “Frustration, missnöje 

och otillräcklighet” och hör till huvudtemat ”En sårbar verksamhet”. Det andra 

undertemat blev “Gemensamma möten och kunskapsdelning” och hör till huvudtemat 

”En önskad samverkansplattform”. För att intervjumaterialet ska bli så överskådligt som 

möjligt fungerar uppsatsens domäner, underteman och teman som rubriker.   

 

Intervjudeltagarna utsagor kommer att presenteras med hjälp av följande fingerade 

namn: Charlie, Deniz, Ellis, Flynn, Gaby, Louis, René, Robin och Sasha. Uttalanden 

kommer att redovisas med ”citattecken” och genom att betoningar kursiveras. I 
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uttalanden där intervjudeltagaren uttrycker något som sagts tidigare, eller exempel på 

vad någon polis/socialarbetare brukar säga, så markeras det med enkelt ’citattecken’. 

Om ett uttalande har kortats ner, med hänsyn till uppsatsens syfte, presenteras med /…/.  

 

Huvudtema I: En sårbar verksamhet 

Temat en sårbar verksamhet hör till domänen ”Hindrande samverkansfaktorer”. 

Undertemat i tema ett har fått benämningen frustration, missnöje och otillräcklighet. . 

Detta undertema kategoriserar yttranden från socialarbetarna som skildrar vad det är i 

arbetet som orsakar deras känslor av frustration och missnöje samt otillräcklighet. 

Undertemat ”frustration, missnöje och otillräcklighet” avspeglar också socialarbetarnas 

reflektioner kring svårigheten med riskbedömning. Avseende citaten om riskbedöming 

avspeglar de vad socialarbetarna tänker om att polisen och socialtjänsten använder sig 

av olika riksbedömningsmetoder och ifall de tror att detta försvårar för samverkan. 

 

Frustration, missnöje och otillräcklighet 

Undertemat ”Frustration, missnöje och otillräcklighet” hör till temat ”En sårbar 

verksamhet” som hör till domänen ”Hindrande samverkansfaktorer”. Undertemat 

kategoriserar yttranden som avspeglar “frustration”, “missnöje” och/eller känslan av 

“otillräcklighet”. De områden som ingår i undertemat är: 

 

Gaby pratade om hinder som berodde på omorganisering, att polisen befann sig i en 

omorganisation och att det var omorganisering även inom socialtjänsten. 

 

”Jag tror att det sliter på många, det här med när man kastar upp en organisation och så 

ska organisationen få nytt fäste, för att man ska hitta andra sätt att arbeta och få in nya 

rutiner.” (Gaby) 

 

Gaby beskrev vilka hinder en omorganisering kan medföra och menade att det kan 

försvåra samverkan. 

 

/.../ Det man brukar se när man gör stora omorganisationer är att många söker andra 

arbeten så man tappar väldigt mycket kompetens… (Gaby) 
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Att verksamheten blir personbunden var det flera socialarbetare som angav som ett 

hinder för samverkan. Ellis uttryckte frustration över att verksamheten var 

personbunden. Ellis menade att hela IFO [Individ och familjeomsorgen] var i behov av 

kompetensutveckling. Att en socialarbetare hade tillräcklig kunskap pekades ut som en 

stark sårbarhetsfaktor för verksamheten.  

 

”Jag har ju kompetensen, men det räcker inte att en person sitter och har den kunskapen. 

Det räcker med att jag bryter ett ben liksom så fungerar det inte. Det är för sårbart!” 

(Ellis)   

 

René pratade precis som Ellis om problematiken kring att en eller ett fåtal socialarbetare 

har tillräcklig kunskap. René sa att om hon till exempel har inlett en utredning som 

vuxenhandläggare så kommer den utredningen att gälla kvinnan. Om kvinnan har barn 

så kommer en kollega att inleda en utredning för kvinnans barn och när det är barn så 

kommer en medhandläggare att bli involverad. En resurshandläggare kan bli involverad 

i samma fall om kvinnan är i behov av ekonomiskt bistånd. Samma fall kan involvera 

flera utredare. René menade att hur mycket eller lite kunskap en handläggare har om 

VINR påverkar den handläggarens beslut. 

 

”Det räcker med att en av de involverade handläggarna har otillräckliga kunskaper om 

VINR för att det ska uppstå problem och konflikter. För det kan bli så att vi gör olika 

bedömningar om en kvinnas behov” (René) 

 

René tog upp att de flesta utredarna inom socialtjänsten är socionomer med 

grundläggande socionomutbildning och menade att det inte behöver betyda att alla har 

samma kunskap om VINR. 

 

”Om man läser till socionom så är det inte säkert att man läser om VINR i programmet 

som ett specifikt ämne och då är det jättesvårt att sedan förstå våldet ute i arbetet.” 
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René menade att vissa ärenden gällande VINR är komplicerade och ställer krav på 

tillräcklig kompetens hos polis och socialarbetare för att de ska kunna agera 

professionellt. 

 

”/…/ Det kan bli problematiskt för samverkan om man ska agera tillsammans med en 

polis som är nyexaminerad eller vet för lite om hur VINR- ärendet ska hanteras.” (René) 

 

Sasha menade att verksamheten blev personbunden till de socialarbetare med lång 

arbetslivserfarenhet, vilket försvårade för de som var nyanställda. 

 

 ”/…/ Det blir personbundet till de socialsekreterare som har jobbat länge och det blir 

svårt för nyanställda att komma in i organisationen.” (Sasha) 

 

Bristen på resurser var liksom den höga arbetsbelastningen något som flera 

socialarbetare tog upp som ett problem i arbete och en hindrande faktor för samverkan. 

De utredande socialsekreterarna hade flera ärenden samtidigt och Louis menade att det 

var upp till dem att försöka lösa det för att göra ett så bra arbete som möjligt.  

 

”Vi har många andra ärenden samtidigt och det har helt klart varit för lite resurser för att 

vi ska kunna göra ett så bra jobb, som det är ämnat att vi ska göra enligt lagstiftning och 

socialstyrelsen.” (Louis) 

 

Sasha var kritisk till att ansvar blev knutet till ett fåtal personer i organisationen istället 

för att ansvaret var knutet till organisationen. 

 

”Det blir ju fel när det blir personbundet för det handlar ju inte om att det är 

kvinnofridssamordnarens ansvar. Det innebär ju att ansvaret inte bärs upp av 

organisationen som det borde göra.” (Sasha) 

 

Flynn menar att polisen och socialtjänsten kan ha åsikter om varandras arbeten, som kan 

bero på att de sällan möts och att de vet för lite om varandras yrken och yrkesroller. 

 



36 

 

 ”Ibland sitter vi i varsin kammare och tycker saker ’varför gör de si och varför gör de 

så?’. Det handlar också om att vi inte kan varandras arbeten.” (Flynn) 

 

René utryckte precis som Flynn att socialsekreterare och poliser inte kan varandras 

arbeten. Att socialsekreterare kan ha bristande information om hu polisen arbetar. 

 

”Oftast är vi duktiga på att veta vad som är vårt arbete och vårt ansvar inom 

socialtjänsten men vi är inte duktiga på att veta vad som är den andra partens ansvar och 

arbete. Det behöver vi faktiskt arbeta med!” (René) 

 

Av intervjuerna framgick att det inte fanns någon samverkan kring riskbedömning och 

att det inte förekom att polisen och socialtjänsten hjälptes åt i arbetet med 

riskbedömning. René hade ingen erfarenhet av detta. 

 

”Jag kan inte svara på den frågan för jag har ingen erfarenhet av det” (René) 

Det framkom av intervjuerna att inte alla socialarbetare gör riskbedömningar som till 

exempel de i socialjouren som arbetar med polisen i den akuta fasen. Flynn menade att 

riskbedömning inte blir aktuellt för de socialarbetare i socialjouren som samverkar med 

polisen i den akuta fasen utan i ett senare skede.  

 

”Efter den akuta fasen så kan man göra en riskbedömning men då tror jag att det är 

utredaren som tar över som gör den mer långsiktiga bedömningen. Vi som jobbar i 

socialjouren går bara in när det är akut.” (Flynn)  

 

Socialarbetarna uttryckte att det saknades tillräckligt med tid för att genomföra 

riskbedömningar. De hade höga krav som blev svåra att uppnå på grund av 

arbetsbelastning. Bristen på tid gjorde att de hade svårt att göra grundliga utredningar 

även utan kravet på riskbedömning. 

 

”Vi socialsekreterare har många inledda utredningar samtidigt vilket innebär att vi inte 

hinner göra en grundlig utredning. Vi har hög arbetsbelastning /…/.” (René) 

 



37 

 

Ingen socialarbetare ansåg att olika riskbedömningsmetoder hos polisen och 

socialtjänsten kunde försvåra för samverkan. Det framgår också att det inte finns någon 

samverkan gällande riskbedömning av våld utan att riskbedömningar görs enskilt av 

polisen och socialtjänsten. 

 

René menade att magkänslan blir avgörande oavsett vilken metod som används och att 

det är viktigt att se metoden som ett hjälpmedel och komplement. 

 

”När jag har pratat med polisen så har jag aldrig tyckt att våra olika metoder har orsakat 

förhinder i arbetet. Om metoden skulle bli ett förhinder så måste vi tänka att metoden 

bara fungerar som hjälpmedel /…/.” (René)  

 

Ellis såg inte heller olika metoder som ett hinder utan menade precis som René att de 

fungerar som hjälpmedel. 

 

”Oftast får vi samma resultat även om vi använder oss av olika instrument. Det är ett 

instrument, ett hjälpmedel och det är vad kvinnan säger som gäller.” (Ellis) 

 

Huvudtema II: En önskad samverkansplattform 

Temat en önskad samverkansplattform hör till domänen ”Främjande 

samverkansfaktorer”. Undertemat i tema två har fått benämningen gemensamma möten 

och kunskapsdelning. Detta undertema kategoriserar yttranden från socialarbetarna som 

rör deras syn på vad som främjar verksamheten gällande samverkan, samt deras 

erfarenhet av vad som fungerar i samverkan med polisen. Beskrivningarna innehåller 

också redogörelser för önskemål som är knutna till ett framtida samverkansarbete. 

Nedanstående text är en redogörelse för ett antal områden som ingår i undertemat 

”gemensamma möten och kunskapsdelning”. 

 

Gemensamma möten och kunskapsdelning 

Undertemat ”gemensamma möten och kunskapsdelning” hör till temat en önskad 

samverkansplattform och kategoriserar yttranden från socialarbetarna som rör deras syn 

på vad som främjar verksamheten och deras erfarenheter av vad som fungerar. De 
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områden som ingår i undertemat är: att träffas på möten mer kontinuerligt, att bilda 

team för bättre samverkan, att få namn och ansikten på varandra för att lättare få 

kontakt, att bli bättre på att dela information med varandra samt att utbildas med aktuell 

kunskap oftare och mer regelbundet. 

 

Att socialarbetare och poliser träffas var något som flera socialarbetare tog upp som en 

framgångsfaktor samverkan. 

 

”Jag tror att vi måste ha fler tider avsatta för att mötas, inte bara att man möts när det 

brinner till utan att man träffas fastän att det inte har hänt något nytt. Det är nog den 

absolut viktigaste komponenten. (Robin) 

 

Flynn sa under intervjun att det skulle vara bra om poliser och socialarbetare träffas 

ibland för att diskutera hur samverkan kan förbättras.  

 

”Personligen så tror jag att vi kanske skulle behöva träffas lite ibland för att diskutera 

ännu bättre samverkan. Att polisen får inputs från oss och de har säkert åsikter om oss 

också /…/.” (Flynn) 

 

Kontinuerliga möten mellan socialarbetare och poliser kan vara fördelaktigt för en 

bättre samverkan. 

 

”Jag tror på mötet, alltså inte bara ’telefonsamverkan’ till exempel utan att man hela 

tiden har kontinuerliga träffar.” (Robin) 

 

Deniz pratade mycket om att ha en öppen dialog med polisen och menade att det är 

fördelaktigt för samverkan. 

 

”Det skulle vara bra med dialog mellan polis och socialarbetare, om det är någon kvinna 

på ingång och om vad polisen ser. För det kanske är upprepat våld i vissa familjer som 

vi inte ser.” (Deniz) 
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Flynn tog också upp att det skulle vara bra om polisen delade med sig av information 

om förövaren, som tidigare kännedom hos polisen, information om tidigare våld och om 

det kan vara frågan om upprepat våld. 

 

”Det kanske är femte gången det händer och att det har hänt innan de fick barn. Den här 

informationen skulle ju vara jättebra för oss att veta. Jag tror aldrig vi har fått den typen 

av information.” (Flynn) 

 

Robin, Ellis, Deniz och Louis pratade om att det skulle vara verkningsfullt att utveckla 

samverkansteam.  

 

”Att man blir någon form av samverkansteam med sjukhus, en kurator på sjukhuset 

kanske skulle kunna vara med. Polisen bör definitivt ha en given plats i det här teamet.” 

(Robin) 

 

”Det behöver byggas ett team som arbetar mot VINR där samtliga tre parter får hjälp 

och stöd. Alltså våldstutsatt, våldsutövare och barn. Det behövs ett helhetstänk!” (Ellis) 

 

Deniz berättade under intervjun att de har ett team som arbetar mot VINR med syftet att 

se familjens behov och kunna ge stöd åt alla tre parter. Teamet bestod av en 

kvinnofridssamordnare specialiserad på kvinnors utsatthet för våld, en icke vålds 

behandlare som arbetade med våldsutövande män och en kvinna som arbetade med barn 

som blivit utsatta för våld eller bevittnat våld. 

 

”Vi har ett team som arbetar mot VINR och styrkan i teamet är att vi har tre 

inriktningar. Kvinnan, mannen och barnen. Vi tänker att hela familjekonstellationen ska 

få hjälp /…/. (Deniz) 

 

Louis pratade om att något som skulle underlätta samverkan och bidra till en mer 

regelbunden kontakt med polisen kan vara specialiserade tjänster inom socialtjänsten. 

Eftersom det är lättare att behålla kontakten med de personer man fått ett ansikte på. Ju 
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mer och närmre kontakt med personen i fråga desto mer förståelse för personens 

verksamhet. 

 

”Med specialiserade tjänster [inom socialtjänsten] blir lättare för polisen att veta vem de 

ska vända sig till. Att det finns socialarbetare som har som sitt uppdrag att jobba mot 

VINR. De kan prata med samma poliser inom personskyddet och behålla kontakten. 

Man kanske får ett ansikte.” (Louis) 

 

Charlie pratade också om vikten av att träffas regelbundet för att kunna skapa och 

upprätthålla en bättre samverkan.  

 

”Jag tänker att vi kanske ska ha några personer som träffas regelbundet. Med polis, 

socialtjänst, åklagare kanske och någon från personskyddsgruppen hos polisen. För att 

uppdatera varandra och prata om hur vi ska tänka framåt för att främja samarbetet” 

(Charlie) 

 

För att motverka det personbundna sågs en grundläggande kunskap för socialtjänstens 

utredare som en främjande faktor. 

 

”Om samtliga handläggare som är involverade i ett ärende gällande VINR har en 

grundkunskap om våldet, då kan samarbetet mellan handläggarna fungera jättebra.” 

(René) 

 

Charlie ansåg precis som René att en grundläggande kunskapsbas var viktig och en 

främjande faktor för samverkan. Charlie uttrycke att det var ohållbart att det inte gjorts 

några ordentliga utbildningssatsningar utan att utredarna hittills hade fått några enstaka 

utbildningsdagar i ett riskbedömningsinstrument utan att det sedan gjorts någon 

uppföljning eller vidare utbildning. 

 

” Det behöver ju inte rinna ut i sanden våra utbildningar hela tiden. I det här som vi går, 

så tänker man att jo men det här var ju bra och så glöms det bort.” (Charlie) 
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RESULTATDISKUSSION 

Kapitlets disposition 

I kapitlet kommer resultatet att diskuteras utifrån Vedungs och Lundquists teorier om 

implementering och utifrån tidigare forskning. Diskussionen som utgår från 

implementeringsteori kommer att användas som modell för att förklara och förstå 

resultatet. Kapitlet avslutas med författarens förslag på fortsatta studier inom området. 

Analys utifrån implementeringsteori 

Vedung (2016) beskriver implementering som en del av en offentlig policyprocess. En 

process som kan framställas som ett kretslopp bestående av ett antal faser. Den första 

fasen är problemupptäckt som innebär att ett problem upptäcks genom att pekas ut och 

formuleras i verksamheten (Vedung, 2016). Ett av socialtjänstverksamhetens problem är 

att den är sårbar. I det här fallet framgår av resultatet att det är för få socialarbetare som 

har tillräckligt med kunskap om VINR. Efter problemupptäcktsfasen kommer 

problemanalysfasen där problemets omfattning, orsaker och effekter bör analyseras 

(Vedung, 2016). Det går också i linje med vad SKL (2016) rapporterar det vill säga att, 

en av orsakerna till att verksamheten är sårbar är att den är bunden och beroende av ett 

fåtal personer (Norén & Printz, 2016). Dessa så kallade nyckelpersoner spelar en 

avgörande roll för huruvida verksamheten kommer att fungera, och om en av dessa 

personer försvinner kan det orsaka stora konsekvenser (Norén & Printz, 2016). 

Verksamheten kan vara bunden till dessa personer för att de har oersättlig kunskap och 

kompetens på ett område.  

 

Omhändettagande av interventioner och brist på implementeringsstrategier 

I processens nästa steg sker ett beslutsfattande om hur en intervention bör utformas 

samt hur den ska omhändertas och implementeras (Vedung, 2016). Detta kan röra sig 

om en idé, ett utredningsförslag, en utbildningssatsning eller att utgå från ett 

forskningsresultat (Socialstyrelsen, 2012; Vedung, 2016). Interventionen i det här fallet 

skulle till exempel kunna vara kompetensutveckling för individ- och familjeomsorgen 

(IFO) när det gäller att riskbedöma och arbeta med VINR. I nästa steg görs en 



42 

 

eftergranskning där interventionen, eller utbildningssatsningen bör följas upp (Vedung, 

2016). I linje med resultatet förefaller det som om att det råder brist på 

implementeringsstrategier i verksamheten. Ett exempel på detta är personalomsättning 

och personalbrist samt att kunskapen blir flyktig och inte stannar i verksamheten.   

 

Faktorer som försvårar implementering 

Vedung (2016) förklarar vad som kan försvåra implementeringen av genomförande av 

nya arbetssätt och vad som påverkar implementeringsprocessen med hjälp av Lennart 

Lundquists modell om treenigheten förstå-vilja-kunna (Lundquist, 1987). Lundquists 

resonemang kan appliceras på uppsatsens resultat på följande sätt: Steget “förstå” 

handlar om att implementeringsansvariga måste vara förtrogna med- och förstå vad 

verksamheten och dess anställda behöver när det gäller arbetet med VINR och 

riskbedömning. Det framgår från resultatet att socialarbetarna kan förstå och analysera 

vad som är hindrande faktorer i deras yrkesutövning och vad som kan upphäva dessa 

hinder. Socialarbetarna i den här studien beskriver en tydlig bild av vilka arbetssätt som 

har fungerat tidigare och hur de vill att verksamheten ska drivas. Avseende ”vilja” och 

ifall socialarbetarna vill implementera interventioner som kan hjälpa till i arbetet med 

VINR visar resultatet i uppsatsen att de vill ha en förändring och möjligheter att 

förbättra arbetet. Att de vill ha en förändring framgår av deras känslor av missnöje, 

frustration och otillräcklighet över rådande arbetssituation. I det här faller avser ”kunna” 

i vilken utsträckning socialtjänsten förmår att implementera interventioner som kan 

hjälpa och utveckla verksamheten. Resultatet i uppsatsen visar att socialtjänsten i låg 

utsträckning förmår att implementera nya arbetssätt som är länkade till arbetet med 

VINR och riskbedöming. Det framgår också att oförmågan att genomföra nya arbetssätt 

länkade till VINR som kan främja verksamhetsutveckling är ett av de huvudsakliga 

problemen. Det kan bero på brister i ledningen.  

 

Arbetsledningens betydelse för implementering 

En visionär ledning har beskrivits som en viktig faktor för att lyckas med 

implementeringsprocesser (Olsson & Bergman 2018). Olsson och Bergman (2018) 

beskriver i en rapport om socialtjänstens arbete med hedervåld, värdet i att ledningen tar 

ansvar för tillhörande implementering. Om ledningen inte förmår att legitimera ett nytt 
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arbetsområde kan det fördröja och förhindra implementeringsprocesser (Olsson & 

Bergman, 2018). De anställdas förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter påverkas 

av hur väl arbetet leds och organiseras (Olsson & Bergman, 2018). Om ledningen 

upprättar en systematisk implementeringsplan kan det leda verksamheten framåt och 

med tiden skapa väl förankrade implementeringsprocesser (Socialstyrelsen, 2012). En 

väl förankrad implementeringsprocess kan göra att nya riktlinjer blir varaktiga och 

beständiga (Folkhälsomyndigheten, 2017). I verksamheter där arbetsledningen tar 

ansvar för att implementeringsprocesserna blir väl omhändertagna skapar det en 

trygghet för personalen (Olsson & Bergman, 2018). Det bidrar till en känsla av ett 

kollektivt ansvarstagande samt att personalen tilldelas legitimitet att arbeta med området 

(Olsson & Bergman, 2018). Genomtänkta implementeringsplaner där resurser tilldelas 

verksamheten bidrar till att samverkan med andra myndigheter underlättas (Danermark 

& Kullberg, 1999). 

 

Implementeringsprocesser är tidskrävande och riskbedömningsarbetet ohållbart 

Angående riskbedömning framgår det av resultatet att socialtjänsten ännu inte har 

lyckats implementera ett varaktigt arbetssätt med riskbedömningsarbetet bland 

socialarbetarna. Det är till exempel oklart i vilket skede riskbedömningarna ska göras 

och vilka som ska genomföra och ansvara för bedömningarna. En socialarbetare som 

intervjuades sa att det hade arrangerats en utbildningsdag gällande användande av ett 

riskbedömningsinstrument och att det sedan hade runnit ut i sanden utan att det gjorts 

någon uppföljning på arbetet. Folkhälsomyndigheten (2017) föreskriver att det tar tid 

för en implementeringsprocess att fästa sig och att det är otillräckligt med endast en 

utbildningsdag. Med hänsyn till den tid det tar för en implementeringsprocess att fästa 

sig och att det är otillräckligt med endast en utbildningsdag för socialarbetarna ska 

kunna använda den nya metoden (Folkhälsomyndigheten, 2017). Med kunskap om 

förändringsarbete och implementeringsprocesser kan en utbildningssatsning bli 

permanent i en verksamhet upp till 80 procent efter 3 års arbete (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Om inte nya arbetssätt tas omhand så tar det 17 år att genomföra 14 procent av 

ett tilltänkt förändringsarbete (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

 

Orsaker till en personbunden och sårbar verksamhet 
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Det saknas regelbunden och kontinuerlig utbildning vilket kan betraktas som en orsak 

till att verksamheten blir personbunden (Arbetsmiljöverket, 2017). Personalbrist och 

personalomsättning vilket ökar arbetsbelastningen hos de som arbetar. Det kan i sin tur 

leda till en ökad stress som kan vara en bidragande orsak till utbrändhet och 

sjukskrivning. En organisation påverkas negativt av omorganiseringar som kommer för 

nära inpå varandra (Arbetsmiljöverket, 2017). Socialarbetare byter arbeten och det leder 

till en ökad personalomsättning vilket gör det svårare för de som ska samverka att 

behålla snabba kontakter, namn och ansikten till varandra (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Omorganisering kan innebära att roller och ansvarsområden behöver förnyas och 

klargöras. Verksamheten blir sårbar för att den är personbunden till ett fåtal 

nyckelpersoner inom socialtjänsten och polisen. Dessa personer har viktig kunskap och 

arbetslivserfarenhet. Verksamheten påverkas negativt om någon av dessa personer 

försvinner på grund av sjukskrivning, VAB (vård av sjukt barn) eller uppsägning 

(Arbetsmiljöverket, 2017). En hög personalomsättning gör att det blir svårt för de 

yrkesverksamma som ska samverka att få ett ansikte och namn på varandra samt ett 

telefonnummer. Något som socialarbetarna i intervjuerna lyfte fram som en 

framgångsfaktor för samverkan. En hög personalomsättning och en personbunden 

verksamhet kan bidra till en ökad arbetsbelasting vilket i sin tur kan orsaka 

organisationsstress (Arbetsmiljöverket, 2017). 

 

Otillräcklig kunskap kan försvåra för samverkan 

Det är inte säkert att socionomerna som är yrkseverksamma hos socialtjänsten har 

förberetts genom utbildning för att möta människor utsatta för våld i nära relationer i 

praktiken, vilket framgår av rapporten och kartläggningen  (UKÄ, 2015). Det gör att 

nyutexaminerade socionomer som saknar erfarenhet kan ställas inför komplexa 

problemsituationer, bedömningar och beslut i sin yrkesutövning och det kan finnas en 

stor risk för misstag och allvarliga brister i deras bedömningar (UKÄ, 2015; Olsson & 

Bergman, 2018). Om socionomerna inte har kunskapen som krävs kan det försvåra för 

samverkan. Två intervjudeltagare pratade om att socialtjänstens styrka och 

förutsättningar för att verksamheten fungerar på ett verkningsfullt sätt beror på kunskap 

och kompetens hos de yrkesverksamma. En av intervjudeltagarna pratade om och gav 

exempel på att den samverkan och det samarbete som sker internt får olika resultat 
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beroende på kunskapsnivå. Om de utredande handledarna som involveras i samma 

ärende har en grundläggande kunskap om VINR så kunde samarbetet fungera bra och 

om en handledare saknade kunskap kunde det leda till missförstånd och konflikt på 

grund av en inkorrekt bedömning. Det behövs mer kunskap om riskbedömning och 

utbildning som återkommer regelbundet. Två socialarbetare som intervjuades ansåg att 

det var problematiskt att ett fåtal socialarbetare och poliser har tillräcklig kunskap. Det 

är en bidragande faktor till sårbarheten och för att kunna motverka den behövs en 

grundläggande och systematiskt återkommande kunskapsförnyelse för hela Individ- och 

famileomsorgen (IFO) och även för de poliser som socialarbetarna kan behöva 

samverka med.  

 

En likvärdig kunskapsgrund underlättar god samverkan 

Av UKÄ och den kartläggning som gjordes framgår att vissa utbildningar helt 

utelämnade teoretisk och praktisk undervisning (UKÄ, 2015). Särskilt gällde det mäns 

våld mot kvinnor. Detta var enligt UKÄ oroväckande med hänsyn till att både det 

teoretiska perspektivet och det praktiska perspektivet blir viktigt för studenterna (UKÄ, 

2015). För att studenterna ska kunna bemöta kvinnor eller barn utsatta för våld på ett 

professionellt sätt samt kunna ge utsatta kvinnor och barn det stöd som de har rätt till 

(UKÄ, 2015). Även om det kommer att införas obligatorisk undervisning om mäns våld 

mot kvinnor i de aktuella universitets- och högskoleutbildningarna så gäller inte det 

socionomer som redan är yrkesverksamma (Olsson & Bergman, 2018). Det kan 

innebära att det dröjer innan socialarbetare har en likvärdig kunskapsgrund inom 

socialtjänsten om mäns våld mot kvinnor (UKÄ, 2015). Vilket i sin tur innebär att det 

fortfarande kommer att finnas kunskapsluckor hos de anställda som kan försvåra för 

samverkan. Det blir svårt att få till en god samverkan om socialarbetarna inte har 

försetts med den kunskap de behöver för att hantera VINR-ärenden.  

 

Riskbedömning som samverkansområde 

Av resultatet framgår att det inte är alla socialarbetare som gör riskbedömningar samt 

att kunskap om att utföra riskbedömning med hjälp av riskbedömningsinstrument 

varierar. Av resultatet framgår också att de socialarbetare som i sitt arbete behövt göra 

riskbedömningar har använt sig av riskbedömningsinstrumentet FREDA framtaget av 
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socialstyrelsen. Det var ingen av socialarbetarna som ansåg att det var problematiskt att 

polisen och socialtjänsten använde sig av olika riskbedömningsintrument, det vill säga 

FREDA och SARA. Två socialarbetare ansåg istället att dessa bedömningsinstrument 

kan komplettera varandra. Brottsofferjouren ansåg däremot att det kunde bli 

problematiskt för samverkan när polisen och socialtjänsten använde sig av olika 

riskbedömningsmetoder (Carlsson, 2013). Av resultatet framgick dock att det inte finns 

någon samverkan gällande riskbedömning utan att det är skilda arbetsområden för 

socialarbetare och poliser.  Riskbedömning är ett förhållandevis nytt arbetsområde för 

socialtjänsten och polisen har rimligen kunskap på området som socialtjänsten kan ha 

nytta av. Genom gemensamma möten och kunskapsdelning skulle polisen kunna bistå 

socialtjänsten särskilt gällande riskbedömningsarbetet (Danermark, 2000). En 

socialarbetare sa också att även om polisen och socialtjänsten hade använt sig av olika 

riskbedömningsmetoder så fick de oftast samma resultat, något som kan bero på 

arbetslivserfarenhet gällande VINR och riskbedömning av våld. En socialarbetare hade 

fått utbildning i FREDA men detta hade inte följts upp utan istället runnit ut i sanden 

vilket ansågs som problematiskt.  

Förslag till fortsatta studier 
Det behövs mer forskning om hur samverkan för socialarbetare och poliser kan bli 

bättre, i synnerhet gällande arbetet med riskbedömning av våld. Det behövs mer 

forskning om på vilket sätt socialtjänsten kan ta hjälp av andra yrkesgrupper i arbetet 

med VINR. Det behövs mer forskning om hur man på ett bättre sätt kan förse 

yrkesverksamma med tillräcklig kunskap om detta arbete och hur det på ett effektivt sätt 

motverkar risken för en personbunden och därmed sårbar verksamhet. 

Studiens slutsatser 
Studien pekar på att arbetet med våld i nära relationer är ett angeläget 

utvecklingsområde för socialtjänst och polis inklusive riskbedömningsarbete. Studien 

pekar på att riskbedömning är ett utvecklingsområde inom socialtjänsten. Studien pekar 

på att kunskapsdelning och gemensamma möten kan vara fördelaktigt för att förbättra 

samverkan mellan socialtjänst och polis. Ett förslag är att socialtjänsten tar hjälp av 
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andra yrkesgrupper som till exempel kriminologer och poliser, i arbetet med våld i nära 

relationer inklusive riskbedömningar. 
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relationer – en intervjustudie” 
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Du som yrkesverksam socialarbetare/socionom tillfrågas härmed om 

deltagande i intervjuer som kommer att utgöra det empiriska underlaget för 

denna studie! 

 

Vad är uppsatsens syfte? 

Det övergripande syftet är att undersöka hur ett urval socialsekreterare upplever att 

samverka med polisen i arbetet som rör våld i nära relationer utifrån följande 

frågeställningar: 

 

Hur beskriver socialsekreterarna sina erfarenheter av att samverka med polisen? 

Vilka faktorer beskrivs som hindrande respektive främjande för samverkan? 

Förekommer det någon samverkan kring arbetet med riskbedömning? 

 

Fokus för denna uppsats är att belysa hur socialtjänst och polis samverkar vid våld i 

nära relation. Det jag är ute efter i intervjusituationen är socialsekreterares erfarenheter 

och upplevelser av samverkan med Polisen. Jag vill intervjua socialarbetare/socionomer 

som har erfarenheter av arbetet med våld i nära relationer, av samverkan och/eller 

riskbedömningsarbete på området. 

 

Vad blir mitt syfte med att skriva uppsatsen? 

Mitt syfte som kriminologstudent med att skriva/genomföra det här arbetet är att få en 

fördjupning i Socialtjänstens arbete med våld i nära relationer och samverkan med 

Polisen. Jag vill undersöka hindrande respektive främjande faktorer för samverkan. Min 

uppsats ämnar att beskriva hur socionomer/socialarbetare upplever arbetet med våld i 

nära relationer och den samverkan som finns. 

 

Hur är uppsatsen utformad? 

Detta är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer. Mitt mål är att intervjua 10 

socialarbetare. Tidsgränsen jag håller mig till är max 30 minuter per intervju. Om ni 

inte har möjlighet att ställa upp på en 30 minuters intervju finns telefonintervju som ett 

alternativ. Ditt deltagande betyder mycket! Du som intervjudeltagare avgör tiden och 

jag anpassar mig så gott jag kan efter din agenda. Dock ser jag helst att få genomföra 
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dessa intervjuer så snart som möjligt! Intervjufrågorna kommer inte att beröra särskilda 

ärenden som rör individer utsatta för våld i nära relation utan istället socialarbetarens 

upplevelser av arbetet. 

 

Konfidentialitetskrav 

Jag kommer att eftersträva största möjliga konfidentialitet i studien. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att underlätta transkribering. Ljudfilerna kommer att förstöras 

så fort de är överförda till utskriven text. Du som intervjudeltagare får ta del av 

transkriberingen för din intervju och samtycka till att vad jag får ta med och om det 

finns något som ska utelämnas. Intervjuerna rapporteras som resultat i form av en C-

uppsats vid Mittuniversitetet i Sundsvall.  

 

Intervjudeltagare kommer att avidentifieras så att inget resultat kan kopplas till enskilda 

individer. I det färdiga resultatet kommer endast bakgrund och yrkestillhörighet att 

röjas! Om det är någon deltagare som efter intervjun önskar utebli från att medverka så 

kommer det omgående att godkännas. Samtliga intervjudeltagare kommer att erbjudas 

ett exemplar av den färdiga analysen. Därefter erbjuds varje deltagare att ta del av den 

färdigställda uppsatsen. 

 

Frivillighetskrav 

Deltagandet för intervju är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

 

Kort presentation av mig som genomför studien 

Jag heter Harriet Ström och läser mitt sista år på Kriminologprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Under studietiden i Sundsvall har jag fått upp ögonen för 

den problematik som finns kring våld i nära relationer. Jag vill få förståelse för hur 

samverkan mellan aktörer fungerar såsom socialtjänst och polis, samt hur arbetet med 

riskbedömning för våld fungerar avseende våld i nära relationer. 

 

Vid frågor och funderingar! 
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Om ni har några frågor kring deltagande i intervju eller om detta examensarbete (C-

uppsats) i övrigt, kan ni kan ni nå mig för vidare upplysningar på mail, 

habe1209@student.miun.se, eller på mobilnummer 076 164 64 29. Min handledare för 

detta examensarbete, Helén Olsson, nås på mail hol@du.se och mobilnummer 073 270 

17 11. 

 

Appendix B Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Hur länge du arbetat som socionom? 

Hur länge har du arbetat med våld i nära relationer? 

Kan du kort beskriva ditt nuvarande arbete? 

Arbetar du i öppenvård eller med utredning och myndighetsutövning? 

 

Frågor om samverkan 

Hur ser du på socialtjänstens roll? När det gäller samverkan med Polisen? 

Finns det något du upplever som hindrande för samverkan? Något du istället upplever 

som främjande? 

Är ni överens med Polisen om hur arbetet ska gå till? Finns områden där ni har delade 

meningar? 

Upplever du att det finns tillräckligt med resurser för att stödja det dagliga arbetet med 

VIR? Vilka behov finns? 

 

Frågor om riskbedömning 

Hur ser arbetet med riskbedömning ut? Upplever du att ni har tillräckliga kunskaper för 

att utföra riskbedömningar? 

Förekommer det att ni hjälps åt med Polisen i detta arbete? Är ni överens med polisen 

eller finns delade meningar om hur arbetet med riskbedömning ska gå till? 
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I de fall socialtjänst och polis använder olika typer av riskbedömningsinstrument vid 

våld i nära relationer, kan det orsaka problem vid samverkan? Hur löser ni det i sådana 

fall? 

Hur upplever du att socialtjänsten samverkar med polisen, när det gäller olika typer av 

skyddsåtgärder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


