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SAMMANFATTNING:

Mäns  våld  mot  kvinnor  är  ett  komplext  problem  som  har  gått  från  att  vara  en  enskild 

angelägenhet  till  ett  samhällsproblem.  Statliga  utredningar  och  aktuell  forskning  visar  att 

problemet  berör  flertalet  myndigheter  och  organisationer  vilket  gör  interprofessionell 

samverkan  nödvändigt.  Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  hur  interprofessionell 

samverkan i arbetet med mäns våld mot kvinnor mellan myndigheter och kvinnojour fungerar 

i ett län i norra Sverige. Metoden baseras på kvalitativa intervjuer med fem representanter från 

Åklagarmyndigheten,  Socialtjänsten,  Polismyndigheten,  Centrum  mot  våld  samt 

Länsstyrelsen för att få en så bra bild som möjligt om vad den interprofessionella samverkan 

innebär och hur det tillämpas i praktiken. Resultatet utifrån intervjuer och tidigare forskning 

visar att den interprofessionella samverkan i arbetet med mäns våld mot kvinnor fungerar bra, 

men att  det  finns möjlighet  att  förbättra.  Det största problemet  har visat  sig vara brist  på 

resurser, vilket bidrar till att samverkansgruppen inte kan träffas så ofta som de har behov av. 

Ett exempel på detta kan vara att vissa små kommuner inte kan avsätta en personal en hel 

arbetsdag då det kan vara få anställda i en liten kommun. Vi har under studiens gång funnit 

den interprofessionella samverkan som välfungerande och nästintill en nödvändighet för att 

alla som blivit utsatta för våld i nära relationer skall kunna få effektiv hjälp. Interprofessionell 

samverkan har även visat sig vara en mycket bra metod för att kunna ge bästa möjliga hjälp 

inom en begränsad budget.

NYCKELORD:  Mäns  våld  mot  kvinnor,  interprofessionell  samverkan,  myndigheter  och 

organisationer, intimt partnervåld.

TITEL: Interprofessionalitet i arbetet med mäns våld mot kvinnor – en kvalitativ studie.

FÖRFATTARE: Sofia Olsson & Stina Olsson. 
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Introduktion

Mäns våld mot kvinnor är ett komplext socialt och samhälleligt problem som berör ett flertal 

myndigheter  och  organisationer,  vilket  gör  interprofessionell  samverkan  nödvändig. 

Germundsson (2011) definierar samverkan som ett gemensamt handlande för ett visst syfte.

Interprofessionell samverkan innebär att varje myndighet och organisation arbetar var för sig 

och samordnar sin kompetens och sina verksamheter med övriga aktörer för att möta behovet 

av  stöd till  våldsutsatta  kvinnor,  utan  att  ha  ett  gemensamt  arbetssätt.  Den gemensamma 

kompetensen  bildar  en  bredare  kunskapsbild,  vilket  har  fått  ökad  betydelse  inom  den 

offentliga sektorn (Germundsson, 2011). 

Mäns våld mot kvinnor var länge definierat som ett problem som tillhörde den privata sfären 

och det var först för cirka 30 år sen som våldet lyftes ut i det offentliga rummet (Meeuwisse, 

Sunesson  &  Swärd,  2006).  1982  kom  den  första  lagstiftningen  där  man  definierade 

misshandel mot just kvinnor. Under kvinnofridsreformen på 1990-talet (SoU 1995:60) kom 

mäns  våld  mot  kvinnor  att  ses  som  en  maktobalans  mellan  könen.  1998  kom  senaste 

uppdateringen i lagen om våld mot kvinnor och grov kvinnofridskränkning blev straffbart från 

och med 1 juli samma år (Scheffer Lindgren, 2009). 

Regeringen gick 2007 ut med ett  uppdrag på sex olika punkter för hur man ska förbättra 

arbetet med våld i nära relationer. En av dessa punkter är samverkan mellan myndigheter och 

organisationer, det vill säga interprofessionellt arbete (Brå, 2010). Brå (2010) skriver i sin 

rapport  att  under  åren  2007-2010 har  närmare  130 projekt  startat  i  Sverige,  som alla  rör 

samverkan  och  förbättringar  av  det  praktiska  arbetet.  Effekterna  av  handlingsplanen  för 

professionerna  fram  till  2010  var  ökad  kunskap  om  våld  i  nära  relationer  samt  nya 

lättillgängliga kunskapskällor (Brå, 2010).

När det gäller socialt arbete utförs det professionella arbetet mestadels av socionomer, inom 

offentliga  organisationer  såsom Centrum mot  våld,  socialtjänsten,  landstinget  och  statliga 

myndigheter.  Det  frivilliga sociala  arbetet  kring våldsutsatta  kvinnor,  bedrivs av eldsjälar, 

tidigare benämnda filantroper,  vilket  är  ursprunget till  socialt  arbete.  Samtliga delar  inom 

socialt arbete är viktiga, både de frivilliga och professionella (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 
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2006).  Enligt  6  §  i  Förvaltningslagen (1986:223)  har  Sveriges  myndigheter  skyldighet  att 

samverka med och hjälpa varandra, inom ramen för deras egen verksamhet. Enligt 2 kapitlet 1 

§ i Socialtjänstlagen har varje enskild kommun ansvar för att dess invånare får den hjälp och 

det stöd som de är i behov av, utan att inskränka det ansvar som vilar på andra huvudmän 

(Thunved, 2012). I arbetet med misshandlade barn har samverkan mellan socialtjänsten, polis, 

skola och BUP varit ett centralt och effektivt stöd till de utsatta barnen (Germundsson, 2011).

Problemformulering

Arbetet  med  mäns  våld  mot  kvinnor  är  känsligt  och  trots  det  måste  ett  flertal 

samhällsinstanser inom både kommun, sjukvård och rättsväsendet blandas in. Ofta blandas 

också  de  ideella  organisationerna,  såsom  kvinnojourer  in.  Vi  vill  undersöka  hur  en 

interprofessionell samverkan kan gå till  och hur den uppfattas av myndighetspersoner som 

ingår i den, vilka för- och nackdelar som kan komma med en sådan samverkan i ett medelstort 

län med mycket  glesbyggd och om de uppfattar  sekretessen som ett  hinder i  arbetet  med 

andra. Vi vill även se hur den interprofessionella samverkan i arbetet med mäns våld mot 

kvinnor kan ses ur ett genusteoretiskt och ett nymanagerialistiskt synsätt. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur interprofessionell samverkan i arbetet med mäns 

våld mot kvinnor mellan myndigheter och kvinnojour fungerar i ett län i norra Sverige.  

• Vilken betydelse har samverkan enligt de inblandade parterna för arbetet med mäns 

våld mot kvinnor?

• Hur  ser  kvinnojourens  roll  ut  i  relation  till  myndigheternas  roll  i  den lokala 

samverkan?

• Vilka hinder och möjligheter finns i en interprofessionell samverkan?

Tidigare forskning

Vi  har  använt  oss  av  databaserna  ProQuest  och  Kvinnsam  för  att  söka  rätt  på  tidigare 

forskning. 
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De sökord vi använt oss av har varit: 

Våld i nära relation, våld mot kvinnor, mäns våld mot kvinnor, interprofessionell samverkan,  

samverkan samt interprofessionell.

Domestic  abuse,  violence  against  women,  interprofessional  work  and  organisations  and 

authorities, collaboration.

De sökord som gav flest träffar var våld i nära relation, samverkan och domestic abuse.

I  detta  avsnitt  ska  vi  se  över  den  tidigare  forskning  som  finns  om  samverkan  och 

interprofessionalitet för att i analysavsnittet kunna jämföra och analysera den information som 

framkommer i våra intervjuer utifrån denna forskning.

Vad innebär IPV

Intimt partnervåld (IPV) innefattar fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld från en nuvarande 

eller  före  detta  intim  partner.  Miljontals  människor  drabbas  dagligen  av  IPV,  och 

antivåldsrörelser har lett till att det blivit uppmärksammat som hela samhällets problem och 

inte  längre  bara  ett  problem  mellan  två  individer  (Goodman  &  Smyth,  2011).  IPV  är 

komplext, då det är vanligt förekommande, men ändå ett undangömt problem. Det påverkar 

oftast hela familjer, vilket berör fler delar av socialt arbete än bara kvinnovåldsenheten eller 

liknande instans, både ideellt, kommunalt och organisatoriskt.  

Det finns en skillnad mellan IPV och våld i nära relation. Våld i nära relation kan förekomma 

i  ett  flertal  olika  relationer,  exempelvis  familjerelationer,  samkönade  relationer  och 

heterosexuella relationer. Hederrelaterat våld ses även det som en typ av våld i nära relation 

(NCK, 2013). I IPV är det våld mellan partners som är/har varit intima med varandra, dvs. 

haft ett fysiskt förhållande som menas (Goodman & Smyth, 2011).

Specialisering av yrken

Specialisering av yrken skapar en djupare kompetens inom olika områden. En specialiserad 

kunskap  kan  å  ena  sidan  skapa  klyftor  mellan  myndigheter  och  organisationer  då 
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professionerna får olika kunskaper som ibland inte passar ihop med varandra. Å andra sidan 

kan en specialisering i yrkesgrupperna skapa en bredare kunskapsbild vid interprofessionell 

samverkan,  då  deltagarna  i  en  samverkan  har  olika  spetskunskap som sedan sammanförs 

(Axelsson & Bihari  Axelsson, 2007; Germundsson, 2011; Miller  & Ahmad,  2000; WHO, 

2008).

Även om specialisering bidrar till en större kunskap i samverkan kan kunskap på en abstrakt 

nivå  gå  förlorad.  Kritik  har  riktats  mot  den  specialisering  som pågått  bland  yrken  inom 

myndigheter och organisationer i Sverige. Kritiken grundar sig i att helhetsperspektivet blir 

bristande,  vilket  kan  göra  att  klienterna  ibland  faller  mellan  stolarna  då  det  är  svårt  att 

bestämma vems specialistområde klienternas problem tillhör. För att en specialisering skall 

fungera behövs en bra, interprofessionell samverkan som motverkar bristande information och 

missar  i  informationen  för  att  istället  främja  klientens  välmående.  En  samverkan 

yrkesgrupperna  emellan  kan  möjliggöra  bibehållandet  av  en  abstrakt  kunskapsnivå  trots 

specialisering, då det tas in kunskap från olika yrkesområden vilka lappas ihop till en abstrakt 

kunskap (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Germundsson, 2011; Miller & Ahmad, 2000; 

WHO, 2008).   Förutom att  bibehålla en abstrakt kunskapsnivå kan en samverkan ge ökad 

kvalitet då ett flertal verksamheter kan tillföra utökande av kunskaper, kompetens och resurser 

(Germundsson,  2011;  Myndigheten  för  skolutveckling,  Rikspolisstyrelsen  och 

Socialstyrelsen, 2007).

Samverkan

Samverkan  förekommer  i  många  yrken,  exempelvis  inom sjukvården,  skolan  och  socialt 

arbete  och  ses  som något  eftersträvansvärt  (Borg,  2010).  Samverkan  är  en  process  som 

utvecklas och förändras över tid, det finns ingen egentlig struktur för hur samverkan skall vara 

och därför ser all samverkan olika ut. En samverkan är vad deltagarna gör den till. Det krävs 

ett visst arbete för att upprätthålla en samverkan och dessutom göra den meningsfull (Borg, 

2010).

Ett  förtydligande  värt  att  nämnas  är  att  med  interprofessionell  samverkan  menas  inte  att 

samtliga  myndigheter  skall  utföra  samma arbetsuppgifter  utan alla  professioner  skall  vara 

medvetna om deras arbetsuppgift och roll i samverkan. Likväl ingår det i interprofessionell 
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samverkan att samtliga samverkanspartners skall vara medvetna om hur samverkan fungerar 

och vad som är målet med just deras samverkan (Lindholm, 2010).

Kelly & Coons (2012) berättar  att  syftet  med samverkan inom sjukvården är att  förbättra 

diagnostisering,  underlätta  för  patienterna,  erbjuda  bättre  rehabilitering  samt  att  förbättra 

patienternas hälsa överlag.

Lagrum historiskt och nutid

Som  ovannämnt  kan  våld  i  nära  relation  vara ett  brett  område  med  våld  i  även 

familjerelationer eller samkönade relationer som i heterosexuella relationer. Vi har dock i vår 

studie valt att begränsa oss till samhällsfenomenet mäns våld mot kvinnor.

Liljeqvist  (2001) beskriver att  det  finns en fasad av respektabilitet  och offentlig  tystnad i 

Sverige som gör att män kan dölja sin våldsutövning mot kvinnor än i modern tid. Våld i nära 

relation blev kriminaliserat redan 1864 då våld mot maka blev straffbart i Sverige. Därefter 

tog det mer än hundra år innan nästa lag mot kvinnovåld kom. När nästa lag kom, 1965, blev 

våldtäkt inom äktenskapet straffbart (Scheffer Lindgren, 2009).

Kvinnomisshandel kom att bli ett enskilt åtal 1982 och var inte längre "bara" misshandel, utan 

misshandel av kvinnor (Scheffer Lindgren, 2009). Under kvinnofridsreformen på 1990-talet 

(SoU 1995:60) kom mäns våld mot kvinnor att ses som en maktobalans mellan könen. Den 

senast införda lagen mot våld i nära relation kom 1998 då blev grov kvinnofridskränkning 

straffbart från och med 1 juli 1998 (Scheffer Lindgren, 2009). Trots införandet av lagen år 

1998 har våld mot kvinnor inte minskat (Brå, 2010; Friström, 2010).

I SoL § 5:11, 2st. står det att “Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har 

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

för  att  förändra  sin  situation”  (Thunved,  2012). Att  vara  utsatt  för  fysiskt,  psykiskt  eller 

sexuellt våld samt hot om våld i nära relation försämrar det allmänna hälsotillståndet, både 

fysiskt och psykiskt. Det som går att se idag är att kvinnor i högre utsträckning är utsatta för 

grövre våld i hemmet. Våldsutsatthet kan i ett senare skede även leda till sjukskrivning ifall 

den  fysiska  eller  psykiska  hälsan  är  skadad.  En  sjukskrivning  tar  kvinnorna  ifrån 
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arbetsmarknaden,  vilket  skapar  ett  fortsatt  reproducerande  av  könsmaktsförhållandena 

(Heimer och Sandberg, 2010).

Inom all myndighetsutövning finns sekretesslagstiftning (Offentlighets- och sekretesslagen, 

OSL) som säkerställer individers integritet. Sekretessen får enligt 25 & 26 kap. OSL brytas 

mellan myndigheter ifall personen i fråga inte lider men, men då bara mellan myndigheter i 

samma kommun eller inom samma landsting (Munck, 2011). Sekretessen skulle då kunna bli 

ett  hinder för interprofessionell  samverkan mellan myndigheter  och landsting,  vilket är en 

vanlig förekommande samverkan i arbetet med mäns våld mot kvinnor (Lindholm, 2010).

Forskning specifikt om interprofessionell samverkan i arbetet med mäns våld mot kvinnor är 

ett  outforskat  område  vilket  har  gjort  det  svårt  att  hitta  information  om  dessa  områden 

tillsammans.  Med denna studie  strävar  vi  efter  att  sammansvetsa  interprofessionalitet  och 

arbetet med mäns våld mot kvinnor.

Teoretiska utgångspunkter

Nymanagerialism

Vi har valt nymanagerialismen som en teoretisk utgångspunkt då vi varit intresserade av hur 

det  sociala arbetets  profession  vuxit  fram  historiskt,  samt  hur  det  påverkar  det 

interprofessionella  arbetet  i  dagens  samhälle  ur  ett  ekonomiskt  perspektiv  samt  hur 

samhällsstrukturen förändrats vilket lett till att professionen socialarbetare fått en ny innebörd. 

En historisk stämpel 

Socialarbetare  var,  som tidigare  nämnt,  filantroper  från  allra  första  början.   Filantroperna 

representerades av vita kvinnor från medel- eller överklass som skulle arbeta med och hjälpa 

dem från lägre klasser, vilka hade ont om pengar och hjälpa dem genom ”konkret service”, 

vilket  främst  innebar  bidrag  och  materiell  hjälp  till  de  fattiga.  Denna  idealbild  av 

socialarbetare kvarstår till  stor del än i dag då majoriteten av socialarbetare består av vita 

kvinnor från medelklassen. När socialt arbete övergick från att vara en välgörenhetsfråga till 

att arbeta professionellt med enskilda fall, fick yrket legitimitet och statligt ekonomiskt stöd, 

vilket gjorde yrket beroende av staten. De frivilliga välgörenhetsarbetarna hade inte samma 
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ekonomiska möjlighet att utföra arbetet och fick därav inte samma uppskattning längre då den 

statliga formen av socialt arbete hade fått större legitimitet (Dominelli, 2004).

Framväxten av dagens byråkratiska samhälle 

Enteman (1993) beskiver managerialism som en internationell ideologi som grundar sig i den 

ekonomiska,  sociala  och  politiska  ordningen  av  avancerade  industrialiserade  samhällen. 

Ideologin uppstår av uppfattningen om att samhället är lika med summan av de transaktioner 

som gjorts av de organisatoriska ledningarna. Pollitt (1990:1) menar att managerialismen på 

så sätt suddat ut den välfungerande, idylliska, byråkratiska världen för att få tjäna mer pengar. 

Med den nya managerialismen kom förändringar även inom byråkratin i det sociala arbetet – 

socialarbetare arbetade inte på samma sätt längre utan fick lära sig att lyssna på klienten och 

se att alla människor är lika mycket värda oberoende av klasstillhörighet. En annan mycket 

viktig  faktor  som  kom  med  den  nya  managerialismen  är  övervakning  av  arbetet,  vilket 

minskade det enskilda arbetet och gjorde socialt  arbete till  en större angelägenhet som rör 

staten och högre chefer som ser över det enskilda arbetet hos socialsekreterare vilket syftar till 

att minska felaktigheter i arbetet (Dominelli, 2004).

Interprofessionell  samverkan  sätter  krav  på  socialarbetares  kompetens,  att  kunna  arbeta 

reflexivt  och  kritiskt,  vilket  kräver  praktisk  erfarenhet  och  djup  teoretisk  kunskap för  att 

kunna appliceras  på det  praktiska arbetet.  Det  kräver  att  socialarbetare  tänker  och känner 

samtidigt  som de gör sitt  arbete  – och applicerar  praktiska,  intellektuella  och emotionella 

element i varje individuellt fall (Dominelli, 2004).

Genusteori

Genus och kön är av hög relevans för arbetet med mäns våld mot kvinnor. Genusteori har 

fokus på hur kön socialt skapas och framställs,  men även på maktrelationer mellan könen. 

(Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006).

Kön går att se på två sätt; dels biologiska faktorer (snippor och snoppar) och dels om hur 

könen skapas i en social kontext, dvs. genus. Genus ser till hur könen tillskrivs olika normer 

för vad som är “normalt” för, och förväntas av, respektive kön (Magnusson, 2002). Det finns 

föreställningar om vissa egenskaper som tillskrivs vardera kön, såsom att förklara pojkars och 
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mäns “busighet” och aggressivitet med det manliga hormonet testosteron, och att hormonet 

skapar dessa egenskaper för det manliga könet, det är alltså en kroppslig förklaring (Connell, 

2002).  

Det finns ofta en uppfattning i samhället om att män tycker om sport och andra fritidsintressen 

där han får utlopp för sin aggression, medan kvinnor gillar att brodera och skvallra med andra 

kvinnor,  samt  att  vara  omhändertagande  gentemot  andra.  Denna  föreställning  om  att 

egenskapsskillnader  ses  som naturliga  beroende på  könstillhörighet  är  socialt  accepterat  i 

samhället. Detta är ett tydligt exempel på skapandet av genusföreställningar. Det finns dock 

inga fakta  som stödjer att  biologiska skillnader  såsom könsdelar  ska kunna påverka vilka 

personliga  egenskaper  en  människa  har  (Connell,  2002).  Normerna  i  samhället  beskriver 

kvinnan som underlägsen  mannen.  Dessa normer  kan också ha betydelse  om man ser på 

antalet kvinnojourer respektive mansjourer som finns. Bilden av kvinnor som underlägsna och 

utsatta  samt  i  behov  av  hjälp  och  stöd  har  lett  till  att  det  finns  en  mycket  större  andel 

kvinnojourer än mansjourer  i  Sverige.  Det  finns cirka 20 mansjourer i  Sverige (genus.se) 

medan det finns cirka 100 kvinno-/tjejjourer (roks.se). 

Dålig impulskontroll, aggressivitet, fysisk styrka och våld ses ofta som manliga attribut. Små 

pojkar slåss och stora män krigar (Nihlén & Nilsson, 2006). Då män är normen, det normala 

som övriga ska försöka leva upp till,  måste kvinnan vara “den andra” för att männen ska 

kunna peka ut sin normalitet.  Detta  synsätt  leder till  att  kvinnor måste  framhävas,  medan 

männen inte behöver nämnas, då de redan är tagna för givet av samhället.  Ett exempel på 

detta kan vara att man säger “fotboll” och “damfotboll” (Mattson, 2010). Historiskt sett var 

det inte alls ovanligt att en kvinna fick skulden när hon blivit utsatt för att brott av en man 

baserat på könsrollernas uppdelning, mannens rättigheter och kvinnans plikt att uppfylla hans 

krav både inom ett förhållande och i samhället i övrigt (Magnusson, 2002). 

Hirdman, Bohman & Rörslett (1995) beskriver att när man talar om kvinnan som underordnad 

mannen kan man också tala om patriarkat,  något som ofta  skapar en tillbakablick till  hur 

samhället såg ut förr där det fanns en “fadersmakt” i alla hushåll. Fadern hade alltid sista ordet 

och alla skulle göra som han önskade utan att ifrågasätta, han kunde bete sig hur han ville 

utan att någon skulle reagera på hans beteende. Ett exempel på detta kan vara att ta av sig 

leriga skor när man är inomhus, som var en självklar handling för övriga familjen, men om 

fadern önskade gick han in med skorna och modern eller döttrarna fick sopa efter honom. 

Sönerna kom i tonåren att få “ärva” vissa av dessa privilegier, och fick fler rättigheter och mer 
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frihet  än döttrarna  i  familjen.  Pojkarna i  familjen  fick studera,  medan flickorna  behövdes 

hemma som pigor och utföra “kvinnogöra” såsom att tvätta männens kläder. Respekten som 

kvinnorna i familjen hade för patriarkaten innehöll mycket rädsla, ett underliggande hot om 

våld, vilket bidrog till att synen på mannen som maktinnehavare blev legitim, något som finns 

kvar  än  idag.  Var  mannens  överordnade  position  hotad  kunde  han  ta  till  våld  för  att 

vidmakthålla sin position, idag är inte detta lika vanligt men förekommer fortfarande i vissa 

fall.  Mannen får  större respekt  i  samhället  än kvinnan får,  och söner  i  en familj  får  mer 

privilegier än döttrarna. Det underliggande våldet är något som hängt kvar sedan patriarkatet 

och finns med oss än idag. Männen har mer rättigheter och respekt med sig, och har en mer 

privilegierad position i samhället. 

Hirdman  (2001)  beskriver  manlighet  och  kvinnlighet  och  hur  det  utifrån  de  samhälleliga 

normerna anses viktigt att särskilja dessa från varandra. En kvinna som gör ett ”mansjobb” 

kan uppskattas genom att hon anses vara lika duktig som en man, d.v.s. att det utgår från 

henne och kräver att hon kan leva upp till normen av en man. Om det är tvärtom, dvs. män 

som ska göra ett ”kvinnojobb” så är det viktigt att manligheten inte kränks, att yrket får mer 

status och blir ett professionellt yrke som kräver utbildning. I detta fall är det samhället som 

måste förändras och anpassas till att passa mannen som är normen som samhället utgår från 

(Hirdman, 2001).

Språket har visat sig ha stor betydelse  för hur det “sociala könet” skapas. Det finns stora 

skillnader  i  språkbruket  hos  människor  beroende  på  vilken  könstillhörighet  de  har.  Att 

kvinnor  och  män  formulerar  sig  på  helt  olika  sätt  är  ett  tydligt  exempel  på  en  social 

konstruktion av kön. Enligt normen är kvinnan mycket artig och undergiven mannen i sitt 

språk,  hennes meningar är snarare frågor än påståenden. Mannen å andra sidan har enligt 

normen rätt att visa sin makt i sitt sätt att tala och kan vara brysk, avbryta en kvinna, ignorera 

henne eller styra och vinkla samtalet till sin fördel. Mannen får nästan alltid mer respekt som 

talare  än en kvinna får,  även om de talar  om samma saker  (Easteal,  Bartels  & Bradford, 

2010).  Nihlén & Nilsson (2006)  menar  att  många gånger  är  maktutövning  omedveten  då 

mannen som norm har  funnits  under  en väldigt  lång tid  och de flesta  följer  den utan att 

reflektera över att det reproducerar orättvisan mellan könen, språket kan vara en av dessa 

omedvetna normer som människor följer utan att reflektera över. 

Ett exempel på en social konstruktion av kön kan vara “kvinnliga yrken”. Sakkunniga menar 

att det inte är en tillfällighet att vissa yrken utgörs av 70 % kvinnor, men är dåligt avlönade 
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om man jämför med andra mer “manliga” yrken som kräver likartad kompetens. Vilka yrken 

som är  “kvinnliga”  och  “manliga”  baseras  på  könsrollerna.  Omsorgsyrken  betraktas  som 

”kvinnliga yrken” då att  vara omhändertagande ses som ett  kvinnligt  drag (Hatch,  1997). 

Socialt  arbete  har haft  svårt  att  få en accepterad status  och ses som ett  ”riktigt  yrke”  till 

skillnad  från många andra mansdominerade  yrken.  Inom socialt  arbete  får  manliga  chefer 

högre status än kvinnliga (Dominelli, 1996).   De rådande normerna om vad som är manligt 

och  vad  som är  kvinnligt  handlar  om maktrelationer  och  enligt  genusteorin  finns  det  en 

hierarki bland könen där män är överst i hierarkin (Lindholm, 2010). Yrket socialarbetare ses 

som ett typiskt kvinnligt yrke, och är kvinnodominerat. Män uppmuntras som tidigare nämnt 

redan  i  barndomen  till  att  vara  hårda  och  starka,  medan  kvinnor  är  undergivna  och 

omhändertagande. Connell (2002) menar att det inte alls är överraskande att de yrken som 

inbegriper våldsanvändande såsom polis och militär etc. får stämpeln “manligt yrke”. Kvinnor 

tenderar att välja yrken som rättar till följderna av våldsanvändandet såsom sjuksköterska och 

socionom etc. 

Det är viktigt att socionomer får utbildning i, och förstår kopplingen mellan, genus och våld 

samt förstår hur ett  förhållande med partnervåld kan se ut och får verktyg för att lära sig 

hantera  problemet  på  bästa  sätt  efter  vad  situationen  kräver.  Det  är  även  viktigt  att 

socialarbetare  ser genusaspekten och tar  den på allvar,  men inte utesluta att  det  även kan 

finnas andra aspekter och orsaker inblandade (Gilfus m.fl., 2010). Som tidigare nämnt är våld 

i nära relationer inte alltid mellan man och kvinna. Våld i samkönade relationer är inte ett väl 

utforskat  ämne  än,  men  det  finns  en  konsensus  inom  forskningsvärlden  om  att  våld  i 

samkönade  relationer  är  till  stor  del  likt  våld  i  heterosexuella  förhållanden  med  de  olika 

typerna av våld – fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och hot om våld. Våld i samkönade 

relationer har liksom IPV en grund i maktrelationer och utövande av makt. Våld i samkönade 

relationer kan även påverkas av samhällets negativa attityd,  den införlivas och integreras i 

homosexuellas självbild. Det i sig kan skapa en stress - att ses som en minoritet (Heimer och 

Tung Hermelin, 2009).

Metod

Intervjupersoner

I  studien  har  fyra  intervjuer  genomförts;  1)  med  samordnaren  på  Länsstyrelsen,  2) 

projektledaren från Centrum mot vålds projekt mot våld i nära relationer, 3) åklagare som 
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arbetar med våld i nära relationer  på Åklagarmyndigheten samt 4) en socialsekreterare  på 

Mottagningsteamet  på  den  undersökta  kommunens  socialtjänst.  Samtliga  ingår  i  det 

undersökta  länets  interprofessionella  myndighetssamverkan.  Avsikten  med  de  genomförda 

intervjuerna är att få kunskap om interprofessionalitet mellan myndigheter och organisationer 

samt att  få reda på vad som är specifikt  för det valda länet  i arbetet  med mäns våld mot 

kvinnor.  Ett  ytterligare  mål  med  de  genomförda  intervjuerna  var  att  ta  del  av 

intervjupersonens subjektiva upplevelse av sin roll i den interprofessionella samverkan.

Vår urvalspopulation har varit myndighetsutövare som arbetar med mäns våld mot kvinnor, 

samt ingår i den lokala samverkan som länsstyrelsen håller i. Vi har gjort ett målstyrt urval 

utifrån  Länsstyrelsens  figur  (se  bild  nedan)  som  beskriver  vilka  som  ingår  i  den 

interprofessionella myndighetssamverkan. Ett målstyrt urval innebär att vi valde ut vilka fem 

personer vi ville intervjua utifrån bilden vi tidigare nämnt (Bryman, 2011). Vårt urval som 

innefattar  kommun,  polis,  länsstyrelse  och  åklagarmyndigheten.  Vi  valde  det  målstyrda 

urvalet  då  vi  tyckte  att  det  passade  bäst  till  vår  studie  utifrån  den  begränsning  av 

samverkanspartners  som ingår  i  den  lokala  interprofessionella  samverkan.  Vi  kontaktade 

samtliga myndigheter bortsett från Landstinget, då vi inte ansåg att tid fanns att genomföra en 

femte intervju. Vi fick ett bortfall i studien från polismyndigheten, men ur övriga grupper har 

vi en representant ur varje grupp, förutom från Regionförbundet/Kommunerna där vi har två 

representanter.  Efter  att  vi  gjort  vårt  urval  tog vi  kontakt  med  de olika  myndigheter  och 

organisationer som verkade mest relevanta för vårt arbete. Dock fick vi ett bortfall då den 

representant från Polisen som vi bestämt träff med aldrig kom till mötet. Vi utgick som sagt 

från bilden nedan, och inget annat, dock tyckte vi att det kan vara intressant att veta att tre av 

intervjupersonerna var kvinnor och en intervjuperson var man då vi kommer att diskutera kön 

och yrken inom socialt arbete utifrån genusteori.
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Källa: Handlingsplan för att motverka våld i nära relation 2012-2013

Material

Vi  har  undersökt  den  interprofessionella  samverkan  mellan  alla  instanser  utifrån  ett 

myndighetsperspektiv  där  samtliga  medverkande  har  ett  lagstadgat  ansvar.  Vi  är  dock 

medvetna  om  att  kvinnojouren  och  andra  ideella  verksamheter  har  central  betydelse  för 

arbetet  med  mäns  våld  mot  kvinnor.  Kvinnojouren  kommer  att  beskrivas  utifrån  olika 

myndighetsperspektiv  i  rapporten  men  inte  utifrån  deras  eget  eller  andra  ideella 

organisationers perspektiv. Vi har valt att göra denna avgränsning och inte intervjua dem på 

grund av tidsbrist från vår sida och resursbrist från deras sida. Dock skulle det varit intressant 

för vår undersökning att  även få med de ideella  organisationernas perspektiv,  men arbetet 

skulle blivit för stort och även tidspressen. 

Valet  av  en  kvalitativ  metod  var  för  att  få  en  mer  ingående  inblick  i  hur  den 

interprofessionella  samverkan fungerar  i  praktiken  samt  vilka  utmaningar  och möjligheter 

som  medföljer  denna.  Vi  är  medvetna  om  att  våld  i  nära  relationer  förekommer  i  fler 
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relationer  än  bara  de  heterosexuella  (Winberg  &  Sahlström,  2003),  dock  har  vi  valt  att 

begränsa vår studie till  det heterosexuella våldet där mannen är förövaren. Att vi valt just 

mäns våld mot kvinnor beror på att denna typ av partnervåld är den mest uppmärksammade i 

media och även i tidigare forskning. Vilket var något som blev mycket tydligt när vi sökte 

tidigare forskning, då de flesta sökträffarna behandlar heterosexuellt våld. Avgränsningen till 

heterosexuellt  våld  och  inriktningen  på  mäns  våld  mot  kvinnor  gjorde  att 

informationsinsamlingen dels  varit  enklare,  och har även gett  en bredd av forskning som 

kunnat styrka den information som framkom i intervjuerna vilket bidrog till att analysen av de 

framkomna resultaten således blivit mer validerade (Kvale och Brinkmann, 2009).

Procedur

Datainsamling:

Vi  valde  att  använda  oss  av  kvalitativa,  semistrukturerade  intervjuer  och  hade  en  mall 

(intervjuguide) vi utgick ifrån, och ställde samma frågor till alla myndigheter. Vi valde dock 

att  lägga  till  en  eller  två  frågor  till  varje  intervju  som  passade  specifikt  till  de  olika 

myndigheterna, se bilagor. I kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer ställs öppna frågor som 

ger den intervjuade tid att reflektera och utveckla sina svar (Bryman, 2011). Dessutom finns 

det en möjlighet till följdfrågor utifrån intervjupersonens svar, s.k. "andrafrågor". För att ställa 

"andrafrågor" krävs ett  aktivt  lyssnande från intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 

tänkte  inte  skicka  ut  intervjufrågorna  till  våra  intervjupersoner,  dock  ville  en  av  våra 

intervjupersoner se frågorna innan, och då skickade vi ut frågorna till hen. 

Hur gick intervjuerna? 

Intervjuerna genomfördes i samtliga intervjupersoners arbetsrum under deras arbetstid.

Tre  av  våra  intervjuer  gick  smidigt,  intervjupersonerna  förstod  våra  frågor  direkt  och 

intervjuerna flöt på bra, utan allt för många pauser där ingen sade någonting. Dock var det en 

av intervjuerna som blev problematisk då intervjupersonen ifrågasatt våra frågor och vi fick 

förklara flera gånger vad vi menade. Detta ledde till att vi blev osäkra, vilket i sin tur ledde till 

att frågorna blev ännu mer diffusa. Hela intervjun blev kaotisk och oorganiserad, och det var 

också den intervju vi fick ut minst användbar information från. Vi kan i efterhand känna att vi 

var oförberedda inför intervjun, och detta blev uppenbart  för oss när vi  inte riktigt  kunde 

förtydliga  och  utveckla  de  frågor  som intervjupersonen  ifrågasatte  på  ett  bra  sätt.  Denna 
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intervju genomfördes också i slutet av arbetsdagen, något som vi tror kan ha bidragit till att 

intervjun inte blev så bra som vi hoppats på. 

Vad har varit svårt?

Vi upplevde det svårt att formulera intervjufrågor som skulle passa alla myndighetspersoner 

som vi genomförde intervjuer med.  Vi tycker  att  vi  ändå lyckades  relativt  bra med detta. 

Transkriberingen  var  också  svår,  ibland  kunde  ljudet  på  inspelningen  bli  otydligt  och  då 

kunde det vara svårt att urskilja exakt vad intervjupersonen sade. 

Vad har varit lätt?

Vi  hade  turen  med  oss  när  vi  sökte  intervjupersoner,  först  hittade  vi  bilden  över 

myndighetssamverkan i länet, när vi sedan kontaktade de myndigheter vi ville intervjua gick 

det smidigt, alla utom kvinnojouren tackade ja till att delta. Vi fick även tid för intervjuerna 

med ganska kort varsel vilket underlättade för oss då vi fick mer tid till att transkribera och 

analysera det insamlade materialet. 

Val av dataanalysstrategi eller tolkningsstrategi(er)

I  analysen  besvaras  samtliga  frågeställningar  var  för  sig  med  hjälp av tidigare  forskning, 

teoribildningar och insamlat intervjumaterial. Det material som framkom i intervjuerna och 

tidigare forskning analyseras utifrån nymanagerialism och genusteori. 

Heimer och Tung Hermelin (2009) kritiserar dock våld i nära relation som forskningsområde. 

Den forskning som finns visar att det är många delar som spelar in i och skapar våld i nära 

relation, detta kan även lätt förändras över tid om ett år kanske våld i nära relation ses på ett 

annorlunda sätt. Detta har vi tänkt på när vi sökt information. Vi har varit noga med att alltid 

ta den senaste upplagan av lagar och i största möjliga mån även den senaste forskningen.

För att säkerställa den framkomna informationen under intervjuerna, har vi transkriberat våra 

intervjuer  ordagrant  och  översatt  från  tal  till  text  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  Först 

analyserades  det  transkriberade  materialet  genom  meningskoncentrering,  där  långa  svar 

förkortades till det centrala i meningen, vi valde att utesluta alla hostningar, nysningar och 

överflödiga  ord/läten  etc.  för  att  får  en  “renare”  och mer  hanterbar  text  till  när  vi  skulle 
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redovisa  och  analysera  studiens  resultat.  Det  är  svårt  att  göra  en  objektiv 

meningskoncentrering, då vi utifrån våra egna erfarenheter ser innebörden av intervjuerna. Vi 

har  försökt  göra  meningskoncentreringen  så  objektiv  som det  är  möjligt,  och  utgått  från 

tidigare forskning och teorier när vi valt ut innebörden.

Redovisning av arbetsfördelning 

Vi har samarbetat genom hela uppsatsförloppet, med ett gemensamt Google-docs-dokument, 

där vi hade varsin "skrivfärg" så det gick att se vad som var nytt i dokumentet och vem som 

skrivit vad. I slutet av ett skrivpass färgade vi texten svart, förutom det som vi inte visste om 

det skulle stå kvar - det färgade vi rött. Vi har arbetat i samma dokument, från olika datorer, 

samtidigt som vi suttit och diskuterat vad som ska skrivas in vart och om språket såg bra ut. 

På så sätt har vi båda kunnat vara lika delaktiga. Samarbetet har gått bra, och vi har kommit 

varandra närmre under uppsatsens gång.

Diskussion av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Validitet kan i en kvalitativ studie kortfattat beskrivas som att man mäter det man ska mäta, 

och inget annat.  Att  generalisera  en kvalitativ  studie kan vara problematiskt  då urvalet  är 

begränsat jämfört med urvalet i en kvantitativ studie (Bryman, 2011). Vår avsikt var att söka 

kunskap  om  den  subjektiva  upplevelsen  för  yrkesverksamma  i  den  interprofessionella 

samverkan i det valda länet genom intervjuer, vilket också är vad vi gjort, d.v.s. vi har gjort 

det vi från början hade som avsikt att göra (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi informerade våra 

intervjupersoner om hur vi tänkt använda den information vi fick under intervjuerna både 

muntligt och skriftligt. Vi har styrkt den information vi fått ut av våra intervjuer med teori och 

tidigare forskning. På så sätt går det att se en validitet i vårt metodval (Bryman, 2011). 

Då vi gjort en kvalitativ studie, blir begreppet reliabilitet svårt att tillämpa. Bryman (2011) 

skriver  att  reliabilitetsbegreppet  är  mer  aktuellt  i  en  kvantitativ  studie  då  en  kvantitativ 

forskare  vill  kunna mäta  sina  resultat,  något  som en  kvalitativ  forskare  inte  kan  göra  på 

samma sätt. Därav är reliabilitet svårt att diskutera då det inte kan kontrolleras på samma sätt i 

en kvalitativ studie som i en kvantitativ där reliabilitet är viktigt. Vi har dock gjort det vi kan 

för  reliabiliteten  genom  att  vi  författare  var  för  sig  transkriberat  varje  intervju  för  att 
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säkerställa  att  vi  fått  samma  information.  Kvale  &  Brinkmann  (2009)  kallar  denna 

“dubbelkontroll” för “en kvantifierad reliabilitetskontroll”.

Diskussion av etiska frågor vid datainsamling

Vi  har  valt  att  redovisa  etiska  frågor  utifrån  de  fyra  etiska  forskningsprinciperna,  vilka 

Bryman (2011) beskriver som viktiga nyckelbegrepp. Vi kommer nedan att redovisa dessa var 

för sig och förklara hur vi tillämpat dem i vår studie.

Informationskravet 

Vi har informerat våra intervjupersoner om syftet med vår studie och hur vi tänker använda 

den  information  som  framkommer  under  intervjuerna  i  vår  uppsats.  Vi  har  förklarat  att 

deltagandet är frivilligt och att de får avbryta sitt deltagande när de vill.

Samtyckeskravet

Eftersom  deltagandet  är  frivilligt  har  vi  fått  ett  informerat  samtycke  från  våra 

intervjupersoner, I detta framgår även att de har rätt att ångra sig.

Konfidentialitetskravet

Då vi som författare har ett viktigt ansvar över personuppgifter, har vi förvarat dessa säkert, 

samt säkrat konfidentialiteten genom att göra våra intervjupersoner anonyma och inte heller 

skriva  ut  i  vilket  län  vi  utför  vår  forskning  så  att  ingen  identitet  kan  bli  röjd.  Genom 

meningskoncentreringen har vi tagit bort karaktäristiska ord för intervjupersonerna, vilket gör 

det svårare att spåra vem intervjupersonen är. Ingen av intervjupersoner hade något emot att 

vi benämnde var de arbetade, och trots att vi inte såg några risker med att skriva ut var vi 

genomförde studien valde vi att inte skriva ut i vilken län studien genomfördes, då vi inte 

anser detta relevant för studiens resultat.  Då vi inte kommit i kontakt med de våldsutsatta 

kvinnorna, utan endast myndighetspersoner, har vi inte inkräktat på någons privatliv.

Nyttjandekravet 

Vi förklarade för våra intervjupersoner att intervjuerna som genomfördes endast kommer att 

användas till denna studie och inte användas till någon annan studie i framtiden. 
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Vi  har  tagit  upp  samtliga  etiska  krav  i  vårt  informationsblad  som  vi  gett  till 

intervjupersonerna, se bilaga 1. 

Resultatredovisning och analys

Beskrivning av den myndighetsstyrda interprofessionella samverkan

Vår intervjuperson från Länsstyrelsen ville understryka att modellen vi utgått från i vårt urval 

inte är helt fullständig. Modellen är regional, men kan appliceras på ett nationellt plan. Ett av 

fynden i studien har varit att den interprofessionella samverkan är större än vad som framgår i 

informationen  från  myndigheter  och  organisationer  till  allmänheten.  Regeringens 

samverkansuppdrag gör att myndigheter är skyldiga att samverka och Länsstyrelsen står för 

att samverkan sker. Borg (2010) menar att samverkan är en process som utvecklas över tid. 

Det finns ingen mall för hur en samverkan skall se ut, utan det är upp till deltagarna. I vårt 

undersökta län har de utvecklat en egen modell för vilka som skall ingå i samverkan och hur 

ofta de ska träffas. Vår intervjuperson från länsstyrelsen berättade om länsstyrelsens roll i 

samverkan. 

“Där gäller det ju för länsstyrelsen att vara sammankallande och driva på och ta in  

vad dom anser och så, och sen fånga upp underifrån eller från andra myndigheter  

och andra nivåer till  myndighetsstyrgruppen, så att man liksom samlar arbetet på  

något sätt. Det är en av rollerna, i det ingår även att ingå i andra nätverk och starta  

upp nätverk om det behövs.” Intervju med länsstyrelsen (2012-10-29).

Borg  (2010)  beskriver  att  det  krävs  ett  visst  arbete  för  att  upprätthålla  en  fungerande 

samverkan, och att ha en person som sammankallar och ser till att samverkan är möjlig och 

blir  av  gör  det  möjligt,  som  det  är  i  vårt  undersökta  län,  att  skapa  en  välfungerande 

samverkan.  Det  framkom i  studien  att  länsstyrelserna  har  ett  regeringsuppdrag  och  varje 

länsstyrelse  har  en  eller  två  personer  som ska  stärka  samverkan  och  samordning  på  de 

områden de behövs. En annan del i länsstyrelsens arbete är att ha koll på hur samverkan i 

länet går och återrapportera det till departementet. Våra övriga intervjupersoner har inte denna 

kontrollerande roll över samverkan. Intervjupersonerna från socialtjänsten och Centrum mot 

våld arbetar individnära med klientkontakt, medan Åklagarmyndigheten ger Polisen direktiv i 
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en utredning om IPV och har en väldigt begränsad kontakt med de som utövat eller blivit 

utsatta för våld i nära relation.

Dominelli  (2004)  beskriver  nymanagerialism  och  förklarar  utifrån  denna,  hur  det  sociala 

arbetet  övervakas  av staten och högre chefer  med syfte  att  minska felaktigheter  i  arbetet. 

Länsstyrelsens roll kan på så sätt beskrivas som väldigt nymanagerialistisk, då syftet är att 

kontrollera det praktiska samverkansarbetet och återrapportera det till regeringen.

En viktig sak att belysa är att rättsväsendet och polismyndigheten är mansdominerade yrken 

och har stor roll i den interprofessionella samverkan vi undersökt. Enligt Hirdman (2001) är 

det viktigt att skilja på vad som anses vara manligt och vad som anses vara kvinnligt om man 

ska följa samhällsnormen, där normen är mannen. Connell (2002) berättar att “manliga yrken” 

ofta  inbegriper  våldsanvändande,  medan  “kvinnliga  yrken”  handlar  mer  om  att  reparera 

våldsanvändandets  följder  och  väljer  ofta  ett  omsorgsyrke.  Hirdman  (2001)  understryker 

vidare att en kvinna som utför något “manligt” lever upp till att göra något som “en riktig 

karl” i positiv bemärkelse t.ex. en kvinnlig polis eller lastbilschaufför. En man som utför en 

“kvinnlig” syssla anses vara “mindre man” i negativ bemärkelse t.ex. en manlig sjuksköterska 

eller  flygvärdinna.  Om  en  yrkesroll  förändras  och  går  från  kvinnodominerat  till 

mansdominerat, följs detta ofta av utbildningskrav så att yrket ska ses som mer professionellt 

och därmed mer manligt då det anses som ett bättre yrke. Detta är något som även Magnusson 

(2002)  menar  på  och  kallar  för  en  hierarki  mellan  könen  där  män  fortfarande  anses 

överordnade  kvinnor  i  samhället.  Mansdominerade  yrken  blir  högre  i  hierarkin  än 

kvinnoyrken.  Nihlén  och  Nilsson  (2006)  beskriver  en  samhällelig  norm  där  männen  är 

överordnade  kvinnor.  Risken  med  en  interprofessionell  samverkan  där  både  kvinno-  och 

mansdominerade  yrkesgrupper  finns  representerade  kan  då  bli  att  de  kvinnodominerade 

yrkena kan komma att bli överkörda av de manliga.

Kvinnojourens roll i samverkan

Heimer och Tung Hermelin (2009) beskriver våld i nära relation som något som sker i fler 

relationer än heterosexuella.  En nära relation kan även vara en samkönad relation eller en 

familjerelation.  Magnusson  (2002)  beskriver  kön  som något  socialt  konstruerat,  och  inte 

endast  en  biologisk  aspekt  (kroppsliga  olikheter  baserat  på  kön).  Detta  bidrar  till  att  vi 

värdesätter människor olika baserat på könstillhörighet där olika egenskaper tillskrivs de olika 
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könen. Ett exempel kan vara att män anses hårda och bråkiga och kan vara aggressiva utan att 

det är någonting som anses stötande med detta. Att män ses som bråkiga skylls  ibland på 

testosteron, det manliga könshormonet som ska få dem att bete sig på ett mer aggressivt sätt 

än  kvinnor.  Kvinnor  anses  vara  omhändertagande  i  sin  natur  och  vill  ta  hand  om  sin 

omgivning.  Detta  är  ett  mycket  tydligt  exempel  på  en  social  konstruktion  av  genus,  att 

tillskriva egenskaper beroende på könstillhörighet (Connell, 2002). 

Mannen tillskrivs  bättre  egenskaper  och  ses  bättre  och  starkare  än  kvinnan som ses  som 

underlägsen mannen. Detta kan vara en anledning till att kvinnan till stor del får offerrollen 

och mannen förövarrollen i en våldsrelation. Siffror från Riksorganisationen för kvinnojourer 

och tjejjourer i Sverige (roks.se; genus.se) visar på att det finns gott om kvinnojourer, medan 

det endast finns ett fåtal mansjourer i landet, något som vi tror stärker bilden av kvinnan som 

underlägsen och mycket mer utsatt i samhället och som någon i behov av hjälp. I vår studie 

underströk samtliga intervjupersoner, som vi redan nämnt, att de arbetar med alla typer av 

våld. Kvinnojouren endast arbetar med våldsutsatta kvinnor (roks.se). En samverkan mellan 

myndigheter och organisationer gör det möjligt att personer oavsett kön lättare kan få hjälp. 

Utifrån våra intervjuer och Germundssons (2011) beskrivning av samverkan skulle vi kalla 

det  en  andemening  inom  interprofessionellt  arbete  att  utbyta  kompetens,  och  på  så  vis 

utveckla arbetet  inom alla samverkansparter.  Arbetet  med våld i nära relationer kan då ta 

praktisk kunskap från kvinnojouren och applicera det i arbetet med alla typer av IPV.

Vår intervjuperson från CMV beskriver hur arbetet med våldsutsatta är uppbyggt inom länet. 

“Normalt är det en, vissa kommuner har två kvinnofridssamordnare, eller så kallar  

man det samordnare för våld i nära relationer för i praktiken sysslar vi inte bara med  

mäns  våld  mot  kvinnor  utan  även  med  fall  där  kvinnor  slår  män,  där  man slår 

varandra  mycket…  så  att  det  här  begreppet  är  ju  för  oss  mycket  vidare  än  till  

exempel  för  kvinnojouren.  Kvinnojouren  sysslar  med  mäns  våld  mot  kvinnor.  Vi  

sysslar ju med hela spektrat så och sen så har vi ju också även hedersvåld inom våra 

väggar” (intervju med CMV, 121026).

Intervjupersonen understryker att de arbetar med andra typer av våld än bara IPV med en 

manlig förövare. NCK (2013) skiljer på IPV som är mellan intima/tidigare intima partners 

och våld i nära relationer och menar att i den senare kategorin ingår flera olika typer av 
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relationer,  bland  annat  familjerelationer,  samkönade  relationer  och  heterosexuella 

relationer, och även hedersrelaterat våld räknas in i denna kategori (Goodman & Smyth, 

2011).

I intervjun med Länsstyrelsen framkom det att  Sverige blivit  kritiserat  för sitt  arbete med 

mäns våld mot kvinnor och därför har man försökt legitimera det genom professionalisering. 

Detta går att se utifrån nymanagerialismen som Dominelli (2004) beskriver. Socialt arbete har 

gått från filantropi till ett professionellt yrke. Även arbetet med mäns våld mot kvinnor har 

gått från ett frivilligt kvinnojoursarbete till ett myndighetsarbete.

“I  Sverige  har  vi  blivit  kritiserade  för  att  vi  förlitat  oss  för  mycket  på  

frivilligorganisationer,  kvinno- tjejjourer.  En tanke med att höja kompetensen och 

samverkan  är  väl  att  vi  kan  inte  förlita  oss  på  jourerna,  de  är  av  sin  natur  

organiserade så att de kan sluta från en dag till en annan. Det kan inte en myndighet  

göra, de måste följa vissa lagar. Därför måste arbetet bli mycket starkare inom de  

ordinarie verksamheterna” (Intervju med Länsstyrelsen, 121029).

Visst  är  det  förståeligt  att  Sverige kritiserats  för avsaknaden av myndighetsstadgat  socialt 

arbete, men samtidigt går det ändå att se exempelvis  kvinnojouren som väldigt kompetent 

inom sitt område. Därav är en samverkan mellan myndigheter och kvinnojourer viktig för att 

denna praktiska kunskap som förvärvats av kvinnojourer under lång tid inte ska gå förlorad 

när myndigheterna tar större plats i det sociala arbetet. I intervjun med åklagarmyndigheten 

(130521) tog intervjupersonen upp att de har bra relation till kvinnojouren och att de är deras 

närmaste samverkanspartners följt av Polisen. 

Våra intervjupersoner har lite olika uppfattning om kvinnojourens roll, Åklagarmyndigheten 

har  bättre  relation  med  dem  än  vad  Länsstyrelsen  har.  Vi  ska  dock  understryka  att 

intervjupersonen från Länsstyrelsen tycker att kvinnojouren har en viktig roll, men att de inte 

går  att  jämföra  med  myndigheternas  roll.  Även  om myndigheterna  tar  större  plats  är  de 

duktiga  på  att  ta  hjälp  av  exempelvis  kvinnojouren  i  sitt  arbete.  Intervjupersonen  från 

socialtjänsten beskrev kvinnojouren som en bra samarbetspartner. I vissa kvinnofridsärenden 

som kommer till socialtjänsten hänvisas kvinnorna till kvinnojouren, medan de andra gånger 

hänvisas  till  tidigare  nämnda  CMV.  Socialtjänsten  beskriver  hur  de  hanterar 

kvinnofridsärenden i citatet nedan.
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Vad vi gör vid våldsutsatthet skiljer sig beroende på vilken risk att bli utsatt för våld  

som kvinnan lever med, om det finns barn med i bilden exempelvis. I de flesta fall  

kopplas kvinnofridssamordnaren in. Vi kan göra polisanmälningar om kvinnan själv  

inte vågar eller har möjlighet.” (Intervju med socialtjänsten, 130519).

Legitimeringen av myndigheter är något som Dominelli (2004) talar om och beskriver detta 

förlopp som ökad säkerhet i  form av högre chefer  och andra myndigheter  som övervakar 

arbetet så att inget kan gå fel, och om det gör det kommer det att rättas till och inte rinna ut i 

sanden. Frivilliga organisationer har inte denna “överhet” som övervakar dem på samma sätt 

vilket  gör  att  myndigheter  kanske  inte  alltid  värderar  dem  lika  högt,  dvs.  de  ses  som 

underordnade i det sociala arbetet.

Hinder och möjliga lösningar i interprofessionell samverkan

Sekretess

Sekretess  kan  vara  ett  problem  i  interprofessionellt  arbete,  då  landstinget  och  övriga 

myndigheter  enligt  OSL  (Offentlighets  och  sekretesslagen)  har  sekretess  sinsemellan. 

Sekretessen får enligt lag brytas ifall klienten/patienten inte lider men, men så är sällan fallet i 

arbetet med en våldsutsatt kvinna. I intervjun ansåg Länsstyrelsen (121029) att myndigheterna 

själva fick ta reda på vilka sekretesslagar som gällde inom deras område. I intervjun lyfte 

även personen att för att få ett fungerande interprofessionellt arbete är det viktigt att samtliga 

myndigheter  och  organisationer  är  medvetna  om sin  sekretesslagstiftning  och  hur  de  kan 

samverka utan att bryta sekretessen. Det finns möjlighet att få samtycke från klienten och tala 

med en annan myndighet, och då omfattas det inte av OSL (Munck, 2013). Klienterna ger 

dock inte alltid samtycke, men ibland exempelvis en polisanmälan kan vara nödvändig.

I intervjun med CMV (121026) framkom det att i  det vardagliga arbetet  finns det inte ett 

problem med sekretess. Vidare i intervjun beskrev intervjupersonen att kvinnorna som söker 

hjälp är angelägna om att få den bästa möjliga hjälp och ger nästintill alltid sitt samtycke. I 

vissa fall uppmanas kvinnorna att ta kontakt med polisen. De våldsutsatta kvinnorna får då 

hjälp  av Centrum mot  våld som redan har  kontakt  med de  som arbetar  med brott  i  nära 

relationer hos Polisen via Länsstyrelsens samverkan. Intervjupersonen från Centrum mot våld 

ansåg även att ifall hen anser att straffet för våldsförövaren kommer vara högre än ett år i 
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fängelse kan en polisanmälan göras utan samtycke från klienten, men polisanmälan görs först 

efter rådfrågning med polisen.

Intervjupersonen från åklagarmyndigheten berättade i intervjun att de endast har möjlighet att 

hämta information från andra myndigheter, ex. landstinget, utan samtycke från klienten ifall 

brottet har ett väldigt högt straffvärde.

”Det är ju så att när man är vuxen så bestämmer man ju ganska mycket själv över 

vad man vill ska släppas igenom och inte. Finns det en målsägande som inte vill att  

vi ska få reda på en massa saker ifrån sjukjournaler eller från psykiatri eller vad det  

nu kan vara, då har vi ingen möjlighet att hämta in den utredningen heller om det  

inte är ett brott med ett väldigt högt straffvärde. Så att jag tycker inte att det är ett  

problem men de som kanske inte är trygga och säkra i regelhanteringen kan tycka att  

det  är  otryggt  att  svara  på  frågor  och  så….men  jag  tycker  sällan  att  det  är  ett  

problem.” Intervju med Åklagarmyndigheten (130521)

I vår studie har vi funnit att i Länsstyrelsens samverkansgrupp finns dessutom möjligheten att 

dra ett anonymt fall, om klienterna inte har gett samtycke till att bryta sekretessen. På så sätt 

bryts inte sekretessen, men det går att få infallsvinklar från andra professioner om sin klient 

ändå. Intervjupersonen från socialtjänsten beskrev inte heller  sekretessen som ett problem. 

Dessutom har de inte sekretess gentemot CMV eftersom de båda tillhör samma kommun och 

samma myndighet.

“Det  finns  dessutom  alltid  krypvägar  runt  sekretessen  ifall  du  kan 

sekretesslagstiftningen” (Intervju med socialtjänsten, 130516)

Att det inte finns ett sekretessproblem betyder dock inte att det inte finns ett etiskt problem. 

Att  de redan utsatta  kvinnorna ger medkännande betyder  inte  att  deras  integritet  inte  blir 

kränkt, det kan vara så att den våldsutsatta kvinnan inte vågar säga nej när en myndighet ber 

om samtycke till att bryta sekretessen, trots att hon inte vill att myndigheterna ska tala med 

varandra. Liljeqvist  (2001) beskriver att våld i nära relation fortfarande ses i Sverige som 

privata familjeproblem. När problemen lyfts ut bland ett flertal myndigheter är integriteten 

viktig att ta hänsyn till även fast en interprofessionell samverkan syftar till det bästa. Enligt 

både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, vilka reglerar arbetet inom kommun 
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och landsting, skall de som arbetar med individer i första hand värna om klientens/patientens 

integritet (Munck, 2013).

Geografiska avstånd

Under  våra  intervjuer  framkom  det  att  arbeta  i  glesbygd  kan  leda  till  problem,  när 

mottagningsrummet finns i staden medan klienten bor tio mil bort. Det kan då vara svårt för 

klienten  att  åka  in  varje  vecka  för  ett  möte.  Centrum  mot  våld  har  löst  de  geografiska 

avstånden  genom att  ha  vissa  möten  med  klienter  över  telefon  istället.  Vissa  av  CMV:s 

klienter har aldrig träffats personligen, men CMV anser att efter två telefonsamtal räknas det 

ändå som en klient och ifall klienten fått hjälp med exempelvis poliskontakt tas det med i 

statistiken över klientbesök trots att klienten aldrig varit där fysiskt.

Enteman (1993) tar utifrån nymanagerialismen upp industrialiseringen av samhället och hur 

samhället  har  kommit  att  bli  centrerat  till  större  städer  där  fler  invånare  bor,  vilket  i  ett 

glesbygdslän kan komma att skapa problem för socialt arbete med klienter. Industrialiseringen 

skapar ändå möjligheter till individanpassad klientkontakt då arbetet kan skötas över telefon 

eller internet.

Ekonomiska faktorer i samverkan

I intervjun med Länsstyrelsen framkom det att län med ett lågt befolkningsantal får mindre 

medel av socialstyrelsen för att utveckla och bedriva det interprofessionella arbetet, än vad 

större län får. Sedan de statliga medlen gick över till att bli utdelade av Socialstyrelsen har ett 

större fokus legat på att utveckla arbetet och höja kompetensen inom socialtjänsten, ett stort 

uppdrag  i  regeringsuppdraget.  De  kommuner  som  deltar  i  de  kompetenshöjande 

utbildningsdagarna  inom  länet  har  större  chans  att  få  medel  för  att  utveckla  sitt  arbete. 

Centrum mot våld beskrev de ekonomiska tillgångarna som ett problem, vilket gör samverkan 

till ett måste istället för ett val. 

”vi  har  lite  ont  om  resurser.  ...  vi  går  ju  just  nu  på  projektmedel  och  det  är  

kommunerna tillsammans som söker det där därför att man tycker att man inte kan  

ha de här funktionerna i varje liten kommun (...) vi hoppas ju givetvis på den här 

lösningen, vi tycker att den är bra och att man kan få ganska mycket för pengarna då 

kan man säga om man har en sån här verksamhet” (intervju med CMV, 121026).
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Hatch (1997) har skrivit om att då yrkesgrupperna i arbetet med mäns våld mot kvinnor är 

kvinnodominerade. Kvinnodominerade yrken får ofta mindre resurser än andra yrken då de 

inte anses vara lika mycket värda som manliga yrken (Hatch, 1997). Bristen på resurser blir 

synliga bland annat genom på hur många socialarbetare från varje kommun som har möjlighet 

att  delta  i  den  interprofessionella  samverkan  och  som  dessutom  kan  delta  i  de 

fortbildningstillfällen som erbjuds. Vissa kan inte delta på grund av tidsbrist då de inte har 

tillräckligt många socialarbetare i den kommunen. Trots olika resurser i de olika kommunerna 

söks  projektmedel,  enligt  Centrum  mot  våld,  länsvis  och  kommunerna  måste  därmed 

samverka för att alla ska ha tillgång till de ekonomiska medlen.

Av  det  som  framkom  i  de  intervjuer  vi  genomfört,  ansåg  intervjupersonerna  att  det 

interprofessionella  arbetet  som sträcker sig över  hela  länet  var den bästa lösningen på de 

resursproblem som kan uppstå i små kommuner, men även för att lösa ekonomiska problem 

som kan drabba samtliga myndigheter och frivilligorganisationer. Att det idag är den bästa 

lösningen  utesluter  inte  att  det  kan  finnas  fler  lösningar  än  bara  en  interprofessionell 

samverkan, det här är ett område i ständigt behov av förändring och utveckling och precis 

som Borg (2010) beskrivit så är samverkan en process.  Därför kan även ett kritiskt tänkande 

inom den interprofessionella  samverkan  vara  nödvändig,  att  se  även de  negativa  sidorna, 

vilket exempelvis kan vara att det är tidskrävande och det kan för små kommuner vara svårt 

att komma ifrån för att gå på samverkansmöten.

Enligt vår intervjuperson från CMV (121026) skulle en lösning på resursbristen hos samtliga 

myndigheter  kunna  vara  en  gemensam “klientdatabas”  för  samtliga  myndigheter,  men  då 

skulle både sekretessen och etiska överväganden komma in som problematiska aspekter.

Kvinnojouren

I  och  med  att  den  interprofessionella  samverkan  utvecklats  har  fler  myndigheter  och 

organisationer  arbetat  mer  med mäns  våld mot  kvinnor,  vilket  har  trängt  kvinnojouren åt 

sidan.  I  vår  intervju  med  länsstyrelsen  framkom  att  kvinnojouren  även  gör 

socialtjänstuppdrag,  och får  då  socialtjänstens  riktlinjer  att  arbeta  efter.  Kvinnojouren gör 

också  sitt  eget  arbete  som  är  fristående  från  socialtjänstens  riktlinjer  men  i  mindre 

utsträckning.
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“Den här handlar om att  tydliggöra uppdragen för myndigheterna och de ideella  

jourerna, dom ska veta när dom utför socialtjänst på uppdrag och helst ska det finnas  

ett avtal mellan kommun och kvinnojour” Intervju med länsstyrelsen, 121029.

Kvinnojourerna har den största praktiska kunskapen om hur man bör arbeta med mäns våld 

mot kvinnor, vilket vår intervjuperson från CMV (121026) berättade, att kvinnojouren delade 

med sig av erfarenheter och för på så vis sina kunskaper vidare till socialtjänsten. Det finns å 

andra  sidan  en  anledning  till  att  myndigheterna  tagit  en  större  roll  i  arbetet.  Trots 

kvinnojourens  betydelse  för  arbetet  med  mäns  våld  mot  kvinnor  finns  en  underordning 

gentemot socialtjänsten och andra myndigheter. Att kvinnojouren underordnas och ej kommer 

till  tals  kan  förklaras  med  det  som  Dominelli  (2004)  talade  om  i  avsnittet  om 

nymanagerialistisk  teori,  att  frivilliga  organisationer  inte  erhåller  samma  legitimitet  som 

statliga  myndigheter  och  organisationer  gör.  Dels  för  att  kvinnojourer  inte  kräver  samma 

kompetens av sin personal som myndigheter gör. Vår intervjuperson från Centrum mot våld 

berättade  att  alla  var  socionomer  i  botten  på  arbetsplatsen.  Kvinnojouren  är  en  frivillig 

organisation  vilket  betyder  att  vem  som  helst  skulle  kunna  arbeta  där  oavsett  grad  av 

utbildning, vi menar dock inte att alla som arbetar på kvinnojouren är outbildade, utan visar 

bara på att det skulle vara möjligt att som outbildad jobba inom en frivillig organisation.

Samverkan är bra för de yrkesverksamma, att träffas och få ett ansikte på varandra. Därefter 

kanske  det  inte  är  lika  svårt  att  få  kontakt  med  andra  myndigheter,  utan  en  har  ett 

direktnummer till den polis som arbetar med våld i nära relationer, eller ett direktnummer till 

landstinget  och  kvinnojouren  eller  någon  annan  i  den  lokala  samverkan.  Då  kan  alla 

kompetenser  av  betydelse  plockas  in  i  insatsen  och  tillsammans  med  klienten  och  andra 

aktörer komma fram till den bästa lösningen för att klienten ska få så bra hjälp som möjligt. 

 Detta gör arbetet  lättare för den yrkesverksamme och handläggningstiden blir kortare och 

hjälpen kommer snabbare för kvinnorna,  de bollas inte  runt och får söka hjälp hos andra 

myndigheter på egen hand och på så sätt riskerar att falla mellan stolarna (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007).

I  intervjun  med  länsstyrelsen  (121029)  framkom  det  att  myndigheterna  har  en  teoretisk 

kunskap  om exempelvis  lagar  och  riktlinjer,  som är  lika  viktig  som den  praktiska,  som 

kvinnojourerna sitter inne på. Då myndigheterna har ett lagstadgat ansvar, har de en mycket 

viktig roll som svarar för att hjälp finns till hands genom att de måste slutföra sina påbörjade 
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uppdrag. Att ideella rörelser engagerar sig beror på att innan våld i nära relationer blev en 

myndighetsfråga  arbetade  endast  kvinnojourer  med  problemet  (Meeuwisse,  Sunesson  och 

Svärd, 2006). Insatserna från myndigheterna är således något som kommit på senare tid, och 

då är det inte kvinnojourerna som engagerar sig i ett myndighetsarbete utan snarare tvärtom. 

Kvinnojourer har en minst lika viktig roll i det praktiska arbetet då de har en betydligt högre 

kompetens inom området för hur arbetet bör utföras. Dock har inte kvinnojourerna samma 

lagbundna ansvar  som till  exempel  Socialtjänst  och Polis  har  och behöver  inte  enligt  lag 

slutföra ett påbörjat uppdrag. Bristen på kvinnojourernas lagstadgade ansvar framkom som en 

oro  i  intervjun  med  länsstyrelsen,  och  intervjupersonen  underströk  kommunernas  och 

myndigheternas  ansvar  i  detta  och  vikten  av  att  utveckla  det  interprofessionella  arbetet 

ytterligare  för  att  få  en  starkare  myndighetsgrund  i  arbetet  med  våldsutsatthet. 

Intervjupersonen förklarade  att  om kvinnojourer  skulle  ta  över  skulle  detta  vara  ett  stort 

misslyckande då det inte skulle finnas tillräcklig säkerhet för klienten.

Diskussion

Syftet  med denna studie  var  att  undersöka hur  interprofessionell  samverkan i  arbetet  mot 

mäns våld mot kvinnor mellan myndigheter och kvinnojour fungerar i ett län i norra Sverige. 

Då vi inte fick till en intervju med någon ideell organisation, valde vi att endast involvera 

ideella  organisationer  genom  tidigare  forskning  och  teori  samt  beskriva  deras  roll  och 

betydelse genom den information som framkom i våra intervjuer. De ideella organisationerna, 

i detta fall kvinnojouren, har under studiens gång visat sig ha en betydande roll i arbetet med 

mäns våld mot kvinnor som kompletterar myndigheternas arbete. Vi har fått en klar bild över 

hur ett interprofessionellt arbete kan se ut och tillämpas och vi kan även se nackdelarna med 

det, vilket vi inte gjorde till  en början, då vi bara såg fördelarna och det positiva med ett 

interprofessionellt arbete.

Vi fann en del tidigare forskning i uppsatser och avhandlingar som var av relevans. För oss 

har  tidigare  forskning  gett  oss  mer  klarhet  i  vad  interprofessionellt  arbete  innebär  och 

problemet mäns våld mot kvinnor. Att koppla teorierna till den tidigare forskningen gjorde det 

hela ännu tydligare och mer intressant ur andra aspekter. Intervjuerna har gett oss en klarhet i 

vad interprofessionellt arbete innebär och hur det praktiskt fungerar, vilket även var vårt mål 

med intervjuerna.
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Den  information  vi  hade  om  interprofessionellt  arbete  angående  regeringens  uppdrag  i 

Sverige bekräftades av Länsstyrelsen. Något vi fick mycket tydlig information om var den 

regionala samverkan i det län vi valt att undersöka. Informationen gällande interprofessionella 

samverkan når inte ut till samhället, men är viktigt att få fram då det är lättare att dra sig för 

att göra något åt sin situation ifall det krävs en stor ansträngning från ens egen sida. En redan 

utsatt kvinna kanske inte har styrkan att både ta kontakt för att gå på samtal, boka tid till 

hälsocentralen för att få sina skador dokumenterade och dessutom göra polisanmälan själv 

bland  olika  myndigheter.  Ifall  de  utsatta  kvinnorna  skulle  vara  medvetna  om  den 

interprofessionella samverkan kanske det vore lättare för dem att ta kontakt med någon som 

kan hjälpa till.

I  intervjun  med  Länsstyrelsen  fick  vi  en  mycket  bra  bild  av  det  organisatoriska 

myndighetsperspektivet och alla regler och samverkan utifrån en högre position som har hand 

om samverkansparterna, men ej själv hade kontakt med arbetet kring de utsatta kvinnorna. 

Intervjun  med  Centrum  mot  våld,  socialtjänsten  och  åklagarmyndigheten  var  därför  ett 

mycket bra komplement till den med länsstyrelsen då vi fick lite mer inblick i hur samverkan 

utförs i  praktiken och hur arbetet  tillämpas.  Dessa fyra  intervjuer tillsammans gav en bra 

överblick som kompletterade den tidigare forskning vi hade och gav ett helhetsperspektiv där 

vi  kunde  applicera  forskningen  på  våld  mot  kvinnor  och  betydelsen  av  detta  för  den 

interprofessionella samverkan.

Den interprofessionella samverkan har gett alla som fallit offer för partnervåld möjlighet till 

hjälp,  exempelvis  HBTQ-personer,  äldre,  funktionsnedsatta  samt  personer  som utsatts  för 

hedersvåld. Kvinnojouren arbetar endast med kvinnor som blivit utsatta för våld av män i nära 

relation,  vilket  lämnar  stora  grupper  utanför,  då  de  inte  har  rätt  till  kvinnojourens  hjälp. 

Bilden av det socialt konstruerade könet där mannen är normen och kvinnan är “den andra” 

hirdman  syns  överallt  i  alldagliga  situationer.  Ett  exempel  på  detta  är  våra  normer  för 

barnuppfostran som nu håller på att ändras då könsförtrycket blivit mer uppmärksamman men 

likväl tillåts pojkar vara mer högljudda och bråkiga än flickor. Om en flicka klagar på att en 

pojke knuffats så är det kanske inte ovanligt att förskolepersonal säger att “det är bara för att 

han tycker om dig”. Detta leder till att dessa normer reproduceras och män får en större makt 

även i vuxen ålder vilket genusteorin menar till (Magnusson, 2002).
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Vi fann i samtliga intervjuer att myndigheterna arbetar med alla typer av våld och att de ville 

understryka att de inte endast arbetar med mäns våld mot kvinnor. Genom samverkan har alla 

möjlighet till hjälp, och ett interprofessionellt arbete gör att de yrkesverksamma kan ta hjälp 

av kvinnojourens praktiska kunskap i arbetet med mäns våld mot kvinnor och applicera det på 

alla  typer  av  våld  i  nära  relation.  Trots  att  det  interprofessionella  arbetet  är  till  för  att 

klienterna ska få stå i centrum, får även yrkesverksamma hjälp till att utveckla sitt arbete. De 

får information om var de ska ringa för att få hjälp från andra myndigheter. Det finns dock en 

risk att detta skapar en svågerpolitik, där de yrkesverksamma får hjälp med sina klienter före 

de faktiska klienterna som själva tagit kontakt med en myndighet. Ifall exempelvis Polisen 

ringer till socialtjänsten med en klient som sökt hjälp är risken att den klienten får hjälp före 

en klient som själv sökt hjälp hos socialtjänsten direkt.

Studien har visat att de geografiska avstånden inte behöver vara svårhanterliga. I det län som 

vi undersökt utvecklas nu andra typer av samtal såsom över telefon och video på så sätt kan 

samtalshjälp fås utan att varken klienten eller den yrkesverksamme måste åka flera mil för ett 

samtal, vilket är positivt då detta leder till att fler kan få hjälp. Det kan vara viktigt för allt 

socialt arbete att uppmärksamma de fördelar som föranleds av interprofessionell samverkan 

inom ett län med mycket glesbygd. Det kan vara en nödvändighet som i det här fallet, men det 

finns viktiga fördelar med det såsom att ingen bara “faller ur”, utan de andra parterna finns 

alltid där och fångar upp, vilket är av stor betydelse för klienten som ska få den bästa hjälp 

som kan erbjudas. Hade det inte funnits tillgång till samverkan med andra myndigheter skulle 

det bli problematiskt då den handläggare som blivit utsedd till ett kvinnofridsärende kanske 

inte är utbildad på det specifika området och erbjuder felaktig eller otillräcklig hjälp, vilket 

kan  få  negativa  konsekvenser  för  en  våldsutsatt  kvinna.  Samverkan  skapar  även  en 

utbildningsmöjlighet för dem i glesbebyggda kommuner, vilket är viktigt - att hjälpen som 

egentligen  erbjuds  inte  ska  skifta  så  mycket  beroende  om  en  bor  i  glesbygd  eller  i 

stadskärnan. Dock finns problem med detta då vissa kommuner inte har resurser, i form av för 

få handläggare för att kunna närvara på alla utbildningar, vilket borde beaktas i planeringen.

Att sekretessen skulle vara ett problem har faktiskt inte framgått, är de yrkesverksamma väl 

medvetna  om sekretesslagstiftningen  inom den myndighet  de  arbetar  hos  finns  det  oftast 

kringvägar runt sekretessen. Sekretessen får endast brytas ifall klienten inte lider men, eller 

om det är en livsfara för klienten om du som professionell inte bryter sekretessen samt om 

straffet  är såpass högt för förövaren går det att  bryta  sekretessen även om det bryter  mot 
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lagstiftningen. Ett medgivande av klienten att bryta sekretessen går även att få i efterhand. För 

att sammanfatta är sekretessen inte ett hinder för de yrkesutövande, utan endast något som 

skyddar klientens integritet.

Den ekonomiska faktorn i samverkan är i det undersökta länet både negativ och positiv. Det 

negativa är att  möjligheten till  ett  kunskapslyft  för samtliga parter är  svårt  att  genomföra, 

medan  det  positiva  är  att  den  lokala  kunskapen  då  tas  tillvara  på  ett  större  sätt.  Den 

interprofessionella  samverkan får en större betydelse och synen på problemet  blir  likställt 

bland samtliga myndigheter och organisationer i länet, vilket enligt tidigare forskning är ett 

huvudsakligt  ändamål  med  interprofessionellt  arbete.  I  ett  län  med  lägre  befolkningsantal 

utdelas  mindre  ekonomiska  bidragsmedel,  både  bokstavligt  och  i  förhållande  till 

befolkningsmängden, för att utveckla samverkan än vad som tilldelas större län. Det kan vara 

i glesbygdsområden som samverkan kan vara som viktigast, och ekonomiskt stöd till denna 

lika så. Med större geografiska avstånd är möjligheterna mindre att ha ett samtal med klienter, 

men alla invånare ska ha lika rätt till hjälp från myndigheter. En länsövergripande samverkan 

gör att kommunerna inte behöver ta allt ansvar för sina invånare, vilket de kanske inte har 

resurser till heller. Denna form av samverkan ger alla lika invånare mycket hjälp.

Det har varit lätt att både hitta och få kontakt med intervjupersoner då vi fann en modell som 

visar vilka myndigheter och organisationer som ingår i den lokala samverkan och valde att gå 

efter den för att hitta våra intervjupersoner. Utifrån de intervjupersoner som vi fick kontakt 

med  ändrades  fokus  i  studien  något  för  att  passa  med  deras  professioner,  och  deras 

interprofessionella samverkan. Vår sista intervju fick vi tid till rätt sent under arbetets gång, 

sedan uteblev intervjupersonen från Polisen och vi fick ett bortfall i studien då det inte fanns 

tid att hålla intervjun vid ett senare tillfälle. Trots förlusten tycker vi att vi fick en bra inblick i 

den regionala samverkan utifrån vad de fyra intervjupersonerna sade och bortfallet har inte 

varit till alltför stor skada av studien. Transkriberingen har varit viktig för resultatet av vår 

studie, men har varit väldigt tidskrävande. Två hela arbetsdagar gick åt till  att transkribera 

våra intervjuer.

Kvinnojourerna  har  fått  en  mindre  roll  i  arbetet  med  mäns  våld  mot  kvinnor.  Fram till 

kvinnofridsreformen i början av 1990-talet hade de nästintill allt ansvar. Att myndigheterna 

har fått större del av ansvaret är bra till  viss del då ett lagstadgat myndighetsansvar är en 

säkerhet i arbetet. Kvinnojourernas praktiska kunskap är viktig i samverkan, och det kan lyfta 
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myndigheterna när genom ett utbyte av kompetens. Att kvinnojourerna dessutom tar på sig ett 

socialtjänstansvar, gör det möjligt att fler klienter får samma hjälp då fler resurser finns. En 

tidigare nämnd risk är även att kvinnojourer kan välja att sluta när som helst utan ansvar och 

lämnar då kvinnorna utan hjälp. I och med att kvinnojourerna tar på sig ett socialtjänstansvar 

får även de ett lagstadgat ansvar. Vilket också är ett mål med en interprofessionell samverkan. 

Samtidigt finns risken att kvinnojourerna hamnar i skymundan då myndigheter anses vara mer 

kompetenta.

Det är intressant att nästan alla kvinnojourer numera gör uppdrag åt socialtjänsten och inte 

endast arbetar med sin egen verksamhet, något som tyder på att deras legitimitet har minskat 

och att  de måste arbeta åt  och tillsammans med myndigheter  för att  överleva.  En tidigare 

nämnd risk är att de frivilliga organisationerna inom detta område kan komma att försvinna 

när de förlorar sin legitimitet och att myndigheterna ses som mer trovärdiga.

I intervjuerna framkom en oro om att kvinnojourerna saknar ett lagstadgat ansvar för sina 

klienter,  och att ifall  kvinnojourerna skulle ta tillbaka fullt ansvar för våldsutsatta kvinnor 

skulle det vara ett stort misslyckande då det skulle saknas en säkerhet klienterna. På detta sätt 

går det att se hur myndigheterna har underminerat kvinnojourerna, då de kan sluta från en dag 

till en annan. Myndigheterna legitimerar sig själva, och den interprofessionella samverkan kan 

vara  sämre  ifall  en  inte  tar  in  kvinnojouren.  Som sagt  har  kvinnojourerna  störst  praktisk 

kunskap, men den kan komma att gå om intet ifall myndigheterna underminerar kvinnojouren.

Vi har stött på några svårigheter under arbetets gång, en av svårigheterna var att hitta relevant 

information  och  tidigare  forskning  som  behandlar  interprofessionell  samverkan  och  inte 

endast våld mot kvinnor och misshandel i sig. Amerikansk forskning om interprofessionalitet 

har också visat sig vara svår att koppla till  vår studie då deras samhällsstruktur skiljer sig 

mycket från den svenska.  

Vi hade svårt att hitta en tid som passade med vår sista intervjuperson, och fick en tid i slutet 

av dennes arbetsdag, vilket ledde till att intervjun inte blev så givande som vi hoppats på då 

intervjupersonen var trött och ville gå hem. Detta är något vi definitivt kommer att tänka på i 

framtiden om vi gör en ny studie. 
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Studiens huvudsakliga fynd

De huvudsakliga fynden i vår studie har varit att ekonomi, geografiska avstånd och sekretess 

har inverkan på interprofessionellt arbete.

Innan vi påbörjade studien, var vi ovetande om den relativt stora samverkansgrupp som finns i 

länet kring våld i nära relation och IPV, därav hade vi inte heller tänkt på ekonomin som en 

betydande faktor. Ekonomin visade sig ha stor betydelse för samverkan i länet, och i detta fall 

blev samverkan nödvändig för att små kommuner skulle ha möjlighet att få bra kunskap om 

och utbildning, samt få tillgång till de hjälpinsatser som finns för våld i nära relationer, IPV 

och i detta fall specifikt våld mot kvinnor. 

I våra intervjuer framkom det att de geografiska avstånden i det län där studien är gjord har 

gjort att de fått hitta andra lösningar på klientkontakt när det kan vara ett flertal mil mellan 

klient och myndighetskontakt. Telefonsamtal och/eller videosamtal fungerar i detta län som 

en lösning, och ger klienterna hjälp trots att avstånden är långa. Ibland har klienterna endast 

haft telefonkontakt med en myndighet, men anses ändå vara en klient. Vi hade inte övervägt 

geografiska avstånd som en problematisk faktor, men det blev tydligt  i  intervjuerna vilket 

problem det kan innebära.

Sekretess, som vi på förhand trodde skulle vara en försvårande faktor i interprofessionellt 

arbete, visade sig vara en bagatell. Sekretessen går nästintill alltid att kringgå, och om det inte 

gör det finns alltid möjligheten att dra ett anonymt fall för att få input och hjälp av andra 

professioner utan att bryta sekretessen kring klienten.

Kvinnojouren  har  visat  sig  ha  en  viktig  roll  i  den  myndighetsstyrda  interprofessionella 

samverkan, då de sitter inne på praktisk kunskap om IPV.

En slutsats vi dragit om den lokala interprofessionella samverkan är att även om det finns 

möjlighet att förbättra, fungerar den interprofessionella samverkan i arbetet med mäns våld 

mot kvinnor väl.
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Bilagor

Bilaga 1
Information till intervju  person:  

• Syftet  med studien är  att titta på det samarbete som finns mellan myndigheter och 
organisationer  i  en  medelstor  stad  i  Sverige.  Hur  man  arbetar  med  våldsutsatta 
kvinnor. 

• Jämtlands län kommer att döpas om till ”ett län i norra Sverige”.  Intervjupersonerna 
kommer att vara anonyma, men myndigheterna kommer att nämnas. 

• Intervjupersonerna kommer  att  bli  kvalitativt  intervjuade,  och samtalet  kommer  att 
spelas in och transkriberas för att säkerställa att informationen är korrekt. 

• Intervjupersonerna har rätt till att avbryta och dra sig ur intervjun när som helst, utan 
anledning. 

• Informationen som framkommer från intervjun kommer inte att användas till någon 
annan studie. 

Handledare: Mona Livholts
Mona.livholts@miun.se
070-2163575

Studenter: Sofia Olson, Stina Olsson. 
073- 7758926, 073-8004306
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Bilaga 2
12-10-26: Intervju, CMV 

- Kan du berätta mer om ert arbete? (överblick)

- Vad är din roll? Kan du berätta mer om den?

- Kan du beskriva hur ni arbetar när ni tar emot en kvinna som blivit utsatt för våld?

- Hur får ni kontakt med dessa kvinnor?

- Vad händer sedan?

- Vad gör ni för dessa kvinnor, dvs. vad hjälper ni till med?

- Vilka myndigheter och organisationer ingår i samarbetet?

- Hur ser du på uppdraget som ni fått av Länsstyrelsen?

- Hur tycker ni att samarbetet fungerar? Fördelar/nackdelar med samarbetet? 

- Tror du det finns en möjlighet att förlänga projektet? På vilket sätt skulle ni arbeta vidare 
då?

Bilaga 3
Intervju med Länsstyrelsen 121029

- Hur ser du på uppdraget?

- Vad är Länsstyrelsens roll?

- Vilken är din roll? 

- Vilka myndigheter och organisationer ingår i samarbetet?

- Hur länge har samarbetet pågått?

- Vad går samarbetet ut på?

- Hur fungerar samarbetet?

- Ni fick ett regeringsuppdrag samt bidrag 2007, vilket ni enligt socialstyrelsens rapport 2010 
inte hade använt under 2008 och 2009 – hur kommer det sig?

Bilaga 4
Intervjufrågor Socialtjänsten 130516
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- Kan du berätta mer om ert arbete? (överblick)

- Vad är din roll? Kan du berätta mer om den?

- Vad händer sedan?

- Vad gör ni för våldsutsatta kvinnor, dvs. vad hjälper ni till med?

- Hur ser du på uppdraget som ni fått av Länsstyrelsen? (Myndighetssamverkan)

- Hur tycker ni att samarbetet fungerar? Fördelar/nackdelar med samarbetet?

- Många av aktörerna i socialt arbete är statliga organisationer, hur viktig tycker du att 

frivilligorganisationernas roll är i samverkan? Myndigheterna kan ses som mer professionella 

än till exempel kvinnojouren, hur ser du på detta, är myndigheternas arbete mer legitimt än 

kvinnojourens? Varför? Varför inte?

- Det sociala arbetet har utvecklats från filantropin med vita kvinnor från medelklass till att bli 

statliga - trots detta är det fortfarande mest vita kvinnor från medellassen som arbetar med 

detta, tror du att det kommer att förändras?

- Hur tycker du att samverkan fungerar i länet?

- Vad vill du få ut av samverkan? Får du det?

Bilaga 5
Intervju med Åklagarmyndigheten 130521

- Kan du berätta mer om ert arbete på åklagarmyndigheten? (överblick)

- Vad är din roll? Kan du berätta mer om den?

- Vad händer sedan?

- Vad gör ni för våldsutsatta kvinnor, dvs. vad hjälper ni till med?

- Hur ser du på uppdraget som ni fått av Länsstyrelsen? (Myndighetssamverkan)

- Hur tycker ni att samarbetet fungerar? Fördelar/nackdelar med samarbetet?

- Många av aktörerna i socialt arbete är statliga organisationer, hur viktig tycker du att 

frivilligorganisationernas roll är i samverkan? Myndigheterna kan ses som mer professionella 

än till exempel kvinnojouren, hur ser du på detta, är myndigheternas arbete mer legitimt än 

kvinnojourens? Varför? Varför inte?

- Det sociala arbetet har utvecklats från filantropin med vita kvinnor från medelklass till att bli 

statliga - trots detta är det fortfarande mest vita kvinnor från medellassen som arbetar med 

detta, tror du att det kommer att förändras?
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- Hur tycker du att samverkan fungerar i länet?

- Vad vill du få ut av samverkan? Får du det?
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