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Förord 
 
Jag vill börja med att framföra ett stort tack till alla som bidragit till studien. Speciellt till 
respondenterna som har medverkat i studien. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra 
den.  
 
Ett stort tack vill jag säga till min fantastiska handledare Katja Gillander Gådin som utifrån 
sin kritiska granskning har givit mig mängder av värdefulla synpunkter och konstruktiv kritik 
längs med uppsatsskrivandets framväxt. Du har varit en underbar handledare. 
 
Jag vill även rikta ett varmt tack till Ingrid Nordin som alltid varit mig behjälplig och 
uppmuntrat mig, funnits som bollplank och lyft mig när det varit som tyngst. Utan dig hade 
det inte varit möjligt. 
 
Slutligen vill jag tacka alla nära och kära för ert överseende och tålamod under 
uppsatsskrivandet. 



 

 

Abstrakt 

Våld i parrelationer är ett globalt hälsoproblem. Mäns våld mot kvinnor är ett av de största 
hoten mot kvinnors liv och hälsa. Ansvaret att ge stöd och skydd till personer som utsatts för 
eller riskerar att utsättas för våld, ligger på staten och kommunerna. Samverkan mellan 
socialtjänst och polismyndigheten är lagstadgat och en viktig komponent i ett hälsofrämjande 
arbete i syfte att skapa en trygg och säker miljö för utsatta kvinnor.  

Syftet med föreliggande studie var att öka kunskapen och förståelsen för socialtjänstens och 
polismyndighetens samverkan i kvinnofridsfrågor. Fokus låg främst på vad som påverkar 
samverkansarbetet. Studien inriktade sig på semistrukturerade individuella kvalitativa 
intervjuer genom en kombination av bekvämlighets- och snöbollsurval. Manifest 
innehållsanalys har i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) använts samt 
samverkansteori för att analysera empirin.  

Resultatet utföll i två domäner med tillhörande kategorier. Första domänen var individnivå. 
Bland personal och chefer som var engagerade i samverkan och kvinnofridsbrott och som 
förkovrade sin kompetens, existerade samverkan mellan specifika personer internt och externt 
mellan myndigheterna. Andra domänen var organisations- och samhällsnivå. Gemensamma 
definitioner på samverkan och mäns våld mot kvinnor saknades vilket medförde att 
myndighetspersonerna hanterade dessa ärenden olika. Medarbetarna inom båda 
myndigheterna fick inte gemensam information om t.ex. vilka strategierna för samverkan var. 
Tydligt ledarskap fanns inom båda myndigheterna med det saknades gemensamma 
flödesscheman, tydliga rollfördelningar och kunskap om varandras ansvarsområde inom och 
mellan myndigheterna. Alla dessa delar var viktiga komponenter som influerar varandra och 
samverkans utfall i kvinnofridsfrågor. Förhoppningen är att studien ska synliggöra 
komplexiteten i samverkan i kvinnofridsfrågor och öka kunskapen om de områden som 
påverkar samverkans resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Hälsa, kvinnofrid, manifest innehållsanalys, samverkansteori och våld i nära 
relationer.  



 

 

Abstract 

Intimate partner violence is a global health problem. Male violence against women is one of 
the biggest threats against women's life and health. The responsibility to provide support and 
protection to victims or people at risk of violence is on the state and municipality. The 
collaboration between social services and the police authority is legal and an important 
component of a health promotion work in order to create a safe and secure environment for 
vulnerable women.  

The purpose with this study was to increase knowledge and understanding of the social 
services and police authority collaboration in woman’s issues. The focus was primarily on 
what influence it had on collaborations work. The study focused on semi-structured individual 
interviews through a combination of convenience and snowball sampling. According to 
Graneheim and Lundman (2004) manifest content analysis has been used with collaboration 
theory for analyzing empirical data.  

The result precipitated in two domains with related categories. The first domain was the 
Individual level. Among the professionals and managers who were involved in collaboration 
and women's issue and developed their skills, existence of collaboration between specific 
people internally and externally between authorities. Other domain was organizational and 
societal levels. Common definitions of collaboration and men’s violence against women were 
missing which meant that the authority people handled these issues differently. The 
employees of both authorities did not share information about e.g. which strategies for 
collaboration were. Clear leadership existed within both authorities but there were no 
common flow diagrams, clear allocation of roles and understanding of their responsibility 
within and between authorities. All these elements were important components that influence 
each other and collaborative outcomes in women's issues. The hope with this study is that it 
will highlight the complexity of interactions in women's issues and increase knowledge of the 
areas that affect collaborative performance.
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Bakgrund 

World Health Organization (WHO) klassar våld i parrelationer som ett globalt hälsoproblem 

och strider mot de mänskliga rättigheterna (WHO, 2010). Mäns våld mot kvinnor är ett 

mångfacetterat problem (Dichter & Gelles, 2012) och har existerat under lång tid och kallades 

länge för ”det osynliga brottet”. Denna form av våld är ett av de största hoten mot kvinnors liv 

och hälsa. Idag är mäns våld mot kvinnor mer uppmärksammat även om en del beslutsfattare 

väljer att blunda för problemet (Nationellt råd för kvinnofrid, 2001, s. 5-6). Att utöva våld är 

ett brott som strider mot svensk lagstiftning. Det infördes 1998 en ny paragraf i 4 kap. 

brottsbalken (BrB), som benämns 4 a § och handlar om grov fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning (Prop. 1998/99:145; BrB, SFS 1962:700, 4 kap 4a§). Kvinnofridsbrott 

benämns det när det inkluderar en mans gärningar mot nära anhöriga kvinnor med tyngdpunkt 

på upprepade straffbara kränkningar som riktas mot kvinnan. Grov fridskränkning inbegriper 

en mans gärningar mot en annan man eller en kvinnas handlingssätt mot en annan kvinna eller 

mot en man. Skälet för den uppdelningen är för att lagtexten ska skildra verkligheten tydligare 

(Prop. 1997/98:55).  

Förenta Nationerna definierar våld mot kvinnor enligt följande: 

Varje handling av könsrelaterat våld som leder till eller sannolikt kommer att resultera i 

fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana 

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

privata livet (United Nations, 1993, s. 2) 

WHO har formulerat det hälsofrämjande arbetet som en process som ger människor 

möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och att förbättra den. Regeringen har ett speciellt 

ansvar för att säkerställa grundläggande förutsättningar för ett hälsosamt liv. Hälsofrämjande 

arbete förenar olika tillvägagångssätt inklusive kommunikation, utbildning, lagstiftning, 

skatteåtgärder, organisatoriska förändringar, samhällsutveckling och spontana lokala 

aktiviteter mot hälsorisker t.ex. förebyggande av våld (WHO, 2009). Konsekvenserna av 

våldet kan påverka en person livet ut och efterföljande generationer och har allvarliga 

negativa effekter på hälsa, utbildning och sysselsättning. Förebyggande insatser kan rädda 

både liv, skydda den fysiska, mentala och det ekonomiska välbefinnandet och utveckla 

enskilda individer och hela samhällen (WHO, 2010).  
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Samelius, Wijma, Wingren & Wijma (2010) har studerat kvinnors nuvarande hälsa och 

sociala situation i Sverige som utsatts för sexuell, fysisk och psykisk misshandel. Det visade 

sig att kvinnorna som misshandlades hade mer ångest, depression, sömnstörningar och mindre 

gynnsam social situation jämfört med kvinnor som inte utsatts för misshandel eller lidande. 

Briere & Jordan (2004) visar också att den psykiska hälsan påverkades för kvinnor som 

utsatts för våld genom ökad ångest, depression, kognitiva störningar (hopplöshet, 

lågsjälvkänsla), posttraumatisk stress (PTSD), dissociation, sexuella problem och ökade 

självmordstankar. Förekomsten, svårighetsgraden och typen av kränkande särbehandling 

varierar. Våldet i sig är skadligt psykiskt och fysiskt och ger ofta traumatiska symptom i det 

akuta skedet. Effekterna av våld varierar och man kan inte skapa specifika listor av förväntade 

symptom utan hälsokonsekvenserna är olika från person till person. Följdsjukdomar som 

depression, ångest eller PTSD är dock ofrånkomliga men är inte specifika för just denna typ 

av misshandel (a.a.).  

Ansvaret att ge stöd och skydd till personer som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld, 

ligger på staten och kommunerna (Ljungwald & Elias, 2010; Regeringskansliet, 2009, s. 5) 

men involverar flera instanser som alla har olika fokus för arbetet (Socialstyrelsen, 2011, s. 

69). I Socialtjänstlagen (SoL) framkommer det att socialtjänsten har det generella ansvaret för 

att enskilda personer får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden skall särskilt 

beakta kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller övergrepp av närstående (SoL, SFS 

2001:453, 2 kap 1§ & 5 kap 11§). I samband med laginförande att kommunerna har det 

generella ansvaret får de inga ytterligare skattemedel fastän detta genererat till ökade 

kostnader (Ljungwald & Elias, 2010).

Mäns våld mot kvinnor är ett komplext problem och vilket man bör ha i beaktande när man 

bedömer kvinnans säkerhetsrisker och behov av stödinsatser (Dichter & Gelles, 2012). 

Arbetet med våldsutsatta kvinnor skiljer sig mellan kommuner och stödet utformas utifrån 

folkbokföringsadress och inte behovet. Skillnaderna medför brister i rättssäkerheten, 

kompetensen och kvaliteten i kommunernas arbete (Länsstyrelserna & Socialstyrelsen, 2009, 

s. 7-8).  Av 80 granskade kommuner i Sverige fann man brister inom en eller flera 

ansvarsområden bl.a. via uppsökande och förebyggande arbete, kvalitet, samverkan, säkerhet, 

handläggning och dokumentation samt insatser och lever därför inte upp till lagens krav 

(Länsstyrelserna & Socialstyrelsen, 2009, s. 7-8).  
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Avsaknaden av gemensam förståelse mellan olika myndigheter av våldsproblematiken medför 

att våldet osynliggörs och utgörs till ett åtskilt avvikelseproblem som avpolitiseras och 

formuleras som ett konsensusproblem. Detta leder till att frågan inte anses kräva politisk 

diskussion, särskild organisering eller institutionalisering (SOU 2004:121 s. 17-18). Man ser 

behovet av att tydliggöra rutiner för riskanalyser, öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor 

och att få insikt i att arbetet är en del av brottsofferarbetet (Rikspolisstyrelsen, 2012, s. 5). 

Politiska förändringar behövs för att hantera hindren som finns gällande arbetet i mäns våld 

mot kvinnor  (Wolf, Ly, Hobart, & Kernic, 2003). 

Samverkan 

Samverkan ses som ett samlingsbegrepp för samordning och samarbete.  

Samarbete används då för att beteckna (horisontella) mellanmänskliga relationer med och 

kring enskilda brukare till exempel i informella nätverk. Samordning betecknar stödstrukturer 

för sådant samarbete, som till exempel övergripande (samordnings-)rutiner, ledningsgrupper 

för principiella frågor etcetera. (Socialstyrelsen 2008, s. 31) 

Samverkan som begrepp har flera definitioner vilket gör det är svårt att finna en enda 

begreppsförklaring pga. att samverkan existerar i flera olika dimensioner med olika 

inriktningar (Liu, 2004). Brist på samsyn och samarbete mellan myndigheter är ett stort 

problem i behandlingen av frågor som handlar om mäns våld mot kvinnor. Denna avsaknad 

av en gemensam förståelse av problemet föranleder svårigheter så att arbetet blir effektivt och 

följdriktigt (Regeringen, 2004, s. 17). Ett ökat samarbete mellan olika aktörer i samhället är 

nödvändigt för att motverka våld och för att kunna ge de utsatta stöd och skydd 

(Regeringskansliet, 2009, s. 5). Innebörden i samverkan handlar i stort om att man 

tillsammans med andra som är styrda av andra regelsystem i andra organisationer har ett 

avsiktligt utbyte av resurser och man arbetar mot gemensamma mål (Danermark, 2000, s. 15; 

Liu, 2004).  

Att samverkan ska ske mellan socialtjänsten och polisen finns inskrivet i lagstiftningen i 

socialtjänstlagen (SoL), polislagen (PL) och förvaltningslagen (FL) (SoL, SFS 2001:453, 3 

kap. 1§; PL, SFS 1984:387, 3§; FL, SFS 1986:223, 6§). I offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL, SFS 2009:400) står det skrivet i vilken omfattning myndigheterna ska ge information 

till varandra och vilken information som kan lämnas. I bestämmelserna i 1 kap 1§ & 26 kap 
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1§ beskrivs att alla uppgifter ska skyddas om det inte står klart att de kan röjas utan att den 

enskilde eller närstående lider men. Sekretessen 8 kap. & 10 kap. gäller gentemot enskilda 

och myndigheter men upphävs om den enskilde samtycker till att uppgifter lämnas ut eller vid 

vissa rättsliga förfaranden och misstankar om begångna brott (a.a). 

Hovmand & Ford (2009) visar att det är viktigt att ta hänsyn till rättssystemets komplexitet 

när det handlar om mäns våld mot kvinnor samt i hanteringen av gärningsmannens 

ansvarsskyldighet och offrets säkerhet. Skyddsinsatser för offer i ett tidigt skede är en fördel. 

De visar också att vid ingripanden där man försöker förbättra samarbetet mellan berörda 

parter påverkas det av timingen när insatserna ska ske. Briere & Jordan (2004) menar att det 

förebyggande arbetet är den optimala lösningen vad det gäller att minska våld mot kvinnor 

samt att en vidareutveckling av behandling medför att vår förmåga att hjälpa dessa offers 

konsekvenser ökar. 

Buchbinder & Eisikovits (2008) har undersökt uppfattningarna om samarbetsformerna mellan 

polis och socialtjänst gällande kvinnofridsarbetet i Israel. Den offentliga och professionella 

pressen har vuxit angående samarbete för att öka effektiviteten. Trots att båda myndigheterna 

är försedda att hjälpa och skydda befolkningen är samarbetet varken institutionaliserad eller 

jämn. Ömsesidig misstro mellan organisationerna fanns vilket ledde till intressekonflikter och 

maktkamper. Roller och förväntningar är oklara och vilka arbetsuppgifter som skall läggas på 

vem var inte tydligt. Att arbeta utanför sina professionella uppgifter skapar oro och hanteras 

genom avståndstagande till varandra. De teman som var återkommande i undersökningen var: 

1. Tampas över vem som äger lösningen, undvika ansvar och befogenhet att ingripa. 2. 

Gränsbevarande arbete. 3. Främlingskap i den andra organisationen och 4. Samarbete sköts på 

interpersonell nivå snarare än institutionell. Mäns våld mot kvinnor kräver komplexa 

lösningar och det finns ett behov av att utveckla ramverk för samarbete mellan socialtjänst 

och polis (a.a.). 

Om samarbete mellan myndigheterna skall kunna genomföras måste den ändras på två nivåer 

enligt Buchbinder & Eisikovits (2008). Den första nivån handlar om att lagstiftningen eller en 

formell regel ska definiera samverkan och nivån på samverkan, beskriva vilka typer av 

obligatorisk information som ska utbytas samt rättsliga och etiska garantier ska beskrivas. En 

samarbetsmodell måste upprättas där processen framgår dvs. det obligatoriska samspelet, 
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former för remiss, rapportering och förfaranden.  I den andra nivån ska man rekonstruera 

professionella och organisatoriska ideologier och arbetssätt. Danermark & Kullberg (1999) 

menar att myndighetssamverkan är ett relativt outforskat område och det finns brister på 

teoretiskt förankrade studier som kan framställa generella perspektiv. Den forskning som 

gjorts kring samverkan pekar på att det finns brister i myndigheternas samordning av insatser 

för svaga grupper (a.a., s. 33 & 34). 

Samverkansteori 

Enligt Westrins (1986) samverkansteori kan samverkan delas upp i fem teman utifrån en 

samarbetsmodell. Separation där ingen samverkan finns. Koordination eller samordning 

handlar om att olika myndigheters insatser läggs ihop utan att det finns något egentligt 

samarbete mellan dem. Kollaboration där organisationerna har var sitt ansvarsområde men i 

vissa specifika frågor sker ett närmare samarbete. Integration/sammansmältning, där hela 

verksamheten går samman med en annan verksamhet och utför gemensamma arbetsuppgifter. 

Konsultation är den sista nivån och innebär att någon från den ena organisationen gör 

tillfälliga insatser i den andra organisationen. Utifrån dessa nivåer bör man försöka sträva 

efter kollaboration och konsultation (Westrin, 1986).  Samverkan medför vinster/möjligheter 

men kan också skapa problem och ibland uppstår hinder till en god samverkan. 

Samverkanssituationen kan förbättras även om det tar tid. Samverkans nödvändighet, ökade 

insikter och effektivitet som följd av samverkan bör vägas gentemot tradition, prestige, makt- 

och organisatoriska förhållanden (Danermark & Kullberg, 1999, s. 57). Förutsättningarna för 

samverkan handlar om att det finns en tydlig ledning, ett klart uttalat mål samt tillräckliga 

resurser. Skillnaderna mellan de som ska samverka gällande synsätt, organisation och 

regelverk ska identifieras samt att skillnader som hindrar tas bort eller hanteras på ett annat 

sätt (Danermark, 2000, s. 47). 

Problemformulering 
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Mäns våld mot kvinnor har funnits länge och är inget nytt problem. Denna typ av våld är idag 

mer uppmärksammat och enligt lag en förbjuden handling. Våldet är ett utbrett 

folkhälsoproblem och medför många negativa och allvarliga hälsokonsekvenser fysiskt, 

psykiskt, ekonomiskt och socialt, både för den utsatte men också för anhöriga. Samverkan är 

lagstadgat och en viktig komponent i ett hälsofrämjande arbete i syfte att skapa en trygg och 

 



 

säker miljö för utsatta kvinnor. Socialtjänsten har det generella huvudansvaret för enskilda 

personer och då även vid kvinnofridsbrott. Polisen är en annan viktig instans i det akuta 

skedet för ingripanden, i brottsutredningar och vid handräckningsbegäran från socialtjänsten. 

Det framkommer bland annat i lagtexten att polismyndigheten och socialtjänsten ska 

samverka men det finns inte mer tydligt utvecklat på vilket sätt, vad samverkan innebär, vad 

som styr samverkans omfattning etc. Begreppen samverkan och våld besitter idag inte en 

vedertagen gemensam definition vilket medför att de på alla nivåer kan tolkas olika. Därför 

ter det sig intressant att inrikta sig på begreppen, dess betydelse och vad det innebär i 

myndigheterna. 

Syfte 

Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för samverkan mellan socialtjänsten och 

polismyndigheten i kvinnofridsfrågor.

Frågeställningar 

‐ Hur beskrivs och skildras begreppet samverkan? 

‐ Vilka faktorer påverkar samverkan? 

‐ Vilka möjligheter och begränsningar finns med samverkan mellan polis och 

socialtjänst? 

‐ Vilken är den generella definitionen på fenomenet mäns våld mot kvinnor och 

vilken betydelse har en gemensam samsyn på definitionen för 

kvinnofridsarbetet? 

Metod 

Studien inriktar sig på semistrukturerade individuella kvalitativa intervjuer genom en 

kombination av bekvämlighets- och snöbollsurval. På grund av studiens begränsade 

omfattning avgränsas inriktningen till Socialtjänsten och Polismyndigheten även om det är 

fler aktörer inblandade vid kvinnofridsarbeten. För att analysera empirin har manifest 

innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) använts. Kvalitativ 

innehållsanalys är mest lämpad att använda för att analysera material utifrån genomförda 
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intervjuer. Manifest innehållsanalys handlar om att tolka det synliga och uppenbara i texten 

(a.a.). 

Förförståelse 

Författarens förförståelse för det aktuella området grundar sig i den litterära fördjupningen 

som har medfört ökad insikt och förståelse om samverkans betydelse för hälsofrämjande 

arbete gentemot mäns våld mot kvinnor. Den professionella förförståelsen har erhållits genom 

erfarenhet från att författaren själv idag arbetar inom socialtjänsten (dock genom en annan 

inriktning) men också genom tidigare kunskaper och erfarenheter inom samma myndighet 

som socialsekreterare där kvinnofridsfrågor kunde bli aktuella i arbetet men också genom 

tidigare utbildning som kvinno- och tjejjourare.  

Urval av informanter 

Enskilda kvalitativa intervjuer utfördes med såväl chefer som annan berörd personal inom två 

myndigheter som arbetar med kvinnofridsfrågor. Intervjuerna utgick från ett induktivt synsätt 

då intresset låg i att utveckla förklaringar och teorier snarare än att styrka eller förkasta 

hypoteser (Bryman, 2011, s, 40-41). Fokus i intervjuerna var att utforska intervjupersonernas 

egna perspektiv, tankar, ideér, erfarenheter och inställningar kring myndighetssamverkan i 

kvinnofridsfrågor.  

Studien inriktade sig på icke-slumpmässigt urval och för att nå deltagarna användes 

snöbollsurval och bekvämlighetsurval som urvalsmetod. Innan studiens uppstart beslutades att 

minst tre anställda från socialtjänsten och tre från polismyndigheten skulle intervjuas. Om det 

skulle visa sig behövas fler intervjuer efter de sex genomförda skulle fler deltagare kontaktas 

och intervjuas. Detta för att kvalitén i studien inte skulle påverkas. Enligt Trost (2010) är det 

bättre för kvalitén att genomföra färre väl utförda intervjuer än flertalet mindre väl 

genomförda. Det är bättre att bestämma antalet intervjuer i förväg och sedan kunna fylla på 

med fler intervjuer (a.a., s. 144). Då vetskapen fanns innan studiens genomförande att en 

person från polisen och två från socialtjänsten som arbetar med för studien relevanta 

arbetsuppgifter kontaktades dessa i ett första skede. Den första kontakten med respektive 

deltagare skedde per telefon och datum, tid och plats för intervjuerna bokades in. Efter att tre 

intervjuer med respektive myndighet hållits kontaktades ytterligare två personer inom polisen 
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och tre inom socialtjänsten. Detta efter tips på kollegor som intervjupersonerna trodde hade 

mer kunskap i frågan. Totalt genomfördes nio intervjuer bestående av fem informanter inom 

polisen och fyra inom socialtjänsten.  

Genomförande 

Innan intervjuerna ägde rum genomfördes en pilotintervju i syfte att testa intervjuguiden för 

att upptäcka eventuella brister. En del ändringar fick göras gällande utformningen av frågorna 

samt några få frågor lades till och togs bort. Intervjuguiden och informationsbrevet lästes 

igenom innan utlämning av oberoende forskare (som åtog sig uppgiften) för att kontrollera 

språkbruket och för att minimera risken för missuppfattningar. 

Intervjuerna baserades på semi-strukturerad intervjuform med öppna frågor. En intervjuguide 

utformades utifrån det som var centralt i studien  men samtidigt lämnades en viss frihet för 

deltagarna att prata om det som var viktigt för dem men som var relevant för studien.  

Författaren kunde ställa frågor som inte ingick i intervjuguiden men som hade koppling till 

något som den intervjuade sagt (Bryman, 2011, s. 415). Frågorna utformades för att undvika 

så de inte skulle upplevas som kränkande eller nervärderande. Deltagarna fick strax innan 

intervjutillfället ta del av intervjuguiden.  

Två av intervjuerna varade i 90 minuter, de övriga mellan 35-60 minuter. Samtliga deltagare 

valde att intervjuerna skulle genomföras på respektive deltagares arbetsrum. Under 

intervjuerna användes en diktafon för att eliminera risken att förlora viktig information vilket 

deltagarna godtog. Inga anteckningar fördes under intervjutillfället för att kunna fokusera på 

svaren som gavs. Det inspelade materialet transkriberades så snart intervjuerna hållits för att 

få dem så autentiska som möjligt. Översättningen medförde inte alltför detaljrikt information 

(talspråk, dialektala uttryck etc.) så att läsbarheten påverkades. Intervjuerna, transkriberingen, 

bearbetning och sammanställningen av data och analysen har gjorts av författaren. En 

oberoende forskare har även granskat det empiriska materialet och resultatet. 

Etiska överväganden 

Forskningskravet dvs. att forskning bedrivs, är relevant och håller hög kvalitet är 

grundläggande forskningsetiska principer, liksom individskyddskravet. Det sistnämnda har 
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preciserats till fyra huvudkrav för forskning och benämns informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-6). I 

enlighet med informationskravet lämnades skriftlig information innan intervjutillfällena som 

innehöll en presentation om studiens syfte, vem författaren var och kom ifrån, 

kontaktuppgifter och att deltagandet var frivilligt. Intervjupersonerna informerades också om 

vilka intervjufrågor som skulle beröras och fick ge sitt samtycke till deltagandet och 

diktafonens närvaro innan intervjuns start. Deltagarnas samtycke är viktigt då de själva har 

rätten att besluta över sitt deltagande och därför fick de även vetskap om att de när som helst 

kunde avbryta intervjun utan negativa konsekvenser i överensstämmelse med samtyckeskravet 

och nyttjandekravet (a.a., s.14). Inom forskningsetiken är det viktigt att inte skada eller 

utlämna någon person som ingår i studien så att enskilda utomstående personer inte kan 

identifiera deltagarna i enlighet med konfidentialitetskravet (a.a., s.12). Intervjupersonerna 

fick därför information om att personuppgifter t.ex. namn, kön och befattning som kan göra 

att utomstående kan identifiera dem, tas bort och ändras. Att inte mer bakgrundsinformation 

om informanterna beskrivits beror på att orten är liten vilket medför att risken ökar väsentligt 

att utomstående kan identifiera deltagarna. Det empiriska materialet förvarades på ett sådant 

sätt att obehöriga personer inte har tillgång till dem genom att de har lagrats i ett inlåst skåp. 

Efter transkriberingen och färdigställandet av studien har intervjumaterialet raderats. 

Uppsatsen bedömdes inte behöva genomgå etisk prövning då studien inte är till 

forskningsändmål samt att känslig information om deltagarna inte skrivits ut. 

Sammanställning och bearbetning av data 

Analysprocess 

Analysprocessen har skett enligt Graneheim och Lundman (2004). Analys processens delar 

innefattar följande: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod och 

kategori. Materialet lästes igenom flertalet gånger för att få en helhetsuppfattning om 

innehållet i materialet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska man under 

analysprocessen läsa igenom hela intervjuerna för att få en uppfattning om helheten och 

kunna få ett sammanhang. Den transkriberade textmassan utgjorde analysenheten och en grov 

uppdelning gjordes i form av domäner. De framträdande domänerna i studien var individnivå 

samt på organisations- och samhällsnivå.  
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Utav intervjuerna utvinnas de primära meningsbärande enheterna (ord, fraser osv.) som 

bedömdes relevanta i förhållande till studiens syfte. De meningsbärande enheterna plockades 

ut och kortades ner. Meningsenheten gavs en kod som speglade den meningsbärande enheten. 

Utifrån koderna skapades subkategorier som sammanfattade koderna snävare innan de 

slutligen utmynnade i kategorier. Under denna slutgiltiga process gick författaren igenom 

materialet flertalet gånger för att stämma av så de meningsbärande enheterna, koderna och 

subkategorierna stämde överens i sammanhanget och hade relevans. I Bilaga 3 åskådliggörs 

exempel ur analysprocessen för att möjliggöra en tydligare inblick i processens gång och 

framväxt. 

Resultat 

Resultatet utföll i två domäner dvs. individnivå samt organisations- och samhällsnivå med 

underliggande kategorier, vilket illustreras i Figur 1 nedan. Kategorierna inom respektive 

domän påverkar samverkan internt samt mellan socialtjänsten och polismyndigheten. De båda 

domänerna har även en inverkan på varandra vilket alltså också påverkar samverkan mellan 

myndigheterna. 

 

Figur 1. Resultatet presenteras utifrån de två domänerna individnivå samt organisations‐ och samhällsnivå med tillhörande 
kategorier.  
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Individnivå 

Personbundet  

En genomgående stark faktor till att samverkan mellan polismyndigheten och socialtjänsten 

ägde rum var att den var personbunden, ansåg båda myndigheterna. Att man hade vetskap om 

vem man skulle kontakta hos den andra myndigheten och att personkemin mellan 

myndigheterna stämde överens var viktiga faktorer som spelade in i samverkan.  

 … Alltså man kan dra upp mycket via rutiner och manualer och flödesdokument och sådant 
och det är en viktig del att ha men sedan får man inte glömma bort den här tiden med att ta en 
kopp kaffe med varandra.  Den är otroligt viktig. Att man blir du och jag med varandra och att 
man någonstans kan få en relation och det går enkelt och snabbt att ta ett samtal och ringa. 
(Citat från socialtjänsten) 

De flesta av intervjupersonerna från både polisen och socialtjänsten hänvisade bland annat till 

samverkans utformning till specifika personer vilket kunde vara samverkansrepresentanterna. 

Smidigheten i kontakterna kring ett klientarbete påverkas av relationerna till varandra vilket 

även förtroende kollegor emellan gör. Har man inte skapat förtroende, en dialog och att 

personliga egenskaper överensstämmer med den andres så fallerar samverkan. Detta var alla 

intervjupersoner rörande överens om. 

Vilja och intresse  

Vilja och intresse visade sig också vara en stark faktor som påverkar samverkan enligt 

intervjupersonerna från båda myndigheterna. Förutom att samverkan till stor del beror på 

personkemin som nämns ovan så är intresse och vilja en viktig komponent. Att man har ett 

intresse för denna typ av brott samt att arbete med människor också kan vara avgörande både 

för arbetet gentemot klienterna under det processuella förfarandet och för att samverkan vilket 

alla var eniga om. Att man aktivt söker kunskap och delar med sig till andra samt att man har 

både viljan och intresset för klienterna kan vara avgörande. Samverkan tar tid att bygga upp 

och måste ständigt underhållas, annars raserar det succesivt menar en intervjuperson från 

socialtjänsten. 

De flesta av intervjupersonerna framförde att om man har viljan att finna 

samverkansmöjligheter finner man dem. Vill man inte fullt ut kan man gömma sig bakom 
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lagar och man bygger murar mellan de båda myndigheterna. Deltagarna i studien framhöll att 

det är viktigt att man jobbar förutsättningslöst, att det är utan prestige och revirtänkande. 

Detta för att man kan kontakta varandra och bolla funderingar, ge och få tips och råd men 

framförallt för att finna de bästa lösningarna för klienterna. Så var inte alltid fallet idag mellan 

myndigheterna men gentemot specifika samverkanspersoner som ständigt sysslade med 

samverkan fungerade det att arbeta förutsättningslöst.  

… Man måste ju vilja hitta samverkansmöjligheter. Man kan ju säga att nej vi har sekretess 
punkt och så nöjer man sig bakom det … Nu är man skyldig att samverka men då måste man 
ju också tolka det som att vi kan samverka. Och jag tror att det är lite luddigt idag och det 
borde vara tydligare.  (Citat från polismyndigheten) 

Att sekretesslagen i sig är ett hinder tyckte ingen av myndighetspersonerna men beroende på 

om man vill samverka eller inte, kan man använda lagen som ursäkt för att inte kunna 

samverka. Detta var övervägande polismyndighetens åsikter men även några av de 

intervjuade från socialtjänsten höll med. Om lagen skulle vara tydligare kanske samverkan 

skulle bli bättre även för de som inte har viljan. 

Kunskap & kompetens   

Det som var mest framträdande från båda myndigheterna var att socialtjänsten har ett något 

snävare regelverk att förhålla sig till rent sekretessmässigt till skillnad från polisen och att 

man inom polisen på vissa håll har upplevt att man inte får återkoppling eller samverkan i 

ärenden där socialtjänsten också är inblandad. Det visade sig genomgående i intervjuerna att 

denna upplevelse var socialtjänsten medveten om att polisen hade. Polisen har inte vetat 

orsaken till avsaknaden av återkoppling i vissa ärenden men uppfattat det som att beroende på 

hur sekretesslagen tolkats kan man förbättra samverka eller inte. Idag upplever socialtjänsten 

inte att sekretesslagen kan vara något hinder för samverkan och att man med klientens 

samtycke kan kommunicera med respektive myndighet. Hos polisen upplevde man delvis att 

avsaknad av kunskap hur sekretesslagen kan tolkas kan ibland utgöra ett hinder vilket grundar 

sig på osäkerhet i professionen och i hur man kan tolka lagen. Hade man mer kunskap om 

sekretesslagen var det dock inga problem med samverkan. Båda myndigheterna var på det 

klara med att socialtjänsten rent lagmässigt hade en snävare sekretesslagstiftning. 

… Sedan är det ju så att vi inom polisen, vi kan alltid lämna uppgifter. Vi har en ganska stor 
skyldighet att lämna uppgifter till andra myndigheter. Men däremot kan sociala ha en snävare 
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tolkning i sin lagstiftning. Men där gäller det att vi måste försöka hitta möjligheterna … jag 
tror att den där okunnigheten har varit ett hinder och jag tror att när man lär sig att se hur 
viktigt det är att man verkligen jobbar professionellt och vad bra det ger och vilka effekter det 
ger så måste vi lära oss sekretesslagstiftningen. (Citat från polismyndigheten)  

Båda myndigheterna var överens om att det var viktigt att man hade kunskapen om arbetet 

hos respektive myndighet men också att det var viktigt med ett tydliggörande av varandras 

roller, ansvarsområden, när man ska ta vid med sitt arbete osv. för bästa samverkan. Om man 

hade kunskapen om detta behövde man inte flytta över ansvaret på någon annan. Denna 

kunskap bidrog också till att medarbetarna kunde undvika att klienter hamnade mellan 

stolarna och förståelsen till varför ett ärende t.ex. drar ut på tiden i en utredning eller liknande, 

ökade. Förståelsen för de olika regelverken, strukturer och rutiner kan alltså vara avgörande 

för samverkan och förebyggande för frustrationer, aggressioner och att klienterna hamnar i 

kläm. 

Om man vet flödet och målet då blir det också tydligt med roller och olika uppgifter i olika 
yrken tänker jag. Att det blir tydligt för både socialtjänsten och polisen och att man inte har 
massa förväntningar på varandra … Då blir det ju problem. Det blir ju aggressioner och ja… 
mellan de som jobbar. (Citat från socialtjänsten) 

… För det finns ju alltid möjligheter att gå runt sekretessen och det är det jag tycker är så 
härligt med samverkan … Alltså vi har några ramar som vi måste respektera när det gäller 
lagar och förordningar men vi kan också väldigt ofta gå runt dem med samverkan från 
klienten t.ex. Att ha klienten med på tåget … (Citat från socialtjänsten) 

Både socialtjänsten och polisen ansåg att en grundkompetens inom kvinnofridsfrågor är viktig 

och man har vidareutbildat personal på olika sätt genom föreläsningar, utbildningar och 

utbildning via datorn. Inom socialtjänsten har man dessutom sett kompetensutveckling som en 

del i målarbetet om hedersrelaterat våld. Inom polisen var det utöver specifika utbildningar att 

man får lära av varandra. En person inom polisen hävdade att det inte fanns några specifika 

utbildningar medan andra inom samma myndighet hävdade att dessa fanns. En från varje 

myndighet menade att det var viktigt med en specifik grundkompetens men även att det i 

framtiden är viktigt att båda myndigheterna får gemensam utbildning för att bland annat 

kunna få en bättre samverkan genom att man kan diskutera olika ärenden, att lära av varandra 

och att man till viss del har samma kompetens. En intervjuperson inom polisen menade att 

man satsat en del på arbetet i kvinnofridsfrågor vad det gäller samverkan och utbildning. 

Detta genom att starta projekt och grupper men att det i slutändan rinner ut i sanden och att 
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det kan vara svårt att utvärdera. Intervjupersonen menar dock att det ändå kan vara bra i syfte 

att man blir påmind om problematiken och att kunskapen allteftersom sätter sig bättre. Genom 

åren har synsättet förändrats gällande kvinnofridsfrågorna. Från att det tidigare ansett att mäns 

våld mot kvinnor varit självförvållat vilket medförde att man som tjänsteman bagatelliserade 

den typen av våld, till att man idag inom polisen tar tag i problemen och inte ser 

kvinnofridsbrott som självförvållat. Detta beror på ökad kunskap menar en intervjuperson från 

polisen. Gemensamt är att samtliga respondenter tyckte det är bra att en speciell grupp inom 

kommunen har specifik och god kunskap i sådana här frågor dit man kan dels kan hänvisa 

klienterna och dels i sin egen profession få vägledning. 

Organisatorisk- och samhällsnivå 

Gemensamma definitioner saknas 

Genomgående i denna studie visade det sig att man inom och mellan myndigheterna använde 

sig av uttryck som samverkan och samarbete men det fanns ingen gemensam samsyn om 

innehållet i begreppen eller skillnaden på dessa två ord. Alla använde båda uttrycken och 

särade inte på dem. Alla ansåg att samverkan/samarbete var av hög prioritet men alla hade sin 

uppfattning om vad samverkan/samarbete innebar. Man tyckte att man muntligen var överens 

om att ha ett gemensamt synsätt men man hade det inte diskuterat det och kommit överens 

och skrivit ner det. Andra hade inte vetskapen om man hade en inofficiell samsyn på 

begreppen våld och samverkan inom båda myndigheterna. ”… vi sitter här och säger att vi ska 

ha en gemensam definition för våld men vi har inte egentligen en gemensam definition som är 

nedskrivet om vad som begreppet samverkan är.… Vi behöver ju en gemensam definition av 

ordet samverkan. Det är en jätteviktig del …” (Citat från socialtjänsten). 

Samtliga hade sina egna definitioner av vad begreppet våld innebar, här var ingenting 

vedertaget vilket alla visste om. En del trodde inte att ett gemensamt synsätt kring vad våld 

och samverkan innebar vilket andra tyckte att det hade. De sistnämnda personerna menade att 

det var viktigt att ha en gemensam samsyn på begreppen för att ha samma ”glasögon” på sig 

när de ska identifiera våldet och dess utbredning. Detta för att kunna se samma saker och att 

rätt insatser sätts in. Har man inte samma syn på våldet så är det lätt att missa viktiga delar i 

mötet eller utredningen med kvinnorna. Inom socialtjänsten hade man lyft frågan om önskan 

om ett gemensamt synsätt om våld på länsnivå eftersom man sett förlusterna med att ha olika 
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synsätt på vad våld är. Detta genom att man i utredningar missat att fånga upp viktiga signaler 

t.ex. att lugga en person kan av vissa bedömas som våld medan andra bedömer det som icke 

våld. En person inom polismyndigheten menar att det finns ett antal definitioner t.ex. 

Brottsförebyggande rådet har en, FN har en och UNHCR (FN:s flyktingorgan) har en osv. och 

att en önskan finns om att man uppifrån på chefsnivå eller samhällsnivå fattar beslut om 

gemensamma definitioner så att alla får samma glasögon på sig när man ska identifiera och att 

man ser samma fenomen. Medvetenheten om att man inte hade samma glasögon fanns 

genomgående. Endast en person inom polisen hade ingen vetskap om någon som helst 

definition ”… Ja alltså som jag ser det… Jag vet inte om vi har någon definition på våld, 

skulle det vara det (skratt)? … Sedan vet jag inte om vi har en specifik definition på 

samverkan …” (Citat från polismyndigheten) 

Det var viktigt med gemensam samsyn om vad våld innebar men att man måste ha i 

beaktande att man jobbar utifrån olika regelverk. Polisen utgår från lagboken om det är ett 

kvinnofridsbrott eller misshandel medan socialtjänsten har ett vidare begrepp där man inte 

enbart tittar på lagens definition utan på hela familjen ur ett familjeperspektiv och hur deras 

hälsa påverkas på alla nivåer. Det gjordes även om man inte är överens om en vedertagen 

definition för hela myndigheten. Diskussioner fördes om våldets innebörd men det är 

fortfarande lite luddigt. Många inom kommunen utgick dock från Per Isdals våldsdefinition 

”… Våldsdefinitionen är att våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att 

denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får en person att göra något mot sin 

vilja eller avstå från att göra något som den vill…” (Citat från socialtjänsten). 

Ledarskap & gemensam plattform  

Två av intervjupersonerna, en från varje myndighet, visste om att ett samverkansavtal mellan 

myndigheterna var upprättat sedan tidigare till skillnad från de andra sju som inte trodde att 

det fanns något sådant. En allmänt märkbar faktor som spelade in om samverkan mellan 

myndigheterna skulle fungera eller inte var att man skulle följa det flödesschema som nu höll 

på att utarbetas och som inte tidigare hade funnits. Detta framhävde alla intervjupersoner 

utom en person inom socialtjänsten som önskade ett sådant men visste inte att det var en 

under bearbetning. Flödesschemat innebar att när ett ärende inkom skulle varje aktör veta vad 
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de skulle göra så man inte flyttade över ansvaret på någon annan vilket kunde resultera i att 

klienterna hamnade mellan stolarna.  

… struktur, ledning, styrning, olika forum, gemensamma mål, uppdrag, arbetsmetoder, 
organisation, resurser, överenskommelser, avtal, lagar, personella resurser, alltså… det 
påverkar ju samverkan… Beroende på vad man har att förhålla sig till så kommer det att 
påverka hur vår samverkan ska formas. Och det förändras ju över tid... (Citat från 
socialtjänsten) 

Flödesschema och en tydlig rollfördelning var viktig för effektiviteten och att man vet vad 

parterna gör, vilket man sedan 1995 har försökt att utarbeta, men inte nått någon större 

framgång med enligt en av intervjupersonerna från polisen. Detta bland annat på grund av att 

man inte fått med sig en av de större aktörerna då de inte ville skriva under avtalen utan först 

vara med och säga sitt i frågan. En gemensam bas och gemensamma mål var alltså viktiga för 

båda myndigheterna. När de tidigare inte haft dessa flödesscheman och handlingsplaner har 

samverkan inte fungerat fullt ut anser de flesta inom polisen medan socialtjänsten tycker att 

samverkan i kvinnofridsfrågor i stort har fungerat bra utifrån att det har varit personbundet.  

Jora absolut, det har funnits samverkan men det kanske inte ha varit så tydligt många gånger. 
Och sedan är det ju så mellan olika aktörer och myndigheter så jobbar man i regel med sitt. 
Det här är ju viktigt att liksom att man inser att det är ju tillsammans vi ska kunna bli effektiv. 
Och framförallt att tydliggöra de olika rollerna vi har… man måste bestämma vem som äger 
ärendet initialt. Och sedan måste man kunna veta också vad man gör olika parter … (Citat 
från polismyndigheten) 

Det ansågs viktigt att man uppifrån på ledningsnivå och chefsnivå prioriterade samverkan i 

kvinnofridsfrågor och att alla chefer kommer överens om att man ska arbeta efter ett samma 

ramar och rutiner. Alla var överens om att det är viktigt att samverkan och mäns våld mot 

kvinnor tas på allvar på chefsnivå för att det sedan ska kunna droppa neråt till 

verksamheterna. Samtliga respondenter utom en inom polisen framförde att om man arbetar 

nerifrån verksamheterna och uppåt går det endast till en viss nivå innan det tar stopp då 

mandaten inte räcker till och det blir ingen slagkraft i prioriteringen. 

Jag tror att det är en förutsättning för att man ska kunna ta beslut att det ligger på rätt nivå. Det 
måste vara en chef som har beslutsrätt annars så kan man inte gå vidare. För de kan sitta i 
arbetsgrupper men de kan inte besluta om vilka och vem som ska göra vad. Om man sitter i en 
chefsnivå så kan man ändå se helheten och besluta … För blir det för låg nivå så blir det inga 
beslut … (Citat från polismyndigheten) 
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Det saknades gemensamma flöden och kunskap om varandras ansvarsområde framkom på 

olika nivåer. Bland annat uppkom det okunskap om var kvinnor utan barn eller kvinnor med 

funktionshinder skall vända sig för att få bistånd och hjälp av socialtjänsten. Flödet internt och 

externt var inte helt klargjort för medarbetarna. 

Avsaknad av ömsesidig anpassning & information  

Det finns speciella samverkansgrupper både på chefsnivå och på medarbetarnivå vilket de alla 

var medvetna om. I dessa grupper finns representanter som i sin roll tar med sig frågor och 

funderingar från övriga medarbetare och chefer samt återkopplar efter samverkansmöten vad 

som beslutats osv. Vad som diskuterades mer ingående hade intervjupersonerna begränsad 

kunskap om och man ville gärna hänvisa alla samverkansfrågor till dem både som 

medarbetare och chef. Att man i dag höll på att utarbeta ett flödesschema var de flesta 

medvetna om.  

… Alltså ibland kan man väl uppleva att man ser lite olika på det. Jag tror att skulle man 
kunna formulera en gemensam plattform och stå på och säga att det här står vi gemensamt på 
så tror jag det skulle underlätta … Det är en sak att man kommer överens om någonting men 
vet alla i organisationen om det. Vet man om flödena, vet man om hur man gör … (Citat från 
socialtjänsten) 

Information till övriga anställda inom båda myndigheterna upplevdes som bristfällig. Alla 

visste att en samverkansgrupp fanns men all personal var inte engagerade i det framarbetade 

samverkansstrategierna. Att man har en gemensam plattform att stå på mellan och inom 

myndigheterna var viktigt men detta saknades dock idag.  

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Resultatet utföll i två domäner med tillhörande kategorier. Individnivå med kategorierna 

personbundet, vilja och intresse samt kunskap och kompetens. Organisations- och 

samhällsnivå med kategorierna ledarskap och gemensam plattform, gemensamma definitioner 

saknas samt avsaknad av ömsesidig anpassning och information. I studien framkom det 

faktorer som både främjar och som förhindrar samverkan. Det som var genomgående till det 

man ansåg främjar samverkan och som till och med kunde avgöra om den ägde rum eller inte 
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var om personkemin mellan medarbetarna internt och externt fungerade. Att samverkan 

byggde på att det var specifika personer som upprättade och underhöll samverkan var en 

viktig faktor. Enligt Danermark (2000) är personkemi något som inte spelar roll på 

samverkansnivå. Först när de grundläggande förutsättningarna är upprättade kan frågor om 

personkemi diskuteras. Om förutsättningarna finns men samverkan faller kan det bero på 

personkemi men om inte förutsättningarna finns så spelar personkemi ingen roll (a.a., s. 46).  

Intervjupersonerna från båda myndigheterna ansåg att det var viktigt att samverkanskontakten 

skulle vara förutsättningslös, utan prestige och revirtänkande vilket man inte upplevt att det 

alltid har varit. Några intervjupersoner framförde att man tidigare haft ”murar” mellan 

myndigheterna och gömt sig bakom lagar och regler för att undkomma att samverka trots att 

det är lagstadgat. Buchbinder & Eisikovits (2008) fann i sin undersökning var just det att det 

fanns ömsesidig misstro mellan organisationerna vilket ledde till intressekonflikter och 

maktkamper. Roller och förväntningar var oklara och vilka arbetsuppgifter som skall läggas 

på vem var inte tydligt. Att arbeta utanför sina professionella uppgifter skapar oro och 

hanteras genom avståndstagande till varandra (a.a). 

Det kan vara möjligt att en av dessa två myndigheter har mer makt än den andra vilket kan 

skapa motstånd i framgångsarbetet gällande samverkan. Kanske kan det handla om att 

socialtjänsten som har snävare regelverk, rörande sekretesslagstiftningen, sätter myndigheten i 

en maktposition. Socialtjänsten kan i så fall välja att tolka sekretesslagen som att man inte kan 

samverka alternativt kan samverka. Danermark (2000) att det kan uppstå problem när man ska 

samverka då vissa kunskaper, beroende på yrkeskategori, har mer tyngd än andra då skilda 

yrkesgrupper har olika prestige och makt och det råder sällan enighet inom samma 

yrkesområde. Det finns alltid tolkningsutrymme vilket medför oenighet om vad som är 

sanning (a.a., s. 26-27).  

Det framkom i intervjuerna att en förutsättning i det hälsofrämjande arbetets framgång var att 

ha ledningens stöd, så att samverkan och kvinnofridsarbetet prioriterades och att beslut 

fattades på rätt nivå. Danermark (2000) förklarar att hur och var beslut fattas kan krångla till 

samverkan som kan bli ineffektivt eftersom personer med olika befogenheter möts och det är 

svårt att fatta gemensamma beslut. Politisk styrning kan påverka samverkan då vissa 

organisationer är mer styrd än andra. Graden av politisk styrning påverkar, men också 

 

18 

 



 

organisationstillhörighet (a.a., s. 32-38). Förutsättningar måste skapas och det är ledningens 

ansvar (Danermark, 2000 s. 49). Är chefen med i tankegången och ger klartecken är det inga 

problem att prioritera klientelarbetet, men måste man argumentera och övertala är det inte lika 

lätt att vidtaga åtgärder. Ingen inom de undersökta myndigheterna upplevde avsaknad av 

ledningens stöd.  

När det gällde samsyn på begreppen samverkan och mäns våld mot kvinnor var de inte 

gemensam. Det förstnämnda hade man inte diskuterat innebörden av alls. Liu (2004) förklarar 

att det är svårt att finna en enda begreppsförklaring till samverkan då den existerar i flera 

olika dimensioner med olika inriktningar. Innebörden av våld och samverkan och tolkning av 

begreppen upplevs vara tvetydligt och oklart. Det tycks saknas en allmänt vedertagen 

definition på högre nivå (regeringen, socialstyrelsen, länsstyrelsen osv). Det är möjligt att det 

avspeglar sig neråt på medarbetarnivå inom enskilda myndigheter också. Man vet inte vad 

man ska utgå ifrån eller förhålla sig till vilket i slutändan kan drabba det hälsofrämjande 

arbetet i mäns våld mot kvinnor på ett negativt sätt. Om inte alla är överens om innebörderna 

av begreppen finns det risk att man inte strävar åt samma håll eller jobbar för lika mål vilket 

medför olika bedömningsunderlag. En gemensam definition är efterfrågad och behövs vilket 

deltagarna själva också ansåg och man hade inom socialtjänsten lyft definitionsfrågan till 

länsnivå. Regeringens utredning visar på att avsaknaden av gemensam förståelse av 

våldsproblematiken medför att våldet osynliggörs, utgörs till ett åtskilt avvikelseproblem 

vilket i sin tur leder till att frågan inte anses kräva politisk diskussion, särskild organisering 

eller institutionalisering (SOU 2004:121).  

Intervjupersonerna vid båda myndigheterna var överens om att viljan och intresset till att 

samverka kunde påverka omfattningen av hur samverkan fungerar. När det handlade om 

sekretesslagstiftningen gick åsikterna isär både inom polisen men också mellan 

myndigheterna. Vissa ansåg att det kunde vara ett hinder pga. okunskap och ovilja medan 

andra menade att det inte var det för att man kan gå runt lagstiftningen. Danermark (2000) 

menar att genom lagstiftningen har riksdagen och regeringen visat var ansvaret ska ligga, 

vilket i samverkan medför att personer med olika typer av makt och ansvar möts, vilket 

medför ojämnlika roller. Denna makt kan missbrukas vilket gör det viktigt att man tidigt i 

samverkan måste klargöra för vilka lagar och regler som styr arbetet för att kunna förebygga 

missförstånd och problem. Det är också viktigt att vara insatt i andras regelverk för att 
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personerna inte ska hävda att man pga. lagen inte kan göra på ett visst sätt. Antingen handlar 

det om att det är olika regelverk eller så kan det ge anvisning åt okunskap eller ovilja att 

förändra rutiner och arbetssätt. Ofta utgör regelverk inte det hinder som man tillskriver den. 

Förutom lagar, regler och förordningar kan fackliga avtal, yrkesetiska koder, interna 

bestämmelser eller andra regelsystem påverka samverkan (a.a., s. 41-45).  

Det är alltså viktigt att man är insatt i varandras yrkesutövande vilket intervjupersonerna 

själva lyfte fram som en viktig del i samverkansarbetet för att öka förståelsen för den andre 

myndighetens arbete. Alltså att klargöra roller och ansvarsområden samt skapa en gemensam 

bas med tydliga mål och flödesscheman var av vikt. Det framkom dock att man i många år 

jobbat med att utarbeta bland annat flödesschema och liknande för att få igång samverkan 

med olika aktörer men inte nått någon större framgång. Det finns troligtvis flera olika orsaker 

förutom att en av aktörerna inte kommer med i samverkansplaneringen. Det som lyftes fram 

var oklara lagar i t.ex. frågan om sekretesslagen. Kanske är det så att det behövs skärpas rent 

lagmässigt både i sekretessfrågan och i samverkansuppmaningen för att den inte skall finnas 

sådant tolkningsutrymme. Det är svårt att veta om detta fenomen gäller rent generellt eller 

enbart i detta fall. Om det gäller rent generellt så kanske det ligger på ”fel” nivå, och man 

måste flytta fokus till samhällsnivå och tydliggöra och förändra lagen i alla frågor som har 

med samvekan, sekretess och kvinnofridsbrott att göra och inte enbart inom specifika 

kommuner. Detta gäller även tydliggörandet av definitioner. Det kan hända att det också 

ligger på ”rätt” nivå dvs. organisationsnivå men att man har ”fel” fokus dvs. att man ser 

problemet på familjenivå och inte på samhällsnivå eller den nivå det ska ligga på. Kanske är 

det så att det pga. tolkningsmöjligheterna medför att man inte prioriterar samverkansfrågorna 

på alla nivåer eller inom respektive myndighet. Det finns många frågetecken och tyvärr ingen 

universallösning men frågan är ack så viktig att uppmärksamma. Mäns våld mot kvinnor är ett 

komplicerat problem och vilket man bör ha i beaktande när man bedömer kvinnans 

säkerhetsrisker och behov av stödinsatser (Dichter & Gelles, 2012). Buchbinder & Eisikovits 

(2008) menar att mäns våld mot kvinnor kräver komplexa lösningar. Om ett samarbete mellan 

myndigheterna skall kunna utföras måste förändringar ske. Bland annat genom att samverkan 

definieras i lagstiftningen eller genom att en formell regel upprättas, utbytande av obligatorisk 

information samt rättsliga och etiska garantier. En samarbetsmodell måste upprättas där 

processen framgår. Professionella och organisatoriska ideologier och arbetssätt måste också 

rekonstrueras. Danermark (2000) förklarar att det är svårt att förstå varandra om vi inte har 
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någon kunskap om vad som ligger bakom vårt sätt att agera i samverkan. Våra 

ställningstaganden styr hur vi tar oss an ett problem. Därför är det viktigt att klargöra dessa 

och se oenigheten som en tillgång där man kan lära sig av varandra och kommunicera istället 

för att ge sig in i en kamp om vem som har rätt. Man är skolad i olika kunskapstraditioner och 

utvecklar sina begrepp inom organisationen. I samverkan är det viktigt att ägna sig åt att lära 

sig vissa delar av andras begrepp för att visa respekt men också för att lära sig hur andra 

betraktar problemen. Språket har en betydelse och man kan genom det utestänga och trycka 

ner andra (a.a., s. 28-31).  

För att garantera en hög grad av professionellt bemötande och omhändertagande av 

klientgruppen krävs fortbildning och kompetensutveckling framkom det i intervjuerna. 

Rikspolisstyrelsen (2012) ser också behovet av ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor. Det 

tycks som att kunskap och kompetensutvecklingen i kvinnofridsfrågor helt avgörs av vilja och 

intresse och att det är personbundet. Det är eldsjälarna som skapar, driver och upprätthåller 

samverkan och kompetensutvecklingen. En annan avgörande faktor i samverkansutfallet i 

kvinnofridsfrågorna var att chefer inom båda myndigheterna prioriterar kvinnofridsfrågorna 

och samverkan. Om det är så att verksamheterna är uppbyggda på så vis trots att det är 

lagstadgat blir det väldigt sårbart i längden. Att bygga grunden på enskilda personer som har 

rätt engagemang känns osäkert i ett långsiktigt perspektiv. Myndigheterna har olika 

verksamheter med olika inriktningar och lagar som styr men målgruppen är densamma. 

Kanske kan det vara så att det är just för att det är lagmässigt ”tvång” som samverkans 

uppbyggnad grundas på så osäkra grunder. Danermark (2000) menar att om organisationerna 

inte har de rätta förutsättningarna så spelar personkemi ingen roll. Man kan undra om det 

skulle kunna se annorlunda ut ifall det varit uppbyggt utifrån att organisationerna faktiskt var 

beroende av varandra och strävade mot samma målgrupp men inte var styrd av lagens regler. 

Danermark (2000) hävdar att lagen inte är något hinder vilket alltså måste peka på att det trots 

allt är baserat på tolkningar, vilja, intresse (både hos chef och medarbetare) och kunskap 

vilket också framkom i studien. 

Utifrån studien tycks samverkan mellan polis och socialtjänst ligga någonstans mellan nivå 

två och fyra i samverkansnivå enligt Westrin (1986). De strävar efter kollaboration men har 

fortfarande foten kvar i koordination. Det finns ett visst personbundet samarbete men 

myndigheterna som sådan har inte övergått till kollaboration trots 16 års arbete med att 
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upprätta flödesscheman. Det upplevs dock som att myndigheterna är inne på ”rätt” spår om 

man utgår från Danermarks samverkansteori. Om man tydliggör roller och ansvarsområden, 

ser till att beslutsfattandet ligger på rätt nivå inom myndigheterna, prioritera kompetens och 

kunskap och att ha viljan och intresset är några av grunderna för en fungerande samverkan. 

Dock är en del kvar att jobba på som t.ex. att tydliggöra definitioner oh ställningstaganden 

inom och mellan myndigheterna och till större del sätta sig in i varandras verksamheter och 

det gäller inte enbart dem som sitter i samverkansgrupperna utan även övrig personal som kan 

vara inblandade i kvinnofridsfrågorna. Men framförallt handlar det om att satsa lite krut på 

gemensamt uppföljande och förebyggande arbete i kommunen. Detta behövs för att kunna 

främja hälsa i dessa frågor. Ansvaret att ge stöd och skydd till personer som utsatts för eller 

riskerar att utsättas för våld, ligger på staten och kommunerna (Ljungwald & Elias, 2010; 

Regeringskansliet, 2009, s. 5). Ur det hälsofrämjande arbetet som WHO (2009) formulerat 

beskrivs att regeringen har ett speciellt ansvar för att säkerställa förutsättningarna för ett 

hälsosamt liv. Detta genom bl. a. utbildning, lagstiftning, skatteåtgärder, organisatoriska 

förändringar och samhällsutveckling. Även om det ligger på rätt nivå inom 

organisationerna/myndigheterna blir det inte det ultimata hälsofrämjande arbetet i samhället i 

stort då de i sin tur inte har tillräckligt med stöd från regeringen. Wolf et al. (2003) stödjer den 

idén och menar att politiska förändringar behövs för att hantera hindren som finns gällande 

arbetet i mäns våld mot kvinnor.  

En fundering som gör sig kännbar är om det verkligen är rimligt att med en 

samverkansuppbyggnad som tagit mer än 16 år fortfarande inte är etablerad. Enligt 

länsstyrelserna och Socialstyrelsen (2009) skiljer sig arbetet med våldsutsatta kvinnor åt 

mellan kommuner vilket gör att stödet utformas utifrån folkbokföringsadress och inte utifrån 

behovet. På så sätt påverkas rättssäkerheten, kompetensen och kvaliteten i arbetet (a.a., s. 7-

8). Det är svårt att veta om detta baseras på om det är större eller mindre kommuner eller om 

det handlar om politikernas inställning och prioritering i den berörda kommunen, ekonomiska 

aspekter eller något annat. Regeringen (2004) menar dock att bristen på samsyn och 

samarbete mellan myndigheter är ett stort problem vilket orsakar att förståelsen av problemet 

inte är gemensamt och arbetet blir ineffektivt (a.a., s. 17). Det skulle kunna handla om att i de 

kommuner där man har gemensam benämning av samverkan, hälsofrämjande arbete och våld 

mot kvinnor som fenomen kan göra att arbetet blir effektivare och att man gör samma 

bedömning utifrån behoven. I den undersökta kommunen där man inte har gemensamma 
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definitioner och samsyn vad det gäller begreppen och saknar flödesscheman, rollfördelningar 

samt gemensam plattform, kan det innebära en påverkan på att arbetet i kvinnofridsfrågorna 

inte blir effektivt. Bedömningarna kanske därför görs olika utifrån att denna kommun saknar 

ovanstående och inte på grund av avsaknad av kunskap och kompetens, vilja och intresse eller 

andra faktorer. Är man inte överens internt i organisationen kan det vara svårt att få till stånd 

en samverkan externt. En annan infallsvinkel kan handla om de ekonomiska aspekterna då det 

verkar vara svårt att skapa fungerande ramar och rutiner i samverkansfrågor. Ljungwald & 

Elias (2010) menar att i samband med laginförandet att kommunerna har det generella 

ansvaret får de inga ytterligare skattemedel fastän detta genererat till ökade kostnader. Kanske 

kan detta peka mot att samverkan kan påverkas av det ekonomiska läget. Ju rikare kommun 

desto bättre myndighetssamverkan och mer satsning på det hälsofrämjande arbetet. 

Metoddiskussion 

Studiens kvalité påverkas av trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Alla delar beskriver 

tillförlitligheten var för sig men är sammanflätade. Trovärdighet handlar om hur sannolika 

resultaten är i förhållande till syftet och om lämplig metod och datamängd påverkar resultatet. 

Undersökningsgruppen storlek påverkar risken för fragmentering (Graneheim, & Lundman, 

2004).  Antalet deltagare om nio stycken är en liten grupp vilket kan medföra att just dessa 

deltagares åsikter och uppfattningar kanske inte återspeglar myndigheternas samverkan på ett 

fullt ut men kan ge en viss insikt utifrån de gemensamma mönstren som framkom i resultatet. 

Genom att återge en tydlig redogörelse av tillvägagångssättet när det gäller urval, bearbetning 

av det insamlade materialet och genom att bl.a. presentera citat i resultatet och påvisa exempel 

från analysprocessen är tanken att öka överförbarheten och pålitligheten i studien.  Att återge 

en komplett redogörelse för forskningsprocessens alla faser kan enligt Graneheim och 

Lundman (2004) medföra att läsaren kan finna alternativa tolkningar. Detta handlar om 

överförbarheten dvs. att man ska kunna få liknande resultat vid ett annat tillfälle och om 

resultaten kan användas i andra sammanhang. 

För att höja kvalitén i studien har en oberoende forskare granskat det empiriska materialet och 

resultatet. Att andra forskare och deltagarna får kontrollera och tolka att data samlats in och 

tolkats korrekt ökar tillförlitligheten (Graneheim, & Lundman, 2004). I transkriberingen fann 

författaren att vissa svar från intervjupersonerna skulle ha behövts följas upp med följdfrågor. 

Likaså upptäcktes att författaren ibland tillåtit intervjupersonerna att avvika från ämnet under 
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alltför lång tid vilket kan ha påverkat resultatet pga. t.ex. att frågeställningar inte besvarats 

fullt ut. Detta kan förklaras med författarens ovana att intervjua.  

Att som intervjuare ha i beaktande att försöka vara fri från värderingar och så objektiv som 

möjligt och ställa öppna frågor i intervjusituationen har legat till grund för att öka 

kvalitetssäkringen. Studiens resultat kan ha påverkats av författarens förförståelse vilket kan 

vara en risk i kvalitativa undersökningar. Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns det 

alltid en viss grad av tolkning i en text och man måste finna balansgången. Det är omöjligt att 

forskaren inte lägger ett visst perspektiv på det studerade fenomenet samtidigt måste 

forskaren låta texten tala och inte tillskriva texten en mening som inte finns. 

Slutsats 

Denna studie har ökat insikten och förståelsen gällande komplexiteten vid samverkan i 

kvinnofridsfrågor. Många faktorer spelar in för att få till en fungerande samverkan. 

Samverkan påverkas på individnivå samt organisations- och samhällsnivå och dessa två 

nivåer påverkar i sin tur varandra. Om det brister på individnivån i form av kunskap och 

kompetens, viljan och intresse eller personkemin påverkar det samverkan. Om det på 

organisations- och samhällsnivå saknas tydligt ledarskap och gemensam plattform, saknas 

gemensamma definitioner av begrepp eller att det finns avsaknad av ömsesidig anpassning 

och information brister länken till samverkan. Alla dessa delar är viktiga komponenter som 

påverkar varandra och samverkans utfall.  För att få en framgångsrik samverkan mellan polis 

och socialtjänst krävs att alla delar uppfylls vilket det idag inte gör. 

Samverkan är lagstadgat men det finns ett stort tolkningsutrymme. Samverkan och mäns våld 

mot kvinnor som begrepp är även det tolkningsbart och ingen gemensam vedertagen 

definition finns. På grund av dessa tolkningsutrymmen skapas ett osäkert fundament gällande 

arbetssätt och metoder. För att kunna ändra detta krävs politiska åtgärder. Ur ett 

folkhälsoperspektiv är samverkan en otroligt viktig faktor i det hälsofrämjande arbetet 

gällande mäns våld mot kvinnor på olika nivåer. Förhoppningen är att denna studie ska kunna 

synliggöra komplexiteten i samverkan mellan socialtjänst och polismyndigheten i 

kvinnofridsfrågor men också ge en ökad kunskap om vilka områden som påverkar 

samverkans resultat. I framtida forskning skulle det vara intressant att en mer ingående 

forskning genomförs om hur samverkan mer konkret ska utformas för bästa resultat och som 
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är hållbart i hela riket. Det skulle även te sig intressant att jämföra faktiska kostnader i 

kvinnofridsfrågorna i kommuner där det finns en fungerande samverkan (om det finns?!) och i 

kommuner där det inte finns. Skiljer det sig något i läkar- och hälsokostnader, stödinsatser, 

ingripanden osv.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

- Ålder? 

- Yrke? 

- Hur länge har du varit verksam inom yrket? 

- Hur länge har du arbetat med dessa arbetsuppgifter? 

Kvinnofridsarbetet 

‐ Hur ser det förebyggande arbetet ut? 

‐ Hur ser det processuella förfarandet ut? 

‐ Hur ser det uppföljande arbetet ut? 

‐ Vilken är den generella definitionen på fenomenet mäns våld mot kvinnor?  

‐ Vilken betydelse för kvinnofridsarbetet har en gemensam samsyn på definitionen av 

fenomenet mäns våld mot kvinnor? 

‐ På vilket sätt påverkar bestämmelserna i lagen och sekretessen i myndighetsarbetet i 

kvinnofridsfrågor och samverkan med socialtjänsten/polisen? 

Samverkan 

‐ Hur beskrivs och skildras begreppet samverkan? 

‐ Vilka faktorer påverkar samverkan och hur ger det sig i uttryck i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor? 

‐ Hur är arbetet i kvinnofridsfrågor uppbyggt gällande samverkan, arbetsmetoder, 

organisering och resurser?  

‐ Vilka möjligheter/begränsningar finns med samverkan emellan polis och socialtjänst? 

‐ Finns samverkansavtal eller liknande? Om ja, hur är det utformat och på vilket sätt 

efterlevs det? 

‐ Hur skulle en idealisk samverkan mellan polis och socialtjänst se ut?  

‐ Vilka förbättringsområden finns? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Information om deltagande i en studie om myndighetssamverkan i 

kvinnofridsfrågor.  

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem och medför många negativa och 

allvarliga hälsokonsekvenser för den utsatte och dess anhöriga. Samverkan är en viktig 

komponent i det hälsofrämjande arbetet och är lagstadgat. Då socialtjänsten har det generella 

huvudansvaret för enskilda personer valdes myndigheten ut för att ingå i studien, liksom 

polismyndigheten som är en annan viktig instans bl.a. i det akuta skedet för ingripanden och i 

brottsutredningar. Det framkommer i lagtexten att polismyndigheten och socialtjänsten ska 

samverka men det finns inte mer specifikt utvecklat på vilket sätt, samverkans innebörd och 

omfattning etc. Myndighetssamverkan ett relativt outforskat område och den forskning som 

gjorts pekar på att det finns brister när det gäller att samordna insatser för svaga grupper. 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen och förståelsen för socialtjänstens och 

polismyndighetens myndighetssamverkan i kvinnofridsfrågor, med fokus gällande det 

förebyggande arbetet, under det processuella förfarandet och i det uppföljande arbetet.

Du tillfrågas härmed om att delta i denna studie då Du arbetar med kvinnofridsfrågor och 

arbetar inom de, för denna studie, relevanta myndigheterna. Studien kommer att utföras i form 

av intervjuer och beräknas ta ca 45 min. Intervjun kommer att spelas in på band för att sedan 

transkriberas (dvs. överföra intervjuerna från tal till skrift) för att kunna få intervjuerna så 

autentiska som möjligt. En intervjuguide ligger till grund vars förutbestämda frågeteman Du 

kommer få ta del av innan intervjun. 

Deltagandet är konfidentiellt men behandlas så ingen går att känna igen. Deltagandet är 

frivilligt och Du kan när som helst avbryta intervjun utan negativa konsekvenser. De 

inspelade intervjuerna kommer att raderas efter att studien är färdigskriven. Endast jag och 

min handledare Katja Gillander Gådin kommer att ha tillgång till materialet. Den färdiga 

studien kommer dock att publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) och läggas 

ut på följande länk: www.bib.miun.se/DIVA
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Jag som genomför studien heter Teres Norlund och jag är socionom och magisterstuderande 

vid Mittuniversitetet i Sundsvall, institutionen för Hälsovetenskap med inriktning mot 

Folkhälsovetenskap. Jag håller nu på med det vetenskapliga arbetet på avancerad nivå där jag 

ska undersöka myndighetssamverkan i kvinnofridsfrågor. Min handledare heter Katja 

Gillander Gådin och hon är docent och universitetslektor. 

Om du har några frågor gällande studien är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare på följande kontaktuppgifter: 

Teres Norlund, socionom Handledare: Katja Gillander Gådin, docent 

Besöksadress arbetet: HC Ankaret  Institutionen för Hälsovetenskap,  

Sjukhusgatan 5 C, 891 35 Örnsköldsvik  Mittuniversitetet, Campus Sundsvall 

Telefon (arbete): 0660-888 31 Adress: 851 70 Sundsvall 

Mobil (arbete): 073-274 56 12 Telefon: 060-14 85 41 

Mobil (privat): 073-817 74 73  E-post: katja.gillander-gadin@miun.se 

E-post: teres_norlund@yahoo.se  
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Bilaga 3 Exempel ur analysprocessen 

Domän Meningsenhet 
Kondencerad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

”Så samverkan har funnits och 

ibland har det fungerat och 

ibland har det varit sämre (…) 

Jag tror att ibland handlar det 

om personkemi.” 

Hur väl samverkan 

fungerar handlar 

ibland om 

personkemi. 

Personkemin 

påverkan 

samverkan 

Personkemi Individ 

nivå 

 

”(…)Det har väl dessvärre varit 

lite personbundet. Det blir väl 

bättre man tittar ju över det nu 

(…) hur man ska hitta bra 

former för att samverka på ett 

bättre sätt (…) Det finns en 

person på polisen och så finns 

det personer på socialtjänsten 

och de har hittat samarbete som 

fungerar men som kanske inte 

är helt uttalat i alla former(…)” 

Samverkan har 

varit personbundet 

men formerna ses 

nu över. Personer 

från polisen och 

från socialtjänsten 

har hittat ett 

fungerande 

samarbete men som 

kanske inte är helt 

uttalat i alla former. 

Person-

bunden 

myndighets-

samverkan 

finns mellan 

Polis och 

socialtjänst 

men är inte 

helt uttalat. 

Person-

bunden 

myndighets-

samverkan 

mellan polis 

och 

socialtjänst.  

Person- 

bundet 

 

 

 

 

” (…) Jag vet inte jag kanske 

måste kolla lite mer på 

definitioner och sånt och vad 

allting innebär (…) Jag tror vi 

har någon mapp här 

någonstans. Vi har ju fått ett 

papper från Resurscentrum mot 

våld som har jobbat just med 

definitioner och sånt med vad 

våld är. (…)” 

Måste kolla upp lite 

mer på definitioner 

och sådant. Jag tror 

det finns en mapp 

om det. 

Resurscentrum för 

våld har ett papper 

där de beskrivit vad 

definitionen för 

våld och sånt är. 

Ovetskap  

om 

definitioner 

av vad våld 

innebär. 

Ovetskap om 

definitioner. 

Org. & 

Sam-

hälls 

nivå 

” (…)vi har lyft det till länsnivå 

på länsstyrelsen att vi skulle 

gärna se att man har, vi som 

jobbar med de här frågorna i 

länet att vi gärna efterfrågar att 

vi i länet skulle ha en gemensam 

definition om vad är att 

betecknas som våld (…)” 

VI har lyft det på 

länsnivå att vi 

efterfrågar att vi i 

länet skulle ha en 

gemensam 

definition om vad 

är och betecknas 

som våld. 

Gemensam 

definition av 

våld 

efterfrågas 

på länsnivå. 

Avsaknad av 

gemensam 

definition 

Otydliga 

definitioner 
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