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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett tack till de representanter för kommunerna vilka berörs i denna studie, 

som tålmodigt har svarat på våra frågor och tillgängliggjort studiens empiriska material. Vidare vill 

vi också tacka medlemmarna i vår handledningsgrupp som genom skrivprocessen givit både 

uppmuntran och relevant kritik. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Siv-Britt 

Björktomta som genom sina värdefulla råd och betryggande ord har varit till mycket stor hjälp. 

Tack! 

Elinda Jansson & Sanna Larsson 

Uppsala, 5 juni 2020 
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Sammanfattning 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap § 11 hör det till socialnämndens uppgifter att se till 

att de som utsätts för brott och deras närstående får stöd och hjälp, behoven hos kvinnor som 

utsätts för våld av närstående ska särskilt beaktas. Socialtjänsten är vidare skyldig att bedriva intern 

och extern samverkan i arbetet mot våld i nära relationer. Emellertid saknas det i dagsläget en 

övergripande bild av kommunernas arbete mot våld i nära relationer. Denna studie undersöker hur 

ett urval av svenska kommuner organiserar arbetet mot våld i nära relationer med fokus på mönster 

gällande samverkan och ansvarsfördelning. Analysen baseras dels på  en kategorisering av de 

styrdokument vilka tillgängliggjorts av de aktuella kommunerna och dels på en kvalitativ, tematisk 

dokumentanalys av kommunövergripande styrdokument. Studien har en hermeneutisk och 

abduktiv ansats vilket innebär en pendelrörelse mellan tema och helhet samt mellan teori och det 

empiriska materialet. Vidare har de teoretiska begreppen systemnivåer, energier och kalibrering 

från det systemteoretiska perspektivet samt samverkansdynamik och principiellt engagemang från 

det governanceteoretiska perspektivet använts vid analysen av empirin. Studiens resultat visar att 

kommunerna organiserar arbetet på olika nivåer: regional- och kommungemensam-, 

kommunövergripande- och organisationsspecifik nivå. Resultatet visar också att nationella 

dokument användes vid organiseringen. Resultatet tolkas som att organisationen skiljer sig mellan 

kommunerna, gällande såväl omfattning som innehåll och anpassningen till de lokala 

förutsättningarna. Resultatet visar också att kommunerna är i processen att etablera komplicerade 

samverkansstrukturer med såväl interna som externa aktörer, såsom polis, sjukvården, skolan, den 

privata sektorn, frivilligsektorn och civilsamhället. Emellertid har kommunerna kommit olika långt 

i arbetet kring en gemensam ansvarsfördelning och samsyn bland dessa aktörer. Avslutningsvis 

krävs mer forskning på ämnet för att säkrare slutsatser ska kunna dras. Studien väcker också frågor 

om det preventiva arbetets utbredning och effektivitet samt kommunernas uppfattning om 

behoven av kunskapsutveckling.  

Nyckelord: Våld i nära relationer, kommunal samverkan, offentliga dokument    
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1 INLEDNING 

“Jag uppmanar alla länders myndigheter till att göra avvärjning av våld i nära relationer till en viktig 

del av deras samlade åtgärder mot COVID-19-pandemin” (United Nations Regional Information 

Centre, 2020). Så sade FN:s generalsekreterare António Guterres när han i ett videobudskap riktade 

sig till alla världens länder och uppmanade dem att inkludera akut hjälp till våldsöverlevande 

kvinnor bland den krishjälp myndigheterna erbjuder under COVID-19-pandemin. Uttalandet kom 

efter att rapporter inkommit vilka visade att antalet våldsöverlevande kvinnor som kontaktat 

offentliga hjälpcenter fördubblats i ett antal länder, och att det på flertalet platser nu saknas resurser, 

personal och platser på kriscentrum för de drabbade (ibid.). Men det är långt ifrån första gången 

som våld i nära relationer är uppe på den internationella agendan.  

Våld i nära relationer är ett ständigt aktuellt ämne, och utropades enligt Nationellt centrum för 

kvinnofrid (NCK) (2014:9) som ett av de största hoten mot kvinnors hälsa av 

världshälsoorganisationen år 2013. Våldet kan enligt NCK (2014:73) leda till ökade risker för såväl 

psykisk som fysisk ohälsa på både kort och lång sikt, våldet kan även eskalera och leda till döden. 

Enligt Öberg och Hradilova (2019:7) är den vanligaste gärningspersonen, när en kvinna faller offer 

för dödligt våld, en nuvarande eller tidigare partner. Dådet föregås ofta av svartsjuka eller 

separation. Det är också vanligt att kvinnor utsätts för dödligt våld från en annan familjemedlem. 

Även Nordborg (2014:63) skriver att tiden när en våldsöverlevare försöker lämna sin 

våldsutövande partner kan vara särskilt riskfylld. Det är då våldsöverlevaren är i störst behov av 

hjälp och stöd. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) 5 kap § 11 hör det till socialnämndens 

uppgifter att verka för de som utsatts för brott samt dennes närstående, och se till att dessa får stöd 

och hjälp. Vidare ska socialnämnden “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” (SoL 5 kap. 11 §). Av ovanstående framgår att kommunerna har ett särskilt ansvar att 

bistå våldsöverlevande kvinnor. 

1.1 Problemformulering 
SoL är en ramlag vilket innebär att kommunerna har en stor frihet att anpassa insatser och stöd 

utifrån lokala förutsättningar och behov. Emellertid finns det regleringar gällande hur arbetet ska 

utformas i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS, 2014:4). I 3 kap. 8-11 §§ 

föreskriver Socialstyrelsen att socialtjänsten är skyldig att samverka med hälso- och sjukvården när 

en enskild har behov av insatser från båda aktörerna. Vidare ska samverkan också ske inom 

socialnämnden samt externt med andra berörda verksamheter, myndigheter och organisationer, 

med målet att samordna insatserna så de inte motarbetar varandra. Det ska också fastställas av 

socialnämnden var i verksamheten ansvaret för samverkan, såväl intern som extern, ska finnas 

(ibid.).  

Trots kommunernas frihet att organisera arbetet efter sina egna förutsättningar finns därmed en 

del krav, bland annat på ett organiserat samarbete och en tydlig ansvarsfördelning. Därför är det 

motiverat att undersöka hur Sveriges kommuner organiserar sig i frågan om våld i nära relationer 

och hur kommunerna förhåller sig till samverkan och ansvarsfördelning på organisatorisk nivå 

gällande våld i nära relationer. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka svenska kommuners organisering av arbetet mot våld i 

nära relationer med fokus på samverkan och ansvarsfördelning, för att erhålla en fördjupad 

förståelse av hur socialtjänsten planerar att genomföra sitt lagstadgade uppdrag att samverka vid 

arbetet mot våld i nära relationer.  

Frågeställningar: 

o Hur kan ett urval av svenska kommuners styrdokument gällande arbetet mot våld nära 

relationer kategoriseras och förstås utifrån ett organisatoriskt perspektiv?  

o På vilket sätt är den planerade ansvarsfördelningen och samverkan gällande kommunernas 

arbete mot våld i nära relationer organiserad? 

o Vilka mönster gällande kommunernas organisering framkommer i analysen? 

Uppsatsens empiriska material är avgränsat till att endast omfatta styrdokument, vilket är ett 

samlingsnamn för olika sorters policydokument som anger ramar för arbetet inom en organisation.  

Därav sker analysen på policynivå. Därmed utelämnas enskilda socialarbetares, klienters och andra 

professionellas eller frivilligarbetares perspektiv.  

1.3 Begreppsdefinitioner 
Våldsöverlevare: Begreppet våldsöverlevare används för att beteckna den som lämnat eller är i 

processen att lämna en våldsam relation, detta är uppsatsförfattarnas egen översättning av 

begreppen “intimate partner violence survivor” eller “domestic violence survivor” vilka är vanligt 

förekommande termer i tidigare forskning på ämnet (Dichter & Rhodes, 2011; Hague & Mullender, 

2006).  

Ansvar: I grunden används Nationalencyklopedins (u.å.a) definition av ansvar, vilket är 

“skyldigheten att se till att viss verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker” . I 

denna studie förstås ansvar och ansvarsuppdelning vidare som en grundsten till en fungerande 

samverkan. 

Samverkan: Även förståelsen av samverkan utgår från Nationalencyklopedins (u.å.b) definition 

“gemensamt handlande för ett visst syfte”. I denna studie förstås samverkan också utifrån Paynes 

(2015:246) energibegrepp. Det innebär att samverkan ses som ett energiutbyte mellan aktörer som 

befinner sig på olika systemnivåer, och därigenom också påverkar externa aktörer och deras 

handlande.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen disponeras enligt följande. Inledningsvis presenteras en översikt rörande tidigare 

forskning, med fokus på socialtjänstens organisering, stödinsatser och våldsöverlevarens situation 

och behov. Därefter beskrivs uppsatsens teoretiska ramverk bestående av systemteori och 

governanceteori. Uppsatsens metodkapitel, vilket redogör för urvalsförfarandet, insamlingen av 

empirin och den tematiska analysmetoden efterföljs av analysen av den inhämtade empirin. 

Avslutningsvis diskuteras uppsatsens resultat och analys i förhållande till studiens frågeställningar, 
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tidigare forskning, teori, metod och möjliga implikationer för socialt arbete som disciplin och 

praktik.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras den sökprocess som använts för att kartlägga forskningsfältet. 

Kvantitativa och kvalitativa studier, såväl nationella som internationella, vilka studerar 

våldsöverlevare och deras situation samt det sociala arbetet med gruppen inkluderas. Tre 

återkommande teman återfinns, nämligen “socialtjänstens organisering”, “stödinsatser och 

preventiva insatser” samt “våldsöverlevande kvinnors situation och behov”. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av forskningsfältet.  

2.1 Sökprocess 
Uppsala universitetsbiblioteks sökverktyg har använts i sökandet efter tidigare forskning. Sökandet 

inleddes brett, men söktermerna “våld i nära relationer” kombinerat med “socialt arbete” samt den 

engelska motsvarigheten “domestic violence” och “social work”. Resultatet blev en stor mängd 

tidigare forskning vilket visade ett brett forskningsfält med skilda ansatser. För att smalna av och 

fokusera resultaten till de områden av intresse utifrån studiens syfte, adderades sökorden “stöd”, 

“våldsutsatta kvinnor” och “boende” samt de engelska begreppen “social service”, “partner 

violence”, “social service support”, “social network”, “social work”, “abused women’s needs”, 

“prevention” och “Sweden”. Söktermerna omformulerades när nya termer eller synonymer 

upptäcktes, exempelvis termen “intimate partner violence”. Söktermer som adderades men visade 

sig vara ineffektiva var “domestic violence” kombinerat med “women” och “assets” samt 

“våldsutsatta kvinnor” i kombination med “socialtjänsten”. En möjlig anledning kan vara att 

synonyma begrepp har använts av forskarna. Motivet bakom att inkludera söktermerna “kvinna” 

och “woman” var att det statistiskt är vanligast förekommande att kvinnor faller offer för våld i 

nära relationer (Öberg & Hradilova, 2019:7), därav antogs det även finnas en större bredd av 

forskning om det. Kombinationen “våld i nära relationer” och “män” samt den engelska 

motsvarigheten “domestic violence” och “men” visade sig vara fruktlösa för att hitta studier som 

berör manliga överlevare av våld i nära relationer.  

Relevanta artiklar valdes ut för vidare granskning baserat på titel, beskrivning och nyckelord. Två 

kategorier av artiklar sorterades bort. Den ena kategorin var artiklar som endast berörde ett 

projektarbete mot våld i nära relationer i ett annat land, dessa ansågs inte bidra med relevant 

kunskap utifrån studiens syfte och frågeställningar eftersom deras syfte var att utvärdera projekt i 

en helt annan kontext än vad som berörs av studien. Den andra kategorin var artiklar som 

uteslutande berörde andra organisationer än socialtjänsten, såsom tandvården eller polisen. Artiklar 

som berörde andra organisationer inklusive socialt arbete inkluderades emellertid. Även så kallad 

“kedjesökning”, då referenser och nyckelord från centrala publikationer leder till mer relevant 

forskning, användes i mindre utsträckning.  
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2.2 Socialtjänstens organisering 
Ekström har publicerat en större mängd forskning om socialtjänstens stöd till våldsöverlevande 

kvinnor. Utifrån sina semistrukturerade intervjustudier med socialarbetare och våldsöverlevare, 

skriver hon att forskningen om socialtjänstens stöd till våldsöverlevande kvinnor är outvecklad 

(Ekström, 2015:663; 2018:62). Under genomgången av forskningsområdet framkommer trots det 

en rad viktiga aspekter gällande socialtjänstens organisering, vilket påverkar arbetets utformning 

och kvalitet och därmed kommer redogöras för nedan.  

En betydande aspekt för arbetets utformning beskrivs vara graden av specialisering. Ekström 

(2017:26) skriver efter att ha intervjuat 16 socialarbetare att specialiseringsgraden gällande arbetet 

mot våld i nära relationer beror på efterfrågan och varierar kraftigt bland Sveriges kommuner. En 

del kommuner har ingen specialisering alls, andra har ett antal medarbetare vars tjänst till en viss 

procent består av arbete mot våldet, men det finns också de som hade specialiserade enheter. 

Lundberg och Stranz (2019:56ff) vilkas studie baseras på telefonintervjuer med socialarbetare från 

99 kommuner samt Ekström (2018:71) beskriver hur fragmenteringen inom socialtjänsten påverkar 

våldsöverlevare som klientgrupp. Detta eftersom de är en heterogen grupp med vitt skilda problem 

utöver våldet, vilket gör dem svåra att passa in i den övriga organisationsstrukturen. Den ovan 

nämnda problematiken gör samarbete till en viktig aspekt. Samarbete beskrivs vara ofrånkomligt 

oavsett grad av specialisering men också ge upphov till mycket frustration bland socialarbetare 

(Ekström, 2017:26; Ekström, 2018:67ff). Vidare skriver Pajak et al. (2014:2587), utifrån sex 

djupintervjuer med kanadensiska kvinnliga våldsöverlevare, att samarbete mellan socialtjänsten och 

andra organisationer såsom polisen, hälso- och sjukvården samt den privata sektorn är oumbärligt 

för att kunna stötta en våldsöverlevare och stärka dennes handlingskraft.  

Björck (2014:119) skriver i en antologi om att samverkan gällande stödet till våldsöverlevande 

kvinnor har blivit ett väletablerat sätt att arbeta inom organisationer i Sverige. Det har bildats flera 

samverkansgrupper inom kommuner och län, där företrädare från olika myndigheter och ideella 

verksamheter kan samverka i handläggningsärenden samt i utformning av handlingsplaner och 

handböcker. Kommunerna beskrivs emellertid ligga i olika faser i denna arbetsutveckling (Björck, 

2014:123). Samverkan är något som, enligt Björck (2014:118f), kan utföras på flera nivåer, däribland 

nationell-, regional-, lokal-, extern- samt intern nivå. Samverkan kan fortsättningsvis även vara såväl 

formell som informell till sin form. Formell samverkan beskrivs innefatta ett skeende av reguljära 

diskussioner samt informationsutbyte i en grupp av företrädare av olika organisationer. Informell 

samverkan i sin tur kännetecknas av att vara oregelbunden och sker ofta vid handläggning av 

ärenden (ibid.).  

Björck (2014:119ff) förklarar att en distinkt ansvarsfördelning är av stor vikt för att samverkan ska 

fungera effektivt. Andra förutsättningar för en god samverkan beskrivs vara ”tydliga mål, riktlinjer, 

styrning, struktur, samsyn, kompetens och långsiktighet” (Björck, 2014:120). Kunskap om 

problemets orsaker, omfattning och konsekvenser samt kunskap om andra aktörers verksamheter 

beskrivs behövas för att ge adekvat stöd. I en rapport av NCK (2012:7ff), vilken har samlat 

intervjuer, formulär och analyserat myndigheters webbplatser, beskrivs våldsöverlevande kvinnor, 

deras barn och förövaren har rätt att träffa utbildad personal med god kompetens kring mäns våld 

mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våld i samkönade relationer oavsett kommun. 
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För att nå en samsyn, vilket är en grundförutsättning för samverkan, beskrivs kompetensutveckling 

för alla berörda aktörer vara nödvändigt (Björck, 2014:120f; Ekström, 2017:26). Kompetensen 

inom socialtjänsten gällande stödet till våldsöverlevande kvinnor beskrivs emellertid vara skiftande, 

inte endast mellan olika organisationer, utan också mellan socialarbetare inom samma organisation 

(Lundberg & Stranz, 2019:56ff). En orsak till det beskrivs vara att socialarbetares 

kompetensutveckling inom området beror på dennes och de lokala politikernas enskilda 

engagemang för frågan (ibid.). 

En studie gjord i Storbritannien av Hague och Mullender (2006:575), vilka hämtade sitt empiriska 

material från en stor kartläggning om våld i nära relationer, landade i att våldsöverlevande kvinnors 

röster vid policyarbete kommit i skymundan då frivilligorganisationer som tidigare representerat 

dem inte längre medverkade i arbetet. Enligt Lundberg och Stranz (2019:49) har utvecklingen sett 

likadan ut i Sverige, då feministiska rörelser och stödgrupper för våldsöverlevande kvinnor tidigt 

gav gruppen en röst. Socialstyrelsens (2019:1) öppna jämförelse visar att en av tio svenska 

kommuner använt enskilda våldsöverlevares uppfattning om verksamhetens kvalitet vid 

verksamhetsutveckling och att endast åtta procent av kommunerna bedrev systematisk uppföljning. 

2.3 Stödinsatser och preventiva insatser 
Forskningsfältet innehåller ett flertal studier vilka fokuserar på stödinsatser vid våld i nära relationer 

och preventiva insatser. Utifrån studiens syfte och frågeställningar är dessa av värde för analysen, 

då stödinsatser och preventiva insatser kan beskriva vad svenska kommuner förväntas samverka 

om. Studierna belyser främst socialarbetares perspektiv gällande stödinsatser, vad de upplever 

finnas för behov av stöd hos våldsöverlevare samt vilka förutsättningar socialarbetare har att 

tillgodose behoven.  

Ekström (2017:27f) beskriver att våldsöverlevande kvinnors behov utifrån socialarbetares 

perspektiv främst kan bestå av skyddat boende, praktiskt stöd, emotionellt stöd, ekonomiskt stöd 

och samtalsstöd. En avsaknad av långsiktiga lösningar uppmärksammas i studien, då flertalet 

insatser är utformade för att hantera akuta situationer. Som ett resultat av detta stannar kvinnor på 

skyddat boende längre än vad de behöver, eftersom ett nytt permanent boende är svårt att hitta 

(Ekström, 2018:23). Vidare beskrivs tillgången till skyddat boende vara ojämn bland de undersökta 

kommunerna, en del socialarbetare hade nästan aldrig problem att finna plats medan andra beskrev 

att det var mycket svårt och att de ofta fick skicka kvinnorna till hotell eller vandrarhem istället 

(ibid.). Ekström (2018) har också funnit att socialarbetare upplever hinder i deras arbete med 

stödinsatser för våldsöverlevande kvinnor. Exempel på faktorer som kan skapa hinder är brist på 

utbildning, resurser och tidsbrist (Ekström, 2018:65-70). För att hantera bristen på resurser och 

kompetens används olika undvikandestrategier av socialarbetare, vilka är att flytta ansvaret till andra 

organisationer eller till kvinnan själv, vägran att arbeta med kvinnor som inte är redo att separera 

från sin våldsamma partner eller låta bli att avisera om att stöd finns att få när det finns en väntelista 

för att försöka minska efterfrågan (Ekström, 2015:663; Ekström, 2017:25; Lundberg & Stranz, 

2019:58).  

Även universella preventiva insatser beskrivs som viktiga. Jewkes (2002:1426ff) identifierar i en 

litteraturöversikt två faktorer som möjliggör våld i nära relationer, trots fenomenets komplexitet. 

En av faktorerna är kvinnors underlägsna ställning, i såväl enskilda förhållanden som i samhället 
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som helhet. Den andra är det normativa användandet av våld vid konflikter. För att förebygga 

våldet beskrivs ett samarbete mellan hälso- och sjukvårdssektorn och andra sektorer krävas, men 

att även samhällen, familjer och individer behöver inkluderas. De preventiva insatser som krävs är 

enligt Jewkes (2002:1427) att skapa ett klimat som inte tillåter våld i nära relationer, genom att 

informera kvinnor om sina rättigheter och vilken hjälp som finns att söka samt att utbilda 

professionella om våldet och ge dessa verktyg för att hjälpa de drabbade. Även att stärka kvinnor 

och deras status i samhället och förändra samhällets normer gällande genus och våld beskrivs vara 

en viktig del av det våldspreventiva arbetet.  

Slutligen utgör också återfallsförebyggande insatser riktade till våldsutövare en viktig del av 

samhällets samlade insatser för att våld i nära relationer ska upphöra enligt “utredningen om 

återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld” (2018:195-215). 

Utredningen visar att återfallsförebyggandet i dagsläget ser mycket olika ut i olika delar av landet, 

då vissa kommuner knappt erbjuder några insatser medan främst storstäder har ett strukturerat och 

välutvecklat arbete. Socialtjänsten beskrivs ha ramansvaret för arbetet och bland utredningens 

förslag återfinns en tydligare samverkan och ansvarsfördelning mellan socialtjänsten, hälso- och 

sjukvården, kriminalvården och polisen (ibid.).  

2.4 Våldsöverlevande kvinnors situation och behov  
Flertalet av studierna som återfinns i denna litteratursökning berör våldsöverlevande kvinnors 

situation och behov av stödinsatser. Forskningen är relevant utifrån studiens syfte då kunskap om 

målgruppen kan bidra med förståelse för hur organisering, ansvarsfördelning och samverkan kan 

tänkas påverka våldsöverlevaren.  

Sammantaget visar studier där kvinnor intervjuats eller fyllt i enkäter att behoven som kvinnorna 

själva upplever sig ha är praktisk hjälp och information, emotionellt stöd, bostad och ekonomisk 

hjälp (Dichter & Rohdes, 2011:485ff; Ekström, 2015:667-674). De ovan nämnda behoven stämmer 

relativt väl överens med de behov socialarbetare hade uppmärksammat enligt Ekströms (2017:27f) 

studie. Det framkom också i Pajaks et al. (2014:2578-2584) studie att våldsöverlevare ofta mötte 

en oenighet i systemet, vilket försvårar för dem att göra rätt och därmed beviljas insatser.  

Ett avgörande första steg för en våldsöverlevande kvinna att lämna relationen är, enligt Ekström 

(2015:667), att hon får stöd från sitt privata nätverk, vilket är viktigt för att hon skulle våga söka 

hjälp från socialtjänsten. En enkätstudie utförd i Texas jämför kvinnor som utsatts för våld med 

kvinnor som inte blivit utsatta. Resultatet från undersökningen visar att våldsöverlevande kvinnor 

riskerar isolering och har mindre nätverk som erbjuder mindre stöd (Katerndahl et al., 2013:1960). 

Vidare riskerar kvinnor som berättar om våldet för sitt privata nätverk att mötas av negativ respons, 

såsom att beskyllas för våldet eller att personen de anförtrott sig åt drar sig undan. Att kvinnan 

bemöts av minst en negativ respons sker i 78 procent av fallen enligt Trotter och Allens (2009:225) 

intervjustudie.  

Även andra orsaker till att en våldsöverlevande kvinna inte söker hjälp från socialtjänsten har 

återfunnits. Fugates et al. (2005:295ff) intervjustudie visade att den vanligaste anledningen till att 

inte söka hjälp är att den inte anses behövas eller hjälpa. Men det finns också kvinnor som inte 

känner till vilken hjälp de kan få, som hindras av sin partner, känner skam eller är isolerade. Det 

har emellertid visat sig i Koepsell, Kernic och Holts (2006:135ff) enkätstudie att kvinnor som får 
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hjälp av socialtjänsten i högre utsträckning lämnar sin partner, medan de som försökt få hjälp och 

misslyckats i högre grad stannar i sitt destruktiva förhållande 

2.5 Reflektioner över kunskapsläget 
Forskningsöversikten ovan pekar på att forskningen om kommuners organisering av arbetet mot 

våld i nära relationer är underutvecklad. Studierna visar emellertid att gruppen våldsöverlevare har 

skilda behov och att en bred samverkan inom socialtjänsten men också med polis, hälso- och 

sjukvård och den privata sektorn krävs. En etablering av denna typ av samverkan beskrivs vara 

under utveckling, studier visar att kommuner kommit olika långt i processen. Studier visar dock 

också att denna typ av samverkan kräver en tydlig ansvarsfördelning och målsättning men också 

riktlinjer, styrning, struktur, samsyn, kompetens och långsiktighet. Även kunskap om de andra 

samverkansaktörernas verksamheter har visat sig vara viktigt. För att en samsyn ska kunna etableras 

krävs kompetensutveckling hos samtliga aktörer. Studier har emellertid visat att kompetensen inom 

våld i nära relationer hos socialtjänsten är mycket skiftande och i många fall inte obligatorisk, samt 

att våldsöverlevares röster sällan kommer fram vid policyarbete eller verksamhetsutvecklingen. De 

stödinsatserna med störst betydelse är boende, ekonomiskt stöd, emotionellt stöd, praktiskt stöd 

och information. Studier belyser också normkritiskt preventivt arbete som en viktig insats mot 

våldet. Emellertid uppges socialarbetare uppleva brist på kunskap, resurser och tid, vilket resulterat 

i användningen av en rad undvikandestrategier, såsom att flytta ansvar, sätta upp krav på 

hjälpsökande eller försöka minska efterfrågan.  

Slutligen visade studierna att våldöverlevares privata nätverk är mindre och ger mindre stöd än 

andras, och att det innebär en risk att berätta om våldet då 78 procent bemöts av minst en negativ 

respons. Emellertid kan hjälp av det privata nätverket vara ett första steg i separationsprocessen. 

Socialtjänsten har en betydelsefull roll då studier visar att kvinnor som får hjälp från den offentliga 

sektorn i större utsträckning lämnar sin partner, medan kvinnor som försökt få hjälp men 

misslyckas i högre grad stannar.  

Sammantaget har studierna olika infallsvinklar, vilket skapar bredd i forskningsområdet, emellertid 

positionerar studierna sig främst på en individnivå. De två vanligaste metoderna är intervju- och 

enkätstudier. Frågeställningarna i intervjustudierna berör främst informanternas syn på olika 

företeelser och resultaten är svåra att generalisera. Det beror på att studierna har få informanter, 

majoriteten hade färre än 20 stycken och det fanns även studier som hade färre än tio informanter. 

Vidare var enkätstudierna ofta bedrivna i USA. I och med att USA och Sverige har fundamentalt 

olika välfärdssystem när det kommer till kostnader och socialförsäkringar, kan dessa resultat inte 

utan bearbetning appliceras på svenska förhållanden.  

Vår forskningsöversikt har också en inneboende svaghet i och med att de studier som undersökt 

våldsöverlevare uteslutande har kvinnliga informanter. I och med att inga studier med andra 

perspektiv hittades vid litteratursökningen, saknas dessa perspektiv. Vidare menar Trost (2014:70) 

att det finns en risk i att använda sekundärkällor och dessa helst bör undvikas då informationen 

kan vara förvanskad. Trots det används ett kapitel skrivet av Björck (2014) ur en antologi, vilket är 

en sekundärkälla som återger andras forskning på ämnet. Beslutet att använda källan motiveras 

med att den används som lärobok inom NCK:s grundutbildningar i mäns våld mot kvinnor och 
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därför upplevs pålitlig. Trots kritiken kan de sammanlagda resultaten från ovan beskrivna studier 

säga något om både forskningsläget och verkligheten, om deras begränsningar hålls i minnet. 

Långt ifrån alla studier hade ett tydligt teoretiskt ramverk. De studier som inkluderade teorier i 

analysen handlade om olika slags hjälpsökande-, organisatoriska- och samhälleliga processer. Till 

exempel användes nyinstitutionell teori och teorier om gräsrotsbyråkrati samt sociala rörelser och 

empowerment. Den tidigare forskningen belyser att det finns en kunskapslucka gällande 

socialtjänstens stöd till våldsöverlevare vilket anses motivera denna studie. Denna studies metod, 

dokumentstudie, har inte använts i någon av de tidigare studierna som inkluderats i 

forskningsöversikten. I och med detta, och att studien ämnar undersöka ansvarsfördelning och 

samverkan på organisationsnivå, kan den komplettera det tidigare regerande perspektivet inom 

forskningen. 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV   

Nedan presenteras det teoretiska ramverket för studien. Kapitlet har delats upp i två huvudavsnitt, 

nämligen systemteori och governance, vilka inbegriper förklaringar av det teoretiska idéerna och 

begreppen. Kapitlet avslutas med en sammanknytning av de båda avsnitten.  

3.1 Systemteori  
För att undersöka ansvarsfördelningen gällande stödinsatser till våldsöverlevare används 

systemteorin. Luhmann (2010:44) definierar ett system genom den differentiering som sker mellan 

systemet och dess omvärld, vilket är en förutsättning för att systemet ska uppstå. Det innebär att 

ett visst system definieras av de egenskaper som skiljer det från övriga system och omvärlden. 

Vidare innebär det att systemet och dess omvärld utesluter varandra, då de har helt skilda 

egenskaper. Michailakis och Schirmer (2017:47) hävdar att omvärlden inbegriper allt som inte 

inräknas i systemet. Emellertid omsluts systemet av omvärlden.  

Öquist (2003:9-14) beskriver att systemperspektivets strävan är att se världen i termer av helheter, 

varje del har ett sammanhang. Samhället är ordnat i systemnivåer (Payne, 2015:246). Både inom 

och mellan öppna system sker ett utbyte av energi i form av resurser eller handlingar. Det finns en 

hierarki både inom och mellan systemen vilket innebär att beteenden på högre nivåer påverkar 

beteenden på lägre nivåer i vad Öquist (2003:17) beskriver som en kalibrering.  

En annan aspekt av systemteorin är de hinder och möjligheter som finns i systemets miljö. 

Bronfenbrenner (1979) belyser människors potential att reagera på ett konstruktivt sätt när de 

exponeras för en ekologiskt kompatibel miljö. Bronfenbrenner (1979:7) beskriver en ekologisk 

miljö som omfattar skeenden bortom den omedelbara situationen, vilken inkluderar den berörda 

personen och de människor eller objekt denne möter, och också inkluderar kontakten mellan 

aktörer inom de högre systemen och hur detta påverkar individen. 

Bronfenbrenners (1979) teoretiska modell är uppdelad i flera system. Storleksmässigt kan mindre 

system placeras inom de större och på så vis skapas olika nivåer. Det system som återfinns på högst 

nivå är de som kallas makrosystem, som sedan inbegriper exosystem, mesosystem och till sist på 

lägst nivå, mikrosystem (Broberg et al. 2015:46ff). Makrosystemet beskriv som en abstrakt, 
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bestående och omslutande struktur runt de andra systemen (Bronfenbrenner, 1979:22-26). Det 

beskrivs likställas med ideologier och andra föreställningar i samhället och världen. Exosystem i sin 

tur är kontextbildande på så vis att individen inte är aktiva deltagare utan inbegriper andra aktörer 

och föränderliga strukturer som påverkar den miljö individen befinner sig. Mesosystem beskrivs 

istället innehålla aktiva grupper av individer med interna relationer, exempelvis familj och 

arbetsplats. Mikrosystemet förklaras till sist innefatta faktorer av roller och interna relationer i 

kontext av fysiska aspekter, vilka kan knytas till enskilda eller ett par individer i direkt samspel 

(ibid.). Hur systemteorin används i denna studie diskuteras i kapitlets sista avsnitt vilket behandlar 

teoriernas tillämpning och tillkortakommanden.  

3.2 Governance 
För att belysa hur olika aktörer samverkar kommer governance att användas som ett teoretiskt 

ramverk. Det är vanligt att tala om en förändring i såväl den internationella som nationella 

förvaltningen i termer av ett byte från government till governance, vilket Montin och Hedlund 

(2009:7) översätter till “från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning”. 

Governanceperspektivet belyser utvecklingen av hur politik initieras, beslutas och genomförs. I 

och med globaliseringen beskrivs nationell politik ha flyttats upp till en global nivå, till exempel den 

Europeiska Unionen. Genom decentralisering beskriver Montin och Hedlund (2009:9ff) hur makt 

flyttats från regeringen till kommunerna, och slutligen ut till privata företag, frivilligorganisationer 

och civilsamhället då den politiska styrningen minskar. I och med denna utveckling krävs det av 

olika aktörer att dessa samarbetar, då de är beroende av varandra (Rhodes, 2007:4).  

Emerson, Nabatchi och Balogh (2012:1f) har konstruerat en teoretisk modell för kollaborativ 

governance vilken kan användas för att undersöka hur samarbete fungerar. Kollaborativ 

governance definieras som processer och strukturer gällande beslutsfattande och förvaltning vilka 

gör det möjligt för aktörer att delta över gränserna mellan den offentliga, privata och civila sfären. 

Målet med deltagandet är att utföra ett samhälleligt syfte som annars inte kunde uppnås (ibid.). 
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Figur 1: Modell av kollaborativ governance utifrån Emerson, Nabatchi och Balogh (2012) 

 

De tre lådorna representerar olika dimensioner. Den yttersta är systemkontexten, vilken inkluderar 

bland annat det rådande politiska-, ekonomiska- och sociala läget. Den kollaborativa governance 

regimen är den mellersta dimensionen och inkluderar såväl uttalade som outtalade principer, regler 

och normer samt de beslutsförfaranden vilka aktörerna förväntar sig. Den innersta dimensionen är 

samverkansdynamik och beskrivs påverka den kollaborativa governance regimens utveckling och 

effektivitet. Samverkansdynamiken består av tre interaktiva komponenter, nämligen principiellt 

engagemang, delad motivation och kapacitet för samlad handling (Emerson, Nabatchi & Balogh, 

2012:10). Det är framför allt det principiella engagemanget som är applicerbart i studien, då dessa 

processer är mest framträdande i empirin. Principiellt engagemang inleds ofta med upptäckten av 

ett delat intresse, värdering eller oro. Det leder till definitionsfasen då aktörerna försöker bygga 

upp delad mening, mål och terminologi. Efter det följer överläggningsfasen, då aktörerna genom 

god kommunikation kommer överens om frågor som det råder oenighet i. Slutligen kommer 

beslutsfasen, i vilken aktörerna kommer överens om hur det gemensamma arbetet ska utformas 

(Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012:12f). Genom att aktörerna interagerar med varandra på ett 

positivt sätt genom principiellt engagemang uppstår delad motivation, vilket förstärker det 

principiella engagemanget och vice versa. Tillsammans stimulerar principiellt engagemang och 

delad motivation kapacitet för samlade handlingar (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012:14ff). Hur 

governanceteorin används i denna studie diskuteras i nedanstående avsnitt.  
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3.3 Teoriernas tillämplighet och tillkortakommanden 
I den tidigare forskning som vi presenterat i föregående kapitel återfinns varken systemteorin eller 

governanceteorin, vilket gör att de kan bidra till att nya perspektiv lyfts fram i denna studie. Med 

utgångspunkt i studiens syfte, att undersöka svenska kommuners organisering av arbetet mot våld 

i nära relationer med fokus på mönster gällande samverkan och ansvarsfördelning, anses 

sammantaget systemteori och governanceteori vara behjälpliga för att analysera resultaten. Genom 

att använda systemteorin kan de aktörer som stödjer våldsöverlevare delas in i Bronfenbrenners 

(1979) systemnivåer. Inom makrosystemet inbegrips samhällsstrukturer som lagstiftning, 

föreställningar och normer. Inom exosystemet återfinns myndigheter, regering och samhälle, vilka 

är föränderliga med politiken inom makrosystemet och påverkar lägre systemnivåer. Mesosystemet 

innefattar samlingar av samspelande individer, exempelvis personalgrupper och familjer. 

Mikrosystemet representerar individer och kommer refereras i samband med våldsöverlevare, barn 

och våldsutövare samt den närmsta familjen. Begreppen energi och kalibrering kan bidra till att 

systemnivåernas funktion, utbyten, ansvar, inneboende hierarki och samverkan kan granskas. 

Analysen kan vidare kompletteras av förståelsen av hur olika typer av organisationer arbetar 

tillsammans och vilka faktorer som krävs för ett sådant samarbete. Governanceteorin bidrar med 

teoretiska begrepp för att en sådan förståelse ska bli möjlig. Användandet av 

samverkansdynamiken, det principiella engagemanget och dess faser kan möjliggöra en analys av 

de olika steg som finns i processen att etablera samverkan. 

De ovan nämnda teorierna har även vissa tillkortakommanden. Systemteori, mer specifikt 

Luhmanns modell, har enligt Michailakis och Schirmer (2017:190) kritiserats av bland annat 

teoretikern Habermas för att vara alltför instrumentell och förminska sociologin. Genom att 

använda Bronfenbrenners systemteoretiska modell och begrepp, vilka belyser människans förmåga 

att agera i systemen och deras flexibilitet (Bronfenbrenner, 1979:7) är förhoppningen att analysen 

ska komma förbi den instrumentella användningen av systemteori. Det ska även poängteras att 

Bronfenbrenners teori främst appliceras på barns utveckling. I denna studie används teorin som 

ett ramverk för att analysera på vilket sätt organiseringen kring arbetet mot våld i nära relationer 

kan förstås utifrån det empiriska materialet. Valet syftar inte till att på något sätt likställa eller 

jämföra systemen runt en våldsöverlevare med de runt ett barn i utveckling.  

Avslutningsvis hävdar kritiker att governanceteori inte på något sätt en ny företeelse för samtiden 

(Montin & Hedlund, 2009:10). Det finns även kritiker som menar att governance är odemokratiskt 

och beskriver en offentlig förvaltning i upplösning, inte utveckling (ibid.). Trots denna kritik anses 

teorierna tillämpliga, eftersom deras begrepp kan belysa hur frågan om våld i nära relationer 

hanteras i det planerade arbetet på organisatorisk nivå. Vidare ger system- och governanceteorierna 

studien ett holistiskt perspektiv, i och med att de befinner sig på organisationsnivå. Det gör att 

individer och deras perspektiv kommer i skymundan i analysen. Emellertid skiljer det holistiska 

perspektivet studien från majoriteten av de studier som återfunnits vid litteratursökningen, och kan 

därigenom komplettera dessa studier. Studiens holistiska fokus beskrivs närmare i nästkommande 

kapitel.  
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4 METOD  

I detta avsnitt presenteras studiens metod och materialinsamling, vilka ligger till grund för resultatet 

och analysen. Inledningsvis kommer de vetenskapsfilosofiska utgångspunkterna hermeneutik och 

holism att presenteras, följt av en beskrivning av metoden, vilken är en kombinerad kvantitativ och 

kvalitativ dokumentstudie. Efter det redogörs urvalsförfarandet, den tematiska analysmetoden och 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avsnittet avslutas med etiska överväganden 

samt metoddiskussion. 

4.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 
En av studiens frågeställningar berör hur ett urval av svenska kommuners styrdokument för arbetet 

mot våld i nära relationer kan sorteras och kategoriseras. Utifrån det gör vi en tvåstegsanalys. Först 

genomförs en kvantitativ kartläggning (se figur 2. Tabell, vilken återfinns i kapitel 5.1.1), eftersom 

dokumenten behöver räknas för att kunna kategoriseras och kartläggas. Genom att undersöka hur 

vanligt förekommande vissa typer av dokument är, kan kunskap om kommunernas organisering av 

arbetet mot våld i nära relationer erhållas, vilket motsvarar studiens syfte. Enligt Boréus och 

Bergström (2012:50ff) är en sådan undersökning möjlig inom textanalysen. Efter det genomförs 

den kvalitativa analysen av materialet för att mer djupgående beskriva vad resultatet av 

kategoriseringen tolkas innebära samt kommunernas organisering av arbetet mot våld i nära 

relationer med fokus på samverkan och ansvarsfördelning. Beslutet grundar sig på den kvalitativa 

ansatsens lämplighet då djupare förståelse av ett mer avgränsat material ska erhållas (Repstad, 

2007:22f). 

Den epistemologiska utgångspunkten för denna studie är den hermeneutiska kunskapsprocessen. 

Det innebär att studiens analys bedrivs i ett pendlande mellan del och helhet, med målet att skapa 

en förståelse som hänger ihop på ett logiskt sätt. Inledningsvis granskas texten, för att sedan brytas 

ned i koder och teman med målet att förstå delarna. Slutligen byggs dessa delar ihop till en helhet 

igen vilket innebär att helheten blir större än delarna den utgörs av. Detta innebär att analysen har 

ett holistiskt fokus, vilket enligt Sohlberg och Sohlberg (2019:106) har ett nära samband med 

systemperspektivet. Holismen har länge haft en stark ställning vid textanalyser, och särskilt vid 

hermeneutiska tolkningar (ibid.), varför denna vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är lämplig för 

studien. 

4.2 Metodval och materialinsamling 
Metoden för denna studie är en textanalys i två steg, en kvantitativ kartläggning och en kvalitativ 

analys. Padgett (2017:133) skriver att dokument och redan existerande information är gynnsamt att 

använda. Dokument som material saknar reaktivitet och dokumentstudier är mer tidseffektiva att 

genomföra än andra metoder, vilket är en fördel eftersom denna studie har en snäv tidsram på cirka 

åtta veckor. Genom att kategoriseras de dokument som inkommer vid materialinsamlingen, kan en 

förståelse av deras syfte och användning erhållas. Genom att sedan granska dokument i form av 

handlingsplaner och styrande principer, vilka är konstruerade på organisationsnivå, kan kunskap 

om socialtjänstens organisering, samverkan och ansvarsfördelning gällande stödet av 

våldsöverlevare erhållas. Ovan nämnda metod anses svara mot studiens syfte och frågeställningar.  
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Tidigare forskning om kvinnors utsatthet av vålds i nära relation har främst bestått av kvalitativa 

intervjustudier. Även kvantitativa enkätstudier har förekommit, vilket inte är en aktuell metod för 

denna studie då målet är att förstå hanteringen av ett fenomen snarare än mäta det. Eftersom de 

chefer och politiker som fattar organisatoriska beslut inte säkert var tillgängliga för intervjuer, och 

intervjumetoden inte är den metod som svarar bäst mot studiens syfte att undersöka hur 

socialtjänsten planlägger arbetet kring våld i nära relationer på organisationsnivå, har 

dokumentanalys bedömts vara den bästa metoden.  

Processen av materialinsamlingen till studien påbörjades genom att inhämta styrdokument i form 

av bland annat handlingsplaner och riktlinjer om våld i nära relationer och kvinnofrid från 15 

svenska kommuner runt om i landet baserat på befolkningsmängd. De största kommunerna samt 

ett par av de mindre kommunerna hade dokumenten tillgängliga på deras officiella hemsida på 

internet, vilket av Padgett (2017:133) beskrivs vara en växande källa för data. De andra 

kommunerna, vars dokument inte fanns på de officiella hemsidorna, kontaktades via mejl på deras 

officiella kommunala mejladress. Syftet med studien förklarades och de ombads skicka 

handlingsplaner och styrdokument om kommunens arbete mot våld i nära relationer. En del av 

dessa mottogs via mejl. De kommuner som inte besvarat mejlet inom två veckor kontaktades via 

telefon och ombads mejla styrdokument till oss. Under processen kom insikten att även de 

kommuner vilka hade materialet tillgängligt på internet, också kan sitta på fler viktiga styrdokument. 

Därför togs beslutet att även skicka förfrågan efter flera dokument till dem, vilket skedde via mejl 

enligt samma process som ovan. En minoritet av dessa kommuner återkom med ytterligare 

styrdokument.  

4.2.1 Urval 
Enligt tidigare forskning (Ekström, 2017:26) har organiseringen och grad av specialisering 

påverkats av den efterfrågan som finns i kommunerna. Studiens urval av kommuner vilkas 

styrdokument kommer granskas har därmed skett utifrån kommunernas befolkningsmängd. 

Inledningsvis inkluderades de fem kommuner med lägst befolkningsmängd i Sverige, nämligen 

Bjurholm-, Sorsele-, Dorotea-, Arjeplog- och Åsele kommun samt de fem som ligger runt 

medianen vilka är Skurup-, Hallsberg-, Åstorp-, Tjörn- och Vara kommun. Även de fem kommuner 

med högst befolkningsmängd inkluderades inledningsvis, nämligen Stockholm-, Göteborg-, 

Malmö-, Uppsala- och Linköping kommun (Statistiska Centralbyrån, 2020). I studien har det därav 

använts en urvalsmetod som kallas maximum variation sampling, vilken beskrivs av Padgett 

(2017:68) som en metod för att fånga upp olikheter över en hel populationsgrupp. Valet grundar 

sig på syftet att undersöka spektrumet av organisationsformer. Variationen i urvalet är stor, då 

urvalsprocessen resulterade i att kommuner från såväl norra som södra Sverige samt stads- och 

landsbygdskommuner har inkluderats. Det innebär att möjligheterna att fånga upp olikheter är stor. 

I och med att det ligger i studiens intresse att undersöka hela spektrumet av organisering av 

stödinsatser exkluderades inte de största och minsta kommunerna från urvalet. Då den totala 

mängden insamlad empiri blev alltför omfattande, togs beslutet att exkludera en kommun från 

vardera kommungrupp. De kommuner som exkluderades från urvalet blev Göteborg-, Hallsberg- 

och Åsele kommun. Beslutet togs med stöd i Padgetts (2017:70) resonemang om att resurserna 

måste bestämma hur stort urval en studie kan tillgodogöra sig, och att en tumregel är att undvika 

att förlora möjligheten att analysera materialet på djupet för att kunna inkludera fler studieobjekt.  
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Ytterligare ett urval har genomförts, gällande vilka dokument som skulle granskas i analysens andra, 

kvalitativa, steg. Detta eftersom en tematisk analys av all insamlad empiri inte var möjlig inom 

ramarna för studien. Efter en överskådlig genomläsning av samtliga styrdokument togs beslutet att 

kommunövergripande handlingsplaner var mest ändamålsenliga i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Detta eftersom handlingsplanerna berörde hela kommunens arbete, strategier och 

målsättningar. I och med att alla kommuner inte hade gällande handlingsplaner, fick ytterligare 

några typer av styrdokument inkluderas i den tematiska analysen. Dokumenten har valts ut då de 

innehållsmässigt och syftesmässigt bedömts motsvara handlingsplaner. Urvalet gällande de 

likartade dokumenten gjordes i samråd med de berörda kommunerna. De uppgav att de utvalda 

dokumenten var de som inom deras kommuner motsvarade en kommunövergripande 

handlingsplan.  

4.3 Tematisk analys 
I denna studie används en tematisk analys av empirin i analysens andra steg, genom att olika 

mönster identifieras och organiseras. Enligt Braun och Clarke (2006:97) är variationen av vad som 

kan tematiseras och analyseras i en tematisk analys stor. I denna studie har den tematiska analysen 

använts för att sortera det mångfacetterade materialet under olika teman, vilka kan belysa vad som 

är viktigt och meningsfullt utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

Analysen har en abduktiv förståelseansats. Då studiens syfte är att undersöka hur kommunerna 

planerar att organisera sitt arbete mot våld i nära relationer, ligger fokus på de förhållanden som 

finns bakom ett visst praktiskt utfall, vilket enligt Sohlberg och Sohlberg (2019:155) kännetecknar 

en abduktiv slutledning. Vidare har tematiseringen av studiens analys delvis byggt på en 

förförståelse av socialtjänstens organisation, insatser samt våldsöverlevares behov och situation 

vilka har teoretiseras i tidigare forskning. Även studiens teoretiska ramverk bidrar till förförståelsen. 

Tematiseringen bygger också på vad som återfinns i empirin och hur det kan förstås utifrån tidigare 

kunskap och teori. Det har resulterat i en pendelrörelse mellan teoretisk förförståelse och empiriska 

fakta, vilket är vanligt vid abduktiva analyser (Alvesson & Sköldberg, 2017:13f). I och med att både 

den hermeneutiska utgångspunkten och abduktiva ansatsen har en pendelrörelse i centrum bedöms 

dessa komplettera varandra på ett gynnsamt sätt. 

Den tematiska analysprocessen inleddes med att allt material granskades översiktligt av båda 

uppsatsförfattarna. I detta skede skrevs inga koder. Därefter lästes handlingsplanerna och likartade 

styrdokument, vilka är det empiriska material som valdes ut till tematiseringen, igenom två gånger 

av båda uppsatsförfattarna. Bitar som bedömdes vara av extra stor vikt markerades samtidigt som 

vi antecknade tidiga idéer. När materialet kändes välbekant inleddes nästa fas, nämligen kodning 

av materialet. De initiala koderna skapades i samråd mellan uppsatsförfattarna, och skrevs i 

dokumentets marginaler. Materialet som skulle kodas delades upp mellan uppsatsförfattarna som 

ansvarade för att koda varsin del, för att sedan granska och komplettera den andres kodning. 

Inledningsvis skapades en stor mängd koder för att fånga upp så många intressanta teman som 

möjligt. Efter den initiala kodningen hade 77 koder skapats, dessa reviderades utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. När processen övergick till nästa fas, nämligen sökning efter teman, återstod 

59 koder. Koderna grupperades utefter teman baserade på studiens syfte och frågeställningar, 

teoretisk förförståelse och det empiriska materialets innehåll. Dessa teman jämfördes sedan med 

de initiala koderna och materialet som helhet för att säkerställa att inget centralt utelämnats ur 
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analysen. Efter detta namngavs, definierades och redogjordes de teman som skapats till en analys 

och ett resultat. Denna analysprocess har inspirerats av Braun och Clarkes (2006:87-93) steg-för-

steg-guide med de sex faserna: lära känna materialet, kodning av materialet, sökning efter teman, 

granskning av teman, definition och namngivning av teman samt produktion av rapport.  

Avslutningsvis kan ovan beskrivna analys främst sägas vara en teoretisk tematisk analys, då den 

utgick ifrån studiens syfte och frågeställningar samt tidigare kunskap i ämnet. Därför analyserades 

de centrala aspekterna ansvarsfördelning, organisering och samverkan på djupet medan andra 

aspekter såsom internationell statistik och målsättningar, vilka inte var centrala för 

frågeställningarna, hamnade i skymundan. Detta kännetecknar enligt Braun och Clarke (2006:84) 

en teoretisk tematisk analys. Tolkningarna som gjorts i analysen kan beskrivas vara både semantiska 

och latenta, utifrån Braun och Clarkes (2006:84) förklaringar av begreppen. Den semantiska 

analysen skedde vid kategoriseringen av styrdokumenten från kommunerna, vilka krävde en 

grundlig tolkning av vad som uttryckligen skrivits i dokumenten. Den latenta analysen förekom 

främst när ansvar- och samverkansfrågorna analyserades, då de kräver djupare tolkning för att 

förstå de underliggande meningarna och mönster som uppstod. 

4.4 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
För att öka studiens reliabilitet, vilket är graden av pålitlighet och grundas i hur välfungerande 

mätinstrumenten är (Repstad, 2007:151), har ett omfattande empiriskt material insamlats genom 

urvalsmetoden maximum variation sampling. Urvalet har resulterat i ett rikligt empiriskt material 

som var troligt att uppvisa stora interna skillnader, vilka kan analyseras på djupet. En djup analys 

är enligt Ruth (1991:284) ett krav för reliabilitet. Vidare uppnåddes reliabilitet genom en hög grad 

av standardisering när materialet kodades och tematiserades, för att resultatet skulle bli så pålitligt 

som möjligt. En stor vikt lades också vid att göra analysprocessen så transparent som möjligt 

genom att använda tydliga språkliga markeringar för att visa att tolkningarna som gjordes är 

uppsatsförfattarnas egna, och därmed kan ifrågasättas av läsaren vilket är betydande för 

reliabiliteten (Ruth, 1991:285). I denna studie har båda uppsatsförfattarna tolkat det insamlade 

materialet, vilket enligt Bryman (2018:465) kan öka reliabiliteten, då det minskar risken för 

feltolkningar i och med att det finns en samstämmighet mellan parterna.  

Validitet, eller giltighet, hänger i kvalitativ forskning ihop med relevansen i det insamlade materialet 

och om forskaren lyckats fånga upp det denne avsåg att analysera (Repstad, 2007:151). För att 

garantera studiens validitet gjordes ett grundligt genomtänkt övervägande gällande vilken typ av 

material som är lämpligast för att besvara studiens frågeställningar. Då studiens frågeställningar 

befinner sig på en organisatorisk nivå bedömdes textanalys av styrdokument vara en god metod 

för att uppnå syftet för studien. För att uppnå validitet beskriver Bryman (2018:465) vikten av att 

studiens empiri och teoretiska ramverk är samstämmiga. Genom att djupgående och grundligt ha 

bearbetat det empiriska materialet flera gånger utifrån perspektivet av system- och governanceteori 

har en samstämmighet kunnat påvisas. Det innebär att teorierna anses lämpliga för att analysera 

styrdokumenten utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

Generaliserbarhet är inte målet för denna studie då urvalet är allt för litet för att generella slutsatser 

ska kunna dras. Generaliserbarhet är enligt Ruth (1991:289) sällan målet inom kvalitativ forskning 

överlag. Emellertid kan studien till viss grad generaliseras då dess fynd jämförs med fynden från 
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tidigare forskning och sammanställs med liknande studier gällande kommuners organisering och 

samverkan. Därigenom blir studien en del av en större kunskapsmassa, vilket enligt Denscombe 

(2018:387) kallas extern validitet. 

4.5 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som gjorts vid genomförandet av studien är främst av den typ som av 

Vetenskapsrådet (2017:12f) kallas forskaretik eller intern etik, i och med att det inte funnits några 

informanter eller andra som medverkat i studien. De så kallade CUDOS-kraven har varit både 

omdiskuterade och betydande inom forskaretiken (ibid.). Den första etiska principen, communism, 

innebär att hela samhället ska ha möjlighet att ta del av kunskapen som studien frambringat. I och 

med att vetenskap är en process, som ständigt utvecklas av nya generationer av forskare, kan 

resultatet inte ses som forskarens intellektuella egendom (Vetenskapsrådet, 2017:13). Vidare 

innebär det andra kravet, universalism, att vetenskap endast ska bedömas utifrån vetenskapliga 

kriterier. Det tredje kravet, disinterestedness, innebär att forskarens enda motiv bakom forskningen 

är att bidra med kunskap till området. Slutligen innebär kravet på organized scepticism att 

forskaren, efter det att denne har en tillräcklig grund att stå på, ska ifrågasätta studier och kunskap 

(ibid.). Studien ämnar uppfylla CUDOS-kraven genom att på ett sakligt och reflekterande sätt 

tillgängliggöra ny kunskap för allmänheten. 

Vid uppsatsskrivande finns olika faser där etiken är mer betydande, en sådan fas är planering och 

materialinsamlingen, vilken lägger grunden för god etik genom hela uppsatsen (Nikku, 2013:108). 

Vid materialinsamlingen kontaktades kommunerna vilka inkluderas i studien och informerades om 

studiens syfte och gavs tillfälle att komplettera de dokument som finns tillgängliga på internet, för 

att ge en omfattande bild av kommunens arbete. Kommunerna har vid denna kontakt inte 

uttryckligen ombetts samtycka till studien. Beslutet att inte be om samtycke grundar sig i att de 

dokument som studien bygger på är offentliga och inte innehåller några personuppgifter eller 

personliga förhållanden. Vidare har även valet av dokumentanalys av offentliga dokument som 

studiens metod och material föregåtts av etiska överväganden. Ett sådant övervägande skedde vid 

uteslutningen av intervjuer med våldsöverlevare som metod. Uteslutningen skedde med grund i 

individskyddskravet, vilket bland annat innebär att individen inte får utsättas för psykisk skada 

(Vetenskapsrådet, 2002:5). Risken att orsaka psykisk skada vid intervjuer med våldsöverlevare 

bedömdes vara stor, då utsatta grupper kan ha obearbetade trauman vilka kan orsaka emotionell 

eller psykisk påfrestning (Nikku, 2013:108).  

Slutligen påverkar etiska överväganden även hur språket används i uppsatsen. Det är viktigt att 

studien inte spär på stigmat som personer som levt med våld i nära relationer kan utsättas för. Ett 

sätt att göra detta är att använda termen “våldsöverlevare” i studien, i syfte att porträttera dessa 

personer som aktiva aktörer i processen att lämna våldet bakom sig i kontrast till termen 

“våldsutsatt”, vilken passiviserar dem istället för att belysa resan de har gjort.  

4.6 Metodöverväganden  
Tidigare i kapitlet har flera fördelar lyfts gällande den tematiska analysmodellen, såsom dess bredd 

och flexibilitet. Men den har också sina tillkortakommanden, till exempel gör flexibiliteten också 

det svårt att skapa tydliga riktlinjer för kodning och tematisering (Braun & Clarke, 2006:97). Därav 
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lades stor vikt vid att vara systematiska i utformningen av teman, och ofta gå tillbaka till 

ursprungstexten och syftet för studien. Det finns också risker med att använda ett material som 

inte producerats för forskning, då dessa kan vara felaktiga, ofullständiga eller ojämna (Padgett, 

2017:133). Materialet för denna studie är exempelvis olika utformat och omfattande beroende på 

vilken kommun de kommer ifrån. Det har varit en nackdel på så sätt att analysen av vissa teman 

har blivit mindre omfattande då de inte finns med i alla dokument. Variationen i omfattning och 

vilka teman som inkluderas i dokumenten kan emellertid också betraktas som en del av resultatet 

och inkluderades därför även i analysen. Vidare är en av materialinsamlingens nackdelar att den 

inte var möjlig att utföra helt systematiskt, kommunikationen med de kommunala representanterna 

anpassades och olika förtydliganden gjordes gällande studiens syfte och vilken typ av material som 

var av intresse, vilket kan ha påverkat vilken typ av material som inkom. Därmed kan de 

styrdokument som respektive kommun inkom med inte på något sätt förstås som en uttömmande 

lista av vilka styrdokument som finns inom kommunen. Däremot kan de bidra med förståelse av 

vilka dokument som ansågs viktigast för det kommunövergripande arbetet. 

Avslutningsvis medför metodvalet också begränsningar, en sådan begränsning är att den tematiska 

analysen av styrdokument inte kan ge någon information om det praktiska arbetet mot våld i nära 

relationer. Endast de planer och målsättningar som finns gällande arbetet inkluderas i studien, vilket 

motsvarar syfte och frågeställningar, men det är ändå viktigt att hålla dessa begränsningar till 

minnes. Valet att studera samverkan och ansvarsfördelning på organisationsnivå har också 

resulterat i att individuella aktörer, såväl professionella som våldsöverlevare, barn och våldsutövare, 

riskerar att passiviseras i analysen och därmed målas upp som icke aktiva aktörer. Detta eftersom 

organisationsperspektivet bidrar till att endast organisationer och verksamheter definieras som 

aktörer.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Utifrån studiens syfte att undersöka svenska kommuners organisering av arbetet mot våld i nära 

relationer med fokus på ansvarsfördelning och samverkan, samt kunskapsluckan nämnd i tidigare 

forskning gällande kommunernas organisering, kommer studiens analys och resultat att 

presenteras. Den tematiska analysen organiseras utifrån studiens frågeställningar, med 

underrubrikerna “kategorisering av styrdokument” och “ansvarsfördelning och samverkan”. 

Analysen av resultatet utgår ifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa är systemteorin med 

de centrala begreppen systemnivåer, energi, och kalibrering samt governanceteorins centrala 

begrepp kollaborativ governance regim, samverkansdynamik samt principiellt engagemang och 

dess faser. 

5.1 Kategorisering av styrdokument 
I följande del kategoriseras och sorteras de styrdokument vilka insamlats från de stora, medelstora 

och små kommunerna i en tabell (se figur 2. Tabell). Kategoriseringen av dokumenten sker utifrån 

vilken nivå de är framtagna på, utifrån kommunernas perspektiv. Kapitlet är indelat i 

underrubrikerna “nationella styrdokument”, “regionala och kommungemensamma 

styrdokument”, “kommunövergripande styrdokument” samt “organisationsspecifika 

styrdokument”.  
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5.1.1 Tabell över kommungrupper och styrdokument 
Den tabell som presenteras nedan (se figur 2. Tabell) syftar till att ge en överblick av hur de 

insamlade styrdokumenten från utvalda kommuner har kategoriserats och sorterats. Den övre 

raden av kolumner visar de tolv inkluderade kommunerna indelade i grupper om stora, medelstora 

och små kommuner. Totalt inkluderas 22 styrdokument i resultatet varav flest är från Arjeplog 

kommun med sju stycken. Dorotea är den enda kommunen som inte tillgängliggjorde några 

styrdokument. Ur materialet kan fyra kategorier av styrdokument tas fram, närmare bestämt 

nationella, regionala och kommungemensamma, kommunövergripande och organisationsspecifika. 

Kategorierna återfinns i tabellen i den vänstra raden med kolumner. Den kategori med flest 

styrdokument är den kommunövergripande vilken totalt innehåller elva av de 22 styrdokumenten.   
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Figur 2. Tabell   



Elinda Jansson & Sanna Larsson 

24 (54) 

5.1.2 Nationella styrdokument  
Två små kommuner inkluderar nationella styrdokument bland de dokument som används vid det 

kommunala arbetet mot våld i nära relationer (se figur 2. Tabell). Det första är 

jämställdhetsmyndighetens handbok för våldsförebyggande arbete. Det andra är Socialstyrelsens 

manual för FREDA, vilket är standardiserade bedömningsmetoder framtagna för att stödja 

socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.  

Handboken är till för att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en evidensbaserad 
våldsförebyggande praktik med genusperspektiv i Sverige. (...) I handboken hittar ni texter, exempel och 
checklistor som kan vara ett konkret stöd i ett våldsförebyggande utvecklingsarbete 
(Jämnställdhetsmyndigheten, 2020:8). 

Handbokens syfte tolkas vara att fungera som stöd för berörda aktörer vid utvecklingen av ett eget 

lokalt förankrat våldsförebyggande arbete, men även att etablera en norm om evidens och 

genusperspektiv gällande hur det våldsförebyggande arbetet ska se ut i Sverige. På samma sätt 

tolkas manualen för FREDA syfta till att skapa en norm om vilka faktorer som ska ligga bakom en 

bedömning. Manualen avses emellertid inte att användas ensam, utan tillsammans med övrig 

kommunal utredningspolicy, vilket utdraget nedan belyser. 

Att identifiera våld och att bedöma behov av stöd och skydd i samband med våldsutsatthet är en 
komplex uppgift. Studier tyder på att socialtjänstens bedömningar av problem och behov, när de sker 
helt utan någon standardiserad del, riskerar att påverkas av stereotypa föreställningar om exempelvis 
kön och etnicitet (se utförligare resonemang i bilaga 1). Ambitionen med att utveckla standardiserade 
bedömningsmetoder är att fylla en lucka i den arsenal av professionella verktyg som socialarbetare har 
tillgång till. Standardiserade bedömningsmetoder ska ses som ett komplement till det övriga 
bedömningsarbetet. Standardiserade bedömningsmetoder bidrar till att en del av utredningen blir 
strukturerad och enhetlig (Socialstyrelsen, 2014:9).  

Handboken och manualen kan utifrån Bronfenbrenners (1979) systemteori förstås som ett sätt att 

etablera normer och värderingar för det sociala arbetet inom makrosystemet, vilken har den högsta 

hierarkiska ställningen av systemnivåerna. De förslag och stöd som anges i dessa dokument tolkar 

vi vara försök att kalibrera de underliggande nivåerna, för att påverka deras handlande. Målen med 

kalibreringen enligt ovanstående utdrag är att skapa ett evidensbaserat våldspreventivt arbete 

grundat i ett genusperspektiv i hela Sverige samt att skapa standardiserade bedömningsverktyg så 

utredningarna blir strukturerade och enhetliga. Utifrån det tolkas det övergripande målet vara att 

skapa en samsyn mellan de berörda aktörerna. I och med att båda dessa dokument avses att 

användas tillsammans med andra dokument, vilka är anpassade efter de lokala förutsättningarna, 

är det inte nödvändigtvis en samsyn gällande hur det praktiska arbetet ska utföras som åsyftas. 

Istället kan samsynen röra den underliggande förståelsen av problemets natur och dess lösningar. 

Utifrån Emerson, Nabatchi och Baloghs (2012) teori om governance förstår vi samsynen som de 

nationella dokumenten försöker etablera som en del av den kollaborativa governance regimens 

principer och normer, vilka samverkansaktörerna förväntar sig. På så sätt kan denna samsyn sägas 

utgöra det första steget till en gemensam förståelse, vilket i förlängningen tillsammans med andra 

faktorer kan leda till fungerande samverkan mellan aktörer. 

Sammanfattning av nationella styrdokument 

Sammanfattningsvis syftar de nationella styrdokumenten till att utveckla kommunernas arbete mot 

våld i nära relationer i samma riktning genom att befästa normer och en gemensam förståelse 
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gällande arbetet. På så sätt skapas en grundläggande gemensam förståelse, vilken i förlängningen 

kan leda till att eventuella samverkansaktörer har en grund att skapa en samverkansdynamik på. 

Denna tes har stöd i tidigare forskning, vilken belyser att en gemensam värdegrund mellan 

aktörerna är av stor vikt vid samverkan, men också att det krävs en tydlig ansvarsfördelning mellan 

verksamheterna (Björck, 2014:119ff). Styrdokumenten uttrycker emellertid att en lokalt anpassad 

ansvarsuppdelning och samverkansstrategi är nödvändig som komplement till de nationella 

föreskrifterna.  

5.1.3 Regionala och kommungemensamma styrdokument  
En medelstor- och två små kommuner inkluderar regionala och kommungemensamma 

styrdokument (se figur 2. Tabell). Dessa dokument har framtagits genom samverkan mellan 

kommuner och andra aktörer som befinner sig geografiskt nära varandra.  

Handlingsplan 

Skurup kommuns (2019) handlingsplan, vilken har framtagits i samarbete mellan sydöstra Skånes 

kommuner, riktar sig till sagda kommuners socialförvaltningar. Handlingsplanens innehåll kretsar 

kring hur socialförvaltningarna ska arbeta mot våld i nära relationer och hur kommunerna ska 

samverka med varandra.  

Varje kommun ska ha rutiner för hur arbetet med våld i nära relationer ska bedrivas. Personal inom 
socialtjänstens olika delar ska veta när och hur de ska ställa frågor om våld för att kunna identifiera 
våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver stöd och hjälp. Respektive kommun ska ha en 
plan för hur standardiserade bedömningsmetoder såsom FREDA, SARA och Patriark ska användas 
(Skurup kommun, 2019:2). 

Utdraget ovan belyser att kommunerna förväntas utveckla egna kompletterande policydokument 

anpassade efter den lokala organisationen och förutsättningarna, precis som i fallet med de 

nationella styrdokumenten. Emellertid inkluderar Skurup kommun inte något sådant dokument, 

vilket kan tyda på att det inte finns någon lokalt anpassad handlingsplan. Utifrån studiens teoretiska 

ramverk tolkar vi att handlingsplanen är ett bevis på att de aktuella kommunerna har identifierat 

varandra som samverkanspartners och etablerat en samverkansdynamik. Detta eftersom de redan 

samverkar vid policyarbete. 

Handbok, handlingsprogram och myndighetssamverkansplan  

Handboken (Skurup kommun, 2015), handlingsprogrammet (Bjurholm kommun, 2011) och 

myndighetssamverkansplanen (länsstyrelsen Norrbotten, 2014), vilken inkluderats av Arjeplog 

kommun (se figur 2. Tabell) är likartade gällande upplägg och målformulering. I styrdokumenten 

presenteras kunskap om våld i nära relationer samt information om hur de lokala 

samverkansaktörerna arbetar. 

Handboken är till för att ge olika yrkesgrupper kunskap om våld i nära relationer samt ge övergripande 
information om hur de olika samarbetspartnerna kommun, hälso- och sjukvård, tandvård, polis och 
frivilligorganisationer arbetar (Skurup kommun, 2015:3). 

Vid sidan av de samverkansaktörer som presenteras i utdraget ovan identifieras 

åklagarmyndigheten, familjerådgivningen, migrationsverket, kriminalvården och socialtjänsten i 

styrdokumenten.  
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Utifrån en systemteoretisk utgångspunkt är ovan nämnda styrdokument författade på samma 

systemnivå som parterna befinner sig på, nämligen exosystemet. Den kunskap om våld i nära 

relationer och de olika aktörernas arbete som beskrivs i utdraget ovan kan förstås som energier 

vilka flödar genom systemet, vilket förändrar exosystemet och dess sätt att interagera med de andra 

systemen. Vi tolkar processen som ett sätt att etablera en gemensam samsyn om hur problemet 

våld i nära relationer ska förstås, vilka samverkansaktörer som finns och vilket ansvar de har. Vidare 

tolkar vi spridningen av samsyn som etablerandet av en samverkansdynamik mellan aktörerna. 

Närmare bestämt kan denna typ av samsyn förstås som en del av den tidiga upptäcktsfasen och 

definitionsfasen vid etableringen av principiellt engagemang. I faserna bygger aktörerna upp en 

delad mening, mål och terminologi (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012:10f). Samsynen gällande 

förståelsen av våld i nära relationer och kunskapen om de andra aktörernas uppdrag kan därigenom 

vara en första byggsten till en fungerande samverkan mellan aktörerna.  

Sammanfattning av regionala och kommungemensamma styrdokument  

Sammanfattningsvis syftar de fyra regionala och kommunövergripande styrdokumenten till att 

etablera något mer lokalt anpassade riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer än de nationella 

styrdokumenten. Ett stort fokus på samverkan mellan olika aktörer återfinns i dessa styrdokument, 

kommunerna har dock kommit olika långt i processen att etablera samverkansrutiner mellan 

berörda aktörer. Handlingsplanen (Skurup kommun, 2019) innefattar rutiner om hur samverkan 

mellan de inblandade kommunerna ska ske och tolkas därför ha kommit längre i etableringen av 

principiellt engagemang. De övriga styrdokumenten (se figur 2. Tabell) syftar istället till att ge 

inblandade aktörer gemensam kunskap om våld i nära relationer och varandras arbete för att 

etablera en samsyn, vilket vi förstår som den första fasen i etableringen av principiellt engagemang. 

Även tidigare forskning (Ekström, 2017:26) har visat att bland annat gemensam förståelse och 

kunskap är grundläggande för ett fungerande samarbete. Tidigare forskning har också visat att 

tillgången till insatser såsom skyddat boende och permanent boende varierar mycket mellan 

kommuner (Ekström, 2018:23), vilket kan motivera ett behov av en etablerad samverkan mellan 

kommuner. 

5.1.4 Kommunövergripande styrdokument 
Den vanligast förekommande typen av styrdokument i den insamlade empirin är 

kommunövergripande styrdokument. Dessa inkluderar handlingsplaner, program, riktlinjer och 

planer från samtliga stora- och två av de medelstora kommunerna. Vidare inkluderas också olika 

typer av övergripande politiska strategier för folkhälsa av en medelstor och en liten kommun. 

Utöver dessa inkluderar Malmö kommun (2017) en resurskatalog (se figur 2. Tabell).  

Handlingsplaner, program, riktlinjer och planer 

Dessa dokument är till innehållet, målgruppen och utformningen likartade. De riktar sig generellt 

till hela kommunen och dess verksamheter vilka berörs vid våld i nära relationer, men fokus är ofta 

på socialtjänstens arbete. Innehållet består i stora drag av beskrivningar av våld i nära relationer 

som samhällsproblem och våldsdefinitioner samt planerade insatser, samverkan, ansvarsfördelning 

och kunskapsutveckling. Detta exemplifieras med nedanstående citat.  



Elinda Jansson & Sanna Larsson 

27 (54) 

Syftet med handlingsplanen är att, utifrån Programmet mot kvinnofridskränkningar samt våld i nära 
relationer, utveckla ett gemensamt synsätt för Uppsala kommuns arbete med att förebygga, upptäcka 
och synliggöra samt åtgärda våld i nära relationer. Handlingsplanen syftar till en ökad samordning, 
effektivisering och kvalitetshöjning av arbetet mot våld i nära relationer. För att kunna bekämpa våld 
krävs det kunskap, men också en samsyn mellan kommunens verksamheter vad gäller uppgifter och 
förväntningar. Denna samsyn bör även innefatta de privata och ideella krafter som deltar i den offentliga 
sektorns strävan att motverka våld i nära relationer. Handlingsplanen mot kvinnofridskränkning, våld i 
nära relationer och hedersrelaterat förtryck är ett redskap för att uppnå detta (Uppsala kommun, 
2016:4).  

Utifrån Bronfenbrenners (1979) systemteori kan dokumenten placeras inom exosystemet, vilket 

också är samma systemnivå som de flesta av de berörda aktörerna befinner sig på. Därigenom 

tolkar vi att de planer som beskrivs i styrdokumenten är utformade efter de lokala förutsättningarna 

och organisationen. Den samsyn som förespråkas bör enligt citatet ovan också inkludera privata- 

och ideella aktörer inom den offentliga sektorn, vilka befinner sig inom mesosystemet. Med 

utgångspunkt i kalibreringsbegreppet förstår vi det som att aktörerna inom exosystemet försöker 

påverka aktörerna i mesosystemet att dela deras samsyn om hur arbetet ska bedrivas. Denna typ av 

samsyn är utifrån ett governanceteoretiskt perspektiv oumbärlig för att kunna etablera en 

fungerande samverkansdynamik, vilken leder till att aktörer kan utföra samverkanshandlingar 

(Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012:14ff). Emellertid kan kommunernas kalibrering av den 

offentliga sektorn, vilka befinner sig i mesosystem och möter våldsöverlevare ansikte mot ansikte, 

innebära att viktiga insikter om våldsutsatthet som finns där går förlorade. Denna slutsats styrks av 

tidigare forskning vilken belyser att våldsöverlevande kvinnor till stor del får sin röst hörd genom 

att frivilligorganisationer får delta vid policyarbete (Hague & Mullender, 2006:575).  

Övergripande politiska strategier för folkhälsa 

Ytterligare en typ av kommunövergripande styrdokument är övergripande politiska strategier för 

folkhälsa. Dessa breda politiska program innehåller målsättningar för den politiska verksamheten i 

kommunerna. Innehållsmässigt är de relativt lika, då bland annat miljövård, folkhälsoarbete, social 

hållbarhet, samverkan, jämställdhetsmål och barnperspektiv berörs. Samtliga politiska program 

inkluderar en kortare skrivning om att förhindra våld.  

Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha samma rätt och 
möjligheter till kroppslig integritet (Sorsele kommun, 2018:54). 

Genom att benämna tydliga mål, upphörandet av mäns våld mot kvinnor och alla invånares rätt till 

kroppslig integritet, identifieras ett gemensamt problem för hela kommunen. Inga närmare direktiv 

ges gällande hur målen ska uppnås. Därigenom tolkar vi dem som kommunövergripande politiska 

målsättningar, vilka de kommunala verksamheterna ska anpassa sina policys efter. Genom att 

identifiera våld i nära relationer som ett gemensamt problem för alla kommunens verksamheter 

kan dessa styrdokument förstås initiera den första fasen i det principiella engagemanget, 

upptäcktsfasen. I och med upptäckten av det gemensamma problemet kan de berörda aktörerna 

gå vidare till nästa fas av att etablera ett principiellt engagemang och i förlängningen en fungerande 

samverkan. 

Resurskatalog 

En del av empirin vilken är olik de andra och därmed svår att kategorisera är den resurskatalog 

vilken inkluderas av Malmö kommun (2017). Resurskatalogen är ett komplement till fyra 
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yrkesgemensamma handböcker inom Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. I 

resurskatalogen redovisas korta avsnitt med information om olika verksamheter, såsom 

socialtjänsten, kriminalvården, hälso- och sjukvården samt en stor mängd olika stödboenden och 

frivilligorganisationer. Resurskatalogen har tre olika delar, vilka beskriver stödet som kan ges till 

olika målgrupper, såsom våldsöverlevande kvinnor med missbruksproblem och hemlöshet, äldre 

våldsöverlevare, eller våldsutövaren. 

Resurskatalogen är ett levande dokument, nya verksamheter startas och andra försvinner. Fattas något 
i resurskatalogen? Eller har du sett något som inte stämmer? Hör av dig till: (...) (Malmö kommun, 
2017:2). 

Resurskatalogen innehåller information om verksamheter som befinner sig i både exo- och 

mesosystemen. Utifrån studiens teorier förstår vi kunskapen om de olika verksamheterna som 

energi i form av en resurs vilken flödar mellan aktörerna i de olika systemnivåerna. Därigenom 

binds dessa samman genom att de görs medvetna om varandras existens och hur deras arbeten kan 

komplettera varandra. På så sätt kan dokumentet förstås som en strävan att etablera dessa 

verksamheter som samverkansaktörer. Utdraget ovan kan emellertid tyda på att antalet 

samverkansaktörer inom arbetet mot våld i nära relationer lätt blir oöverskådligt och är i ständig 

förändring. Det är typiskt för samverkan ur ett governanceperspektiv, vilket inkluderar aktörer från 

olika nivåer vilka är organiserade på olika sätt. Exempelvis är privata företag som erbjuder 

stödinsatser ofta konkurrenter, vilket i förlängningen kan innebära att de som inte lyckas 

konkurrera försvinner och nya ständigt uppstår. Denna föränderlighet kan vara en styrka, då arbetet 

ständigt anpassas efter behoven, men också ett hinder för samverkan mellan aktörer då praktikerna 

får svårt att överblicka alla aktörer de kan samverka med i ett enskilt ärende.  

Sammanfattning av kommunövergripande styrdokument 

Kategoriseringen av det empiriska materialet visar att kommunövergripande styrdokument är 

vanliga vid kommunernas organisering av arbetet mot våld i nära relationer. Det tyder på en strävan 

att skapa ett kommunalt anpassat arbete präglat av samsyn och samverkan. Samtidigt tycks det 

utifrån empirin finnas ett inneboende problem gällande samverkan hos stora kommuner, då antalet 

potentiella samverkanspartners kan bli oöverskådligt. De kommunövergripande dokumenten kan 

motverka detta problem, genom att etablera en tydlig och övergripande bild av de politiska 

målsättningarna, hur det praktiska arbetet är planerat samt vilken aktör som ansvarar för vad. 

Handlingsplanerna och motsvarande dokument är emellertid vanligast hos de stora kommunerna 

och förekom även hos de medelstora, men inte hos de små. Det behöver inte innebära att de små 

kommunerna helt saknar en kommunövergripande strategi, dessa kan istället återfinnas på andra 

nivåer, vilket är fallet med Bjurholm kommuns (2011) handlingsprogram som återfinns på regional 

och kommungemensam nivå. På samma sätt som tidigare forskning visat att det praktiska arbetets 

specialisering skiljer sig åt beroende på efterfrågan (Ekström, 2017:26), kan det organisatoriska 

arbetets grad av specialisering till de lokala förutsättningarna tolkas skilja sig åt beroende på antalet 

hjälpsökare och resurser. 

5.1.5 Organisationsspecifika styrdokument  
Bland de små kommunerna står Arjeplog för samtliga organisationsspecifika dokument. Av de 

medelstora kommunerna inkluderas ett sådant dokument (se figur 2. Tabell). De 
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organisationsspecifika dokumenten kan sorteras i följande dokumentkategorier: handlingsplan, 

handläggningsrutiner och checklistor. 

Handlingsplan 

Arjeplog kommuns (2015) handlingsplan är utformad för vård- och omsorgsverksamheten och 

deras arbete med våld i nära relationer. Innehållet består av definitioner av våld, lagstiftning och 

socialstyrelsens föreskrifter samt mätbara mål och uppföljning av arbetet. 

Handlingsplanens syfte 

- All personal inom individ- och familjeomsorgsenheten ska, inom ramen för sitt uppdrag, ha adekvat 
kunskap för att känna igen och agera vid förekomst av våld i nära relationer och barn som bevittnat 
våld. 

- All personal inom individ- och familjeomsorgsenheten ska, inom ramen för sitt uppdrag, följa 
interna rutiner för våldsutsatta, övriga brottsoffer, barn som upplevt våld och våldsutövare. 

- Arbetet med utredningar och insatser avseende våldsutsatta, övriga brottsoffer, barn som upplevt 
våld och våldsutövare ska utvecklas. 

- Arbetet ska systematiskt kartläggas, följas upp och utvärderas som en grund för det fortsatta arbetet. 

- Vård- och omsorgsverksamheten ska verka för fortsatt god och utvecklad samverkan med andra 
myndigheter och med ideella föreningar med den våldsutsatta i centrum. 

       (Arjeplog kommun, 2015:2) 

I utdraget ovan finns en likhet gällande de mål som återfinns med andra tidigare behandlade 

handlingsplaner. Skillnaden är att denna handlingsplan är riktad till en specifik verksamhet. Utifrån 

Bronfenbrenners (1979) systemteori tolkar vi att handlingsplanerna är författade inom 

exosystemet. Det framgår i utdragets andra punkt att organisationens personal inom mesosystemet 

ska följa handlingsplanens riktlinjer i praktiken. Det blir på så vis en kalibrering nedåt från 

exosystemet till mesosystemet, vilket påverkar hur personal ska arbeta med våldsöverlevare, barn 

och våldsutövare som befinner sig inom mikrosystemet. Utifrån governanceteori förstår vi att 

samverkansdynamiken mellan myndigheter och ideella föreningar som nämns i utdragets femte 

och sista punkt, har genomgått upptäcktsfasen och definitionsfasen av principiellt engagemang. 

Detta eftersom verksamheterna tolkas ha ett delat intresse för våldsöverlevaren samt har ett 

gemensamt mål om att samverkan ska fortskrida. Övriga faser av det principiella engagemanget 

kan inte undersökas, eftersom det inte finns vidare information om ifall verksamheterna har god 

kommunikation eller är överens om hur arbetet ska utformas.  

Handläggningsrutiner 

De handläggningsrutiner som inkluderas i materialet är likartade, de är utformade för 

handläggningsärenden av stödinsatser till våldsöverlevare. Handläggningsrutinerna från Vara 

kommun (2018) är riktad till socialtjänstens handläggare av stödinsatser till vuxna våldsöverlevare. 

Arjeplog kommuns två handläggningsrutiner innefattar riktlinjer vid specifika stödinsatser till 

våldsöverlevare, nämligen skyddade personuppgifter och ekonomiskt bistånd. 

Om och när den våldsutsatte söker sig till socialtjänsten måste handläggaren snabbt kunna göra en hot- 
och riskbedömning för att kunna ta ställning till om det finns ett omedelbart behov av skydd. FREDA-
farlighetsbedömning kan användas här (Vara kommun, 2018:2). 
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Utdraget ovan kan representera hur handläggningsrutinerna sammantaget uttrycker riktlinjer för 

hur handläggare ska agera i olika situationer. Utifrån studiens teoretiska referensram tolkar vi att 

handläggningsrutinerna är utformade inom exosystemet, eftersom de är skrivna av kommunerna. 

Emellertid är riktlinjerna från kommunen riktade till handläggare när de utför sina arbetsuppdrag, 

vilket kan tyda på en kalibrering av energiflöden i form av kunskap från exosystemet till 

mesosystemet. Kommunen påverkar och leder på så vis handläggarna genom att tillhandahålla en 

grundläggande rutin för deras ärenden. I utdraget uppmuntras handläggare att använda FREDA:s 

riktlinjer, vilket tidigare nämnts är ett nationellt styrdokument. Därigenom kan 

handläggningsrutinerna förstås som ett sätt att komplettera FREDA:s riktlinjer och anpassa 

arbetssättet som förespråkas på nationell nivå efter lokala förutsättningar. I förlängningen tolkas 

det innebära att praktikerna inom mesosystemet kalibreras av energier från både exo- och 

makrosystemen. 

Checklistor  

Arjeplog kommun inkluderar flertalet checklistor bland sina styrdokument (se figur 2. Tabell). 

Checklistan är riktlinjer för socialtjänstens bemötande av personer från olika målgrupper som på 

något sätt varit inblandade vid våld i nära relationer. Liksom tidigare nämnda handläggningsrutiner, 

är checklistorna också riktade till handläggare och praktiker. Skillnaden är att checklistorna punktvis 

radar upp hur det specifika bemötandet ska gå till, medan handläggningsrutinerna är mer generella 

riktlinjer eller krav för vad som ska göras vid handläggning av ärenden. 

Stöd till familjen 

- Barnet har i de allra flesta fall känslor för båda sina föräldrar. Det är viktigt att barnet försäkras om 
att alla i familjen blir erbjudna stöd och hjälp. 

- Om barnet har syskon som bor kvar hemma bör deras situation också vara av intresse för 
socialtjänsten. Barn som på olika sätt upplever våld tar skada. Syskon kan även behöva stöd och 
svar på sina frågor om ett syskon placeras. 

- Om ett barn placerats i skyddat boende, med eller utan en förälder och om föräldern samtycker, 
kan det vara bra att informera den som utövat våld att partnern och barnet är i säkerhet och i 
samband med detta erbjuda stöd till den som utövat våld. Det kan minska personens frustration 
och vara en bra ingång till att tala om situationen. 

(Arjeplog kommuns checklistor - våld i nära relationer, s. 2)  

Utdraget valdes då det representerar det omfång av målgrupper som nämns i dokumentet. Utdraget 

är en kort checklista med ett familjeperspektiv, där det bland annat nämns att alla parter ska bli 

erbjudna stöd och skydd. De målgrupper som det finns särskilda checklistor för är våldsöverlevare, 

barn, våldsutövare samt överlevare av hedersrelaterat våld. Checklistorna är riktade till 

socialtjänstens handläggare. Vi tolkar, utifrån Bronfenbrenners (1979) systemteori, att dokumentet 

är utformat inom exosystemet men syftar till att påverka arbetet i mesosystemet. På så sätt skapas 

ett energiflöde bestående av en kalibrering, från en högre systemnivå till en lägre. Kalibreringen 

kan förstås som ett sätt att etablera en samsyn och en gemensam förståelse för hur arbetet ska 

bedrivas. Det kan bidra till att ett principiellt engagemang och en samverkansdynamik uppstår 

bland praktikerna inom organisationen.  
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Sammanfattning av organisationsspecifika styrdokument 

Sammanfattningsvis är de organisationsspecifika styrdokumenten riktade till personal inom den 

aktuella myndigheten för att ge mer detaljerade anvisningar om hur arbetet ska bedrivas. 

Handlingsplanen för vård- och omsorgsverksamheten är ett undantag, då den skapar en mer 

övergripande ram för de mål och uppdrag verksamhetens personal har. Bland dessa mål återfinns 

en god fortsatt samverkan med andra typer av verksamheter, vilket enligt Pajaks et al. (2014:2587) 

studie är av stor vikt för att stötta våldsöverlevare.  

Vi tolkar utifrån studiens teoretiska referensram att de organisationsspecifika dokumenten befinner 

sig längst ned i hierarkin av styrdokument, vilka alla har kalibrerats av de styrdokument som finns 

ovanför dem. På så sätt påverkas de organisationsspecifika styrdokumenten av all kalibrering som 

sker mellan och inom systemnivåerna. Utifrån en governanceteoretisk utgångspunkt tolkas 

styrdokumenten syfte vara att etablera en samsyn gällande hur problemet ska förstås och hur 

arbetet ska bedrivas, influerat av kalibreringen från tidigare nämna organisationsnivåer. På samma 

sätt som de kommunövergripande styrdokumenten, tolkar vi att de organisationsspecifika 

styrdokumenten etablera principiellt engagemang och grunden till en samverkansdynamik mellan 

aktörerna. Emellertid riktar sig de organisationsspecifika styrdokumenten endast till en 

organisation, vilket förstås som att de enbart lägger grunden till samsyn och samverkan mellan 

aktörer inom samma organisation. 

5.2 Ansvarsfördelning och samverkan  
I följande kapitel presenteras och analyseras det empiriska materialet bestående av handlingsplaner 

eller motsvarande dokument. Analysen sker utifrån de teman vilka uppstod vid tematiseringen av 

empirin, nämligen “samverkansaktörer”, “evidens och kunskap”, “preventiva insatser” och 

“stödinsatser”. Den röda tråden genom analysen är ansvarsfördelning och samverkan, vilka är 

fokus för studiens andra frågeställning. Valet att analysera handlingsplaner baseras på att dessa 

författats på kommunalt övergripande nivå och därför kan användas för att belysa hur 

kommunerna som helhet arbetar med frågan, vilket motsvarar studiens syfte. Två små kommuner, 

Sorsele och Dorotea, saknade handlingsplaner eller motsvarande dokument att analysera. Därför 

baseras följande analys på återstående tio handlingsplaner.  

5.2.1 Samarbetsaktörer  
Den samverkan som beskrivs i majoriteten av empirin från samtliga kommungrupper är både intern 

och extern samt omfattar aktörer inom såväl exo-, meso- och mikrosystemen. Samverkan nämns 

främst då handlingsplanerna berör kompetensutveckling, preventivt arbete och stödinsatser.  

Att arbeta mot våld i nära relationer är inte bara en socialtjänstfråga utan berör alla sektorer i samhället. 
Därför finns det behov av att vidareutveckla samarbetet mellan kommunens olika nämnder, styrelser 
och förvaltningar och med andra involverade aktörer. Insatser för att förhindra våld behöver bli hela 
kommunens ansvar (Malmö kommun, 2016:10). 

Inom exo- och mesosystemen återfinns olika kommunala nämnder och verksamheter. Däribland 

socialnämnden, utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt privata aktörer och 

frivilligorganisationer såsom kvinnojourer och brottsofferjourer. Dessa förväntas samverka med 

varandra. Utdraget ovan belyser en målsättning att göra arbetet mot våld i nära relationer till hela 

kommunens ansvar, vilket vi tolkar som att alla kommunens verksamheter ska ingå som 
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samverkansaktörer i arbetet. Gällande samverkan med frivilligorganisationer återfinns en del 

skillnader i empirin. En minoritet beskriver att frivilligorganisationerna ska få en plats vid 

policyarbetet.  

Eftersom arbete mot våld i nära relationer är förvaltnings- och organisationsövergripande har 
kommunen en bred samverkansgrupp med representation från socialförvaltningen, Kultur- och 
Fritidsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Integrationsenheten, Tjörns Bostad AB, 
TBAB, primärvården, polisen och ett par frivilligorganisationer (Tjörn kommun, 2019a:11).  

Frivilligorganisationer har enligt utdraget ovan en given plats i samverkansgruppen i Tjörns 

kommun, vilken bland annat utvecklar policy. Tidigare forskning har visat att 

frivilligorganisationernas inblandning i policyutformning är oumbärlig för att våldsöverlevares 

röster ska komma till tals och arbetet utformas efter deras synpunkter och behov (Hague & 

Mullender, 2006:575). Emellertid nämner en majoritet av kommunerna inte att 

frivilligorganisationer har en plats vid policyarbetet, vilket vi tolkar innebär en risk att 

våldsöverlevare inte kommer till tals. 

Staden samverkar med polis, åklagare, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor såväl på strategisk nivå 
som runt enskilda våldsutsatta vuxna. (SoN, SdN) (Stockholm kommun, 2016:30). 

Utöver de kommunala aktörerna beskrivs också extern samverkan med andra aktörer vilket 

utdraget ovan belyser. Förutom dessa nämndes också andra kommuner som en viktig 

samverkanspartner, bland annat gällande bostadslösningar och kompetensutveckling men även vid 

utförandet av vissa insatser. I majoriteten av dokumenten fördelas ansvaret för att utveckla 

samverkan bland det offentliga aktörerna, såsom socialnämnden, stadsdelsnämnden, 

utbildningsförvaltningen och omsorgs- och äldreförvaltningen. Ansvaret kan dock även ligga på 

hela kommunen. 

Utdragen ovan är målbeskrivningar. Därmed kan det utläsas att samverkan mellan dessa aktörer i 

dagsläget inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. En möjlig förklaring är att aktörerna har skilda 

arbetsrutiner, normer och förståelser, vilket kan leda till att de ibland motarbetar varandra. 

Aktörerna har identifierat det gemensamma problemet och därigenom har de genomfört den första 

fasen i etableringen av ett principiellt engagemang. Emellertid verkar beslutsfasen då aktörerna når 

konsensus gällande utformningen av det gemensamma arbetet inte ha genomförts på ett sätt som 

säkrar kvalitén hos samverkansdynamiken. När flertalet förvaltningar anges som ansvariga för att 

etablera nya samverkansgrupper och strategier finns risken att ansvarsuppdelningen blir otydlig och 

diffus. Utifrån Emerson, Nabatchi och Baloghs (2012:12f) governanceteori förstås en tydlig 

ansvarsfördelning som oumbärlig för en effektiv samverkan.  

En samverkanspartner som endast nämns av medelstora och små kommuner är våldsöverlevares 

privata nätverk. Kommunerna lyfter möjligheten att undersöka det privata nätverkets möjlighet att 

bidra med stöd.  

En person som kontaktar socialtjänsten med tankar på att lämna sitt hem på grund av familjevåld 
uppmanas att planera flykten tillsammans med personer som kan tänkas vara berörda ex. 
Myndighetsenheten, Individ och familjeomsorgen, Kvinnojouren samt närstående personer. Planerna 
ska utformas efter eventuella barns behov av skydd (Åstorp kommun, 2014:13). 

Att involvera det privata nätverket på det sättet som beskrivs ovan tolkar vi som ett sätt att 

mobilisera nätverket, för att detta ska kunna uppfylla våldsöverlevares behov av både emotionellt 
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och praktiskt stöd. Utdraget ovan visar att det också finns målsättningar att mobilisera 

våldsöverlevaren att själv bli en aktör som förväntas samordna resterande aktörer. Då socialtjänsten 

befinner sig inom exo- och mesosystemen och det privata nätverket delvis inom mikrosystemet, 

tillsammans med våldsöverlevaren själv, kan denna typ av mobilisering förstås som kalibrering av 

aktörerna inom mikrosystemet. Kalibreringen tolkar vi syftar till att göra det privata nätverket och 

våldsöverlevaren själv till aktiva samverkande aktörer, tillsammans med andra samverkansaktörer 

som tillhandahåller stöd och skydd. Att involvera aktörer från den civila sfären är en av de 

möjligheter som öppnas upp vid governancesamverkan enligt Emerson, Nabatchi och Balogh 

(2012:2). Emellertid krävs då att dessa aktörer delar kunskap, målinriktning och kompetens med 

övriga aktörer. För att kunna uppfylla rollen behövs kunskap om bland annat hur 

myndighetsförfarandet går till i Sverige, vilket flertalet kvinnor enligt tidigare forskning saknar, 

speciellt de som är födda utomlands (Ekström, 2017:27f). Tidigare forskning har också visat att 

våldsöverlevande kvinnors privata nätverk är mindre än andra kvinnors och har en lägre förmåga 

att ge stöd (Katerndahl et al., 2013:1960). Det tolkas innebära att kommunernas försök att 

mobilisera våldsöverlevares nätverk kan visa sig fruktlösa och att nätverket därigenom får svårt att 

uppfylla den roll vilken kommunerna försöker tillskriva dem.  

Sammanfattning av temat samverkansaktörer 

Sammanfattningsvis planeras samverkan mellan aktörer inom exo- och mesosystemen av 

kommuner tillhörande samtliga kommungrupper samt inom mikrosystemet av ett fåtal medelstora- 

samt små kommuner. Samverkansaktörerna återfinns bland kommunernas förvaltningar, polis- och 

rättsväsende, andra kommuner samt privata aktörer och frivilligorganisationer, varav de sistnämnda 

i undantagsfall fick komma till tals vid policyarbete. I och med att samverkan mellan aktörer 

beskrivs som en målsättning, tolkas den samverkan som är etablerad i nuläget inte fungera optimalt, 

vilket kan bero på en diffus ansvarsuppdelning bland aktörerna. Inom mikrosystemet anges 

våldsöverlevaren själv och dennes privata nätverk vara en samverkanspartner, vilka förväntas 

kunna bidra med stöd och skydd samt samordna övriga aktörer. Det kan problematiseras då tidigare 

forskning visat att flertalet våldsöverlevare saknar tillräcklig kunskap om Sveriges 

myndighetssystem (Ekström, 2017:27f) och deras nätverk är mindre och svårare att mobilisera än 

andras (Katerndahl et al., 2013:1960). 

5.2.2 Evidens och kunskap  
En viktig aspekt att beskriva utifrån kommunernas handlingsplaner och likvärdiga styrdokument 

är evidens- och kunskap, vilket enligt tidigare forskning beskrivs vara en förutsättning för god 

samverkan i arbetet med våld i nära relationer (Björck, 2014:120f). Nedan analyseras vilken 

betydelse evidens ges i handlingsplanerna, ansvar över kompetensutvecklingen, intern och extern 

samverkan samt avsaknad av viss kunskap om särskilt utsatta målgrupper. 

Insatser ska vara grundade på bästa tillgängliga kunskap, och användningen av evidensbaserade metoder 
ska utvecklas och målgruppsanpassas (Uppsala kommun, 2016:7).  

Utdraget ovan kan representera hur samtliga av de stora kommunerna har en målsättning om att 

deras insatser måste vidareutvecklas. Emellertid har ingen av de medelstora eller små kommunerna 

likartade målsättningar nämnda i dokumenten. Majoriteten av de stora kommunerna nämner även 

att de ålägger förvaltningar ansvaret att uppnå de beskrivna målen.  
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Stadskontoret, stadsområdesförvaltningarna, Sociala resursförvaltningen, Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för att dokumentera 
och följa upp sina insatser. Stadskontoret har ansvar för utvecklingen av IT-systemet. Sociala 
resursförvaltningen ansvarar för planering och genomförande av kompetensutveckling för personalen. 
Berörda förvaltningar ansvarar för att ge personal förutsättningar för att delta i utbildningarna (Malmö 
kommun, 2016:18).  

Utdraget exemplifierar hur förvaltningarna blir tilldelade vissa uppdrag av kommunen i samband 

med kunskap och kompetensutveckling. De flesta av resterande stora kommuner delar på likartat 

sätt in förvaltningar och nämnder i grupper, vilka anpassats efter uppdragets syfte. Medlemmarna 

i dessa grupper förväntas samverka med varandra då de ansvarar över samma uppdrag. Hos 

samtliga av dessa kommuner nämns socialnämnden även ha ett betydande högre ansvar för 

helheten av de mål som ska uppnås. I två medelstora kommuner har emellertid familjeteam och 

utsedd samordnare fått ansvaret. Bland småkommunerna nämns ingen ansvarig för kunskap och 

kompetensutveckling, men ett behov av kunskap och vidareutbildning har identifierats, vilket kan 

belysas genom utdraget nedan. 

Alla medarbetare på IFO skall ha kunskap och erhålla relevant utbildning avseende våld i nära relationer 
och brott mot barn (Arjeplog kommun, 2019:4).  

De medelstora- och små kommunernas handlingsplaner återger inte motsvarande mål gällande 

evidens eller ansvarsfördelning som de stora kommunernas. Det tyder på att frågan om evidens 

har olika stor vikt i de olika kommungrupperna. De stora kommunerna har utarbetade mål och 

ansvariga nämnder, vilket kan innebära att de tar del av nya evidensbaserade metoder snabbare än 

medelstora och små kommuner. I förlängningen kan det leda till att medelstora och små kommuner 

inte tillgodogör sig ny kunskap i samma grad som stora kommuner och att ett kunskapsgap därmed 

uppstår. Utifrån energibegreppet (Payne, 2015:246) tolkar vi att kunskap och evidens är energier i 

form av resurser hämtade från exosystemet av de utnämnda ansvariga förvaltningarna, vilket sedan 

skapar kalibrering nedåt och påverkar hur verksamheter inom mesosystemet hanterar 

klientärenden. 

I hälften av de stora- och medelstora kommunernas handlingsplaner finns det emellertid uttalanden 

om en annan slags samverkan, nämligen organiserade externa samarbeten med andra kommuner 

över kommungränserna. Dessa samarbeten beskrivs bland annat bidra till utbildning, 

kompetensutveckling, kunskapsutbyte och samverkan. 

Malmö stad bedriver tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne och ett flertal andra kommuner 
Kompetenscentrum mot våld i nära relation i Skåne. Verksamheten ska anordna kontinuerliga 
basutbildningar och fortbildningar till berörd personal inom kommunens olika förvaltningar. Vissa 
utbildningar ska även ges i samverkan med andra myndigheter och ideella organisationer för att stärka 
samsynen och utveckla gemensamma strategier och metoder i arbetet (Malmö kommun, 2016:17). 

Utdraget ovan visar på en organiserad samverkan på flera nivåer, både med andra kommuner och 

berörda verksamheter inom olika sektorer. Utifrån studiens teoretiska referensram kan kommuner 

och organisationer inom olika sektorer placeras inom exosystemet och därigenom sker även 

samverkan på den nivån. Vi förstår samverkan gällande kunskapsutveckling som ett energiflöde av 

handlingar och resurser mellan aktörerna, vilka sedan kalibreras ut till verksamheterna inom system 

på lägre nivåer. Kunskapsutvecklingen tolkas vara ett resultat av att ett principiellt engagemang har 

uppstått, vilket i sin tur kan leda till samlade handlingar i form av kunskapsutbyte.  
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Ett återkommande kunskapsbehov som återfinns i handlingsplanerna är kunskap om särskilt 

utsatta grupper som lever med våld i nära relationer. Det är emellertid i högre grad förekommande 

i handlingsplanerna från de stora kommunerna.  

För verksamheter som riktar sig till personer som kan påverkas av faktorer som gör dem extra sårbara, 
är det särskilt viktigt att ha kunskaper om denna extra utsatthet (Stockholm kommun, 2016:19). 

Utdraget representerar övriga stora kommuner och nämner att kunskapen om särskilt utsatta 

grupper behövs inom organisationen. Trots att få medelstora och små kommuner nämner ett 

kunskapsbehov i samband med särskilt utsatta grupper, lyfts flertalet målgrupper vilka benämns 

som särskilt utsatta. Hedersrelaterat våld identifieras och särskiljs från våld i nära relationer i 

nästintill samtliga handlingsplaner, då våldsöverlevare av hedersrelaterat våld klassas vara särskilt 

utsatta och bedöms kräva särskild kunskap och kompetens. I övrigt skiljer sig beskrivningen av 

särskilt utsatta grupper sig åt mellan kommunerna. Bland de små kommunerna nämns endast att 

de som utsätts för hedersrelaterat våld eller tillhör gruppen HBTQ kunde vara särskilt utsatta. En 

av de medelstora kommunerna identifierar att kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, 

funktionsvariationer och missbruk är faktorer vilka kan leda till särskild utsatthet. Liknande faktorer 

lyfts av ytterligare en mellanstor kommun samt en stor kommun, med den avgörande skillnaden 

att de endast identifierar kvinnor i dessa grupper som särskilt utsatta. Att endast ange kvinnor som 

särskilt utsatta återkom även i handlingsplanerna från övriga stora kommuner, vilka beskrev 

ungefär samma faktorer men varierade mellan att endast beskriva kvinnor och använda 

könsneutrala termer. 

För flera grupper är det svårt att erbjuda tillfredsställande skyddsplatser. Detta innefattar äldre personer 
med ett stort omvårdnadsbehov, personer med funktionsnedsättning som kräver stöd, personer som 
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor i aktivt missbruk 
som utsätts för våld och unga personer som utsätts för våld i nära relationer. Även andra grupper kan 
anses ha en ökad sårbarhetsfaktor, det vill säga en högre risk att utsättas för våld (Uppsala kommun, 
2016:9). 

Utdraget ovan, vilket beskriver särskilt utsatta i könsneutrala termer och som endast kvinnor, kan 

sägas symbolisera en turbulens inom handlingsplanerna. En turbulens mellan en önskan att 

använda könsneutrala, inkluderande termer och viljan att belysa en våldsam struktur mellan män 

och kvinnor då mannen är våldsutövaren och kvinnan våldsöverlevaren. I denna fråga är 

kommunerna på väg åt olika håll.  

Att kommunerna identifierar så olika målgrupper och därigenom olika kunskapsbehov tolkar vi 

som att en gemensam förståelse av de grupperna i särskild utsatthet vid våld i nära relation och 

deras särskilda behov saknas. Det kan innebära problem för samverkan mellan kommunerna 

gällande utvecklingen av kompetens och kunskap. Etableringen av en gemensam förståelse är en 

del av det principiella engagemangets definitionsfas inom governanceteori (Emerson, Nabatchi & 

Balogh, 2012:10-16). För att en samverkansdynamik ska kunna uppnås krävs ett fungerande 

principiellt engagemang, vilket inkluderar samtliga fyra faser. Vi tolkar därav att den skilda 

förståelsen av målgrupper försvårar samverkan mellan kommuner. Vidare har tidigare forskning 

visat att stöd från socialtjänsten är betydande för om en våldsöverlevare lämnar sin partner eller 

inte (Kernic & Holts, 2006:135ff), varför det är av stor vikt att särskilt utsatta grupper 

uppmärksammas och att det finns kunskap om deras behov inom kommunerna.   
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Sammanfattning av temat evidens och kunskap 

Sammanfattningsvis har betydelsen av att utveckla evidens och kunskap utifrån handlingsplanerna 

givits uppmärksamhet av de stora och till viss del medelstora kommunerna. Upplevelsen av 

kunskapsbrist har enligt tidigare forskning identifierats som ett hinder i arbetet för stödinsatser till 

våldsöverlevare (Ekström, 2018:65-70). Stora kommuner fördelar ansvaret för att uppnå 

kunskapsutveckling till grupper av förvaltningar, medelstora kommuner utser särskilda team eller 

samordnare och de små kommunerna nämner ingen ansvarig. Hälften av de stora- och medelstora 

kommunerna organiserar kommunöverskridande samarbeten och flertalet nämner att andra 

sektorer är involverade. De två stora kommunerna som har både välutvecklad ansvarsfördelning 

och samarbeten på flera nivåer förstås ha goda förutsättningar att effektivt nå målen om 

kunskapsutveckling. Flertalet kommuner nämner även på olika sätt avsaknaden av kunskap om 

särskilt utsatta målgrupper, vilket vi tolkar kan påverka samarbetet negativt i och med att 

kommunerna saknar en gemensam förståelse gällande vilka grupperna är. Detta kan liknas vid den 

skiftande kompetensen mellan och inom organisationer som belysts i tidigare forskning (Lundberg 

& Stranz, 2019:56ff). Vår tolkning gällande den negativa påverkan på samarbetet får även stöd i 

resultatet av Ekströms (2017:26) studie, nämligen att det krävs att samtliga parter är kompetenta 

inom området för att samarbete ska fungera. 

5.2.3 Preventiva insatser 
Samtliga stora kommuner samt en liten kommun beskriver att preventiva insatser är ett viktigt 

utvecklingsområde för att motverka våld i nära relationer. Det preventiva arbetet planeras bestå av 

förebyggandet av stereotypa könsnormer, sexism och kränkande behandling och utmanandet av 

föreställningar om vad som är normalt, manligt och kvinnligt. 

Insatser för att främja jämställdhet, allas lika värde och ekonomisk grundtrygghet utgör en viktig bas för 
att motverka våldet. Ett löpande arbete med normer och värderingar och synliggörandet av skillnader 
mellan kvinnor och mäns, flickor och pojkars livsvillkor är nödvändigt. Sambandet mellan attityder kring 
maskulinitet, makt och våld behöver synliggöras och konkreta metoder för att förhindra 
våldsanvändning behöver utvecklas (Malmö kommun, 2016:11).  

Denna typ av preventiva insatser beskrivs i empirin som universell prevention, vilken riktas till alla 

medborgare på många olika arenor med målet att förändra de beteenden som tros leda till våld, 

innan nya våldssituationer uppstår. Det övergripande ansvaret för det preventiva arbetet uppges i 

majoriteten av fallen finnas hos socialtjänsten, men alla kommunens verksamheter uppges vara 

ansvariga för sina respektive verksamhetsområden och förväntas samverka med varandra.  

Civilsamhället har en viktig roll att spela i det universellt våldspreventiva arbetet där begränsande och 
skadliga normer och värderingar kan bemötas och förändras. Staden ska arbeta för en väl utvecklad 
samverkan med civilsamhällets aktörer (Stockholm kommun, 2016:22). 

Samtliga kommuner vilkas handlingsplaner behandlar preventivt arbete lägger stor vikt vid 

samverkan med såväl civilsamhället som den ideella sektorn, eftersom det är där ungdomar 

befinner sig vilka beskrivs vara en nyckelmålgrupp för det preventiva arbetet. De beskrivs också 

som viktiga samverkanspartners vid ett aktivt opinionsarbete.  

Att uppmärksamma våldet i samhället genom ovan nämnt preventivt arbete, kan i förlängningen 

innebära att den isolering många våldsöverlevare upplever kan brytas. Våldsöverlevarna kan också 

nås av budskapet att våldssituationen inte är accepterad och att det finns hjälp att få. Båda ovan 
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nämnda faktorer är av betydelse för om en våldsöverlevare ska söka hjälp av socialtjänsten eller 

inte, enligt tidigare forskning (Fugates et al., 2005:295ff). På så sätt kan det universella preventiva 

arbetet förstås vara ett sätt att förhindra våld i enskilda relationer.   

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv återfinns de olika samverkansaktörerna vilka deltar i det 

preventiva arbetet på olika systemnivåer. Kommunens olika verksamheter och den ideella sektorn 

kan sägas tillhöra exosystemet. Det civila samhället kan förstås tillhöra mesosystemet, vilket är 

kontexter där individen är aktiv, såsom familjen, arbetet eller det sociala livet. Ansvaret för att skapa 

en gemensam samsyn och samverkan tycks ligga hos kommunen, och mer specifikt socialtjänsten. 

När kommunen riktar insatser till sina samverkanspartners kan det förstås som kalibrering. 

Socialtjänsten kan genom kalibreringen, utifrån ett governanceteoretiskt perspektiv, etablera sin 

roll som ledare samt implementera en samsyn om jämställdhet, normkritik och ansvar i övriga 

aktörers verksamheter. Vi tolkar detta som etableringen av det principiella engagemanget och delad 

motivation, vilket är startskottet för att en samverkansdynamik ska uppstå. Genom att etablera ett 

samarbete och en samsyn runt preventivt arbete med så pass många aktörer på olika nivåer, knyter 

kommunerna dessutom kontakter vilka kan komma att utnyttjas vid etableringen av andra 

samarbeten i framtiden.  

Ur ett systemövergripande perspektiv kan det universella preventiva arbetet, vilket bedrivs inom 

exo- och mesosystemen, sägas gå ut på att förändra attityder och kulturella uppfattningar vilka 

kommer ifrån makrosystemet. Vi förstår det preventiva arbetet som att exo- och mesosystemen 

samverkar för att påverka makrosystemet. Detta som en reaktion på den kalibrering i form av 

normer gällande män, kvinnor, våld och maskulinitet, vilken kommer från kulturen inom 

makrosystemet. Genom att förändra dessa energier, och därmed hur makrosystemet kalibrerar de 

underliggande nivåerna, kan våldsamma beteenden på individnivå förändras på ett systematiskt och 

genomgripande sätt. På så sätt kan kommunernas våldspreventiva arbete inte bara ses som ett 

försök att förhindra våld i enskilda relationer, utan också ett försök att genomdriva ett nationellt 

förändringsarbete riktat mot samhällets kultur och normer.  

Vidare lyfter en medelstor- och en liten kommun återfallsförebyggande arbete riktat till den 

enskilde våldsutövaren som kommunens enda preventiva insatser. De insatser som beskrivs nedan 

beviljas av socialtjänsten och utförs internt eller av en extern utförare, i vissa fall beskrivs en 

samverkan med kriminalvården eller manscentrum.  

Att erbjuda och ge insatser till dem som utövar våld är en viktig del i arbetet att förebygga och motverka 
att våldet upprepas (Åstorp kommun, 2014:8).  

Genom att inte bedriva ett governance-strukturerat samarbete gällande preventivt arbete, kan de 

medelstora och små kommunerna tänkas förbise en möjlighet att etablera ramar och fungerande 

samarbetsforum med en bred samling av aktörer utspridda på olika systemnivåer. Det riskerar inte 

endast att göra arbetet mot skadliga normer och för demokratiska värderingar mindre effektivt. 

Det kan också påverka möjligheten att etablera och effektivisera andra samarbeten gällande frågan 

om våld i nära relationer. Detta eftersom övriga verksamheter då inte kalibrerats av socialtjänsten 

på samma sätt, och därigenom kan sakna både en samsyn om våldets orsaker och en uppfattning 

av ett delat ansvar för frågan.  
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Sammanfattning av temat preventiva insatser 

Sammanfattningsvis beskriver främst de stora kommunerna ett universellt preventivt arbete inriktat 

på normer och värderingar om våld och vad som är manligt och kvinnligt, vilket är i linje med vad 

som enligt Jewkes (2002:1427) studie krävs för att förhindra våld i nära relationer. Det planerade 

arbetet kräver samverkan med ett stort antal aktörer, från olika myndigheter samt den privata- och 

ideella sektorn inom exosystemet till civilsamhället inom mesosystemet. Genom att alla dessa 

aktörer riktar insatser mot att förändra normer, förstår vi detta som ett sätt att skicka energi till 

makrosystemet för att förändra hela samhällets normer och värderingar. Det preventiva arbetet 

med en stor mängd aktörer tolkas också etablera gemensamma förståelseramar och en samsyn 

vilket kan lägga grunden för en samverkansdynamik även vid andra våldsrelaterade frågor. Det 

faktum att en minoritet av kommunerna planerade denna typ av preventivt arbete i sina 

handlingsplaner, tyder på att kommunerna i dagsläget kommit olika långt i denna fråga. 

5.2.4 Stödinsatser  
Beskrivningar av stödinsatser är återkommande i samtliga kommuners handlingsplaner, men vilken 

typ av insatser som nämns varierar mellan olika typer av hjälp med bostad, ekonomisk-, 

psykosocial-, praktisk- och individuellt anpassad hjälp. Emellertid har majoriteten av kommunerna 

identifierat samma målgrupper för insatserna.  

Stockholmare, barn såväl som vuxna och oavsett könsidentitet, som har blivit utsatta för våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, ska få adekvat stöd och skydd oavsett var i staden de 
bor. Stockholmare som utövar våld ska erbjudas och motiveras till insatser i syfte att förändra sitt 
beteende och sluta utöva våld (Stockholm kommun, 2016:6).  

Utdraget ovan kan sägas representera samtliga kommuner, vilka alla identifierar våldsöverlevare, 

eventuella barn och våldsutövare som målgrupper för stödinsatser. Stödinsatserna för 

våldsöverlevare, kan förutom de tidigare nämnda, vara stöd i föräldraförmåga, kontaktperson, 

skyddad identitet, kontaktförbud och brottsskadeersättning. Vad gäller stödinsatser för barn 

planerar flertalet stora kommuner stöd i undervisning om denne skulle vara på skyddat boende. 

Stödinsatserna för våldsutövaren nämns även vara stöd i föräldraförmåga, missbruksproblematik, 

psykisk ohälsa och utbildning i lagstiftning om behovet finns. En stor kommun har även 

ambitionen att försöka påverka våldsutövaren att byta bostadsort istället för våldsöverlevaren.  

Inget mönster har identifierats mellan kommungrupperna och vilka insatser som erbjuds. En möjlig 

förklaring av de varierande insatserna kan vara olika efterfrågan i kommunerna. Det bedöms 

emellertid inte som en fullständig förklaring då tidigare forskning pekat på skillnader i stödbehov 

mellan våldsöverlevare inom samma geografiska område, snarare än skilda behov mellan 

kommuner (Ekström, 2018:71; Lundberg & Stranz, 2019:56ff). Därmed bedömer vi att det är 

troligare att det rör sig om skilda förståelser av målgruppernas behov. Utifrån ett 

governanceteoretiskt perspektiv skulle en sådan brist på samsyn mellan kommunerna kunna tolkas 

som att de inte genomgått definitionsfasen i etableringen av ett principiellt engagemang. Det kan 

resultera i svårigheter att samverka över kommungränserna. I förlängningen skulle det kunna 

innebära ett hinder för såväl kommunövergripande evidensutveckling och policyarbete som 

samverkan vid enskilda ärenden. Detta eftersom beställarkommunen och utförarkommunen har 

olika förståelser av vilka stödbehov som finns och vilka insatser som är lämpliga.  
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För att utföra insatserna beskrivs samverkan mellan kommunerna och en rad olika aktörer som 

nödvändigt. Kommunen beskrivs ha huvudansvaret för att stödinsatser ska finnas tillgängliga och 

vid behov samordna dessa i samtliga kommuner.  

Uppsala kommun ska använda bäst lämpade aktör (offentlig, ideell eller privat) för att tillgodose stöd, 
skydd och behandling för den våldsutsatta (Uppsala kommun, 2016:10). 

Utdraget ovan belyser även att majoriteten av kommunerna utser lämpliga aktörer utifrån olika 

sektorer. De aktörer som ingår i samverkan är ansvariga för sina respektive verksamheter, men 

socialtjänsten har det övergripande ansvaret. Utifrån utdraget ovan tolkas kommunen ha det 

samordnande ansvaret, genom att utse aktör för det enskilda stödbehovet. Utifrån 

Bronfenbrenners (1979) systemteori tolkar vi att aktörer inom exosystemet och till viss del 

mesosystemet utbyter energi i form av kunskap om respektive verksamhet, så att kommunen kan 

välja de mest lämpade aktörerna utifrån det enskilda ärendet.  

Arbetet med enskilda individer behöver bedrivas tvärsektoriellt. Alla myndigheter har sina egna uppdrag, 
men våldsutsatta och våldsutövare behöver ofta ha kontakt och hjälp av flera olika verksamheter. Malmö 
har en tradition av samverkan över myndighetsgränserna, och det finns även verksamheter som 
samlokaliserats. En samsyn och ett gemensamt förhållningssätt mellan berörda myndigheter är en 
förutsättning för att samverkan ska fungera och underlättar för de som är i behov av samhällets hjälp. 
En utvecklad samverkan är nödvändig både för att förebygga våld och för att tillförsäkra att enskilda 
får hjälp, stöd och skydd (Malmö kommun, 2016:19). 

Utdraget ovan beskriver syftet med att de myndigheter och organisationer som ger hjälp och stöd 

vid våld i nära relationer samverkar samt vad som krävs för att samverkan ska fungera. I utdraget 

nämns samsyn och gemensamt förhållningssätt vara förutsättningar för samverkan. Detta tolkas 

som att Malmö kommun är i processen att etablera ett internt principiellt engagemang mellan 

aktörer inom myndigheter, vilket kan tyda på ett första steg för att också etablera extern samverkan. 

Utifrån planerna återfinns tre återkommande samverkanstyper. Den första är samverkan mellan 

myndigheter, vilket bland annat inkluderar polis, socialtjänst, skola och hälso-och sjukvård. Den 

typen av samverkan nämns av både stora-, medelstora- och små kommuner och går ut på att alla 

som är i behov av stödinsatser ska få det och att de ska samordnas så de inte motarbetar varandra. 

Den andra typen av samverkan berörs i utdraget från Uppsala kommun (2016) ovan och är den 

som sker mellan den officiella-, ideella- och privata sektorn, vilken nämns av de stora och ett par 

av de medelstora kommunerna. Den tredje och sista typen exemplifieras i utdraget nedan och 

nämns av två små kommuner. Denna typ av samverkan beskrivs kunna uppstå mellan 

organisationer och det privata nätverket till våldsöverlevaren och eventuella barn. Utdraget nedan 

belyser hur det privata nätverket kan ombes bidra med stödtjänster i form av praktisk hjälp.  

Om barnet/barnen behöver akut skydd undersök möjligheterna i deras nätverk: dagmamma, släkting, 
vän, förskola för att möjliggöra mammans kontakter med socialtjänst, sjukvård och polis i akutskedet 
(Bjurholm kommun, 2011:13).  

Utifrån studiens teorier tolkar vi att de aktörer som ansvarar över stödinsatserna samverkar med 

andra aktörer över sektorsgränserna inom exosystemet, för att på så vis kunna kalibrera energiflödet 

till lägre system på ett effektivare sätt. I två små kommuner når den kalibreringen också aktörer på 

mikrosystem- och mesosystemnivå, då det privata nätverkets möjligheter att bidra med stöd ska 

undersökas.  
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Sammanfattning av temat stödinsatser 

Sammanfattningsvis beskriver samtliga kommuner det lagstadgade ansvaret att tillhandahålla 

våldsöverlevare, barn och våldsutövare med stödinsatser vid behov. De stödinsatser som planeras 

för målgrupperna skiljer sig märkbart åt mellan kommunerna utan att några mönster mellan 

kommungrupperna kunde återfinnas. Det tolkas utifrån ett governanceteoretiskt perspektiv tyda 

på en bristande samsyn mellan kommunerna, vilket kan resultera i hinder för samverkan mellan 

kommuner när det kommer till insatser. Vidare ansvarar majoriteten av verksamheter inom 

kommunerna själva för sina respektive insatser. De som är i behov av stöd kan behöva ha kontakt 

med flera av verksamhetsaktörerna, vilket gör att de enligt samtliga kommungrupper behöver 

samverka med varandra. Enligt flertalet stora- och medelstora kommuner behövs samverkan även 

mellan sektorer. Två av de små kommunerna nämner även samverkan med det privata nätverket 

som alternativ till stödtjänster. De olika typerna av samverkan som kommungrupperna planerar 

stämmer till viss del överens med tidigare forskning i ämnet, som visat att samverkan är ett etablerat 

arbetssätt i samtliga kommuner men att de har kommit olika långt i utvecklingen (Björck, 2014:119-

123). Emellertid är det svårt att utifrån denna studies resultat dra några slutsatser om en gemensam 

etablerings- och utvecklingsprocess som kommunerna skulle befinna sig inom. Istället tolkas 

empirin visa en mer pluralistisk bild av utvecklingen då de enskilda kommunerna förstås utveckla 

arbetet åt olika håll utifrån deras individuella förståelse av målgruppernas behov och tillgängliga 

resurser.  

6 DISKUSSION  

I följande avsnitt presenteras en inledande summering av ovanstående resultat och analys i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Diskussionen fortsätter sedan genom att relatera 

resultat och analys med studiens forskningsöversikt samt teoretiska ramverket. Avsnittet mynnar 

ut i en diskussion om på vilket sätt den valda metoden påverkat det resultat som framkommit och 

avslutas med studiens implikationer för socialt arbete som forskning och praktik.  

6.1 Summering 
Studiens syfte är att undersöka svenska kommuners organisering av arbetet mot våld i nära 

relationer genom att undersöka hur ett urval av svenska kommuners styrdokument gällande arbetet 

mot våld i nära relationer kan kategoriseras och förstås. Syftet är vidare att undersöka hur 

samverkan och ansvarsfördelning gällande kommunernas arbete mot våldet är organiserat. 

Avslutningsvis syftar studien också till att lyfta fram de mönster som framkommit vid analysen.  

Gällande den första frågeställningen visar kategoriseringen av styrdokumenten att arbetet mot våld 

i nära relationer bedrivs på nationell-, regional och kommungemensam-, kommunövergripande- 

och organisationsspecifik nivå. De nationella styrdokumenten, vilka författades på 

makrosystemnivå, anger en nationell riktning för det kommunala arbetet och tolkas syfta till att 

etablera en gemensam samsyn inom och mellan landets kommuner. Det tydliggörs emellertid i de 

nationella styrdokumenten att dessa behöver kompletteras med styrdokument på lokal nivå vilka 

är anpassade efter de lokala förutsättningarna. Studiens resultat visar att stora kommuner i större 

grad hänvisar till kommunövergripande dokument, vilka innehåller kommunövergripande mål, 
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organisering, ansvarsfördelning och samverkansplanering och är anpassade efter lokala 

förutsättningar. De små kommunerna hänvisar i högre grad till region- och kommungemensamma 

dokument framtagna genom ett samarbete mellan flera kommuners socialtjänster. Dessa dokument 

har en generell karaktär och är därför inte anpassade efter den berörda kommunens unika 

förutsättningar. Slutligen inkluderade denna kommungrupp också dokument framtagna för endast 

en viss förvaltning eller organisations arbete. Slutsatsen är att organiseringen av arbetet mot våld i 

nära relationer skiljer sig mycket åt mellan kommunerna, gällande såväl omfattning som innehåll 

och graden av anpassning till lokala förutsättningar. 

Resultatet tolkas utifrån systemteorin som att det finns en nationell strävan inom makrosystemet 

att etablera samsyn och samverkan bland aktörerna inom exo-, meso- och till viss del 

mikrosystemen. De nationella dokumenten kan således förstås som ett sätt att kalibrera aktörer på 

lägre nivåer att utveckla arbetet i en viss riktning. Utifrån ett governanceperspektiv kan skillnaden 

mellan de stora kommunernas och de små kommunernas organisering förstås på olika sätt. Dels 

som att de stora kommunerna kommit längre i etableringen av ett principiellt engagemang med ett 

större antal samverkansaktörer på lokal nivå, men också som att de olika kommungrupperna 

identifierat olika organisatoriska behov och därmed skapat olika governancestrukturer. Resultatet 

antyder att det i dagsläget saknas en nationellt gemensam strategi för organiseringen mot våld i nära 

relationer, trots att detta har uppmuntrats från aktörer inom makrosystemet så som regeringen, 

socialstyrelsen och jämställdhetsmyndigheten. Istället för att baseras på en gemensam strategi tyder 

resultatet på att kommunernas arbete främst styrs av tillgängliga resurser och upplevda behov. 

Angående studiens andra frågeställning visar resultatet att samtliga kommungrupper planerar såväl 

intern- som extern samverkan med ett stort antal aktörer spridda på olika systemnivåer. Samverkan 

planeras främst i arbetet med evidens- och kunskapsutveckling, preventivt arbete och stödinsatser. 

De samverkansaktörer som identifieras av kommuner tillhörande samtliga kommungrupper 

befinner sig inom exo- och mesosystemen och är kommunens olika nämnder och verksamheter, 

hälso- och sjukvården, polisen, privata sektorn, frivilligsektorn, skolan och den idéburna sektorn 

samt civilsamhället i stort. Endast de små kommunerna identifierade samverkansaktörer inom 

mikrosystemet, nämligen den enskilde våldsöverlevaren och dennes privata nätverk, vilka förväntas 

bidra med stöd och skydd och samordna insatser. Det är socialtjänsten som har det huvudsakliga 

ansvaret för insatser till våldsöverlevaren, våldsutövaren och eventuella barn samt samverkan runt 

dessa. Emellertid visar studien på skillnader i hur kommunerna definierar hjälpbehoven hos 

målgrupperna, vilket i förlängningen kan försvåra samverkan mellan kommunerna. 

Vidare belyser studiens resultat att det universella våldspreventiva arbetet tidigare har varit 

socialtjänstens ansvar, men nu planeras att åläggas varje enskild förvaltning och deras respektive 

verksamheter. På så sätt belyser studiens resultat en process då arbetet mot våld i nära relationer 

går från att endast vara socialtjänstens uppgift till att bli hela kommunens ansvar. Universellt 

preventivt arbete nämns emellertid endast av samtliga stora- och en liten kommun, vilket tyder på 

att det ännu inte är ett etablerat sätt att arbeta på i Sverige. Gällande ansvarsfördelningen för 

kunskapsutvecklingen anger stora kommuner att utsedda förvaltningar bär ansvaret, medelstora 

kommuner hänvisar till utvalda team eller samordnare och de små kommunerna nämner ingen 

ansvarig. 
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I och med att majoriteten av kommuner beskriver samordning och ansvarsfördelning i form av 

målformuleringar, tolkas kommunerna vara i processen att etablera en mängd parallella 

komplicerade samverkansnätverk utifrån ett governanceperspektiv. De många 

samverkansaktörerna befinner sig på olika systemnivåer. Utifrån analysen av handlingsplanerna 

dras slutsatsen att kommunernas arbete med det principiella engagemanget främst går ut på att 

etablera en gemensam samsyn och en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna. Dessa faktorer 

förstås av oss som grundläggande för effektiva samverkanshandlingar. Policydokumenten kan vara 

ett sätt att etablera en sådan kommunövergripande samsyn. Emellertid visar resultatet också att 

kommunerna har kommit olika långt i den processen och till viss del har identifierat olika 

samverkanspartners. Det kan resultera i att kommunernas samverkansnätverk kan komma att se 

olika ut och ha olika funktioner. Studien har också identifierat några försvårande omständigheter 

för etableringen av samverkan, såsom att de mindre kommunerna inte har kommunövergripande 

dokument i samma utsträckning som de större. Men också att ansvaret för samverkan och de 

uppgifter som ska utföras i stora kommuner låg hos en stor mängd aktörer och i små kommuner 

inte specificerades alls, då en tydlig ansvarsfördelning är viktig för governancesamverkan.  

Gällande studiens tredje frågeställning har en del mönster uppkommit vid analysen. Ett sådant 

mönster finns mellan kommunernas befolkningsmängd och vilken typ av styrdokument dessa 

hänvisar till. Större kommuner hänvisar främst till lokalt anpassade kommunövergripande 

styrdokument medan mindre kommunerna hänvisar till styrdokument framtagna endast för 

socialtjänsten, ofta i samverkan med andra kommuner vilka därav inte är anpassade till lokala 

förutsättningar på samma sätt. Ytterligare ett mönster som framkommit är att samtliga kommuner 

identifierar samverkansaktörer inom exo- och mesosystemen, men att endast små kommuner 

identifierar samverkansaktörer i våldsöverlevarens eget privata nätverk inom mikrosystemet. När 

det gäller ansvarsuppdelningen vid kunskapsutveckling anger stora kommuner att utsedda 

förvaltningar bär ansvaret. Medelstora kommuner hänvisar istället till utvalda team eller 

samordnare och de små kommunerna nämner ingen ansvarig. Kopplat till kunskapsutveckling 

återfanns också ett mönster gällande utveckling av evidens, vilket endast nämns av de stora 

kommunerna.  

Det resultat vi funnit om kommuners organisering av ansvarsfördelning och samverkan pekar på 

ett viktigt mönster utifrån studiens problemformulering, nämligen att de stora- och till viss del 

medelstora kommunernas policydokument mot våld i nära relationer är mer i linje med vad som 

förespråkas av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS, 2014:4). Detta eftersom de 

både har en bred samverkan med aktörer utspridda på olika nivåer samt har en tydlig 

ansvarsfördelning. Det kan bero på skillnader i organisation, då de större kommunerna kan ha en 

organiserad process för att tillgodogöra sig nationella föreskrifter och implementera dessa i det 

lokala arbetar som de mindre kommunerna saknar. Men det är också möjligt att det handlar om en 

resursfråga, och att resurserna att etablera denna typ av organisation saknas i de små kommunerna. 

Möjligtvis rör det sig om en kombination av de båda faktorerna. 

6.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 
Majoriteten av det tidigare forskningsfältet använder intervjuer eller enkäter som empiri, med fokus 

på enskilda socialarbetares eller våldsöverlevares uppfattningar. Vid genomgången av tidigare 

forskning återfanns ingen studie vilken hämtade sin empiri från styrdokument på organisatorisk 
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nivå. Behovet av forskning om socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer har påtalats i tidigare 

studier (Ekström, 2015:663; Ekström, 2018:62). Därigenom kan denna studie tillföra ett perspektiv 

vilket kan komplettera tidigare forskning. På grund av dessa olikheter mellan forskningsfältet och 

denna studie är resultaten delvis svåra att jämföra, men det finns trots det beröringspunkter mellan 

studiens resultat och den tidigare forskningen. Till exempel går de insatser vilka kommunerna i 

studien planerar att tillhandahålla i linje med den tidigare forskningen om våldsöverlevande 

kvinnors behov och socialsekreterares uppfattning om vilka insatser som behöver finnas, nämligen 

emotionellt-, praktiskt- och ekonomiskt stöd samt stöd gällande bostad i formen av skyddat boende 

och permanent lösning (Dichter & Rohdes, 2011:485ff; Ekström, 2015:667-674; Ekström, 

2017:27f).  

Pajak et al. (2014:2587) belyser vikten av att samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer 

såsom hälso- och sjukvården, polisen och den privata sektorn för att ge stöd till våldsöverlevare. 

Denna studies resultat visar att kommunerna i stora drag har identifierat samma typer av 

samarbetspartners när det kommer till stödinsatser. Utöver dessa pekar studiens resultat på att 

kommunerna planerar att involvera frivilligsektorn och den idéburna sektorn i arbetet att ge stöd 

till enskilda vuxna våldsöverlevare. Studiens resultat visar också att små och medelstora 

kommunerna försöker engagera den enskilde våldsöverlevarens privata nätverk i samverkan. 

Tidigare forskning har emellertid visat att våldsöverlevare tenderar att ha mindre privata nätverk 

än andra, och att deras nätverk erbjuder mindre stöd (Katerndahl et al., 2013:1960) samt att 

våldsöverlevare tenderar att bemötas delvis negativt av sitt nätverk när denne berättar om våldet 

(Trotter & Allen, 2009:225). Denna studies resultat visar också att socialtjänsten planerade att 

uppmuntra våldsöverlevaren att själv i första hand planera sin flykt med berörda myndigheter, 

kvinnojourer och sitt privata nätverk. Resultatet kan tolkas överensstämma med vad som enligt 

tidigare forskning beskrivs vara undvikandestrategi för att hantera brist på resurser och kompetens 

(Ekström, 2015:663; Ekström, 2017:25; Lundberg & Stranz, 2019:58). Tidigare forskning har också 

visat att flertalet kvinnor, speciellt de med utländsk härkomst, saknar tillräckliga kunskaper om det 

svenska systemet för fylla den rollen (Ekström, 2017:27f). 

Ett återkommande tema i kommunernas dokument är stödet till våldsutövaren, som beskrivs 

behöva stödsamtal och strategier att hantera sina känslor och förändra sitt våldsamma beteende. 

En minoritet av kommunerna identifierade detta arbete som preventivt arbete och en majoritet 

som ett arbete med stödinsatser. Studiens resultat visar att kommunerna har kommit olika långt i 

etableringen av återfallsförebyggande arbete. Stora kommuner visar på redan etablerade strategier 

och samverkanspartners och de mindre har målsättningar om ett återfallsförebyggande arbete. 

Resultatet kan sägas överensstämma med vad “utredningen om återfallsförebyggande insatser för 

män som utsätter närstående för våld” (2018:195-215) kom fram till gällande att främst storstäder 

har ett strukturerat och välutvecklat arbete. Emellertid kompletterar denna studie den tidigare 

kunskapen, då resultatet visar att ambitionen att etablera ett återfallsförebyggande arbete också 

finns i de mindre kommunerna.  

Universellt preventivt arbete planeras enligt studiens resultat av främst stora kommuner, med fokus 

på attitydförändringar, normkritik och informationsspridning bland befolkningen om våldet, dess 

konsekvenser och hjälp som går att få. Detta resultat stämmer väl överens med vad Jewkes 

(2002:1426f) beskriver som viktiga delar i ett effektivt preventivt arbete, nämligen att stärka 

kvinnors ställning i samhället och den individuella relationen samt förändra synen på våld. 
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Emellertid lyfts inte universellt preventivt arbete i någon av de studier som berör det praktiska 

sociala arbetet och använder socialarbetare eller våldsöverlevare som informanter. Det kan tänkas 

bero på att ämnet hamnat utanför studiernas syften, men också på att det är en ny utveckling av 

arbetet mot våld i nära relationer vilket inte ännu har plockats upp av forskning i någon högre 

utsträckning. Det framkommer i denna studies resultat att denna typ av övergripande preventivt 

arbete inte planeras i majoriteten av de medelstora- och små kommunerna, vilket pekar på att det 

ännu inte är ett etablerat arbetssätt. Denna studies resultat pekar emellertid på samma potentiella 

samverkanspartners vid våldspreventivt arbete som Jewkes (2002:1427f) studie lyfter som 

betydelsefulla, nämligen olika förvaltningar, hälso- och sjukvård, polis, skola, frivilligsektorn, 

privata sektorn och civilsamhället.  

Behovet av att fler kommuner systematiskt följer upp insatserna till enskilda för att skapa lokalt 

förankrad evidens har påtalats av Socialstyrelsen (2019:3). Samma tendenser när det gäller behovet 

av evidens har synliggjorts i denna studie vilken också bidrar med kunskapen att det främst är stora 

kommuner som har som målsättning att aktivt arbeta för att utveckla evidensen gällande de 

metoder som användes. Även behovet av kompetens inom socialtjänsten och mellan aktörer inom 

olika organisationer har påtalats i tidigare studier, likaså har myndigheternas och verksamheternas 

särskilda professionella ansvar att ha kunskap om våld i nära relationer i bemötandet (Ekström, 

2017:26; Lundberg & Stranz, 2019:56ff; NCK, 2012:26). Lundberg och Stranz (2019:56ff) fann i 

sin studie att socialarbetarnas kompetensutveckling till stor del berodde på deras egna engagemang 

för frågan om våld i nära relationer. Gällande kompetensutveckling visar denna studies resultat på 

en långt mer ambitiös målsättning än Lundberg och Stranz (2019) studie som visade 

socialarbetarens egna uppfattning. Majoriteten av såväl stora, medelstora och små kommuner hade, 

enligt denna studie, målsättningar om att all berörd personal skulle ha grundläggande kunskap om 

våld i nära relationer men även kunskap om så kallade “särskilt utsatta grupper”. I skenet av de 

tidigare studierna kan resultatet tolkas som att det finns en organisatorisk målsättning att öka 

kompetensen hos landets professionella, men att arbetet inte är helt etablerat praktiskt ännu. 

Pajak et al. (2014:2578-2584) fann i sin studie att våldsöverlevare ofta mötte en oenighet bland 

offentliga aktörer, då dess olika aktörer ofta sa emot varandra vilket gjorde det svårt för 

våldsöverlevaren att möta deras krav och förväntningar. Det kan stödjas av denna studies resultat 

gällande att flertalet kommuner saknar kommunövergripande handlingsplaner och därmed har 

sämre förutsättningar att skapa en samsyn och gemensam förståelse av våldsöverlevares situation 

och behov. 

Avslutningsvis överensstämmer flertalet av studiens fynd med vad som framkommit i tidigare 

studier, bland annat att kommuner ligger i olika faser i etableringen av samverkan (Björck, 

2014:123). På så sätt kan studien sägas bekräfta tidigare studier. Men i och med att studien är gjord 

på organisationsnivå tillför den ett nytt perspektiv till forskningsfältet. Studien kan sägas bidra med 

kunskap om hur kommuner i Sverige, vilka har olika förutsättningar, både organiserar arbetet i 

nutid men också hur de planerar arbetet framöver och vilka målsättningar som finns. Studiens 

resultat pekar också på en utveckling av det preventiva arbetet, både i form av universella insatser 

och insatser till våldsutövaren och den mångfacetterade samverkan som planeras, vilket inte 

framkommit i den tidigare forskningen om den svenska socialtjänstens arbete. På så sätt belyser 

studien inte endast hur arbetet är planerat i nutid, utan också vart det är på väg. Denna studie har 

berört en aspekt av den kunskapslucka Ekström (2015:663; 2018:62) beskriver gällande 
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forskningen om socialtjänstens stöd till våldsöverlevare. Det krävs dock fler jämförande studier av 

kommunernas och socialtjänstens organisering för att det ska bli möjligt att dra säkrare slutsatser. 

6.3 Teoridiskussion 
Tidigt i uppsatsprocessen, under inläsningen på ämnet genom studerandet av lagstiftning och 

socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS, 2014:4), uppmärksammade vi vikten och 

betydelsen av samverkan mellan aktörer på olika nivåer och socialtjänstens ansvar över detta. 

Systemteorin och dess begrepp valdes då som teoretisk utgångspunkt för studien, då dessa 

bedömdes vara tillämpliga för att upptäcka hur dessa aktörer kommunicerade inom och mellan 

systemen samt hur ansvarsfördelningen såg ut. I den tidigare forskningen påtalades vikten av att 

aktörerna hade samma förståelse för att samverkan skulle fungera (Ekström, 2017:26). I och med 

den förståelsen insåg vi att systemteori var otillräcklig för att förstå hur samverkan organiseras. 

Governanceteorin inkluderades för att dessa aspekter inte skulle gå förlorade, och de komplexa 

processerna bakom samverkansutveckling skulle belysas av studien. Inläsningen och analysen av 

det empiriska materialet färgades av ovan beskrivna teoretiska förförståelse, vilket sannolikt har 

påverkat vilka teman som identifierats och därigenom studiens resultat. Studiens hermeneutiska 

ansats har vidare tillåtit en helhetsförståelse av kommunernas organisering och samverkan gällande 

arbetet mot våld i nära relationer, men den har också påverkat studiens resultat och utformning. 

Det som inom hermeneutiken brukar kallas för del blev i denna studie de olika temana vilka 

identifierades i empirin. Dessa analyserades var för sig i resultatet, för att sedan slås ihop i 

diskussionen med syftet att ge en fördjupad förståelse av helheten. En annan ansats hade kunnat 

påverka studiens utformning och resultat på ett annat sätt. 

Governanceteorin och systemteorin är båda relativt stora teorier och är främst tillämpliga på en 

organisationsövergripande nivå, vilket har möjliggjort en bred analys och inkluderat många 

faktorer. Delvis var det avsiktligt då det finns en omfattande kunskapslucka avseende 

kommunernas arbete mot våld i nära relationer. En konsekvens av att använda stora teorier är 

emellertid att de kan resultera i trubbiga verktyg vid analysen av materialet. Studiens teoretiska 

utgångspunkt har främst tillåtit en analys av socialtjänstens arbete i beröringspunkter med andra 

organisationer och aktörer, då ansvarsfördelning och samverkan har varit i fokus. Valet av teorier 

resulterade i ett organisationsperspektiv som gjorde att vissa aspekter kom i skymundan, då de föll 

utanför de teoretiska ramarna och därför inte kunde analyseras närmare. Ett exempel på detta är 

kommunernas skilda förståelse av våldsöverlevaren och våldsutövaren. De kunde enligt studiens 

resultat både benämnas som kvinna kontra man men också genom könsneutrala termer, eller 

variera mellan de två alternativen. Det var ett intressant fynd vilket inte kunde analyseras närmare 

inom studiens teoretiska referensramar, men genom exempelvis en genusteori kunde ha analyserats 

på djupet. 

6.4 Metoddiskussion 
Studiens kvalitativa metod i form av en tematisk dokumentanalys av kommunernas styrdokument 

har varit behjälplig i besvarandet av studiens syfte och frågeställningar. Den tillåter en analys på 

organisationsnivå och har bidragit med ett mer outforskat perspektiv jämfört med tidigare 

forskning. Att komplettera detta med en delvis kvantitativ ansats möjliggjorde också en analys av 

de olika organisationsnivåerna. Studiens hermeneutiska ansats har också bidragit till en fördjupad 
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organisatorisk analys, genom att kunskap om olika delar av organisationen analyserades för att 

resultera i en mer mångfacetterad helhetsbild. Metoden kan också sägas begränsa resultatet på så 

sätt att studien endast belyser hur arbetet är planerat, och inte kan ge underlag för några slutsatser 

om hur det praktiska arbetet ser ut. Metoden att endast granska policydokument resulterar också i 

att samverkan vilken kan finnas på en mer icke organisatorisk nivå mellan enskilda professionella, 

vad tidigare forskning kallat informell samverkan (Björck, 2014:118f), inte inkluderas i analysen. 

Den abduktiva ansatsen kan också sägas ha påverkat resultatet, då teman valdes baserat på såväl 

teoretisk förförståelse och utifrån det empiriska materialet. Emellertid tog den teoretiska 

förförståelsen över något i analysen av materialet som blev till större del teoridriven. I 

förlängningen kan det ha inneburit att resultatet påverkats och vissa delar av empirin som inte 

sorterades inom det teoretiska synfältet föll bort. 

Även urvalet och metoden för materialinsamling kan ha påverkat studien på olika sätt. Vid 

materialinsamlingen kontaktades kommunerna och ombads inkomma med de policydokument 

som styr kommunens arbete. En risk vid denna typ av materialinsamling är att förförståelsen och 

kunskapen hos den kommunala representant som skickade materialet påverkade vilken typ av 

material som inkluderades, i och med att de valde ut vilka styrdokument som denne ansåg 

motsvarade vår begäran. De dokument som gjordes tillgängliga omfattar heller inte alla 

styrdokument som styr kommunernas arbete, vilket gör att studiens resultat inte är helt tillförlitliga. 

Vidare drabbades studien också av bortfall då Dorotea kommun inte tillgängliggjorde några 

styrdokument och Sorsele kommun inte hade några kommunövergripande dokument som kunde 

tematiseras. Orsakerna bakom bortfallet kan bero på att kommunerna inte hade tid att besvara oss 

eller att det på något sätt blev fel i kommunikationen. Det kan även bero på att kommunerna inte 

hade några styrdokument gällande arbetet mot våld i nära relationer att tillhandahålla. Oavsett orsak 

försvårade båda bortfallen analysens jämförelse av kommunerna, vilket därmed även påverkade 

studiens resultat. Vidare gjorde valet att jämsides handlingsplanerna granska styrdokument som 

planer och program, vilka var kommunövergripande och angav kommunernas målsättning för 

arbete mot våld i nära relationer, att fokus delvis flyttas från hur arbetet ser ut i dagsläget till hur 

kommunerna planerar att arbetet ser ut inom ett par år. Det kan ha resulterat i att studiens validitet 

försämrats något. Å andra sidan kan detta perspektiv tänkas berika studiens resultat, då 

målbeskrivningarna ger insikter i hur arbetet är planerat att utvecklas och vilka brister som 

identifierats av kommunerna.  

Avslutningsvis resulterar det ringa materialet i att inga generella slutsatser kan dras utifrån studien. 

Det är heller sällan syftet med kvalitativa studier, och inte heller denna. Syftet har istället varit att 

bidra till den totala kunskapsmassan med en grundläggande kartläggning av hur ett fåtal kommuner 

organiserar sig och samverkar runt frågan om våld i nära relationer. 

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Det sociala arbetet är i ständig förändring för att kunna möta det skiftande behov som finns hos 

medborgarna. Inte minst gäller detta arbetet mot våld i nära relationer. Denna studies resultat visar 

att kommunerna generellt inlett processer att etablera ett antal komplicerade governance 

samverkansstrukturer med en rad olika aktörer utspridda på olika systemnivåer. Studien visar dock 

att de kommit olika långt i processen. Resultatet har också visat att kommunerna kommit olika 

långt gällande utformningen av lokalt anpassade kommunövergripande riktlinjer, vilket kan tolkas 
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innebära att de kommit olika långt i processen att lyfta arbetet mot våld i nära relationer från att 

endast vara socialtjänstens fråga till att bli hela kommunens angelägenhet. 

Våld i nära relationer är ett problem som kräver kontakt med och engagemang från flera av 

samhällets myndigheter och andra verksamhetsaktörer. Enligt studiens resultat står det sociala 

arbetets fält inför den organisatoriska utmaningen att skapa en gemensam referensram, 

kunskapsbakgrund och ansvarsfördelning för att uppnå målsättningen av att förverkliga och 

effektivisera rutinerna kring samverkan. Samverkan sker på flera nivåer mellan flera aktörer från 

både officiell, ideell och privata sektorer samt i viss mån även det civila samhället. Därmed pekar 

studiens resultat på behovet av att inte bara utveckla dessa komplicerade samverkansorganisationer, 

utan också att ständigt hålla dessa uppdaterade då de övriga fälten kännetecknas av snabba 

förändringar. Mängden samverkansaktörer och deras föränderlighet behöver inte endast ha 

implikationer för det organisatoriska arbetet, det kan också tänkas påverka det praktiska sociala 

arbetet som bedrivs i kommunerna. I enskilda klientärenden är det upp till socialarbetaren att 

etablera nödvändiga samverkanskontakter utifrån den enskildes unika situation. I och med den 

stora mängden potentiella samverkanspartners som belysts av studien, riskerar stora 

governancenätverk på organisationsnivå att försvåra arbetet för den enskilde socialarbetaren. Detta 

belyser behovet av kontinuerliga sammanställningar av samverkanspartners och deras funktion på 

organisationsnivå, vilka kan konsulteras av den enskilde praktikern. 

Resultatet pekar också på en utmaning som kommunerna, och socialtjänsten som ytterst ansvarig, 

står inför. Nämligen att skapa en samstämmighet mellan kommuner för att effektivisera arbetet. 

Studiens resultat visade att enbart ett fåtal kommuner, majoriteten stora, bedriver det universella 

preventiva arbete som förespråkas på nationell nivå. Detta förstås som att kommunerna kommit 

olika långt i processen att i första hand identifiera universellt preventivt arbete som kommunens 

ansvar och i andra hand etablera samverkansdynamik med berörda aktörer. I och med att det 

preventiva arbetet vid sidan av att förhindra våld i enskilda relationer också riktar sig mot 

makrosystemet med syftet att förändra samhällets normer, identifieras behovet att kommunerna 

samordnar och utvärderar detta arbete.  

Denna studie utgick från ett litet empiriskt material och undersökte endast en aspekt av 

kunskapsluckan vilken påtalades i den tidigare forskningen. Ytterligare forskning på organisatorisk 

nivå behövs för att fullt ut kunna besvara frågan gällande vem som stoppar våldet. Vår studie tyder 

emellertid på att kommunernas socialnämnder genom sitt lagstiftade uppdrag har det främsta 

ansvaret att stoppa våldet, både i enskilda fall och till viss del som samhällsproblem. Studien visar 

vidare att frågan om vem som stoppar våldet måste besvaras på lokal nivå. Detta eftersom studiens 

resultat tyder på att det bland kommunerna finns en stor mängd olika samverkansstrukturer, 

aktörer, ansvarsfördelningar och arbetssätt vilka utgår från olika förståelser av vem 

våldsöverlevaren är, vilka behov denne har och tillgängliga resurser.  

Studien har vidare berört flertalet ämnen vilka behöver undersökas och fördjupas i ytterligare 

studier. Ett sådant ämne är utbredningen och effekten av det preventiva arbetet. Ett annat är 

huruvida de kontakter som knyts vid samverkan runt det preventiva arbetet kan utnyttjas av 

kommunerna för att effektivisera det övriga arbetet. Studien upptäckte också kommunernas olika 

förståelse av “särskilt utsatta” grupper, men ytterligare studier behövs för att belysa hur 

kommunerna tillgodoser dessa gruppers behov. Studien pekar också på att kommunernas 
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organisation runt arbetet mot våld i nära relationer står inför en expandering. För att få en klarare 

bild av hur denna förändring påverkar det praktiska arbetet behöver fler studier genomföras, 

genom till exempel intervjuer. 

Studien har avslutningsvis skapat en grundläggande översikt av på vilket sätt ett urval av svenska 

kommuner organiserar och planerar arbetet med våld i nära relationer med fokus på 

ansvarsfördelning och samverkan. Eftersom det kontinuerligt pågår en förändring på området kan 

det vara värdefullt att fortsätta utvärdera utvecklingsprocessen nationellt för att se åt vilket håll det 

är på väg. Om organiseringen går i en riktning av ännu mer utbredda skillnader mellan stora, 

medelstora och små kommuner eller om de går i en riktning mot gemensam förståelse och samsyn 

kring frågan om våld i nära relation.  
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