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FÖRORD 

Att få skriva om samverkan kring en målgrupp som vi båda har intresse av har varit både en 
utvecklande och lärorik process, men också utmanande. Att börja med en preliminär idé till 
att slutligen sitta med en färdig uppsats i handen känns stort!  
 
Vi vill passa på att uppmärksamma de personer som gjort det möjligt för oss att nå hela vägen 
fram och först och främst riktas ett varmt tack till våra informanter som öppet och generöst 
har berättat om sina erfarenheter av samverkan med socialtjänsten. 
 
Ett stort tack till vår handledare Annika, som på ett konstruktivt och engagerat sätt har väglett 
oss genom hela processen. 
 
Tack också till alla nära och kära som haft tålamod och förståelse för vårt tidskrävande arbete 
och sist, men inte minst, ger vi oss själva en klapp på axeln för ett mycket bra och roligt 
samarbete! 
 
 
Anna Svensson och Elisabeth Westerberg 
Trollhättan, maj 2012 
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Syftet med studien har varit att undersöka hur personal på kvinnojourer upplever att 

samverkan med socialtjänsten fungerar. Dessa organisationer är båda betydelsefulla aktörer i 

arbetet med våldsutsatta kvinnor och därför är det viktigt att de kan mötas och ta tillvara på 

varandras kompetenser för att uppnå en så god samverkan som möjligt. Frågeställningarna 

som resultatet bygger på är Hur tycker personalen på kvinnojourerna att samarbetet med 

socialtjänsten fungerar? Finns det något som skulle behöva förändras för att förbättra 

arbetet och i sådana fall hur? Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan kvinnojour och 

socialtjänst - finns det tydliga roller att förhålla sig till i det gemensamma arbetet att ge stöd 

och hjälp till en utsatt kvinna? Informanterna i den här studien arbetar på sex olika 

kvinnojourer. Kvalitativ forskningsmetod, med semistrukturerade intervjuer har använts för 

att få svar på frågorna och de inspelade intervjuerna har transkriberats och sedan 

meningskategoriserats för att få struktur på empirin. Ur detta skapades teman som vi sedan 

fann kopplingar till i samverkansteori. Resultatet visar att informanterna upplever samverkan 

med socialtjänsten som mycket varierande, beroende på olika omständigheter. Det finns en 

önskan och ett behov hos informanterna om att socialtjänsten ska vara mer insatta i och förstå 

mäns våld mot kvinnor för att kunna samverka bättre. Brist på resurser och otydlig 

ansvarsfördelning nämns som orsaker till varför samverkan emellanåt inte fungerar optimalt. 

Med hjälp av samverkansteori analyserade vi resultatet och kan dra slutsatsen att en god 

samverkan förutsätter vissa faktorer, som exempelvis gemensamt mål, tillräckliga resurser, 

samsyn, tydlig ansvars- och rollfördelning. Vår tolkning är att informanterna upplever ett 

behov av att ovanstående faktorer är implementerade i samverkansarbetet.  

Nyckelord: samverkan, samarbete, kvinnojour, socialtjänst, samverkansteori, våld i nära 
relationer, mäns våld mot kvinnor.  
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The purpose of this study was to examine how staff at women's shelters is experiencing the 

collaboration with Social Services. These organizations are both significant players in 

working with abused women and therefore it is important that they can come together and use 

each other's competencies to achieve a sufficient collaboration as possible. The questions of 

which the results are based on are How do staff at women's shelters experience the 

collaboration with Social Services? Is there anything that would need to be changed to 

improve the work and if so how? What is the division of responsibilities between the shelter 

and Social Services - are there distinct roles to relate to in the joint work to provide support 

and assistance to a woman victim of violence? The informants in this study work at six 

different women's shelters. Qualitative research, with semi-structured interviews was used to 

obtain answers to the questions and the recorded interviews were transcribed and then 

categorized to be able to structure the empirics. From this, themes were created, which we 

then found links to in interaction theory. The results show that informants experience a good 

collaboration with the Social Services as highly variable, depending on various 

circumstances. There is a need by the informants that Social Services should be more familiar 

with and understand men's violence against women in order to work better together. Lack of 

resources and an unclear division of responsibility is mentioned as reasons why collaboration 

sometimes does not work optimally. With the help of interaction theory, we analyzed the 

results and conclude that the proper collaboration requires certain factors, such as common 

goals, adequate resources, common understanding, clear responsibilities and roles. Our 

interpretation is that the informants experience a need of the above factors to be implemented 

into the collaboration. Keywords: collaboration, cooperation, women’s shelters, social 

services, interaction, domestic violence, male violence against women. 
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INLEDNING  

Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids största samhällsproblem. Länge betraktades våld mot 

kvinnor som en privat angelägenhet, men under de senaste decennierna har denna syn 

förändrats i grunden och idag erkänns denna typ av våldshandling som en kränkning av de 

mänskliga rättigheterna, ett globalt samhällsproblem och allvarligt folkhälsoproblem 

(nck.uu.se). Exempelvis infördes 1982 en lagändring som gjorde att all kvinnomisshandel 

faller under allmänt åtal, vilket innebär att inte bara offret, utan vem som helst kan anmäla 

misshandeln till polisen, vare sig den sker på allmän plats eller bakom hemmets stängda 

dörrar.  

Omkring 28 000 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år anmäldes i Sverige år 2011, varav 

cirka en fjärdedel av dessa uppges ha utförts av en närstående till kvinnan (bra.se). Det är 

dock en allmänt utbredd uppfattning inom kriminologin att mörkertalet kring denna typ av 

brott är mycket stort. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) kan man räkna med att endast 20-

25 % av misshandel mot kvinnor anmäls till polisen. Anledningen till detta kan bero på 

relationens karaktär; att det oftast är en partner till offret som utfört handlingarna och att det 

därmed är svårt att anmäla eftersom relationen ofta bygger på kärlek och hopp om en 

förändring. Varje år dödas i Sverige omkring 17 kvinnor av sin partner eller före detta partner, 

trots att många av dessa vid något eller några tillfällen varit i kontakt med olika myndigheter 

för att söka hjälp (boj.se). Enligt Amnesty (2004) kan man räkna med att antalet dödsfall i 

realiteten rör sig om 20-40 kvinnor per år, om man räknar med de fall som inte kunnat ledas 

till bevis.  

Våld i nära relationer kan ta sig uttryck i form av fysisk och/eller psykiskt våld och består 

bland annat av knuffar, sparkar och slag, sexuella, psykiska och materiella övergrepp. Även 

hot mot den utsatta eller närstående är vanligt förekommande (nck.uu.se). Våldet kan således 

innebära både fysiskt och psykiskt lidande för kvinnan och påverkar ofta hela hennes 

livssituation. Kvinnan måste handskas med flera faktorer samtidigt, till följd av våldets 

konsekvenser. Dessa faktorer berör områden såsom hälsa, säkerhet, ekonomisk situation, 

sociala problem och isolering, sjukskrivningar, känslomässiga problem, kontakt med polis 

och rättsväsende och så vidare.  

Förutom att mäns våld mot kvinnor utgör ett allvarligt problem för kvinnors säkerhet och 

rättigheter, innebär problematiken även stora ekonomiska belastningar för samhället. 2006 

gjorde Socialstyrelsen en uppskattning där de beräknade att våld mot kvinnor i nära relationer 

varje år kostar samhället över tre miljarder kronor. Kostnaderna är relaterade till de 
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konsekvenser våld i nära relationer får i form av inkomstförlust och försämrad livskvalitet och 

kan ta sig uttryck i terapibehandlingar, skydd, ekonomiskt stöd, arbetslöshet och 

sjukskrivningar. På så vis drabbar våld i nära relationer inte endast de enskilda individerna 

utan även de män och kvinnor i samhället som inte är direkt involverade i våldet. 

Att vara utsatt för våld skapar alltså en komplex livssituation som berör många aspekter av 

problem samtidigt. För alla som är verksamma inom socialt arbete, är det viktigt att ha 

kunskap om våld i nära relationer, för att kunna möta utsatta med respekt och kompetens. I ett 

ärende som initialt berör någon annan typ av problematik, kan subtila eller mer tydliga tecken 

visa på att någon är utsatt för våld i sin relation. Detta innebär att den professionella måste 

vara uppmärksam på helheten i en situation och vid behov, stötta och vägleda för att den 

utsatta kvinnan ska få rätt hjälp. Det kan handla om samtalsstöd eller att bistå henne med att 

ta kontakt med exempelvis kvinnojour, socialsekreterare eller andra organisationer som anses 

lämpliga.  

Det ställs höga krav på att de olika samhällsinstitutionerna samverkar på ett sätt som 

underlättar för den våldsutsatta kvinnan att ta sig ur relationen i vilken hon misshandlas och 

på sikt kunna leva ett välmående liv. Samverkansfrågor kan dock vara komplicerade, eftersom 

de olika aktörerna sinsemellan har olika uppdrag, regelverk och rutiner att förhålla sig till, 

liksom olika typer av kompetenser (Utbildningsdepartementet, 2012). 

Kvinnojourer och dess personal runt om i landet har till uppgift att ta emot utsatta kvinnor och 

erbjuda dem stöd och hjälp och de är en viktig part i den samhälleliga strukturen för att 

motverka mäns våld mot kvinnor. Deras kompetens inom området och erfarenhet av mer än 

30 års arbete med denna målgrupp erbjuder ett viktigt stöd, inte bara till kvinnorna som söker 

sig dit, utan också till myndigheter genom att vara en tillgång i arbetet kring denna 

problematik (nck.uu.se). Kvinnojourerna kommer kontinuerligt i kontakt med bland annat 

socialtjänst, polis, vårdinstitutioner och rättsväsendet. Således är det viktigt att samverkan 

mellan dessa olika instanser fungerar och skapar förutsättningar för att den utsatta kvinnan 

ska kunna få den hjälp hon behöver och har rätt till. 

Samverkan är ett nyckelord i arbetet med utsatta kvinnor och kräver förståelse för 

ämnesområdet och andra aktörers kompetens och arbetsområde för att kunna hantera ett 

ärende på rätt sätt. I förlängningen torde det leda till att bespara kvinnan onödiga kostnader i 

form av personligt lidande, samt till att bespara samhället onödiga kostnader på grund av 

felaktiga eller inkompetenta beslut (Weinehall et al., 2006). Dock är det inte alltid så att 

samverkan sker så som är önskvärt och många gånger fallerar det på grund av bristande 
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kunskap, otydlighet i rollfördelning och behov av att markera revir inom sitt eget 

yrkesområde.  

Denna studie behandlar samverkan mellan kvinnojour och socialtjänst, utifrån hur personal på 

sex kvinnojourer upplever att detta fungerar. Eftersom vi båda har ett intresse av detta 

ämnesområde känns det viktigt att titta på hur samverkan fungerar mellan dessa instanser som 

kontinuerligt kommer i kontakt med målgruppen. Valet att vända oss till kvinnojourer och 

dess personal för att få svar på våra frågor kändes relevant, då de med lång erfarenhet och 

specialkunskap kunde tänkas ha mycket åsikter kring samverkan; vad som fungerar/inte 

fungerar och hur man eventuellt skulle kunna förbättra det. Förhoppningen är att 

undersökningen leder till att frågan om samverkan lyfts och genererar förbättrade åtgärder och 

tydliga samverkansavtal för att kunna erbjuda utsatta kvinnor stöd och hjälp baserat på 

kunskap, kompetens och ett smidigt förfarande. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

När samverkan mellan betydande instanser brister, kan det medföra risker som drabbar både 

den enskilda individen och samhället i stort. Det kan innebära skador i form av exempelvis 

fortsatt våld, försämrad psykisk hälsa och i några fall även dödsfall. Samhället drabbas i form 

av arbetslöshet och förlorade skatteintäkter och att resurser läggs på vårdkostnader och 

liknande. För att motverka detta måste yrkesverksamma med både kunskap, kompetens och 

handlingsutrymme kunna arbeta tillsammans och hitta verktyg som kompletterar varandra.  

Syftet med den här studien är att undersöka hur de som arbetar på kvinnojourer upplever att 

samarbetet med socialtjänsten fungerar. För att uppnå detta syfte har vi valt att utgå ifrån 

följande övergripande frågeställningar:  

• Hur tycker personalen på kvinnojourerna att samarbetet med socialtjänsten fungerar? 

• Finns det något som skulle behöva förändras för att förbättra arbetet och i sådana fall hur? 

• Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan kvinnojour och socialtjänst- finns det tydliga roller 

att förhålla sig till i det gemensamma arbetet att ge stöd och hjälp till en utsatt kvinna? 
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BEGREPPSFÖRKLARING 

Nedan beskrivs olika begrepp som är återkommande i studien, för att underlätta förståelsen av 

texten.  

• Informant används med avseende att hänvisa till de personer som intervjuats i denna 

studie.  

• Begreppen samverkan och samarbete används i studien som synonymer till varandra, 

liksom begreppen kvinnojour och jour.  

• Samverkan beskrivs som ett begrepp, som syftar till det interorganisatoriska samarbetet, 

medan Samverkansteori är en teoretisk förklaringsmodell i vilken de ingår flera olika 

begrepp som tillsammans måste vara implementerade i samverkan för att denna ska 

fungera bra.  

• Socialsekreterare och handläggare är återkommande benämningar i studien och hänvisar 

till yrkesverksamma inom socialtjänsten som i sitt dagliga arbete möter klienter i behov av 

stöd.  

• I studien används både socialtjänst och socialnämnd, där den förre avser den kommunala 

förvaltningen och den senare är den kommunala nämnd som svarar för det praktiska och 

politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen. Det är socialnämnden som ansvarar för 

socialtjänsten. 

• Våld i nära relationer är ett begrepp som förklarar våld som förekommer mellan 

närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och andra 

familje- och släktrelationer. I denna studie används dock begreppet för att hänvisa till våld 

som en man utsätter sin kvinnliga partner för. Denna avgränsning har att göra med att 

denna konstellation är mest vanlig bland de som söker sig till kvinnojourer och 

socialtjänst för hjälp. Därmed inte sagt att andra relationstyper inte är minst lika viktiga.  

 

FÖRFÖRSTÅELSE 

Ingången till studien bygger på ett gemensamt intresse för ämnesområdet våld i nära 

relationer och att denna problematik är något som måste få mer uppmärksamhet i samhället 

för att kunna motverkas. Under det andra studieåret på Socialpedagogiska programmet på 

Högskolan Väst, utförde vi båda en fältstudie kring hedersrelaterat våld och förtryck, med 

fokus på delaktighet i samhället för att motverka hederskultur. En av oss författare har 

tidigare även medverkat i en studiecirkel om våld i nära relationer som arrangerades av en 

kvinnojour och där fått fördjupad kunskap kring detta.  
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Vår förförståelse kring samverkansprocesser bygger på ovanstående erfarenheter och insikten 

om att samhällets olika instanser gemensamt måste förebygga våld och stötta människor i 

kris.  

Innan vi samlat in empirin, hade den ena av oss uppfattningen om att samverkan mellan 

socialtjänsten och kvinnojouren är obefintlig och att jouren inte erkänns någon legitimitet 

utifrån socialtjänstens sida. Den andra av oss hade större förhoppningar på att samarbetet 

skulle bygga på gemensam förståelse, utarbetade samverkansplaner och ett överlag 

fungerande arbete. Studiens resultat visar att de olika förväntningar vi hade, stämde till viss 

del båda två, då informanternas upplevelser av en fungerande samverkan mycket sällan är 

svart eller vit, utan det varierar på grund av olika omständigheter. På så vis har vi båda fått vår 

förförståelse bekräftad, men också lärt oss hur och varför det upplevs se ut som det gör idag. 
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BAKGRUND  

Detta bakgrundskapitel syftar till att ge en djupare inblick och förståelse kring det som 

studien har för avsikt att undersöka. Först presenteras några exempel på tidigare studier som 

på ett eller annat sätt behandlar samverkansprocesser. Med detta vill vi titta på hur det sett ut i 

andra sammanhang och vilka faktorer som då verkat vara betydelsefulla för att samverkan ska 

fungera. Sedan följer ett avsnitt om vad våld i nära relationer innebär, så att man bättre ska 

förstå varför kunskap om och en gemensam förståelse kring detta är viktigt för att samverkan 

mellan socialtjänst och kvinnojour ska kunna fungera. Efter det stycket följer kortare 

beskrivningar av vad kvinnojouren är för typ av organisation och vilket ansvar som vilar på 

socialtjänsten i dessa frågor, följt av hur samverkan mellan dessa organisationer kan se ut.  

TIDIGARE STUDIER 

I Kristianstads kommun genomfördes 1999-2002 en studie vid namn ”Må bra på äldre dar” 

(Brännström Forss, 2007), vars syfte var att skapa förutsättningar för den äldre generationen 

att må bra och känna sig mer som en resurs till samhället. Detta var ett treårigt projekt som 

genomfördes tillsammans med ideella organisationer som idrottsföreningar och 

pensionärssamfund samt offentliga organisationer inom kommun och regionen för att ta reda 

på deras upplevelser av samverkan.  

Under projektets gång upplevde företrädarna för de ideella organisationerna svårigheter med 

att kunna påverka den offentliga verksamheten eftersom de tyckte att politikerna inte 

lyssnade; de ideella organisationerna hade en önskan om att bli mer hörda. Både de offentliga 

och de ideella företrädarna upplevde brist på uppmuntran och uppskattning från ledning och 

politiker.  

När projektet var avslutat ansåg både de offentliga och ideella organisationerna att tiden hade 

varit för knapp och det hade behövts större resurser och insatser för att lyckas bättre. 

Offentliga organisationer ifrågasatte också om inte samverkan blir svårare när organisationer 

av olika storlek försöker samverka. Även ojämlika maktförhållanden upplevdes som en faktor 

i samverkan mellan de offentliga och de ideella organisationerna. Konkurrens och att markera 

sitt revir förekom också på flera olika sätt mellan både studieförbunden och 

pensionärsföreningarna.  

Trots att det var mycket som inte fungerade fanns det också saker som var positiva för 

projektet. Bland annat upplevde deltagarna ett nytt sätt att arbeta på och fick bortse från att 

bara se sin egen organisations intresse för att istället samarbeta ihop för ett gemensamt mål. 
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Kunskapen ökade även bland deltagarna när olika människor och erfarenheter möttes och 

många upplevde att samverkan mellan olika föreningar och organisationer gav en större 

känsla av helhet och sammanhang i projektarbetet (Brännström Forss, 2007).  

Boklund (1995) utförde en undersökning om socialtjänstens hinder och möjligheter i 

samarbetet mellan socialtjänstens äldre- och handikappomsorg, barnomsorg samt individ- och 

familjeomsorg. Syftet med undersökningen var bland annat att se hur handläggarna själva ser 

på samarbetsärenden, vilka hinder och möjligheter som finns. 

40 % av handläggarna angav konkreta, faktiska och organisatoriska problem, exempelvis brist 

på gemensamma träffar, bristande resurser och byråkratiska hinder. Utöver de organisatoriska 

problemen betonade barnomsorgshandläggarna, mer än andra att det var problem i olikheterna 

mellan yrkesgrupperna så som olika kompetensområden, olika synsätt och referensramar. 

Barnomsorgshandläggarna kände sig också ”överkörda”, upplevde att de gavs lägre status och 

att de övriga socialsekreterarna bara kom och hämtade information hos dem men gav aldrig 

någonting tillbaka. Många av problemen identifierades som brist på resurser. Detta skapade 

hinder i samarbetsrelationen genom att vissa handläggare kunde känna sig pressade av att 

andra handläggare krävde tillgång till deras resurser i form av tid och arbetskraft för egna 

klienter.   

Äldreomsorgshandläggarna uppgav att problemen mestadels handlade om bristande kunskap 

och förståelse för varandras verksamheter. Individ- och familjeomsorgshandläggarna menade 

att det främst var ett organisatoriskt problem som berörde områden som exempelvis bristande 

resurser och förhållandet mellan yrkesgrupperna.  

Något som samtliga handläggargrupper tyckte var viktigt var relationens betydelse, att man 

lär känna varandra och på så vis få mer kunskap om varandras yrkesroller och 

kompetensområden. Det leder till större respekt och man kan ställa krav och avgränsa 

varandra på ett tydligare sätt. Finns man tillgänglig för varandra både i förhållningssätt och 

genom att sitta nära varandra, som på en gemensam arbetsplats, kan kunskap växa fram och 

på så sätt gynna samarbetet som i sin tur leder till ett bättre resultat för klienten (Boklund, 

1995).  

I en undersökning utförd av Amnesty 2005 som handlar om kommuners arbete för att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor, uppges att nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor måste 

råda i Sveriges alla kommuner och att ett viktigt steg är att utarbeta politiska 

kommunövergripande handlingsplaner. I resultatet av undersökningen lyfts bland annat vikten 

av att finna strategier för samarbete mellan myndigheter och andra organisationer. Samverkan 
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poängteras som centralt för att en utsatt kvinna ska kunna få den hjälp hon behöver. En 

fungerande samverkan kräver kunskap om de olika aktörernas roller och ansvarsområden, för 

att kunna stödja och hänvisa kvinnan till rätt aktör.  

Baserat på undersökningen och dess resultat rekommenderar Amnesty att kommuner 

upprättar formella samarbeten i form av samverkansgrupper, då dessa kan spela en viktig roll 

vad gäller kunskapsöverföring kring orsaker bakom mäns våld mot kvinnor, våldets 

omfattning och svårigheter som omger arbetet kring denna problematik (amnesty.se).  

2007 genomfördes en utvärdering av processen vid fördelning av statliga medel till 

medlemsjourerna i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks). I 

denna uppges att jourernas medverkan när det gäller utbildning för kommunal personal har 

gett positiva effekter i samverkansarbetet. Genom utbildningar tycktes ett nytänkande inom 

socialtjänsten infinna sig, med en djupare förståelse för kvinnojourers kunskap, arbetssätt och 

perspektiv. Faktorer som enligt utvärderingen bidrog till positiv samverkan var bland annat 

tydliga och väl formulerade önskemål från jourernas sida. När samverkan inte fungerat som 

den borde var en del av orsakerna avsaknad av respekt för det ideella arbetets karaktär, 

ointresserade och passiva politiker och/eller tjänstemän och snabba, ogenomtänkta projekt där 

jourens behov kom i skymundan (Hedlund, 2009).  

2008 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utvärdera de arbetssätt som används av 

ideella kvinnojourer i arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn. I studien ingick 101 

kvinnojourer i landet.  

Studien visar på att merparten av kvinnojourerna upplever samarbetet med socialtjänsten som 

bra och att samarbetet, när det fungerar, vilar på ömsesidigt förtroende som gör arbetet 

smidigt. Dock pekar undersökningen på att vissa delar i samarbetet är mer problematiska än 

andra. Flera av intervjupersonerna nämnde exempelvis att det många gånger är svårt att få tag 

i socialsekreterarna och att mycket tid går åt till att försöka få till ett samtal eller möte. 

Dessutom uppgavs att kontakten och stödet ifrån socialtjänsten ibland upplevs som ett lotteri, 

då kompetensen och förmågan att kunna erbjuda kvinnor stöd och hjälp varierar mycket bland 

de olika socialsekreterarna. Många intervjupersoner önskade också tydligare roller mellan 

kvinnojour och socialtjänst i stödet till kvinnorna och flera uttryckte även att de skulle vilja ha 

skriftliga avtal med kommunen vad gäller samverkansarbetet (Hermansson et al., 2010). 

2009 gjorde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en kartläggning av kvinnofridsarbetet 

i Sverige, där 89 % av kommunerna och 17 landsting deltog i en enkätstudie.  

Ur denna framkommer att samverkan och frågan om våld i nära relationer bör ges praktisk 
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och politisk prioritet för att kvinnofridsarbetet ska kunna bli framgångsrikt. Resultatet visade 

också på att majoriteten av kommunerna kan erbjuda utsatta kvinnor skyddat boende, men att 

dessa oftast sker genom ideella kvinnojourer.  

I kartläggningen rapporteras också att det ofta saknas rutiner för hur samverkan inom och 

mellan olika myndigheter och organisationer ska ske. De tre faktorer som angavs som allra 

viktigast i arbetet med att nå ett framgångsrikt kvinnofridsarbete var att arbetet sker i 

samverkan med andra myndigheter och organisationer, att arbetet sker i ordinarie verksamhet, 

samt att verksamheten har en handlingsplan för kvinnofridsarbete.  

För samtliga framgångsfaktorer som angavs som viktigast, verkade frågan om särskilt anställd 

personal ha betydelse. Det framstod till exempelvis som mer sannolikt att samverkan på både 

extern och intern nivå skedde mer kontinuerligt om det fanns någon som var anställd just för 

att ha hand om kvinnofridsfrågor - en samordnare av något slag (SKL, 2009). 

VÅLDET OCH NORMALISERINGSPROCESSEN 

Samverkan bygger inte enbart på strukturella ramar och riktlinjer utan innebär även att 

aktörerna har kunskap om den målgrupp de samverkar kring. När det gäller våld i nära 

relationer är detta en komplex problematik som man måste vara insatt i och förstå 

konsekvenserna av, för att få förståelse för vikten av ett bra samverkansarbete. Detta kan vi 

också se i avsnittet om tidigare studier, där det visar sig vara viktigt att ha kunskap kring 

ämnesområdet samt kompetens för att kunna hantera situationer som den utsatta målgruppen 

kan befinna sig i. 

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem och förekommer oberoende av etnisk, religiös 

och kulturell tillhörighet. Denna problematik finns representerad i alla sociala grupper och 

åldrar. Den vanligaste formen av våld i nära relationer utförs av en man mot en kvinna som 

han har eller har haft ett förhållande med och våldets karaktär kan se väldigt olika ut, 

beroende på vad förövaren anser att situationen kräver. Ofta förekommer flera olika former av 

våld samtidigt och vid upprepade tillfällen, men det psykiska våldet hör till det mest frekventa 

och då i form av direkta och indirekta hot, glåpord, könsord och andra tillmälen. Ekonomiskt 

våld är en annan form av våld mot kvinnan och innebär att mannen berövar henne rätten att 

handskas med familjens pengar och han kan lura, undanhålla, utnyttja och stjäla ifrån sin 

partner. Fysiskt våld innebär att kvinnan utsätts för exempelvis sparkar och slag, 

kvävningsförsök och knuffar medan sexuellt våld utmynnar i våldtäkt och sexuellt utnyttjande 

i olika former (Weinehall et al., 2006).  
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Oavsett hur våldet ser ut så är syftet med det alltid detsamma - att etablera och utöva makt och 

kontroll genom att skada och skrämma. Det som utmärker våld i nära relationer är att det är 

olika former av våld och förtryck som oftast sker under en längre tidsperiod. Genom att det är 

en utdragen process, där våldet oftast tilltar med tiden, är det inte ovanligt att gränser för vad 

som är normalt förflyttas och så småningom leder till en slags acceptans för våldet som en del 

av vardagen (nck.uu.se). Detta gränsförflyttande av normalitet är något som kan beskrivas 

som våldets normaliseringsprocess. Detta innebär att mannen i början av relationen oftast är 

väldigt varm, kärleksfull och generös och det är svårt för kvinnan att värja sig från 

uppvaktningen och hans charm. Med tiden begränsar han dock hennes livsutrymme genom att 

lite i taget isolera henne från sin omvärld. Detta kan ske genom att han uttrycker sig ogillande 

om hennes vänner, hennes sätt att klä sig på, sättet hon beter sig på i sociala sammanhang och 

så vidare. Kvinnan, som förälskat sig i mannen och hans initiala charm och övertygelser, vill 

inget annat än att deras relation ska fungera och försöker så gott hon kan anpassa sig efter 

mannens önskemål (Lundgren et al., 2001).  

Till slut har hennes livsutrymme blivit så begränsat och relationen så etablerad att det är svårt 

att ta sig tillbaka till den självständighet hon upplevde innan hon träffade mannen.  

Kvinnans anpassning börjar ofta långt före den första våldshändelsen. När första slaget så 

småningom sker är det oftast en chock för både mannen och kvinnan och båda lägger 

vanligtvis skulden för våldshandlingen på honom. Med kärleksbetygelser och ömhet ber han 

henne om förlåtelse och säger antagligen att det aldrig ska hända igen, varpå kvinnan godtar 

hans ursäkt. Denna växling mellan våld och värme stärker de känslomässiga banden och varje 

våldshandling som följs av att kvinnan förlåter mannens agerande snärjer henne mer och mer 

i relationen tills mannen har all makt och kan föra över skulden för våldet på kvinnan själv. 

Med tiden krymper hennes självkänsla och isoleringen från vänner och familj gör det svårt för 

henne att diskutera problemet med andra för att få perspektiv på situationen (Nordborg, 

2000).  

Normaliseringsprocessen leder till en relation där kvinnan känner sig tvungen att stanna kvar 

på grund av bland annat rädsla, kärlek, hot, ekonomiskt beroende, isolering och religiösa 

övertygelser och på så sätt blir hon fånge i något som kan liknas vid ett osynligt fängelse 

(Weinehall et al., 2006). Om en kvinna tar beslutet att lämna relationen och den man som 

misshandlat henne, behöver det inte betyda att våldsutövandet mot henne upphör. Tvärtom är 

det mycket vanligt att kvinnan vid och efter uppbrottsprocessen riskerar att utsättas för 

upptrappat våld, då mannen känner att han håller på att förlora kontrollen över henne 

(Lundgren et al., 2001). 
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KVINNOJOURENS VERKSAMHET 

De första kvinnojourerna i Sverige bildades 1978 - Alla Kvinnors Hus i Stockholm och 

Kvinnohuset i Göteborg. Kvinnojoursrörelsen var en reaktion på mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer och samhällets bristande förmåga att skydda och hjälpa de kvinnor och barn 

som levde i utsatta relationer. Tanken var att ge våldsutsatta kvinnor stöd och möjlighet att 

möta andra kvinnor i egenskap av medmänniskor. 1984 bildades Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och 1996 valde några av jourerna att lämna Roks 

för att istället bilda Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR). I Sverige idag finns 

cirka 160 kvinno- och tjejjourer spridda över landet (nck.uu.se).  

Kvinnojourerna har två huvudsakliga uppdrag. Det ena är att opinionsbilda och sprida 

kunskap och det andra att erbjuda stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor och deras barn (a.a.). 

Kvinnojourernas arbetsuppgifter sträcker sig över många områden, där man förutom skyddat 

boende även erbjuder rådgivning, gruppträffar, studiebesök, utåtriktade aktiviteter, 

studiecirklar, samt verksamhet inriktad mot barn (Länsstyrelsen V:a Götalands Län). 

Idealet för jourarbetet är att den hjälpsökande kvinnan själv ska kunna fatta beslut om vad hon 

vill göra. Däremot kan den kunskap som finns inom kvinnojouren ge den misshandlade 

kvinnan ytterligare grund för sitt eget beslut. Denna kunskap kan handla om hur 

våldsrelationer brukar se ut och om hur olika myndigheter arbetar. Kvinnojourens roll är att i 

första hand erbjuda den utsatta kvinnan medmänskligt stöd och någon som lyssnar och tar 

henne på allvar så att hon orkar fortsätta sin kamp ut ur ett destruktivt förhållande. Men hon 

behöver även hjälp av ren praktisk natur att ordna upp sitt liv och få skydd mot fortsatt våld 

(Eliasson, 1997).  

SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 

I Socialtjänstlagen (SoL) 2 kap. 1 § görs det tydligt att varje kommun svarar för socialtjänsten 

inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de 

behöver. När det gäller våldsutsatta kvinnor är det således socialtjänstens ansvar att möta 

dessa kvinnors behov och se till att de får detta.  

4 kap. 1 § SoL tar upp att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin 

livsföring i övrigt. Detta kan exempelvis gälla försörjningsstöd och boende som tillhandahålls 

av kommunen.  
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En relevant paragraf i socialtjänstlagen vad gäller våldsutsatta kvinnor är 5 kap. 11 § SoL, där 

det anges att till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och 

dennes närstående får stöd och hjälp.   

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 

andra övergrepp av en närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation.  

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av 

eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Först 

2007 ändrades lagen från att socialnämnden bör till att den numera skall beakta att de 

våldsutsatta kvinnorna och barnen kan vara i behov av hjälp. Med denna skärpning 

tydliggjordes kommunens ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer.  

Då samverkan mellan socialtjänst och kvinnojourer kan vara betydande för att kunna hjälpa 

en misshandlad kvinna på ett effektivt och genomtänkt sätt bör även 3 kap 5 § SoL belysas 

som viktig. I denna står att socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och 

genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 

KVINNOJOUREN OCH SOCIALTJÄNSTENS I SAMVERKAN 

Enligt socialtjänstlagen har kommunerna en skyldighet att ge stöd och hjälp till våldsutsatta 

kvinnor och barn som lever med våld, men i och med att många kommuner saknar 

egenfinansierad jourverksamhet och de flesta jourer drivs ideellt, blir arbetet som 

kvinnojourerna utför i samhället ett betydelsefullt komplement till att hjälpa våldsutsatta 

kvinnor och deras barn (nck.uu.se). 

Eftersom både socialtjänsten och kvinnojouren kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor, 

ställer det krav på att samverkan dem emellan ska fungera. I regeringens ”Handlingsplan för 

att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 

relationer” betraktas samverkan som avgörande för att våldsutsatta individer ska få den hjälp 

de behöver. Samverkan ska ske inom och mellan myndigheter och andra aktörer som kommer 

i kontakt med våldsutsatta och förövare, samt bedrivas med kunskap om och respekt för varje 

myndighets uppdrag och kompetens (Utbildningsdepartementet, 2007).  

Enligt 2 kap. 5 § SoL kan kommunen sluta avtal med annan verksamhet om att denna ska 

genomföra kommunens uppgifter. Socialtjänsten kan på så vis köpa plats på ett skyddat 

boende inom en kvinnojour, då en kvinna behöver det. Det innebär att det då råder ett 
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uppdragsförhållande mellan kommunen och jouren. En ideell förening har dock i kraft av sin 

självständiga och oberoende roll rätt att avgöra om den vill tillhandahålla genomförandet av 

insatser enligt SoL eller inte (Socialstyrelsen, 2012).  

Hur en insats ska genomföras bör i de flesta fall dokumenteras i en handlingsplan, där det 

tydliggörs för kvinnan, socialnämnden och kvinnojouren vad som ska göras, av vem, när och 

hur, eftersom en fungerande samverkan är beroende av en viss struktur och rollfördelning 

(Socialstyrelsen, 2011).  

Kvinnojouren, som också tar emot kvinnor som söker stöd och skydd på egen hand, kan 

hjälpa kvinnan att upprätta kontakt med socialtjänsten i de fall det behövs. Det kan bland 

annat handla om att söka ekonomiskt bistånd eller lösa eventuella vårdnadsärenden kring 

gemensamma barn. I kontakten mellan socialtjänsten och kvinnojouren krävs en öppen dialog 

och gemensam förståelse för kvinnans situation för att nå bästa resultat.  

SAMMANFATTNING AV BAKGRUND 

Tidigare studier pekar på att en god samverkan beror på faktorer som bland annat gemensamt 

mål, tillräckliga resurser, förståelse för varandras kompetensområden, väl formulerade mål 

och goda relationer.   

När det brister i samverkan visar det sig vanligtvis bero på att ovanstående områden inte är 

tillräckligt utarbetade för att samarbetet ska fungera bra. Även bristande rutiner, avsaknad av 

tydlig rollfördelning mellan socialtjänst och kvinnojour, samt att kunskap kring våld är 

mycket varierande bland socialsekreterarna, leder till att samverkan inte fungerar som den 

ska. Det framkom också i tidigare studier att samverkan, både externt och internt, skulle ske 

mer kontinuerligt om det fanns en person med specifik kompetens kring kvinnofridsfrågor; 

någon slags samordnare mellan de olika instanserna.  

I Socialtjänstlagen anges tydligt att socialnämnden är ytterst ansvarig och att de har till 

uppgift att möta bland annat utsatta kvinnors behov och ge dem det stöd och den hjälp de 

behöver. Kvinnojourens arbete är en betydelsefull resurs i samhället och en viktig 

samarbetspartner till socialtjänsten, varpå samverkan dem emellan måste fungera för att 

kunna skapa de bästa förutsättningarna för att hjälpa en våldsutsatt kvinna.  

Samsyn och förståelse av våldets normaliseringsprocess verkar vara ett par av de avgörande 

saker man behöver implementera i samverkansprocesserna, för att uppnå de gemensamma 

målen och verka för att kvinnan ska kunna få rätt stöd. 
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TEORETISKT PERSPEKTIV 

VAD ÄR SAMVERKAN 

Samverkan beskrivs ofta med olika ord, såsom samarbete, samordning, koalition, nätverk 

allians eller partnerskap. Det gemensamma för alla dessa benämningar är att de beskriver 

olika former av interorganisatoriska relationer (Lindberg, 2009). 

Enligt Lindberg (2009) innebär samverkan att göra saker tillsammans för ett gemensamt syfte. 

Det är en önskan om förbättring och brist på resurser att inom den egna organisationen klara 

av dessa förbättringar själv, som ligger till grund för att man samverkar. Denna definition är 

något som vi tycker passar bra in på det vi har studerat. 

Sättet på hur man samverkar kan se olika ut, men det vi valt att lägga fokus på i den här 

studien handlar om samverkan mellan organisationer där personal är utbildade att arbeta med 

människor och har samma målgrupp och syfte med samarbetet (Danermark, 2000). 

SAMVERKANSTEORI 

I denna studie utgår vi ifrån samverkansteori i analys av materialet. Med anledning av detta 

ges nedan en beskrivning av vad detta innebär och vilka faktorer som har betydelse för en bra 

samverkan.  

Samverkan är fortfarande en relativt ny arbetsform och det ställs krav på verksamheten att 

kunna planera och leda detta. Även om samverkan syftar till att lösa problem, måste man även 

vara medveten om att det kan skapa problem som man tidigare inte behövt ta itu med inom 

den egna organisationen (a. a.).  

För att inte hämma samverkan och skapa onödiga problem finns det vissa faktorer som bör 

vara implementerade i samverkansarbetet. Dessa är bland annat uttalade mål och tydlighet, 

upplevt behov, rutiner och legitimitet (Grände et al., 2010). Danermark (2000) tar upp 

följande punkter som påverkar förutsättningarna för samverkan:  

• Att det finns en klar och tydlig ledning. 

• Att samverkan har ett tydligt uttalat mål 

• Att tillräckliga resurser ställs till förfogande 

• Att skillnader mellan de organisationer som samverkat har synliggjorts, vad gäller synsätt, 

organisation och regelverk 

• Att skillnader i organisationerna, vad avser synsätt, organisation och regelverk har 

undanröjts eller att man utvecklat sätt att hantera dessa. 
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Att samverka är ingen enkel process utan det krävs en tydlig struktur där det läggs stor vikt på 

gemensamma mål, metoder och utgångspunkter för att samarbetet ska fungera (Danermark & 

Kullberg, 1999). Det måste också finnas en tydlighet i frågor som berör ansvar, regler och 

kostnadsfördelning och för att samarbetet över huvud taget ska göra någon nytta är det av hög 

relevans att alla känner sig delaktiga och kan bilda gemenskap. Att kontinuerligt värna om 

samarbetet skapar större förutsättningar för att nå de gemensamma mål man har satt upp 

(Huxham, 2003). 

En annan viktig del för att samverkan ska fungera är ledningens roll och ansvar; denna måste 

ha en aktiv roll och vara klar och tydlig i sina beslut. Dock visar det sig alltför många gånger 

att ledningsfunktionen är otydlig och ibland helt obefintlig och detta kan ofta handla om brist 

på tid där man helt enkelt inte hinner med att följa upp samarbetet (Danermark, 2000).  

I samverkan styrs organisationer av olika lagar och regelverk och dessa kan göra att man ser 

på klienter på olika sätt inom organisationerna (Axelsson & Bihari, 2007). Då personer med 

olika typer av ansvar och roller möts, är det därför angeläget att i inledningsvis klargöra vilka 

lagar och regler som styr arbetet för att undvika missförstånd och problem. Gör man inte det, 

finns risken att samverkan fallerar och skulden läggs på andra faktorer än vad det verkligen 

handlar om, nämligen okunskap eller ett uttryck för att inte vilja förändra sina egna rutiner 

eller arbetssätt (Danermark, 2000).  

Eftersom samverkan ofta sker mellan olika organisationer och yrkesgrupper kan även 

olikheter i ”språket” och sätt att se på saker göra det svårt att samarbeta. Danermark (2000) 

menar att våra ställningstaganden, medvetet eller omedvetet, styrs av hur vi definierar ett 

problem. Det är dock viktigt att försöka se de olika synsätten som en tillgång och inte som 

någonting negativt. Man har olika utbildningsbakgrund och erfarenheter, vilket också innebär 

att man talar olika språk och detta är fullt naturligt. Det är därför nödvändigt att olika synsätt 

klargörs samt att det finns en öppen kommunikation mellan professionerna för att god 

samverkan ska uppnås (a. a.).  

Danermark (2004) tar även upp maktperspektivet i samverkan. Vissa yrkesgruppers ord och 

åsikter väger ibland tyngre än andras. Det kan handla om att man har ett tydligare ansvar, en 

högre utbildning eller att professionen anses ha en högre status. Det är då viktigt att man i ett 

tidigt skede av samverkan fördelar rollerna och att de medverkandes ansvar tydliggörs (a. a.). 

Vissa organisationer är mer eller mindre politiskt styrda än andra vilket kan påverka 

samverkan. Ju mindre politiskt styrda parterna är desto högre frihetsgrad finns för de 
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inblandade. Organisationer som samverkar och som har olika frihetsgrad kan ofta stöta på 

samverkansproblem (Danermark 2000). 

Samverkan mellan olika organisationer och myndigheter innebär alltså en rad olika 

ställningstaganden och gemensamma faktorer som ska stämma överens för att man ska kunna 

uppnå de uppsatta målen. Huxham och Vangen (2005) tar därför upp att om det inte finns 

fördelar med att samverka och att detta skapar förbättringar, så bör man avstå ifrån det. Men 

då samverkan fungerar som den ska är denna arbetsform optimal för att åstadkomma ett 

smidigare arbetssätt och fördelar för den målgrupp som man samverkar för.  
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METOD 

VAL AV METOD  

Eftersom vi ville åt levande och beskrivande skildringar av upplevelser kring samverkan, 

beslutades att en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer skulle fungera bäst för att få svar 

på våra frågor. Fördelarna med denna metod, förutom att informanterna med egna ord får 

beskriva sin situation, är att det även skapar möjlighet till förändring. Kvale och Brinkmann 

(2009), menar att frågorna i en intervju kan göra att personen som intervjuas upptäcker nya 

aspekter av ett tema och ser sammanhang som hon eller han inte varit medveten om tidigare. 

Det kan alltså innebära en läroprocess, för både intervjuaren och intervjupersonen. I denna 

studie finns således möjligheten att nya tankar och funderingar väcks hos informanterna som 

skulle kunna leda till förbättrade åtgärder inom samverkan. Det negativa med denna metod 

kan vara den maktassymmetri som finns, då den som ställer frågorna är den som styr samtalet, 

bestämmer när det är slut och sedan har tolkningsmonopol på det som sagts. Därmed är det 

mycket viktigt att man vid användandet av kvalitativ metod är medveten om sin roll och så 

gott det går försöker att skapa ett öppet samtalsklimat och kontinuerligt bekräftar det man har 

uppfattat för att undvika missförstånd.  

Vid skapandet av intervjuguide bestämdes ganska snart att vi skulle använda 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att samma frågor ställs till samtliga informanter 

men med öppna svarsalternativ. Anledningen till detta var för att ge alla informanter samma 

chans att svara fritt utifrån sina erfarenheter av samarbetet med socialtjänsten, fast med 

vägledning av relevanta frågor. Studien utgår därmed ifrån ett fenomenologiskt perspektiv, 

som betyder att informanternas upplevda livsvärld är det som ligger till grund för analysen 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Studien har en induktiv ansats, där teori och olika begrepp har tagit form efter insamlat 

material (Backman, 2008). Valet att lägga upp det så, beror på antaganden om att vi skulle 

kunna få bredare och mer varierade svar, genom att öppet undersöka samarbetet utan att i 

förväg ha definierat bestämda teorier eller begrepp som har med ämnet att göra. 

Samverkansteori, som sedan visade sig var en lämplig teori att använda, har fungerat som 

analysverktyg för att finna samband och förståelse kring jourpersonalens syn på samverkan 

med socialtjänsten. Beslutet att använda oss av endast en teori i vår analys kommer utav att 

denna ansågs vara fullt tillräcklig, då den innehåller alla de begrepp som vi anser vara 

nödvändiga för att förstå samverkansprocesser. 
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URVAL  

Vårt urval består av sex olika kvinnojourer, som alla är medlemmar av Kvinnojourer i Väst- 

en sammanslutning av självständiga kvinnojourer inom Västra Götalands län (kvinnojour-

vast.nu). Samtliga jourer tillhandahåller skyddat boende och samverkar med socialtjänsten på 

ett eller annat sätt. Våra informanter utgörs av anställd personal, som alla har kunskap och 

erfarenhet inom arbetsområdet och samverkansarbetet. Intervjuerna skedde med en anställd 

för varje jour, förutom i ett fall, då de var två personer.  

DATAINSAMLING 

Inför och under studiens gång har litteratur bearbetats som har berört ämnen som 

samverkansprocesser, mäns våld mot kvinnor, samhällskostnader, socialtjänstens ansvar, 

kvinnojourens verksamhet, tidigare studier och forskning inom samverkan och våld i nära 

relationer. Internetsidor har utgjort en del av empirin, där kompletterande fakta till 

ovanstående kategorier funnits.  

Inför intervjuerna kontaktades sex olika kvinnojourer där personalen fick information om 

studiens övergripande syfte, varpå en tid för intervju bokades med var och en. Efter detta, 

skickades ett informationsbrev (bilaga 1) ut till samtliga informanter där studiens syfte, 

anonymitet och intervjuns upplägg beskrevs. Intervjuerna utfördes sedan under tre dagar, med 

två intervjuer per dag. Vid varje tillfälle var vi två som intervjuade, men huvudfrågorna 

ställdes vid samtliga tillfällen av samma person medan den andre förde skriftliga anteckningar 

och endast vid behov ställde någon följdfråga. Att intervjuerna strukturerades på det sättet var 

för att försöka upprätthålla en bra maktbalans, så att informanten inte skulle känna sig pressad 

eller i underläge genom att två personer ställde frågor. Vid starten av varje intervju 

informerades informanterna om antalet frågor, tidsram för intervjun som låg på ungefär en 

timme, samt om att studien inte på något sätt skulle avslöja någons identitet. 

Till grund för intervjun låg en intervjuguide (bilaga 2) som utformats så att inledande frågor 

fått utgöra en slags uppvärmning, för att sedan följas av mer direkta frågor kring samverkan. 

Denna bestod av 18 frågor, med kompletterande följdfrågor som ställdes under intervjun då 

detta ansågs nödvändigt för mer utförliga svar. Klarifiering av svaren skedde kontinuerligt för 

att undvika misstolkningar och varje intervju avslutades med en fråga om informanterna hade 

något mer att tillägga. 
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ANALYSMETOD  

Vi transkriberade alla sex intervjuer ordagrant och skrev sedan om detta med hjälp av 

meningskoncentrering. Detta innebär att långa uttalanden från informanterna dras samman till 

kortare formuleringar som gör det lättare att få tydligare svar på frågeställningarna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med hjälp av meningskategorisering (Kvale, 1997) kodade vi sedan 

materialet i olika kategorier som ansågs lämpliga för studiens syfte. Till detta tog vi stöd i 

intervjuguiden för att få med relevanta teman. Denna grovkategorisering arbetades sedan om 

för att slutligen omfatta sex olika kategorier, från vilka vi kunde arbeta med resultat och 

analys av materialet.  

För att analysera materialet har vi använt samverkansteori där begrepp och förklaringar av 

samverkan visat sig användbara i vår studie, då de stämt överens med informanternas 

uttalanden. Vi har även sett på resultat av tidigare studier på området och knutit samman 

dessa för att få en förståelse för samverkansprocesser mellan kvinnojour och socialtjänst. 

METODOLOGISKA REFLEKTIONER 

Forskningsetiska riktlinjer  

Vid utförandet av en vetenskaplig studie är det viktigt att ta hänsyn till etiska frågeställningar 

eftersom det kan finnas vissa fallgropar som gör att man på ett eller annat sätt skadar de 

informanter som valt att delta i studien. Fyra områden är brukliga att ta med då man vill 

överväga de etiska aspekterna i en undersökning och som man bör ha med sig under 

processens gång - informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa riktlinjer har vi genomgående tagit hänsyn till i 

genomförandet av studien.  

Informerat samtycke skapades genom att vi först kontaktade informanterna via telefonsamtal 

för att ge en kort beskrivning av vårt syfte med studien och dess användningsområde. Vid 

godkännande av intervju, skickade vi ut ett informationsbrev där vi tydligt beskrev studiens 

syfte och dess övergripande frågeställningar. Vi beskrev även mer utförligt att deltagandet 

bygger på frivillighet, anonymitet vad gäller namn och plats, samt beskrev vårt förfarande 

med de inspelade intervjuerna.  

Konfidentialiteten i vår studie innebär att vi tagit hänsyn till informanternas privata integritet 

och yrkesroll, genom att vi inte någonstans i det bearbetade materialet nämner namn, kön, 

ålder eller arbetsplats. Detta var något som informanterna blivit försäkrade om, då svaren i 

intervjuerna skulle kunna skapa spänningar; både i den egna personalgruppen och i 
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samarbetet med de socialsekreterare som de har kontakt med. Utlovande av anonymitet 

skapade därmed ett tryggt och öppet samtalsklimat under intervjuerna.  

Konsekvenserna av undersökningen innebär ur ett etiskt perspektiv att studien i den mån det 

går ska bidra till mer nytta än skada för de deltagande intervjupersonerna och den grupp de 

representerar (a. a.), vilket vi haft i åtanke vid utförande av intervjuguide och framställning av 

materialet. Frågorna har syftat till att belysa samverkan och dess processer, för att se på 

eventuella förbättringsmöjligheter, snarare än att ifrågasätta rådande förhållanden.  

Vad gäller forskarens roll innebär det att denna har en förståelse för etiska problem och 

arbetar enligt ovanstående principer. Han eller hon måste också förhålla sig professionellt till 

informanterna och behålla en viss distans för att slutresultatet ska kunna hålla hög 

forskningskvalitet.  

Forskarens integritet är den viktigaste faktorn, där kunskap, erfarenhet, hederlighet och 

rättrådighet är de som ska vara ledande genom hela undersökningsprocessen (a. a.). I den här 

studien har vi försökt anamma detta genom att kontinuerligt fundera över etiska 

ställningstaganden och hur vi som intervjuare har framställt oss själva vid mötet med 

informanterna. Våra egna värderingar, åsikter och ställningstagande har i största möjliga mån 

varit utelämnade i både intervjuer och bearbetning av resultatet, för att låta empirin tala för sig 

själv. 

Problemgranskning 

Vi är medvetna om att ett par frågor i intervjuguiden berör de utsatta kvinnornas upplevelser, 

fast de inte kunnat svara på detta själva. Svaren från informanterna på kvinnojouren som 

svarat i deras ställe, bör därför endast ses som ett antagande av någon annans känslor.  

En annan reflektion berör det faktum att vi endast intervjuat en liten del av Sveriges alla 

kvinnojoursarbetare och därmed inte kan generalisera resultatet som kommit ur detta.  

Det kan dock ge en indikation på hur samverkan med socialtjänsten upplevs av personal på 

kvinnojourer och vilka processer i detta som fungerar eller inte fungerar. På så sätt finns det 

en öppning för vidare och mer omfattande studier av samverkan. 

Källkritik 

Inledningsvis i denna studie tas statistisk fakta kring mäns våld mot kvinnor upp och 

Brottsförebyggande rådet uppger att man kan räkna med att endast 20-25% av misshandel 

mot kvinnor anmäls till polisen. Enligt Brottsofferjouren dödas cirka 17 kvinnor per år, 



	   26	  

medan Amnesty tror att det i realiteten istället rör sig om 20-40 dödsfall. Det skrivs även om 

de samhällskostnaderna som kommer utav våld i nära relationer, men då mörkertalet kring 

denna typ av brott är stort anser vi det vara svårt att se på dessa fakta som tillförlitliga. 

Därmed bör osäkerheten i sifferstatistiken kring antalet dödsfall, anmälningar och kostnader 

som våld för med sig tas i beaktande.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man i studien har undersökt det man haft för avsikt att undersöka (Kvale 

& Brinkmann, 2009), vilket vi gjort genom att kontinuerligt i intervjuer och bearbetning av 

material haft fokus på upplevda samverkansprocesser. Informanternas svar kanske inte säger 

sanningen om ett faktiskt förhållande, men det som uttalas i intervjuerna kan ändå uttrycka 

sanningen om hur personens uppfattning om sig själv och det omkringliggande 

omständigheter som undersöks ser ut (a. a.).  

Reliabiliteten hänför sig till studieresultatets tillförlitlighet. Detta brukar sättas i relation till 

om resultatet som man fått vid första tillfället, kan reproduceras vid andra tidpunkter och av 

andra forskare, utan att svaren från informanterna blir annorlunda (a. a.). Vid utförande av 

intervjuguide har vi därför lagt stor vikt vid att försöka undvika ledande frågor som skulle 

kunnat påverka svaren så att syftet med undersökningen gått förlorat. Studiens förfarande är 

genomskinligt och tydligt redovisat vad gäller exempelvis informanter, tillvägagångssätt, 

etiska förhållningssätt, intervjuguide och metodologiska reflektioner, vilket ökat reliabiliteten. 
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RESULTAT 

Resultatet kommer att leda läsaren genom olika delar av samverkan för att tydligt få en bild 

av informanternas upplevda livsvärld. Vi börjar detta avsnitt med att presentera hur de 

kvinnojourer vi besökt bedriver sina verksamheter i stora drag. Sedan följer en övergripande 

beskrivning av hur samverkan med socialtjänsten ser ut för att sedan övergå till mer specifika 

områden som mer ingående beskriver vad som fungerar eller inte och vilka faktorer som är 

viktiga för ett bra samarbete. Avslutningsvis får vi ta del av informanternas åsikter kring vad 

de anser behövs för att utveckla och förbättra samarbetet med socialtjänsten. 

PRESENTATION AV KVINNOJOURERNA 

De kvinnojourer som personalen i undersökningen arbetar på är medlemmar i Kvinnojourer i 

Väst som är en förening av självständiga kvinnojourer inom Västra Götalands län. Samtliga 

jourer som vi besökt har anställd personal och de flesta har även ideellt arbetande personer 

som fungerar som en extra resurs till kvinnorna vad gäller praktiska göromål och emotionellt 

stöd. För att jobba ideellt krävs att man genomgår en studiecirkel på jouren för att få kunskap 

kring arbetet och om våldets normaliseringsprocess.  

Jourerna i denna studie bedriver alla skyddat boende för mellan 4-7 kvinnor, där även 

medföljande barn är välkomna. Kostnaden för boendet ligger per dygn mellan 400-800 kronor 

för kvinnor och 100-250 för barn, om socialtjänsten har gjort placeringen. I de fall som 

kvinnor söker sig till jourerna för skydd utan socialtjänstens insatser, betalar de i den mån de 

kan eller bor gratis om så behövs.  

Jourerna har även möjlighet att via telefonjour och personliga möten stödja kvinnor som 

behöver någon att tala med. Förutom att ha någon som bara lyssnar, kan det handla om 

rådgivning kring mer praktiska ting, till exempel i situationer där kvinnan behöver lämna 

mannen och inte vet hur hon ska ta första steget.  

SAMVERKAN - INFORMANTERNA BERÄTTAR ÖVERGRIPANDE 

För att uppnå syftet med studien - att ta reda på hur personal på kvinnojourer upplever att 

samverkan med socialtjänsten fungerar, studerar vi först hur samverkan ser ut på en 

övergripande nivå.  

Samverkan mellan kvinnojourerna och socialtjänsten ser olika ut, beroende på vilka avtal som 

slutits dem emellan. Två av informanterna berättar att jourerna de arbetar på har avtal som 

innebär att placeringar på det skyddade boendet enbart sker via socialtjänsten. De övriga 

jourerna har också placeringar via socialtjänsten, men de flesta kvinnor söker sig själva dit för 
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stöd och hjälp. Där placeringar sker enbart via socialtjänsten finns ett mer regelbundet 

samverkansarbete där kontakten sker kontinuerligt och med större insatthet i varandras roller 

och arbetsuppgifter, än i de fall där socialtjänstplaceringar inte utgör alla boendeplatser.   

Samverkan enligt informanterna innebär också att jourerna tillsammans med socialtjänsten 

och de utsatta kvinnorna upprättar handlingsplaner inför den kommande framtiden, där man 

strukturerar upp de praktiska göromål som ligger i fokus, exempelvis boende och situationen 

kring eventuellt gemensamma barn. Detta sker i samtliga fall, även om socialtjänsten inte 

placerat kvinnan på en jour. Exempelvis kan jourpersonalen vara de som uppmuntrar kvinnan 

att ta kontakt med socialtjänsten, för att kunna få hjälp med ekonomiskt bistånd eller annat 

som jouren inte kan erbjuda henne.  

Vid förfrågan om det finns någon övergripande handlingsplan för samverkan mellan jouren 

och socialtjänsten eller några tydliga mål vad gäller detta, svarar samtliga jourer att något 

skrivet dokument över detta inte finns. Ett par informanter uppger att socialtjänsten har 

kvinnofridsplaner, där det framgår att samverkan ska ske bland annat med kvinnojourer, men 

en utarbetad överenskommelse mellan instanserna som ligger till grund för samverkan mellan 

just dem, finns alltså inte. Däremot berättar informanterna att kvinnan och socialtjänsten 

upprättar någon form av handlingsplan, som jourpersonal ibland är delaktig i att utforma. En 

av informanterna uppger att man skulle vilja att samarbetet förtydligas en aning genom att 

exempelvis skriva en utförlig plan kring samverkan mellan just jourerna och socialtjänsten; 

vem som kan och ska göra vad och hur detta ska göras. 

En av informanterna säger att målet med att samarbeta med socialtjänsten är att kvinnan ska 

ha ett alternativ till hemmet hon bor i; ett våldsfritt hem, vilket i första skedet kan bli på 

kvinnojouren. Men sen måste målsättningen med samarbetet, enligt informanten, också vara 

att kvinnan ska stärkas så att hon tar vettiga beslut om sin framtid och får den hjälp hon 

behöver för att ta besluten.  

Vad gäller gemensamma utbildningar som syftar till att öka samarbetet mellan socialtjänsten 

och kvinnojouren, uppger samtliga att några sådana inte finns. Däremot anordnas ibland 

utbildningar av kommunen eller andra organisationer som arbetar med kvinnofridsfrågor, där 

fler instanser är inbjudna för att diskutera på ett mer övergripande plan. En informant berättar 

att man inte längre går på gemensamma utbildningar, men att man gjorde det förr då det fanns 

en anställd kvinnofridssamordnare som fungerade som en länk mellan socialtjänsten och 

kvinnojouren. En annan informant säger att man inte går på så mycket utbildningar, men att 
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man istället har mer informella möten där man bjuder in socialsekreterare och även politiker 

och polis för att tala kring kvinnofridsfrågor. 

En kvinnofridssamordnare är specialiserad på våld i nära relationer och är anställd av 

kommunen. Denna samordnar kontakterna och är behjälplig vid frågor och stöd i 

samverkansarbetet mellan kvinnojourerna och socialtjänsten. Fem av de sex jourerna i 

undersökningen saknar en kvinnofridssamordnare i den egna kommunen.  

KUNSKAP OM VÅLD I NÄRA RELATIONER 

I samtliga intervjuer är kunskap om våld i nära relationer ett återkommande tema. En 

informant säger att detta är en viktig grundkunskap att ha, inom både socialtjänsten och 

kvinnojouren, men också för att samarbetet mellan instanserna ska utgå ifrån samma 

kunskapsnivå, för att kunna erbjuda ett adekvat stöd. På tre av kvinnojourerna nämner 

informanterna begreppet våldets normaliseringsprocess och menar att det är viktigt att förstå 

de psykologiska aspekterna av våldet – ”Man kan inte hantera våld i nära relationer som en 

vanlig konflikt, eftersom det är någonting helt annorlunda”, säger en av informanterna. 

Även på de övriga kvinnojourerna talar man om processer kring våldet som något centralt att 

förstå för att kunna möta kvinnan på rätt sätt. De förklarar att hennes specifika situation, hur 

våldet påverkar hennes reaktioner och handlingsmönster, kan uppfattas som att hon är 

oresonlig och ambivalent i sina känslor. Men den som är insatt i våld i nära relationer och 

förstår processer kring det, inser att det egentligen handlar om svårigheter att hantera sin 

utsatta situation på ett rationellt sätt. 

En informant berättar om att den kunskap som personal på kvinnojourerna har om våldets 

normaliseringsprocess är extra viktig i bemötandet av en kvinna som söker sig till dem – ”Det 

handlar om att stödja och bekräfta kvinnan och tro på det hon berättar. Man får inte 

skuldbelägga eller skambelägga, utan istället bekräfta hennes upplevelser, det är kärnan i 

hela kvinnojoursrörelsen skulle jag säga.”  

En annan berättar att kvinnor som söker sig till jouren oftast inte har någon annan utväg, utan 

saknar i allmänhet ekonomiska medel eller ett väl fungerande socialt kontaktnät som skulle 

kunna vara till hjälp när man väljer att lämna en våldsam relation. Enligt informanten måste 

man därför förstå att kvinnan befinner sig i en dubbelt utsatt position; dels utsatt för 

misshandel och dels utlämnad till främlingar för att få hjälp. Därmed behöver hon bemötas 

med respekt och förtroende för det hon berättar. 

På en av jourerna berättar informanten att kvinnor som är födda och bor i Sverige och som 

känner till lagar och rättigheter har mycket större chans att klara sig igenom sin livskris och 
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återgå till något slags normalt liv, jämfört med de kvinnor som inte bott i Sverige så länge. 

Det kan bero på att dessa kvinnor exempelvis inte känner till rättssystemet lika väl, inte har 

uppehållstillstånd, hotats till livet av släkt och vänner och därmed inte har något som helst 

kontaktnät att förlita sig på. Kunskap om hedersrelaterat våld och andra kulturers levnadssätt 

och tankemönster, menar informanten är viktigt att man också har kunskap om för att kunna 

möta dessa kvinnors behov av hjälp.  

Ett par av informanterna betonar även hjälp till självhjälp som en av jourernas främsta 

förhållningssätt; att kvinnan själv är expert på sitt eget liv och måste ta de viktigaste besluten 

och återta kontrollen över sitt liv – ”Det är ju hennes process och man kan inte skynda på en 

sådan process, det är ju faktiskt kvinnan som ska leva med besluten, inte jag. Det man kan 

göra är att vara ett bollplank, finnas till hands när hon behöver det”. 

Den praktiska kunskapen som behövs i arbetet med utsatta kvinnor lyfts också under alla 

intervjuerna och speciellt då kunskapen om hur andra instanser som man kommer i kontakt 

med arbetar. Att veta hur socialtjänsten fungerar, hur den är uppbyggd och varför de gör som 

de gör anses viktigt att vara insatt i, eftersom detta är en av de främsta samverkanspartners 

som kvinnojouren har. De nämner även att det är bra om man har kunskap om andra 

samhällsinstanser, till exempel polisen, sjukvården, rättssystemet och så vidare eftersom dessa 

i många fall även möter utsatta kvinnor.  

När vi frågar informanterna om hur de anser att kunskapen om våld i nära relationer är inom 

socialtjänsten, är de relativt samstämmiga. Samtliga anser att många socialsekreterares 

kunskapsnivå och förståelse kring våldsutsatta kvinnor är ojämn och bristande. Flera uttrycker 

en frustration över detta, då man i samarbetet emellanåt är osäker på socialsekreterarnas 

insatthet och att kvinnans situation kan bli stjälpt på grund av okunnighet kring våld i nära 

relationer – ”Hos enskilda socialsekreterare kan kunskapen vara väldigt bra, men på det 

stora hela är den dålig.”  

En informant berättar också att man kan ha kunskap, men inte ödmjukhet eller förståelse för 

problematiken, vilket enligt denne är faktorer som måste gå hand i hand. 

En av informanterna talar om att vissa socialkontor är väldigt duktiga och satsar på 

vidareutbildningar och socialsekreterare med specialkompetens – ”Det är ju det optimala, att 

kvinnorna får den hjälp de har rätt till enligt lag. Sen är det ju många socialkontor som inte 

får samma möjligheter, där man inte tycker att våld mot kvinnor och barn är en prioriterad 

målgrupp och då finns det såklart inga resurser och ingen som har kunskap.” 
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ANSVARS- OCH ROLLFÖRDELNING  

Rent teoretiskt är ansvarfördelningen mellan socialtjänsten och kvinnojouren tydlig, där den 

förra har det yttersta ansvaret för människor i kommunen och myndighetsutövning och den 

senare arbetar på frivillig basis och inte styrs av lagar och regler på samma sätt – ”Det är ju 

tydligt vad vi har för arbetsuppgifter eftersom de har en socialtjänstlag och är en myndighet 

och vi är ju på det klara med vad vi kan erbjuda. En ideell förening har ju begränsade 

resurser. Vi kan ju inte avgöra något, det är ju socialtjänsten som bestämmer.” 

En informant nämner dock att det kan finnas otydligheter i samverkansarbetet när 

socialtjänsten inte tar sitt fulla ansvar och lämpar över mycket av arbetet på jouren – ”Ofta 

vill de ju lägga över allt på oss, men då försöker jag vara tydlig och säga att jag kan hjälpa 

kvinnan med det här och ni som socialsekreterare får göra det här.” 

Några av informanterna uttrycker en önskan om att förtydliga ansvarsfördelningen, så att det 

inte uppstår frågetecken kring vem som ska göra vad i ett visst ärende. Det första 

gemensamma planeringsmötet som hålls och där jouren, socialtjänsten och kvinnan deltar, är 

enligt en av informanterna något av det viktigaste i samarbetet med socialtjänsten. Denne 

menar att man måste få till de här mötena ganska snabbt efter att kvinnan blivit placerad på 

jouren för att klargöra roller – ”Det blir en slags realitetskoll för kvinnan, för oss och 

socialtjänsten. Hur är situationen, vad behövs? Vad gör ni? Vad gör vi?” 

En annan informant pratar om att det finns ett stort intresse i att samarbetet ska fungera bra 

och smidigt med socialtjänsten, då denne är jourens uppdragsgivare och säger att det därför är 

viktigt att vara tydlig i kommunikationen, genom att berätta att man vill arbeta efter en 

handlingsplan och ha kontinuerliga möten. Socialtjänsten har beslutanderätten i ärenden, men 

kvinnojourens personal kan med sin kunskap i vissa fall diskutera med dem och lägga fram 

förslag i situationer där det uppstår osäkerheter kring insatser, vilket enligt informanten 

stärker samarbetet – ”Fast socialsekreterarna arbetar väldigt olika och det varierar också 

hur intresserade de är av våra synpunkter på ärendet, så det växlar väldigt”, säger en 

informant.  

I ett par av intervjuerna framkommer det att det ibland är svårt att ha något att säga till om när 

handlingsplanerna upprättas, eftersom socialtjänsten är de som sitter på beslutanderätten. En 

av informanterna uppger att det känns som att kvinnojouren har ganska låg status bland vissa 

socialsekreterare och att det därmed gör det svårt att vinna respekt och delaktighet i 

samverkansarbetet. Dock säger en av informanterna att socialtjänsten många gånger 

värdesätter jourpersonalens åsikter, att detta väger tungt i utförande av handlingsplanerna.   
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Vad gäller uppföljningsmöten av handlingsplanerna ligger ansvaret på socialtjänsten, men 

många av informanterna uttrycker ett visst missnöje över hur detta fungerar i praktiken. En 

säger att det ser väldigt olika ut, beroende på vilken socialsekreterare som har hand om 

ärendet; en del vill och anser att det behövs ett par gånger i månaden, medan andra låter det 

gå betydligt längre tid emellan.  

Majoriteten av informanterna uttrycker en känsla av att samverkan mellan instanserna inte 

fungerar optimalt i praktiken, utan att jouren ibland används som en slags ”dumpningsplats” 

då socialtjänsten inte kan lösa boendesituationen för kvinnan på något annat sätt. Men 

återigen betonas att det hänger mycket på den enskilda socialsekreterarens insatthet och 

förståelse kring våldsproblematiken – ”Vissa socialsekreterare har som sagt väldigt mycket 

att göra och de tycker att de har löst problemet om kvinnan bor här. Medan andra på en gång 

börjar jobba med att lösa vart kvinnan ska ta vägen sen.”  

Alla informanter talar om en rådande bostadsbrist och svårigheter i att kunna hjälpa alla de 

kvinnor som behöver skydd. Samverkan är tänkt att fungera så att kvinnan får en tillfällig 

boendeplats på jouren och att socialsekreteraren under boendetiden arbetar för att hitta mer 

permanenta lösningar kring hennes situation, i samråd med kvinnan och jouren. Men en del 

av de informanter vi talat med, menar att situationen ibland är hopplös då ingenting händer 

och kvinnan blir tvungen att stanna längre på jouren än vad som egentligen är tänkt eller ens 

bra för henne och hennes eventuella barn.  

En av informanterna uttrycker dock en viss förståelse över att det ser ut som det gör i många 

fall – ”Jag tycker ofta vi får till ett bra samtal med socialtjänsten om vad kvinnan behöver för 

hjälp, inom rimliga gränser. Sen finns det ju vissa saker som socialtjänsten inte kan göra 

heller. De kan inte trolla fram bostäder.”  

I de fall där socialsekreterarna inte följer upp och arbetar med kvinnan kontinuerligt och 

tillräckligt ofta för att hitta lösningar, berättar en informant att det ibland resulterar i att 

kvinnan återvänder hem till mannen som misshandlat henne, eftersom hon upplever att hon 

inte har någon annanstans att ta vägen.  

En av informanterna är dock nöjd med hur samverkan fungerar överlag och tycker att 

socialsekreterarnas uppföljning och ansvar för det mesta är anpassat efter vad som behövs i de 

enskilda fallen.  
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SAMSYN I SAMVERKAN 

Majoriteten av informanterna talar om vikten av helhetssyn och samsyn när man samverkar; 

att man måste arbeta tillsammans mot de uppsatta målen och med gemensam förståelse kring 

samma problem och hur man behandlar detta. De förklarar att även om arbetsuppgifterna ser 

annorlunda ut, krävs det att man har en öppenhet i samverkan för att nå bästa resultat som ska 

gynna kvinnan.  

I intervjuerna tillfrågades informanterna om hur de tror att utsatta kvinnor som vistats hos 

dem, har blivit bemötta av socialtjänsten. I flera av svaren framkommer att det inte varit så 

bra alla gånger – ”De upplever bemötandet väldigt illa, att de inte blir trodda”. En annan 

informant säger – ”Våldet förminskas mycket, de blir inte lyssnade på. Ibland upplever 

kvinnan att hon inte får svar på sina frågor.” En tredje informant berättar att det beror på 

vilken handläggare som har hand om ärendet och att vissa känner sig trygga i bemötandet, 

men att det oftast är en kränkande situation för kvinnan; att hon inte blir hörd eller blir 

ifrågasatt på ett sätt som verkar sårande.  

Här uttrycker flera av informanterna att det saknas kompetens i hur man bemöter någon som 

levt med våld i en relation – ”Rent juridiskt kan ju socialsekreteraren ha handlat korrekt, men 

bemötandet ledde ändå till att kvinnan mådde sämre än vad hon borde ha mått, efter mötet.”  

En av informanterna talar om att det är viktigt att det finns en regelbunden och bra 

kommunikation mellan socialsekreteraren och jouren som har kvinnan boende hos sig, att de 

har koll och stämmer av. Denne förklarar att jourpersonalen är experter på våld i nära 

relationer och kan hjälpa till med riskbedömning och planering av insatser – ”Men sen är de 

ju upp till socialtjänsten att utföra det, så att det kommer igång. När samverkan fungerar 

riktigt bra, så fungerar det så.”  

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

I intervjuerna talar informanterna om att en kvinnofridssamordnare är det som många gånger 

saknas för att arbetet ska fungera smidigt.  

Utav de sex kvinnojourerna som ingår i undersökningen är det bara en av informanterna som 

har en regelbunden kontakt med en kvinnofridssamordnare i den egna kommunen. Dock 

händer det ofta att man samverkar mellan olika kommuner eller stadsdelar och i dessa fall kan 

det finnas en samordnare inom en annan socialtjänst som man samverkar med.  

De fem jourerna i undersökningen som inte har någon samordnare inom den egna kommunen 

eller stadsdelen upplever att det finns ett behov av en sådan inom alla socialtjänstkontor, att 
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detta skulle underlätta samverkansarbetet – ”Det vore bra om det fanns en länk mellan 

kvinnojouren och socialtjänsten, någon som sitter på kunskap och kan vägleda 

socialsekreterarna i arbetet”. Två informanter talar om att det hade varit värdefullt att kunna 

ha gemensamma möten mellan kvinnojourerna och samordnare för att diskutera samverkan 

och om hur man bäst går till väga för att underlätta arbetet för alla parter.  

Den informant som har mest erfarenhet av att arbeta med en samordnare säger att man hellre 

bör satsa på att utbilda specifika socialsekreterare som både får kunskap om och förståelse för 

våldsprocesser. Även om en samordnare är en bra resurs, menar informanten att denne inte 

kan utföra myndighetsutövning och därför bör man satsa på socialsekreterarnas 

vidareutbildning – ”Man skulle behöva ha någon som hanterar hela ärendet, har 

myndighetsutövning och fattar beslut om placering, ekonomiska beslut och insatser till barn.”  

Utbildning ses av samtliga informanter som en viktig satsning för att skapa förutsättningar för 

ett bra samverkansarbete – ”Jag skulle vilja utbilda hela socialtjänsten inom våld i nära 

relationer”, säger en av informanterna, medan en annan säger att – ”Generellt så saknas det 

utbildning hos berörda myndigheter, som vanligt. Hos polis, socialtjänst och rättsväsendet.”  

Fem av informanterna uttrycker brist på resurser för att kunna göra ett så bra arbete som man 

önskar, både inom den egna organisationen och i samverkan med socialtjänsten. Det uttrycks 

för att man behöver mer personal, mer pengar, mer tid och vidareutbildning för att kunna 

utveckla arbetet. Struktur och ledning säger informanterna är viktigt för att samverkan ska 

fungera.  

Två av informanterna talar om att socialsekreterare är bundna till en organisation där många 

av frågorna ligger knutna på en politisk nivå. Därmed, säger en av dem, kan det vara svårt att 

utveckla samarbetet när allting tar lång tid och beslut måste fattas av personer som inte jobbar 

på den nivå där man faktiskt upplever behoven av struktur som starkast – ”Det är en politisk 

fråga i slutändan. Det kan inte bara komma nerifrån, det måste komma uppifrån också.”  
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ANALYS  

Informanterna uttrycker att kunskapen generellt sett är bristfällig hos socialsekreterarna, vad 

gäller våld i nära relationer och att det krävs att detta tas på allvar för att kunna ge den hjälp 

som utsatta kvinnor behöver. Våldets normaliseringsprocess tas genomgående upp i 

intervjuerna som någonting centralt för att förklara de psykologiska mekanismer som 

påverkar handlingsmönstret hos våldsutsatta kvinnor. Denna kunskap och förståelse måste 

finnas implementerad hos samtliga socialsekreterare, för att kunna bemöta klienterna på rätt 

sätt och ge dem stöd utifrån de behov som kan tänkas uppstå. I samverkan med kvinnojourer, 

vars personal vanligtvis har mycket erfarenhet och kunskap om våldets konsekvenser, är det 

ganska tydligt att ojämlika kunskapsförhållanden leder till missförstånd och frustration mellan 

de olika instanserna.  

Handlingsplaner för samverkan mellan socialtjänst och kvinnojour finns enligt informanterna 

inte utarbetat, förutom de individuella handlingsplaner som upprättas i enskilda ärenden. Vi 

kan utläsa att det upplevs som ett behov att ha en viss struktur att följa, i vilken det kunde 

vara till hjälp att ha en gemensamt skriven handlingsplan för samverkansarbetet som skulle 

kunna öka kvaliteten och undvika missförstånd och felaktiga beslut. I denna bör det tydligt 

framgå hur arbetet ska se ut och vem som ansvarar för vad för att få till en god utveckling av 

samverkan. Även i Socialstyrelsens utvärdering från 2008 (Hermansson et al. 2010) visar 

resultaten på att informanterna på kvinnojourerna skulle vilja ha skriftliga avtal med 

kommunen vad gäller samverkan; något övergripande att förhålla sig till.  

I samverkan mellan socialtjänsten och kvinnojouren är det den förra som har beslutanderätt 

och informanterna berättar i intervjuerna att det ibland är svårt att ha något att säga till om när 

man skriver handlingsplaner för en kvinna. En viss frustration kan ibland utläsas av att den 

kunskap som personal på kvinnojouren innehar, inte alltid ges utrymme eller status när beslut 

ska fattas. Trots detta, upplever informanterna det ibland som att ansvaret för kvinnorna 

lämpas över på jourerna, fast det yttersta ansvaret ligger på socialtjänsten.  

Utifrån informanternas uttalanden om hur de upplever samarbetet med socialtjänsten, tolkar vi 

det som att brister i samverkan många gånger beror på att man misslyckats med att definiera 

ansvarsområdena.  

Ovanstående dilemma kan kopplas samman med det Danermark (2004) tar upp kring 

samverkansteori gällande maktperspektivet, då han beskriver att det i samverkansprocesser 

alltid finns vissa yrkesgrupper vars åsikter väger tyngre än andras. Detta kan enligt honom 

bero på att exempelvis vissa grupper har högre utbildning bakom sig och också mer status. 
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Därför, för att motverka att vissa grupper med högre status eller liknande använder mer 

handlingsutrymme än vad som är legitimt, handlar det om att i ett tidigt skede tydliggöra alla 

aktörers roller och ansvar. För en god samverkan bör man eftersträva att alla inblandade är 

medvetna om och följer detta. Socialstyrelsens utvärdering (Hermansson et al. 2010) pekar 

även den på brister i ansvarsfördelning och att tydligare roller mellan socialtjänst och 

kvinnojour är ett önskemål för en förbättrad och mer strukturerad samverkan.  

Det uttrycks alltså en önskan om att det borde finnas en tydligare struktur för hur man bör 

samverka kring kvinnofridsfrågor, så att arbetet i varje enskilt fall håller en hög och jämn 

kvalitet. Inom samverkansteori talar man om att struktur är en viktig faktor för att samverkan 

ska fungera på ett bra sätt (Danermark, 2000). Informanternas beskrivningar av bristerna i 

samverkansprocesserna, kan kopplas till att det finns oklarhet i hur samverkan mellan de båda 

instanserna ska se ut på ett övergripande plan. I samverkansteori betonar man vikten av 

ledningens roll och ansvar för en fungerande samverkan (a. a.) och utifrån empirin finns 

tydliga indikationer på att det många gånger fallerar på den punkten.  

Från tidigare studier nämner bland annat Brännström Forss (2007) att deltagarna i 

samverkansprojektet upplevde brist på uppmuntran och uppskattning från ledning och 

politiker och att dessa inte lyssnade. I den här studien finner vi samma resultat och chanserna 

att kunna påverka och skapa positiva förändringar i samverkan är små om man inte har 

ledningen och politiska beslut bakom sig. Det handlar om att synliggöra och prioritera frågan 

på politisk nivå så att samverkan kan stärkas och utsatta kvinnor får rätt stöd och hjälp genom 

hela sin process.  

Ur intervjuerna framkommer att vissa socialkontor tillhandahålls resurser för att satsa på 

vidareutbildning för socialsekreterare, så att dessa får specialkompetens inom våld i nära 

relationer. Att vissa socialkontor inte satsar lika mycket kring denna fråga och att målgruppen 

inte anses som en prioriterad sådan, tolkar vi som att det finns stora brister i den politiska och 

organisatoriska strukturen. Det måste finnas intresse och engagemang på de högre nivåerna 

för att kunna skapa förutsättningar för samverkan och hjälp till utsatta kvinnor. Varje ärende 

som socialtjänsten och jouren samverkar i, blir annars avhängt den enskilda 

socialsekreterarens kunskap, förståelse och engagemang kring våld i nära relationer och en 

god och fungerande samverkan mellan instanserna blir då aldrig någon garanti.  

En av förutsättningarna för att samverka är enligt Danermark (2000) att man synliggör 

skillnader mellan organisationerna. Informanterna beskriver också i empirin att det är viktigt 

för samverkan att man har kunskap om varandras olika yrkesroller, ansvar och organisatoriska 
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förhållningssätt; dels för att undvika missförstånd men också för att det skapar en öppenhet 

och bättre kommunikation om man har insikt om varandras områden. Även Axelsson och 

Bihari (2007) nämner i tidigare studier hur man kan se på klienten på olika sätt, beroende på 

vilka lagar och regelverk som styr den egna organisationen och vi tolkar detta som att det är 

viktigt för samarbetet att i ett tidigt skede klargöra olikheterna vad gäller synsätt och 

regelsystem för att minimera eventuella problem.  

Majoriteten av informanterna pekar på att samverkan också måste grundas på samsyn och 

förståelse för de gemensamma målen. Detta nämner även Danermark (2000) när han 

diskuterar samverkansteori, eftersom gemensamma mål är en förutsättning för att samverkan 

ska ge positiva resultat.  

Även om det finns ett gemensamt mål i att samverka som baserar sig på att hjälpa och stödja 

utsatta kvinnor, är det mycket som kan hindra att man når målsättningarna. Brist på resurser 

nämns kontinuerligt, både inom de enskilda organisationerna men också för att utveckla 

samarbetet. Om inte resurser ställs till förfogande för att vidareutbilda personal, hitta boende 

till kvinnorna, anställa en samordnare och så vidare, så kommer målet med samverkan inte 

kunna uppnås till fullo. Som Danermark (2000) beskriver är tillgång till resurser en 

förutsättning för att samverkan ska kunna fungera och detta poängterar även Boklund (1995) 

och Brännström Forss (2007) i tidigare studier.  

Att lägga resurser på att anställa en samordnare upplevs som ett behov, utifrån informanternas 

beskrivning av vad som skulle göra samverkansarbetet bättre. Även i kartläggningen från 

SKL (2009) framkom det att samverkan på extern och intern nivå antagligen skulle fungera 

bättre om man anställde särskild personal som skulle ha hand om kvinnofridsfrågor.  

En av informanterna som har mycket erfarenhet av samordnare, jämfört med de andra, menar 

att det istället skulle behövas specialutbildade socialsekreterare, eftersom de dessutom skulle 

ha myndighetsutövning. De skulle alltså kunna handlägga hela ärendet och ansvara för alla 

bitar, samtidigt som de har förståelse för våld i nära relationer.  

Att övriga informanter upplever ett behov av en samordnare tolkar vi som att man har behov 

av någon som har mer kunskap kring våld och som kan fungera som en länk mellan 

instanserna. Men med tanke på att många samtidigt uttrycker att socialsekreterare i vissa fall 

har bristande kunskap om våldsrelationer, borde man kanske satsa på att utbilda specifik 

personal i denna fråga istället. Precis som den informant som nämner detta, ser vi att 

samverkan skulle bli mer framgångsrik om alla visste hur de skulle förhålla sig till 

problematiken och samtidigt kunna fatta myndighetsbeslut grundat på en helhetssyn kring 

våld i nära relationer. 
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SLUTSATS 

Även om många faktorer måste samspela för en god samverkan mellan socialtjänst och 

kvinnojour, tolkar vi det som att den största och viktigaste faktorn handlar om att ha kunskap 

kring våldsrelationer. Med detta som grund, är chansen större att rätt beslut fattas och att 

ledning och politiker förstår vikten av att tillhandahålla mer resurser och tydigare styrning.  

Mäns våld mot kvinnor måste synliggöras och prioriteras, så att utsatta kvinnor får rätt stöd 

och hjälp genom hela sin process. För att åstadkomma detta måste frågan få politisk 

prioritering för att kunna implementeras i det kommunala arbetet. Med hjälp av 

samverkansteori blir vi medvetna om att det krävs en tydlig struktur och en ledning som är 

aktiv och kan fatta tydliga beslut för att samverkan ska fungera. Denna struktur bör handla om 

att det finns tydliga roller, gemensamma mål, samsyn och kunskap kring det man samverkar 

om, men också om varandras yrkesområden. För att kunna utveckla dessa delar och stärka 

samarbetet mellan instanserna krävs resurser. Utifrån informanternas berättelser, stämmer 

deras syn på samverkan väl överens med detta, då de i intervjuerna ger uttryck för vad som 

fungerar och vad som saknas för att kunna utföra bästa möjliga arbete. Resultatet i denna 

studie ger således en insikt i vad en fungerande samverkan mellan socialtjänst och kvinnojour 

innebär för ett antal jourer och skulle kunna vara användbart för vidare undersökning och 

utveckling av samverkan i landets alla kommuner.  

För att knyta an till syftet och frågeställningarna i studien drar vi slutsatsen att informanterna 

upplever samverkan med socialtjänsten som bristande. De gånger det upplevs fungera bättre, 

är när socialsekreterarna har förståelse och kunskap om våld i nära relationer, som gör att 

dessa vet hur situationen ska behandlas, men också tid att engagera sig.  

För att förbättra samarbetet finns en önskan om att socialtjänsten prioriterar frågan och att 

man lägger resurser på att utbilda personal som handlägger denna typ av ärenden. Även en 

samordnare; en slags länk mellan de båda instanserna skulle kunna verka för en bättre och 

mer regelbunden samverkan. Ansvarsområden och rollfördelning i samverkansprocessen 

måste bli tydligare och skulle kunna underlättas med hjälp av en tydligt skriven handlingsplan 

mellan socialtjänst och kvinnojour, som ligger till grund vid utförandet av varje enskild 

handlingsplan för den utsatta kvinnan. 

Socialtjänstens och kvinnojourens olika kunskaper och kompetenser bör ses som ett 

komplement till varandra och ovanstående områden måste bli tydliga i samverkansprocessen. 

De kan då utveckla ett bättre samarbete och ett tryggare skyddsnät för den utsatta kvinnan 
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som är i behov av både människor som lyssnar, förstår och erbjuder adekvat hjälp som hon 

enligt lag har rätt till. 

Med denna studie hoppas vi ha kunnat bidra till en fördjupad förståelse till varför en 

fungerande samverkan är viktig - speciellt när målgruppen är utsatta människor i behov av 

stöd. Förhoppningen är även att yrkesverksamma inom både socialtjänst och kvinnojourer 

förstår att samverkan handlar om att flera faktorer måste gå hand i hand för att kunna uppnå 

så goda resultat som möjligt.  

Politiker måste lyssna och inse vidden av hur denna problematik drabbar både offer och 

samhälle och därför se till att satsa mer resurser som förenklar samarbetet för berörda 

instanser. Dessa kan då i sin tur erbjuda våldsutsatta kvinnor både tid, engagemang och 

adekvat hjälp som i slutändan bidrar till att hon finner orken att lämna den våldsamma 

relationen, för ett gott och välmående liv. 
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BILAGA 1 - INFORMATIONSBREV 

 

 

 
 
 
 
 

Institutionen för individ och samhälle    2012-03-29 
 
 
 
Hej, 
 
Vi vill börja med att tacka Er för att Ni valt att ställa upp för intervjuer till vår C-uppsats. Med 
detta brev vill vi göra tydligt vad vårt syfte med studien är, samt vad det innebär för Er som 
medverkar.  
 
Vi läser sista terminen på Socialpedagogiska Programmet på Högskolan Väst i Trollhättan. Vi 
ska under våren skriva C-uppsats i socialt arbete och val av ämne föll sig naturligt då vi båda 
är intresserade av kvinnofrågor. 
Syftet med studien är att undersöka hur Ni på kvinnojouren upplever att samverkan med 
socialtjänsten fungerar vad gäller arbetet med att på bästa sätt ge stöd och hjälp till kvinnor 
som lever med våld i nära relationer. Vi kommer bland annat att ställa frågor som berör Era 
egna erfarenheter av samverkan; vad som fungerar bra och mindre bra och vilka 
förutsättningar som är viktiga för att ett gott samverkansarbete ska kunna genomföras.  
 
Det är frivilligt att vara med i undersökningen och medverkan kommer att behandlas 
konfidentiellt; inga namn, platser eller händelser som kan avslöja någons identitet kommer att 
nämnas i rapporten.  
Vi räknar med cirka en timme per intervju. Intervjuerna kommer att spelas in för att kunna 
skrivas ut för analys. Det är endast vi som kommer att ha åtkomst till inspelningarna och 
utskrifterna som efter användning kommer att raderas. Skulle Ni mot förmodan ha 
invändningar mot att vi spelar in intervjuerna, väljer vi självklart att endast föra anteckningar 
under samtalets gång.  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Elisabeth Westerberg & Anna Svensson 
Tel: 070-272 02 84 / 073-624 57 66 
Email: e.westerberg@telia.com 
 
 
Vår handledare på institutionen: Annika Theodorsson, 0520-22 37 83 
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 
 
 

 
1. Kan ni berätta lite om ert arbete här på kvinnojouren? 

2. Vad har ni för yrkesroll? 

3. Hur många arbetar inom jouren (anställda och ideella)? 

4. Vilken kunskap tycker ni är viktig i arbetet med våldsutsatta kvinnor inom jouren? 

5. Hur upplever ni att kvinnor som söker stöd hos er får den hjälp de behöver? 

– Vad är viktigt och uppskattas av kvinnorna som söker sig till jouren? 

– Vad saknas eventuellt för att kunna möta kvinnornas behov? 

 
6. Kan ni berätta lite om ert samarbete med socialtjänsten? 

7. Vad finns det för målsättning med att samarbeta? 

8. Hur tycker ni att samarbetet fungerar? 

9. Skulle ni vilja utveckla detta samarbete på något sätt? 

10.  Är det vanligt att kvinnor som kommer till jouren har kontakt med socialtjänsten? 

11. Hur anser ni att kvinnorna upplever kontakten med socialtjänsten? 

12.  Om kvinnorna inte har kontakt med socialtjänsten, vad anser ni att det beror på? 

13. Hur tycker ni kunskapsnivån om våld i nära relationer är inom socialtjänsten? 

14. Har ni gemensamma utbildningsdagar och personalmöten med socialtjänsten? 

15. Hur tycker ni att socialtjänsten följer upp och tar ansvar för de våldsutsatta kvinnorna?   

16. Anser ni att det finns tydliga roller i samarbetet mellan kvinnojouren och socialtjänsten? 

17. Hur hanterar ni situationer i samverkan med socialtjänsten, då ni har olika åsikter om 

insatser? Vem avgör? 

18. Anser ni att kvinnojouren och socialtjänsten kompletterar varandra eller är det mer en 

fråga om olika alternativ? Förklara.  

 
 
 
 


