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Abstract 

 

Author: Mie Mäkinen & Josefin Svensson 

Title: “Collaboration between Social services and the police” – A study of 

collaboration between social services and the police regarding women aged 21 years and 

older who are victims of domestic violence [Translated title] 

Supervisor: Kerstin Arnesson 

Assessor: Jan Petersson 

 

The main purpose of this study was to deepen the knowledge about the interaction between 

social services and police authority in matters that are related to women aged 21 years and 

upwards as victims of violence in intimate relationships, as well as the merits and limitations 

of collaboration. This study is based on qualitative interviews with six respondents’ from 

social services and the police. All respondents work in some way with women who have been 

victims of violence in intimate relationships. We have also complemented our interviews with 

earlier research and scientific articles. The theoretical approach is the collaboration theory and 

the new institutional theory, and then we analyzed the results of the study through these 

theories. Through our study we saw that the legally required collaboration between social 

service and the police is an important part of their daily work. Our respondents have all 

collaborated with the other institution but feel that it could be better. According to our 

responders the collaboration is also inhibited due to shortages in both time and resources. 
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Förord 

Denna studie har gjort det möjligt för oss att få en inblick i några socialsekreterare och 

polisers upplevelser samt erfarenheter av samverkan. 

 

Vi vill börja med att tacka alla deltagande respondenter som har visat stort engagemang samt 

avsatt värdefull tid för studien. Utan Ert deltagande hade studien inte kunnat genomföras på 

samma sätt som vi med er hjälp har gjort. Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Kerstin 

Arnesson för god vägledning genom uppskattad grupphandledning varvat med individuella 

möten. Grupphandledningen har gett oss de verktyg som vi behövt för att slutföra studien 

samt hjälpt oss i gruppen att hjälpa varandra. Ett tack till Barzzo Eliassi samt våra opponenter 

för Era värdefulla synpunkter efter opponeringen. Slutligen vill vi ge ett stort tack till Tobias 

och Anna för allt stöd som ni har gett oss under studiens gång. 

 

Mie & Josefin 

Kalmar 2016 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Samverkan är ett krav enligt Socialtjänstlag 2001:453 (SoL) och är därför en viktig 

komponent i det sociala arbete som utförs av socialtjänsten. För polismyndigheten finns 

samverkan lagstadgat i Polislag 1984:387, vilket innebär att samverkan med andra 

myndigheter är en viktig komponent även i polismyndighetens arbete. Samverkan kan kännas 

så självklart, men som Forkby (2007) skriver: 

Trots att det kan verka naturligt och självklart att samverka, är det i praktiken fyllt med en 

mängd svårigheter (Forkby, 2007:18). 

Citatet visar att samverkan kan vara positivt för socialt arbete, men kan också innebära en del 

begränsningar (Forkby, 2007:18). Det kan innebära att myndigheter och organisationer 

tillsammans kan skapa en mer fullständig bild av ett ärende än om de skulle arbetat var för sig 

(Björck, 2014:119). Samverkan definieras i denna studie som att verka tillsammans, dvs. att 

åstadkomma någonting tillsammans. Samverkan är relevant för socialt arbete då det kan vara 

nödvändigt för socialtjänsten och polismyndigheten att överskrida exempelvis 

organisatoriska, professionella eller disciplinära gränser vid samverkan i individuella ärenden 

(jmf. Axelsson & Bihari Axelsson 2013:18). Många samhällsproblem som exempelvis 

socialtjänsten och polismyndigheten möter är alltför komplexa för en enskild verksamhet att 

hantera, exempelvis våld i nära relationer (jmf. Johansson m.fl. 2015:34). Våld i nära 

relationer är när individer blir utsatta för våld av någon i sitt nätverk. Våldet är ett mönster av 

handlingar som ofta kan vara en kombination av fysiskt, psykiskt samt sexuellt våld 

(Socialstyrelsen, 2016).  

I dessa svårlösta ärenden kan det vara av stor vikt för socialtjänsten och polismyndigheten att 

samverka (Johansson m.fl. 2015:34). Vårt intresse för samverkan grundar sig i ett reportage 

från P4 Sjuhärad där reportern Andreas Granath (2016)  lyfter fram hur en enhet på 

socialtjänsten i Borås har effektiviserat sitt arbete med våld i nära relationer. I sitt reportage 

har Granath (2016) intervjuat en arbetsledare samt en enhetschef från Borås. Arbetsledaren 

beskriver att våld i nära relationer är när en individ blir utsatt för våld av exempelvis en 

partner eller en närstående. Enhetschefen menar att genom att samla all kompetens på samma 

ställe och arbeta tillsammans ökar möjligheten att bemöta utsatta individers behov på ett nytt, 

bättre sätt (P4 Sjuhärad, 2016). Socialtjänsten och polismyndighetens vardagliga arbete kan 
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ha olika struktur. En kombination av de olika arbetssätten inom och mellan myndigheterna 

kan ge ett bättre resultat. Genom en samverkan kan olikheterna komma att bli en 

styrka (Björck, 2014:119).  

Begreppet samverkan har blivit mer aktuellt från 1990 - talet och framåt. En förklaring är att 

det har skett stora förändringar i den offentliga sektorns organisering i Sverige. Det har skett 

en ökning av välfärdsorganisationer som erbjuder diverse välfärdstjänster, exempelvis 

socialtjänsten som erbjuder olika stödinsatser för kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer. Dessa stödinsatser kan kombineras med polismyndighetens arbete om en 

polisanmälan har gjorts mot den utsatta kvinnans förövare. Utvecklingen av 

välfärdsorganisationer har i sin tur skapat ett större behov av samverkan mellan professioner 

inom välfärdssektorn (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013:21). 

Samverkan kan även beskrivas utifrån ett klientperspektiv eftersom klienten i ett ärende 

kommer i kontakt med båda myndigheterna. Genom samverkan mellan socialtjänsten och 

polismyndigheten kan klienten få ett samlat stöd av berörda myndigheter (Forkby, 2007:18; 

Björck, 2014:117). Ett ärende som ofta kräver samverkan mellan myndigheter är våld i nära 

relationer. Många människor som blivit utsatta för våld berättar om en besvikelse över 

myndigheters oförmåga att samverka. Detta kan grunda sig i att socialtjänstens uppgift 

handlar om att hjälpa våldsutsatta med stödinsatser över sikt, de arbetar alltså med en process 

som blickar framåt i tiden. Polismyndighetens uppgift är att utreda brott, deras arbetsprocess 

blickar bakåt i tiden (SOU, 2014:49 s.65). 

1.2 Problemformulering 

Samverkan kan bli aktuellt när en individ som blivit utsatt för brott kommer i kontakt med 

polismyndigheten samt önskar hjälp av socialtjänsten. Även om det råder svårigheter inom 

området samverkan är det ett ansvar som varje myndighet har för att ge individer det stöd och 

hjälp alla har rätt till (Johnsson – Latham, 2014:12). Det är ett stöd som regleras enligt 6§ 

Förvaltningslag 2003:246 där det framgår att alla myndigheter har skyldighet att samverka, 

samt i SoL och Polislag. Även om skyldigheten att samverka finns lagstadgat i lag som rör 

båda myndigheterna, så arbetar de mot olika mål, med olika verktyg och värderingar vilket 

kan göra samverkan dem emellan problematisk (Cooper m.fl.2008:295). En förklaring kan 

vara att polismyndigheten söker information om förövaren som kan vara svår för offret att 

dela med sig av. Samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten kan påverkas 
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negativt av detta då socialtjänstens huvuduppgift är att hjälpa offret och polismyndigheten att 

fånga förövaren (Cooper m.fl. 2008:301, 304). 

Samverkan ska enligt SoL, Polislag samt Förvaltningslag genomföras vid behov i enskilda 

ärenden. Detta gör att samverkan är något som är nödvändigt för socialarbetare att inkludera i 

sitt vardagliga arbete (jmf. Johansson m.fl. 2015:34). I enlighet med Cooper m.fl. (2008) 

arbetar socialtjänsten och polismyndigheten ibland inom samma ärende, för samma individ 

med olika verktyg. Dessa verktyg kan delas dem emellan genom samverkan för att förstärka 

arbetet med exempelvis kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer (jmf. Cooper m.fl. 

2008:295 – 296). I enskilda ärenden som handlar om barn ska olika samhällsorgan enligt 5 

kap 1a § SoL (2001:453) samverka med varandra men det finns ingen anmälningsplikt i 

ärenden som rör vuxna. Som vi nämnt grundas vårt intresse för samverkan i reportaget från 

P4 Sjuhärad där en socialtjänst har samlat sina verksamma professioner inom våld i nära 

relationer på ett och samma ställe. Detta har de gjort för att effektivisera arbetet samt för att få 

bättre resultat för klienterna. Eftersom det inte finns någon lagstadgad anmälningsplikt för 

vuxna, men en skyldighet att samverka, undrar vi hur samverkan mellan socialtjänsten och 

polismyndigheten kan se ut. Här ser vi en kunskapslucka och har därför valt att fokusera på 

samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten som arbetar med vuxenärenden. Vi 

har valt att avgränsa oss till kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relationer. Denna 

avgränsning har vi valt för att kunna tydliggöra samverkan inom ett specifikt område mellan 

socialtjänsten och polismyndigheten. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur samverkan mellan socialtjänsten och 

polismyndigheten  i ärenden som rör kvinnor i åldern 21 år och uppåt som blivit utsatta för 

våld i nära relationer tar form, samt vilka förtjänster och begränsningar samverkan kan 

innebära. 

1. Vilka upplevelser och erfarenheter har professionella inom socialtjänsten och 

polismyndigheten av samverkan i arbetet med kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relationer? 

2. Vilka förtjänster respektive begränsningar upplever professionella inom socialtjänsten 

och polismyndigheten att samverkan medför? 
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I studien riktas fokus mot såväl socialsekreterares som polisers perspektiv på samt 

erfarenheter och upplevelser av samverkan med varandra. 

1.5 Disposition 

Vår studie är indelad i sex olika avsnitt. I det första avsnittet presenterar vi studiens 

forskningsområde i en problembakgrund och problemformulering. Följaktligen kommer 

studiens syfte och frågeställningar som har problematiserats utifrån forskningsområdet samt 

disposition. Slutligen i det första avsnittet skriver vi fram vår arbetsfördelning under studiens 

gång. Andra avsnittet innehåller den tidigare forskning som är central för vår studie. I det 

tredje avsnittet presenterar vi de teoretiska perspektiv som vi har valt ut för att analysera 

insamlad empiri. Den metod som vi har valt att använda oss av presenteras i det fjärde 

avsnittet tillsammans med urval, genomförande av intervjuer, forskningsetiska överväganden, 

validitet, förförståelse, analys och bearbetning samt metoddiskussion. I avsnitt fem 

presenteras studiens resultat och analys. Avslutningsvis i det sjätte avsnittet framställer vi en 

diskussion omkring våra centrala slutsatser samt förslag på framtida forskning. 

1.6 Arbetsfördelning 

Under studiens gång har vi till största del arbetat tillsammans på universitetsbiblioteket i 

Kalmar. Till vår hjälp framställde vi en tidsplan som vi använde för att hålla tiden men även 

strukturen på vårt skrivande. Även om vi arbetat tillsammans gjorde vi en uppdelning av 

arbetet. Till en början delade vi upp artiklar och avhandlingar samt började idividuellt att läsa 

litteraturen, föra anteckningar och skriva kortare stycken. Efterhand bytte vi litteratur med 

varandra och när någon av oss skrivit färdigt ett stycke läste den andra igenom det och gav 

kommentarer. Även de utförda intervjuerna delades upp och vi höll i tre intervjuer var. De 

gångerna vi inte arbetade tillsammans var under transkriberingen som vi också delade lika 

mellan oss för att underlätta transkriberingsprocessen. Vi anser således att arbetet har varit 

jämnt fördelat samt att båda har varit delaktiga i varandras texter. 
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. I början 

beskrivs på vilka sätt samverkan kan organiseras inom och mellan olika organisationer. Sedan 

kommer vi in på vilka förtjänster och begränsningar samverkan kan föra med sig. Under 

tredje rubriken lyfter vi fram vikten av kommunikation när det gäller samverkan. Till sist 

beskrivs varför samverkan är viktigt för de hjälpsökande kvinnor som socialtjänsten och 

polismyndigheten möter i de ärenden de samverkar i. 

2.1 Samverkan - organisering, förtjänster och begränsningar 

I en studie om samverkan av Benitha Eliasson (2010) fördjupar hon kunskapen om hur chefer 

och anställda på socialtjänsten upplever hur samverkan med andra myndigheter fungerar. I 

avhandlingen beskrivs hur förändringar inom den offentliga sektorn bidrar till en förändrad 

samverkan (Eliasson, 2010:22). Studien visar att samverkan kan ses som ett resurstillskott för 

organisationen då resultaten genom samverkan kan bli bättre än om var och en arbetar enskilt. 

I de intervjuer som utförts i Eliassons (2010) studie visade det sig att i stort sett ingen 

uttryckte sig negativt om samverkan, även om det också visade sig att organiseringen av 

samverkan i praktiken inte fungerade som personerna hade tänkt sig (Eliasson, 2010:22). 

Om samverkan ska fungera mellan såväl organisationer som professioner måste arbetet 

organiseras på ett bra sätt. Något som är av stor vikt när det gäller en välfungerande 

samverkan, dels gentemot de deltagande organisationerna men också gentemot de brukare 

som tar hjälp av dem, är förtroende och tillit. När tilliten är omfattande kan dubbelarbete 

undvikas. Om organisationen visar tillit gentemot dess samverkanspartner kan 

organisationerna delge varandra väsentlig information (Eliasson, 2010:45). Detta kan ske via 

ett samverkansmöte och Löfström (2010) menar att det då också sker ett möte mellan olika 

regelverk, metoder, frågeställningar och normer. Aktörerna förväntas genom dessa finna 

gemensamma arbetsformer (Löfström, 2010:11). Precis som Eliasson (2010) menar Löfström 

(2010) att organisera arbetet och hitta gemensamma arbetsformer är av stor vikt för att 

upprätta en fungerande samverkan (Löfström, 2010:11) 

Organisering av samverkan kan ske på olika sätt, den kan vara relativt enkel men den kan 

också vara intensiv. I Eliassons (2010) resultat handlar enkel samverkan om lättare 

gränsöverskridande aktiviteter med gemensam planering av dessa aktiviteter, 

informationsutbyte samt regelbundna möten. Det kan också innebära att det skapas en 
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samverkansgrupp och/eller att en individ utses som samordnare för en fungerande samverkan 

med andra myndigheter (Eliasson, 2010:38). Om en intensivare samverkan skapas talar 

Eliasson (2010) i stället om multiprofessionella team. Dessa bildas av professioner från olika 

myndigheter och arbetet blir således mer gränsöverskridande än att endast ha regelbundna 

möten. Alla organisationer som medverkar i en samverkan tar med sig egna regler, 

föreställningar och värderingar, detta avbildar i sin tur organisationens gränser och 

tillsammans kommer de att föra samman dessa gränser och skapa egna (Löfström, 2010:12). 

Tidigare forskning visar att det genom åren funnits många olika typer av samverkansprojekt i 

Sverige. I enlighet med Eliasson (2010) som lyfter fram att samverkan mellan organisationer 

och myndigheter betonas på regional nivå, menar Löfström (2010) att samverkan har kommit 

att bli en stor del av välfärdstjänsternas organisering (Löfström, 2010:12).  

2.2 Samverkan över gränserna 

Studien som Charles m.fl. (2011) har utfört visar att det finns ett behov av att förbättra 

samverkan mellan organisationer inom välfärdssektorn. Om en välfungerande samverkan inte 

finns kan det få stora konsekvenser för såväl brukare som berörda organisationer. Viktiga 

aspekter inom samverkan är en fungerande kommunikation och samarbete mellan 

professionerna. Studien visar även att det finns vissa rädslor i organisationerna som utgör 

hinder för samverkan så som maktskillnader, slutna rollgränser och olika värderingar inom 

olika organisationer samt gränsöverskridande arbete (Charles m.fl. 2011:579 - 580). Likt 

Charles m.fl. (2011) skriver Eliasson (2010) att det finns utredningar som påvisar svårigheter 

med att införliva samverkan i praktiken och få en välfungerande samverkan. Några 

svårigheter som påtalas i tidigare forskning, bland annat av Eliasson (2010), är tidsbrist och 

återigen gränser. När tiden inte räcker till ser myndigheterna i första hand till sitt eget arbete 

och där med försummas samverkansarbetet. Det blir i dessa lägen även svårt att samverka 

över gränserna (Eliasson 2010:116 - 117).  En idé om samverkan som myndigheterna kan 

sträva efter är införande av samverkan för att främja ett effektivare arbete och därigenom 

underlätta arbetet vid exempelvis tidsbrist. Att gå från idé i teorin till implementering i 

praktiken kan vara problematiskt, därför kan samverkansprojekt med framtagna riktlinjer vara 

behjälpligt vid införandet av idéer från teori till praktik (Eliasson, 2010:117). 

I Löfströms (2010) avhandling beskriver han ett samverkansprojekt mellan handläggare från 

olika verksamheter. Studien belyser hur gränser används och regleras i olika 

samverkansprojekt.  
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Författaren skriver om tre begrepp som kan användas för att förklara samverkan. Begreppen 

kan betraktas som en form av arena eller förhandlare mellan gränser, över eller utanför 

gränser eller som en mötesplats. Dessa begrepp är gränsarbete, gränsobjekt och 

gränsorganisationer (Löfström, 2010:33). 

Gränsarbete är det första begreppet Löfström (2010) lyfter fram i sin studie. Begreppet 

används ofta för att beskriva gränser i vetenskapens framväxt och utveckling. I gränsarbetet 

blir gränsen ett verktyg som individen kan förhålla sig till och ett redskap för att styra 

verksamheten i den riktning man själv önskar. Gränsarbetet handlar om kontroll över 

gränserna, vilket i sin tur handlar om makt (Löfström, 2010:33–34). För att aktörerna i en 

samverkan ska kunna känna förankring och betydelse kan vi använda oss av det andra 

begreppet gränsobjekt. Gränsobjektet är något som aktörerna kan samverka kring, så att de 

har någonting att förhandla och kompromissa om (Löfström, 2010:34). Då aktörerna i 

samverkan har ett gränsobjekt har de möjlighet att skapa något gemensamt, trots att de 

kommer från olika verksamheter (Löfström, 2010:35). När aktörer från olika verksamheter 

har något att samlas kring för att utveckla samverkan kan det kallas för gränsorganisation. 

Gränsorganisationer är det tredje begreppet och är platser eller sammanhang som stabiliserar 

gränserna mellan olika aktörer (Löfström, 2010:36). De här platserna erbjuder ofta en 

långsiktig samverkan mellan aktörerna, där de kan mötas för att diskutera och utveckla 

gränsobjektet.  Gränsorganisationen kan användas som en mötesplats för samverkan, men är 

också beroende av att de olika uppdragsgivarna bidrar med nödvändiga resurser (Löfström, 

2010:37). 

Likt Löfström (2010) skriver Charles m.fl. (2011)  i sin studie om samverkan över 

professionsgränserna. Studien innefattar ett antal studenter som har deltagit i en 

interprofessionell praktik under sin utbildning. Författarna menar att interprofessionell praktik 

är framtagen för att på ett tidigt stadie främja samverkan mellan professioner. Studien 

innehåller studenternas erfarenheter av samverkan mellan organisationer inom välfärdssektorn 

(Charles m.fl. 2011:580). Något som studenterna upplevde under sin praktik var att arbeta 

inom interprofessionella team stärkte samverkan samt gav en ökad förståelse av vad 

informationsutbyte och samverkan kan tillföra teamet (Charles m.fl. 2011:581). Studenterna 

beskriver hur de kunde hjälpa varandra genom att dela med sig av sina kunskaper till 

varandra. En socialarbetare kunde med hjälp av sin profession ge andra verktyg att se saker ur 

ett annat perspektiv än de var vana vid, och på så sätt kunde övriga professioner utvecklas i 
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sitt arbete (Charles m.fl. 2011:583 - 585). Genom samverkan lär man sig inte endast nya saker 

av de deltagande professionerna, utan samverkan kan ge ökad kunskap om den egna 

professionen och professionellas roller inom den egna organisationen (Charles m.fl. 

2011:586). Den interprofessionella praktiken ledde till ökad förståelse för andra professioner 

vilket kommer vara användbart för dem i den framtida yrkesutövningen (Charles m.fl.  

2011:587 - 589). I enlighet med Löfströms (2010) resonemang angående gränsarbete, 

gränsobjekt och gränsorganisationer behövs medlande funktioner och platser som kan skapa 

en kontaktyta mellan olika aktörer från olika organisationer (Löfström, 2010:37). Eftersom 

studenterna lärde sig mycket under studiens gång och kunde dra stor nytta av samverkan över 

professionsgränserna pekar studien på att det kan vara till lika stor fördel för redan 

yrkesverksamma inom välfärdssektorn att utveckla en fungerande samverkan (Charles m.fl. 

2011:587 - 589). 

2.3 Kommunikation, en grundsten för samverkan 

För att samverkan mellan myndigheter ska fungera måste de involverade organisationerna på 

något sätt kommunicera med varandra. Kommunikation är grundläggande i en organisatorisk 

process där den egna verksamheten påverkas av hur olika aktörer kommunicerar dels med 

varandra inom verksamheten, dels med omvärlden (Jacobsen & Thorsvik, 2014:257). 

Författarna menar att kommunikation är den viktigaste processen i alla verksamheter och de 

skriver att kommunikation är grunden för att en samordning av arbetsuppgifter och funktioner 

i verksamheten ska fungera. Genom kommunikation kan vi samla in kunskap, reflektera över 

resultat samt ge eller få återkoppling på det vi har gjort (Jacobsen & Thorsvik, 2014:257). 

Kommunikationen som används inom verksamheten har, ur en enhetlig synvinkel, stor 

betydelse för införandet av nya idéer. Oftast är det cheferna och personalen inom 

verksamheten som skapar samverkan. Det är exempelvis ofta så att chefer skapar strukturen 

för olika samverkansprojekt som används i verksamheten. Personalgruppen är i sin tur de 

inom verksamheten som redigerar idéerna om samverkan utifrån sina förutsättningar 

(Eliasson, 2010:120). I likhet med Jacobsen och Thorsviks (2014) förklaring sker här en 

vertikal kommunikation mellan chefer och dess anställda. Det är personalgruppen som blir 

innovatörer och transportörer av idéerna om samverkan (Jacobsen & Thorsvik, 2014:261; 

Eliasson, 2010:120). En stark idé är att samverkan ska införlivas i det dagliga arbetet för att 

främja stödet till den enskilda, så att denne inte hamnar “i kläm” mellan myndigheter 

(Eliasson, 2010:116).  
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Precis som Jacobsen och Thorsvik (2014) menar Eliasson (2010) att den enskilda individen 

kan påverkas på ett negativt sätt genom att det uppstår brister i kommunikationen. Även 

förhållningssättet gentemot samverkan kan variera myndigheter emellan. Inom de 

myndigheter som arbetar med samverkan i Eliassons (2010) studie ses samverkan som en 

nödvändighet och upplever det som positivt. Nödvändigheten av god samverkan återkommer 

inte endast i hans studie, utan den visar även att det återkommer i statliga dokument och 

utredningar (Eliasson, 2010:116). 

Kommunikationen avtar då de gränser som skiljer olika verksamheter eller enheter åt 

överskrids (Jacobsen & Thorsvik, 2014:269). En förklaring kan vara att personer i den egna 

gruppen ofta arbetar inom samma enhet, vilket gör att de har en direktkontakt i det dagliga 

arbetet. Många kollegor utformar en tillitsfull kontakt med de andra i arbetsgruppen, där de 

kan hämta socialt stöd från varandra, snarare än via samverkan (Jacobsen & Thorsvik, 

2014:269). De som inför samverkan i praktiken framstår som innovatörer då det 

organisatoriska fältet är en ny typ av verksamhet som arbetar på ett nytt sätt, skiljt från många 

andra verksamheter. Då de nytänkande samverkansprojekten uppstår fylls en ny 

kunskapslucka inom området samverkan vilket gör att aktörerna som arbetar inom och med 

projektet skapar en gemensam identitet. Studien visar att identiteten som utvecklas gör att 

personerna inom projektet därmed får ett speciellt förhållande till andra verksamheter 

(Eliasson, 2010:120–121). 

2.4 Samverkan - positivt för hjälpsökande kvinnor 

Det har enligt Postmus m.fl. (2009) länge forskats om förekomsten av våld i nära relationer 

samt hur individer påverkas av våldet. Författarna menar att forskningen visar på att kvinnor 

som blivit utsatta för våld i nära relationer kämpar med såväl fysiska som psykiska problem 

som emotionella och ekonomiska svårigheter (Postmus m.fl. 2009:852). Denna forskning 

kallas för viktimologi och handlar om vetenskapliga studier av människors psykiska, fysiska, 

sociala och finansiella lidande orsakade av kriminalitet (Nilsson, 2003:27). En studie av 

Cooper m.fl. (2008) från Australien har visat att våld i nära relationer har fått ökad 

uppmärksamhet av både rättssystemet och socialtjänsten. Denna uppmärksamhet kan leda till 

utökad samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten och samverkan blir snarare ett 

måste än ett val (Cooper m.fl. 2008:295). För att på bästa sätt hjälpa en våldsutsatt kvinna är 

det viktigt att bemöta henne på ett korrekt sätt samt visa omtanke och förståelse för 

situationen.  
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Viktimologisk forskning har visat att bemötandet är en viktig del i ärendegången (Nilsson, 

2003:27). Den viktimologiska forskningen har stor betydelse för brottsoffer då de behöver få 

information om det egna ärendets utveckling, hur rättsprocessen fungerar samt vilka 

stödåtgärder som finns att tillgå (Nylén, 2014:207). En välfungerande samverkan mellan 

socialtjänsten och polismyndigheten, menar Eliasson (2010), kan i de flesta fall främja 

utredningsprocessen hos båda myndigheterna. Samverkan är nödvändig för att 

organisationerna ska klara sitt uppdrag och det är viktigt att klienten inte ”hamnar i kläm”, 

utan istället blir korrekt informerad om processerna (Eliasson, 2010:116). 

Bra relationer mellan myndigheter, där ibland socialtjänsten och polismyndigheten, kan 

främja arbetet med våldsutsatta kvinnor. Den australiensiska studien har även visat att 

samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten har varit nödvändig i vissa situationer 

då förövaren kan ha utövat våld mot såväl offret som socialsekreteraren. I dessa fall beskrev 

studiens deltagande respondenter att samverkan har varit transparent och en tydlig positiv 

relation har trätt fram (Cooper m.fl. 2008:299).  När en våldsutsatt kvinna bemöts på ett bra 

sätt av inblandade myndigheter kan det bli lättare för kvinnan att berätta vad hon har varit 

med om (Nylén, 2014:207 – 208). Ett informationsutbyte mellan socialtjänsten och 

polismyndigheten kan således främja en god samverkan (Cooper m.fl. 2008:301). 
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3. Teori 

I detta avsnitt presenterar vi samverkansteori samt nyinstitutionell teori vilket är studiens 

teoretiska ansats. Vi utgår ifrån Magdalene Thomassens (2007) resonemang om att teori 

behövs för att fördjupa kunskapen om och tolka respondenternas erfarenheter och perspektiv 

av samverkan. Detta för att få en ökad förståelse av det undersökta fenomenet (Thomassen, 

2007:34 - 35). Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av de teoretiska begrepp som vi 

återknyter till i resultat och analys. Detta för att tydliggöra kopplingarna mellan insamlad 

empiri och teori. 

3.1 Samverkansteori – Fem nivåer av samverkan 

Samverkan har, precis som Söderberg (2016) problematiserar, blivit en allt vanligare 

arbetsform i dagens välfärdssamhälle (Söderberg, 2016:45).  I likhet med Horwath och 

Morrison (2007) menar Eliasson (2010) att det finns fem olika nivåer för att förstå hur 

samverkan kan fungera. För att kunna tolka samverkan i vår studie har vi därför använt oss av 

Horwath och Morrisons (2007) modell av fem nivåer av samverkan. Modellen omfattar olika 

nivåer där en strävan av samverkan kan landa, och modellen kan då tolka samverkan utifrån 

teorin (Horwath & Morrison, 2007:56; Eliasson, 2010:39). Den första och lägsta nivån av 

samverkan är kommunikation. Den här nivån innebär att olika organisationer pratar med 

varandra om det behövs i enskilda individärenden, det finns alltså ingen överenskommelse om 

samverkan. Nivå nummer två är samarbete och det skiljer sig inte mycket från nivå ett 

bortsett från att intensiteten av kommunikation mellan olika organisationer har ökat något 

(Söderberg, 2016:45). Edvall Malm (2012) skriver att socialtjänsten och polismyndigheten 

fördjupar sitt samarbete kring enskilda ärenden som är aktuella för de båda myndigheterna. 

Den tredje nivån är samordning som avser ett strukturerat arbete tillsammans, men att inga 

vidare förbindelser finns mellan de inblandade aktörerna (Edvall Malm, 2012:26). Likt Edvall 

Malm (2012) menar Söderberg (2016) att samordning är då fler personer från olika 

organisationer och nivåer är involverade i samarbetet, men det är inte säkert att samverkan har 

formaliserats. Nivåerna sammarbete och samordning innehåller å ena sidan en ökning av 

kommunikation, å andra sidan är det också beskriviningar av hur lägre nivåer av samverkan 

kan se ut. I den fjärde nivån, koalition, är intensiteten i samverkan högre. Här finns 

gemensamma strukturer och ofta finns mer formaliserade avtal, samt att den enskilda 

verksamheten kan offra självständighet till förmån för samverkan. Den högsta nivån av 
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samverkan är integration. Integration innebär att det alltid finns en avtalad formaliserad 

samverkan mellan organisationer, vilken alltid går före den egna organisationens intressen. 

 Samverkan sker mellan organisationernas olika nivåer och beslut fattas alltid tillsammans 

(Söderberg, 2016:45; Edvall Malm, 2012:26). Även Eliasson (2010) lyfter fram integration 

som den högsta formen av samverkan. En integration mellan verksamheter innebär att de slås 

samman och delar på de tidigare separata arbetsuppgifterna, som genom integrationen blir 

allas delade ansvar (Eliasson, 2010:39).  

De fem formerna skiljer sig åt mellan myndigheterna och omfattningen av dem ökar stegvis i 

omfattning. (Eliasson, 2010:40). I likhet med Eliasson (2010) menar Edvall Malm (2012) att 

omfattningen av nivåerna ökar samt kan ses utifrån en pyramid (Se figur 1), där 

kommunikationen ligger längst ned, eftersom utan kommunikation finns ingen samverkan. 

Edvall Malm (2012) skriver att kommunikationen exempelvis kan användas i det vardagliga 

arbetet mellan socialtjänsten och polismyndigheten då de kommunicerar kring frågor som rör 

dem båda. Ju längre upp vi kommer i pyramiden, desto större blir samverkan mellan 

myndigheter. I den högsta nivån, integration, går samverkan alltid före organisationens egna 

intressen. Organisationer skapar tillsammans en ny identitet utifrån myndigheters olika 

samhällsuppdrag och lagstiftning (Edvall Malm, 2012:25–26). 

Figur 1 illustrerar Jan Horwath och Tony Morrisons (2007) fem nivåer av samverkan.  
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3.3 Samverkansteori – Fyra sätt att integrera samverkan 

När det talas om samverkan talas ofta även om begreppet integration, vilket är den högsta 

nivån i Horwath och Morrisons (2007) modell för att tolka samverkan. Integration innebär att 

olikartade delar förs samman till en helhet. På liknande sätt betyder begreppet integrering att 

föra samman olika delar eller olika aktörer till en större helhet. Samverkan inom den egna 

organisationen och även över organisationsgränser kan se olika ut baserat på hur aktörerna i 

samverkan är integrerade. Integrering kan ske både vertikalt och horisontellt. Vertikal 

integrering innebär att integreringen sker i en hierarkisk organisation, där de högre nivåerna 

styr de lägre. Horisontell integrering innebär att integrering istället sker genom 

kommunikation mellan olika aktörer och där frivilliga kontakter tas. Genom att kombinera 

inslag från både vertikal och horisontell integration kan fyra former av integration förklaras. 

Den första formen går ut på en låg grad av både vertikal och horisontell integrering, vilket 

innebär att det nästan inte finns någon integrering alls mellan organisationsgränserna 

(Axelsson & Bihari Axelsson 2013:19). Den andra formen innebär hög grad av vertikal 

integrering och låg grad av horisontell integrering. Detta är en form av integrering som finns i 

en hierarkisk organisation och innebär att högre nivåer i organisationen fattar beslut som 

sedan genomförs på lägre nivåer. Den tredje formen innebär en hög grad av horisontell 

integrering och låg grad vertikal integrering, vilket innebär att olika aktörer samarbetar 

tillsammans i ett närverk. Aktörerna har en vilja att arbeta tillsammans över 

organisationsgränserna i exempelvis team eller arbetsgrupper. Den fjärde formen innebär en 

hög grad av både horisontell och vertikal integrering, vilket i sin tur innebär en integration 

genom samverkan. Denna form av integrering är avancerad och bygger på en hierarkisk 

styrning i samordning med att aktörerna i samverkan har en vilja att arbeta tillsammans över 

organisationsgränserna. Den hierarkiska styrningen sätter ramar för det frivilliga samarbetet i 

samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson 2013:19–20).  

Utifrån denna teoretiska begreppsutredning kan samverkan definieras som en 

integrationsform med hög grad av både horisontell och vertikal integrering. Vad som i detta 

sammanhang anses vara med en ‘hög grad’ är en empirisk fråga. I praktiken finns olika 

former av samverkan, vilka kan innebära många olika kombinationer av vertikal och 

horisontell integration (Axelsson och Bihari Axelsson 2013:20). 
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3.4 Nyinstitutionell teori 

Samverkan kan även förstås utifrån nyinstitutionell teori. I början av 1960 - talet trädde 

nyinstitutionalismen fram och förändrade synen på omgivning samt förhållanden 

organisationer emellan. Organisationers omgivning kom att bli ett centralt begrepp och 

uppmärksamheten riktades mot institutionella faktorer (Johansson, 2006:17–18). 

Nyinstitutionell teori är det vanligaste analysverktyget i de studier som studerar socialtjänsten 

och andra människobehandlande organisationer, så som polismyndigheten (Johansson, 

2015:55). Organisationer är både tekniskt och socialt men också kulturellt beroende av sina 

omgivningar. Organisationer som har gemensamma egenskaper och tillsammans utgör den 

sociala miljön för dessa organisationer, kallas för organisatoriska fält (Johansson, 2015:53). 

Ett organisatoriskt fält innebär att ett kollektiv av organisationer arbetar med liknande 

arbetsuppgifter. Både socialtjänsten och polismyndigheten arbetar för att hjälpa och skydda 

utsatta individer, organisationerna arbetar således mot samma mål på en strukturell nivå. Inom 

de organisatoriska fälten finns det materiella, symboliska eller kulturella principer som styr 

organiseringen. Det ger ramar för vad en organisation, bör, kan eller inte kan göra samt ramar 

för vilka handlingar andra organisationer kan resp. inte kan ifrågasätta (Johansson, 2006:18; 

Grape, 2006:51). De organisationer som tillhör en viss bransch riskerar sin överlevnad om de 

avviker från fältets normer. I en organisations officiella struktur, det som visas utåt mot 

samhället och som därmed tolkas av samhället, skapas myter om hur en organisation bör se 

ut. Trots att två olika organisationer, så som socialtjänsten och polismyndigheten, fyller olika 

funktioner, bildar de tillsammans organisatoriska fält varav samhället skapar sig en bild av 

hur de här två organisationerna bör se ut (jmf. Johansson, 2015:52–53).  

Inom offentliga organisationer som är verksamma i samma organisatoriska fält finns en viss 

strävan efter ett nätverksorganiserat arbete genom samverkan (Grape, 2006:50). Ett begrepp 

som används för att kunna förklara vad som händer när olika organisationer samverkar är 

verksamhetsdomän. Begreppet fokuserar på det område som organisationerna avser att 

samverka om samt hjälper till att synliggöra vad som sker när organisationer samverkar runt 

ett gemensamt tema (Grape, 2006:53). Begreppet verksamhetsdomän kan användas när fokus 

ligger på de mål som organisationen önskar uppnå samt vilka funktioner som används för att 

nå dessa mål (Grape, 2006:54). I denna studie arbetar socialtjänsten och polismyndigheten 

mot samma mål, nämligen att hjälpa och skydda enskilda individer, exempelvis kvinnor som 

blivit utsatta för våld i nära relationer. Detta mål blir då myndigheternas organisatoriska fält. 
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Verksamhetsdomänen utgör konkreta arbetsuppgifter vilka utförs inom ett visst 

verksamhetsområde, polismyndigheten utför således sina arbetsuppgifter för att hjälpa och 

skydda den utsatta kvinnan och socialtjänsten utför sina. När organisationerna är överens om 

vem som ska utföra vilka arbetsuppgifter har en domänkonsensus skapats. Det har inte 

uppstått några konflikter och alla som arbetar i ärendet är medvetna om vem i 

personalgruppen som arbetar med vad. Om de inte förekommer en överenskommelse i 

personalgruppen skapas i stället en domänkonflikt (jmf. Grape, 2006:55).  

3.5 Sammanfattning 

I analysen av insamlad empiri har vi knutit an till Söderbergs (2010) olika nivåer av 

samverkan för att synliggöra vilken grad av samverkan som träder fram mellan socialtjänsten 

och polismyndigheten. Vi har även dragit kopplingar mellan studiens resultat och Horwaths 

och Morrisons (2007) fyra sätt att integrera samverkan. Inom den nyinstitutionella teorin har 

vi knutit an till Johanssons (2015), Grapes (2006) och Johanssons (2006) teori om 

organisatoriska fält samt verksamhetsdomän och domänkonsensus. 
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4. Metod och metodologi 

I följande avsnitt presenteras val av metod, urval av respondenter till vår studie samt 

genomförande av intervju. Här presenteras även de forskningsetiska överväganden som vår 

studie baseras på, en översikt av studiens validitet samt analys och bearbetning. Till sist 

presenteras vår metoddiskussion där vi lyfter fram de för och nackdelar samt svårigheter som 

synliggjorts, detta för att förtydliga processen under insamling av empiri. Samtliga rubriker 

har vi baserat på det vi anser är lämpliga metoder för att besvara de forskningsfrågor som vi 

har framställt. 

4.1 Val av metod  

Kvalitativ metod är användbart när vi önskar få kunskap om samhälleliga processer. Precis 

som alla empiriska forskningsprojekt är ambitionen för denna studie, att samla in kunskap om 

ett visst fenomen i samhället (Ahrne & Svensson, 2015:14 – 18). Denna studie ämnar 

undersöka samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten med hjälp av kvalitativ 

forskningsmetod som framhäver ord snarare än mätbara siffror i insamlingen av empirisk 

data. Metoden som används för insamling av empiri är kvalitativ intervju med öppna frågor 

samt intervjuguide (Bryman, 2016:378 – 381; Henricsson, 2012:165). 

Kvalitativ intervju är en flexibel metod för såväl intervjuare som respondent eftersom 

intervjuaren anpassar sig till den information som framkommer under intervjun. Genom 

intervjuer kan vi förstå respondenternas erfarenheter genom deras egen berättelse 

(Henricsson, 2012:167). Därför passar kvalitativ intervju vår studie, eftersom vi ämnar öka 

kunskapen om samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten genom deras 

erfarenheter och upplevelser. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) är de första 

minuterna av en kvalitativ intervju avgörande för dess resultat. För att respondenten ska känna 

sig bekväm med att berätta om sina åsikter, upplevelser och erfarenheter är det viktigt att de 

får en uppfattning av intervjuaren. God kontakt mellan intervjuaren och respondenten skapas 

genom att visa respekt, intresse och förståelse samt genom att lyssna uppmärksamt på vad hen 

har att säga. Det är viktigt att intervjuaren i början av intervjun informerar om studiens syfte 

och frågeställningar, användning av ljudinspelare samt om respondenten har några frågor. På 

samma sätt är det viktigt att även i slutet fråga om respondenten har några ytterligare frågor 

eller funderingar samt hur hen upplevt intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014:170–171). 
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Eriksson - Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att en annan fördel är att kvalitativ intervju 

öppnar möjligheter att variera fasta frågeställningar med öppna frågor samt följdfrågor. 

 Frågorna kan således anpassas efter respondent och situation eller eventuella tema som 

uppkommer (Eriksson – Zetterquist & Ahrne, 2015:37 – 38). Med hjälp av kvalitativ intervju 

kan intervjuaren samla viktig information för att ta reda på hur vidare det finns ett glapp 

mellan teori och verklighet. Respondenten ges möjlighet att fritt beskriva olika fenomen och 

sammanhang som hen anser vara betydelsefulla. Då respondenten får beskriva sin bild av 

verkligheten bidrar den insamlade data till att öka förståelsen för människors subjektiva 

erfarenheter. Den kvalitativa intervjun tillåter intervjuaren att vara följsam, vilket öppnar upp 

för en förståelse om hur den sociala verkligheten är konstruerad utifrån respondentens 

perspektiv (Lantz, 2013:42–43; Kvale & Brinkmann, 2014:41). Något som är viktigt att 

förhålla sig till i kvalitativa intervjuer är ordet objektivitet vilket i sig är en mångtydig term. 

En intervjuare kan vara mer eller mindre objektiv, vilket kan påverka intervjuns resultat. 

Kravet på objektivitet är etiskt, intervjuaren ska då inte ha något personligt förhållande till 

respondenten och inte heller framhäva sina personliga åsikter i frågan (Kvale och Brinkmann 

2014:291–292). 

Intervjuer bör alltid spelas in samt transkriberas, vilket betyder att intervjuaren skriver ner allt 

material från ljudfilen som spelats in under intervjun. Transkribering kan vara väldigt 

tidskrävande för intervjuaren (Silverman, 2013:208; Henricsson, 2012:172). Att transkribera 

är även viktigt då författaren kan se detaljer från intervjun. Olika läten som ”hm” och ”aa” 

kan vara avgörande i intervjuns fortsatta riktning då den guidas på ett annat sätt (Silverman, 

2013:208–209). I likhet med Silverman (2013) skriver Kvale (2007) att transkriberingsformen 

av en intervju beror på hur transkriberingen kommer att användas. En transkribering kan 

exempelvis vara precis, alltså där pauser, detaljer, känslor och skratt inkluderas samt “aa” och 

“mm”. Transkriberingen kan även skrivas som offentligt läsbara berättelser där endast 

meningar skrivs fram, där inga detaljer och pauser finns med (Kvale, 2007:95). I enlighet med 

Kvale (2007) menar Henricsson (2012) att olika nyanser i talet samt långa pauser i 

respondentens beskrivningar kan ge en bra grund för förståelsen av respondentens berättelse 

(Henricsson, 2012:172). I vår studie har vi valt att skriva fram vissa detaljer i intervjun så att 

det blir lättare för läsaren att se kontexten, exempelvis om respondenten tänker så har vi 

skrivit fram det hen uttrycker så som ”ehm” eller ”hmm, ja du, det var en svår fråga”. Utöver 

det är transkriberingen framskriven som väldigt precis (jmf. Kvale, 2007:95). 
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4.2 Urvalsprocess 

I den kvalitativa forskningsintervjun finns det ett antal steg att följa. För metod och 

urvalsprocess är de tre första stegens mest relevanta. Det första steget innebär att forskaren 

ska ha preciserat generella forskningsfrågor för studien, sedan ska relevanta platser och 

respondenter hittas. Sist ska insamlingen av relevant data ta plats med hjälp av de första två 

stegen (Bryman, 2016:378). Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen om samverkan 

mellan socialtjänsten och polismyndigheten. Därför valde vi att söka respondenter från dessa 

två myndigheter. Platsen för intervjuerna bestämdes i samråd med respondenterna. 

Urvalsprocessen för vår studie är målinriktad och det innebär att de myndigheter samt 

respondenter som vi har valt ut är av intresse för oss och har samhörighet med studiens 

frågeställningar (Bryman, 2016:407 – 408). I enlighet med Bryman (2016) skriver Silverman 

(2013) fram att genom målmedvetet urval välja vilka myndigheter vi vill intervjua, kan vi 

kontakta dem och sedan se vilka som vill vara med i studien. Ett målmedvetet urval hjälper 

oss att hitta respondenter som vi tidigare inte haft någon relation till. Dessa myndigheter har 

valts ut då de är mest sannolika att ge ökad kunskap om studiens syfte samt besvara 

forskningsfrågorna (Bryman, 2016:408; Silverman, 2013:203). De respondenter vi sökte 

önskade vi skulle arbeta med liknande ärenden, nämligen kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relationer. På socialtjänsten kontaktade vi vuxenenheten och inom polismyndigheten 

undersökte vi vem och/eller vilken avdelning som var bäst lämpad att kontakta. I enlighet 

med Silverman (2013) har vi valt att genom målmedvetet urval kontakta de myndigheter vi 

vill intervjua och sedan se vilka som vill delta i studien. Då vi tagit en första kontaktat till 

socialtjänsten och polismyndigheten kan vi använda oss av snöbollseffekten. Snöbollseffekten 

betyder att vi använder oss av det sociala nätverket hos den första kontakten, som sedan 

skickar oss vidare till andra personer som arbetar inom området. Ett exempel på 

snöbollseffekten är att använda e-mail adresser för att kontakta personer som i sin tur kan ge 

oss e-mail adressen till respondenter som kan delta i studien (jmf. Silverman, 2013:203). Vi 

har i vår studie kontaktat kommuner via kommunens växel som sedan kopplat oss till 

verksamhetschefen som i sin tur kopplat oss till socialsekreterare som arbetar inom 

vuxenenheten på socialtjänsten. Även kontakten med polismyndigheten skedde via växel och 

vidare genom snöbollseffekten (jmf. Silverman, 2013:203). 
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Vi väljer att utföra intervju med tre socialsekreterare samt tre poliser då vi anser att det är ett 

rimligt antal respondenter för studiens omfattning. Eftersom vi väljer två perspektiv för 

studien valde vi att dela upp respondenterna, så att hälften arbetade på socialtjänsten och 

resterande arbetade på polismyndigheten. Detta för att få ett så jämnt perspektiv som möjligt 

från båda organisationerna. Vid kontakten med respondenterna fick de ta del av ett 

informationsbrev(se bilaga 1 & 2). I brevet framgår det att deltagandet är frivilligt, kan 

avbrytas när respondenten helst önskar samt att inga uppgifter kommer att röjas i samband 

med studien. Alla namn i vår studie kommer därför att anonymiseras. För att öka chansen att 

få intervjua önskat antal respondenter kontaktade vi socialtjänsten och polismyndigheten 

inom ett tiotal kommuner. 

4.3 Genomförande av intervjuer 

Intervju som metod kan vara tidskrävande eftersom planering och att läsa in sig på det 

aktuella forskningsläget, urvalsförfarande, utförandet av intervjuerna samt transkribering av 

materialet tar olika lång tid (Henricsson, 2012:164). Eftersom metoden kan vara tidskrävande 

strukturerade vi en tidsplan för studien och dess intervjuer, så att vi hade en struktur att 

efterfölja. Vi valde även att inför intervjuerna förbereda en intervjuguide (se bilaga 3 & 4) för 

att lättare kunna styra in samtalet på de teman som vi önskar beröra. Guiden är tematiserad 

utifrån studien syfte för att hjälpa oss att besvara studiens forskningsfrågor: “Hur samverkar 

socialtjänsten och polismyndigheten i arbetet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer?” samt “Vilka förtjänster respektive begränsningar har samverkan mellan 

socialtjänsten och polismyndigheten?” (jmf. Bryman, 2016:469). Till skillnad från en 

strukturerad intervjumanual är intervjuguiden till den kvalitativa intervjun mer öppen och 

behöver inte efterföljas strukturellt. Under en semistrukturerad intervju har intervjuaren med 

hjälp av den framtagna guiden en ram att förhålla sig till och möjlighet att utveckla denna 

(Bryman, 2016:471). Även Henricsson (2012) och Silverman (2013) menar att intervjuguiden 

är ett hjälpverktyg för intervjuaren för att lättare kunna styra in samtalet på rätt spår vid 

behov. Guiden behöver således inte följas. Att ställa frågor utöver de från intervjuguiden är 

inte ett problem, utan snarare uppmuntras (Henricsson, 2012:167; Silverman, 2013:204). 

Respondenterna har i sin tur stort utrymme att formulera svaren på sitt egna sätt, vilket 

framhäver deras perspektiv på forskningsfrågorna (Bryman, 2016:471 – 472). 
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I utförandet av intervjuerna bestämde vi tillsammans med respondenterna tid och plats för 

intervjun, detta för att respondenten ska känna sig så bekväm som möjligt (Kvale & 

Brinkmann, 2014:170). I enlighet med Henricsson (2012) bör platsen för intervjun bestämmas 

i samråd med respondenten, hon menar även att samma intervjuplats kan med fördel användas 

till alla intervjuer. Detta då platsen kan möbleras för intervjuns syfte, teknisk utrustning kan 

placeras ut och intervjuaren behöver inte anpassa sig till nya platser varje gång (Henricsson, 

2012:170). Eftersom vi har utfört intervjuer i fyra olika kommuner har vi inte haft möjlighet 

att använda samma plats för intervjuerna. Vi har i stället anpassat platsen utifrån 

respondentens önskning samt tillgänglighet. I början av intervjun presenterade vi oss och 

berättade vem som gör vad och varför samt studiens syfte och frågeställningar så att det inte 

skulle uppstå något missförstånd. Vi informerade även om att de hade möjlighet att avbryta 

intervjun när de helst önskade. Vi frågade också om det var okej att vi spelade in samtalet för 

att sedan transkribera det. Vi placerade inspelningsverktyget på bordet mellan oss och 

respondenten så att alla skulle höras. Intervjuernas längd varierade mellan 30 och 45 minuter 

(jmf. Kvale & Brinkmann, 2014:170–171).  

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Vid forskningsstudier finns det ett antal forskningsetiska principer som bör följas 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). Än mer finns det i Sveriges rikes lag stadgat att forskare ska utföra 

etikprövning i forskning som avser människor. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor förklarar i den första paragraf vad lagen innehåller enligt följande: 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor 

och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke 

till sådan forskning. 

Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet 

vid forskning (SFS 2003:460). 

Det finns ett antal forskningsetiska principer som vetenskapsrådet lyfter fram som denna 

studie kommer att ta hänsyn till. De fyra grundprinciper för forskningsetik är 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. 

Informationskravet innebär att alla respondenter ska informeras om studiens syfte, 

deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta när de helst önskar. Vi kontaktade tänkta 

respondenter och frågade om de ville delta i studien, detta utfördes via telefon och mail. 

Respondenterna fick ta del av ett informationsbrev (se bilaga 1 & 2) vilket innehöll 



Josefin Svensson   

Mie Mäkinen 

25 

 

information om de forskningsetiska kraven. På så sätt blir respondenterna medvetna om de 

etiska kraven så att de inte ska känna sig tvungna att delta. När vi genomförde intervjuerna 

frågade vi om det var okej att vi spelade in samtalet samt om de hade några frågor innan vi 

startade intervjun. Detta gjorde vi för att uppfylla samtyckeskravet. Nyttjandekravet innebär 

att den empiri som samlas in till studien inte får användas i något annat syfte än för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002:7–14; Bryman, 2011:132). För att materialet 

inte ska kunna användas till något annat än denna studie förstördes det när studien var 

slutförd. Detta informerade vi respondenterna om vid respektive intervjutillfälle.   

Konfidentialitetskravet är ytterligare en etisk princip att ta hänsyn till som innebär att alla 

uppgifter som rör studiens deltagare alltid ska hanteras varsamt och oåtkomligt för obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2002:12; Bryman, 2011:132). Av denna anledning använder vi inte 

respondenternas riktiga namn, utan avidentifierar såväl respondenterna som kommunerna. 

Genom att avidentifiera respondenterna visar inte studiens resultat vem som har uttryckt vad, 

vilket medför att vi kan använda det insamlade materialet. 

Vi använder oss av inspelade och transkriberade intervjuer där egna upplevelser och 

erfarenheter ligger till grund för resultat och analys. Eftersom respondenterna uttrycker både 

positiva och negativa händelser inom sin arbetsplats och dess samverkan med andra 

organisationer kan känslig information framkomma. Socialtjänsten och polismyndigheten 

arbetar även under sekretess och valet att avidentifiera alla deltagare kan få dem att känna sig 

tryggare under intervjuernas gång. För att minska risken ytterligare att någon respondent ska 

känna sig utsatt var vår ambition att skicka ut materialet så att respondenterna kunde ta del av 

resultatet innan studien publicerades. Vi informerade respondenterna att vi, i mån av tid, 

skickar ut resultatet till dem. Dessvärre var det något som vi inte kunde genomföra (jmf. 

Bryman, 2011:131, 355; 418 – 419).  

4.5 Validitet 

En studie ska uppnå vissa krav på hur användbar och tillförlitlig den är, samt om den kan ses 

som generell inom ett specifikt socialt område, vilket kallas för studiens validitet (Lantz, 

2013:15). Studiens validitet handlar om att besvara forskningsfrågorna med så god kunskap 

som möjligt samt i precisionen med de verktyg som används för att hitta denna kunskap.  I vår 

studie används verktyget kvalitativ intervju, vilken kan ge god kunskap om ett eventuellt 

glapp mellan teori och verklighet. Validiteten kan öka genom ett noggrant urval av 

professionella respondenter, relevanta frågor under intervjun, en kombination av olika 
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kunskapskällor samt genom att noggrant utföra ett tillräckligt antal intervjuer (Jönsson, 

2010:31). I vår studie har vi valt ut respondenter på socialtjänsten respektive 

polismyndigheten och vi utförde sammanlagt sex intervjuer. Till vår hjälp hade vi med oss en 

intervjuguide (se bilaga 3 & 4) för att lättare hålla samtalet i linje med studiens 

forskningsfrågor (jmf. Jönsson, 2010:31). 

Validitet kan delas in i extern respektive intern validitet. Extern validitet kan även kallas 

överförbarhet och innebär att de upptäckter som görs i studien kan generaliseras från de 

enheter som har undersökts till andra som inte har undersökts (Jacobsen, 2012:171).  Genom 

att testa studiens externa validitet kan vi bedöma om studiens urval är representativt för en 

större grupp inom det område studien fokuserar på. Det kan dock vara problematiskt att 

generallisera en kvalitativ studie. När kvaliteten inom ett specifikt socialt område beforskas, 

läggs fokus på kvalitet och inte kvantitet. Samverkanskvaliteten från tre socialförvaltningar 

och tre polismyndigheter i södra Sverige behöver inte se likadana ut som i övriga Sverige 

(jmf. Jacobsen, 2012:171). Fokus här kommer därför läggas på intern validitet, som även kan 

kallas bekräftbarhet och handlar om huruvida resultaten i studien uppfattas som riktiga. Är 

beskrivningen av vårt fenomen riktig? (Jacobsen, 2012:161). Intern validitet handlar om 

huruvida ett fenomen har beskrivits på ett korrekt sätt, medan extern validitet undersöker om 

studien kan ses ur ett större sammanhang (Jacobsen, 2012:163–134, 171).  

Att fastställa en intervjumetods interna validitet är ofta mer komplicerat än att försäkra sig om 

metodens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014:226). Validitet genomsyrar hela 

forskningsprocessen och kan delas in i de sju stadierna tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys, validering och rapportering Det första stadiet, tematisering, innebär att 

undersökningens validitet är beroende av hur väl teoretiska antaganden är uppbyggda och att 

de teoretiska förutsättningarna kan dedukteras till studiens frågeställningar (Kvale & 

Brinkmann, 2014:297). Det andra stadiet, planering, handlar om hur adekvata 

intervjumetoden och intervjudesignen är för studiens ämne och syfte. Etiskt sett ska en valid 

forskningsdesign producera kunskap som är användbar för människor och samtidigt minimera 

eventuella skadliga konsekvenser. Det tredje stadiet, intervju, innebär att validitet handlar om 

tillförlitligheten i intervjupersonernas rapporter och kvalitén på själva intervjuerna. Denna 

granskning kan ske genom en ständig valid kontroll av den information som samlats in och en 

nogrann utfrågning om meningen i det som sägs (Kvale & Brinkmann, 2014:298).  
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Det fjärde stadiet, utskrift, handlar om frågan av vad som är en valid översättning från 

muntligt till skriftligt språk, vad gäller valet av språklig stil för utskriften. Det femte stadiet, 

analys, handlar om hur valida de frågor är som ställs till en text och om logiken i de gjorda 

tolkningarna är hållbar. I det sjätte stadiet, validering, ingår en klok bedömning av vilken 

form av validering som är relevant i en specifik undersökning och hur väl en valid 

undersökning görs av studien. Det sjunde och sista stadiet, rapportering, handlar om hur 

studien ger en valid redogörelse för studiens huvudresultat. På det sätt studiens redogörelse 

framställs kan påverka läsarnas roll i valideringen av resultaten (Kvale & Brinkmann, 

2014:298). 

Genom att utgå från de här sju stadierna i validitetsprövningen kan vi göra studien ytterligare 

valid. Stadierna hjälper oss att validitetspröva hela studien och på så sätt hamnar inte vissa 

delar av studien i skymundan. Vår studie är således beroende av att teorin är väl underbyggd, 

att den metod vi valt är lämplig för studiens syfte samt är etiskt försvarbar. För att försäkra 

oss om studiens validitet har vi använt oss av relevant litteratur för att underbygga vår metod 

samt följt vetenskapsetiska rådets riktlinjer. Det är även av stor vikt att informationen som 

framkommer i våra intervjuer samt transkribering ska vara valida, frågorna som ställs till 

respondenterna ska vara relevanta och genomarbetade samt att presentationen av resultat och 

analys ska vara relevant gentemot intervjuerna (jmf. Kvale och Brinkmann, 2014:297 - 298). 

Vi valde därför att förbereda en intervjuguide (se bilaga 3 & 4) som komplement till metoden, 

detta för att tydliggöra frågorna samt temat för intervjun. I och med att validiteten är inbyggd 

i forskningsprocessen sker en ständig kontroll av resultatet så att studien blir rimlig, 

tillförlitlig och trovärdig (jmf. Kvale & Brinkmann, 2014:298–299). 

4.6 Förförståelse 

Genom vår socionomutbildning har vi fått en förförståelse om samverkan mellan 

socialtjänsten och polismyndigheten, framförallt under vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU). Vi utförde vår VFU på socialtjänsten i två mindre kommuner i Sverige. En av oss var 

endast på barn och familj-enheten på individ och familj förvaltningen och en var mer eller 

mindre verksam på alla enheter på socialtjänsten. Under vår VFU medverkade vi i diverse 

möten med såväl klienter som personal, och fick en bra insyn i hur arbetet fungerade både 

internt och externt. Under de fyra månader som vi hade VFU fick vi till oss att det fanns 

samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten, men främst gällande barnärenden. De 

båda kommuner som vi var verksamma i hade kontakt med polismyndigheten via telefon eller 
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fax, men vi kunde förstå att kontakten, och även samverkan, inte var så omfattande. Vi fick 

båda uppfattningen om att den största kontakten med polismyndigheten skedde mellan dem 

och socialtjänstens barnhandläggare, samt att socialtjänstens handläggare önskade en bättre 

fungerande samverkan. Många tyckte att det ibland tog för lång tid innan viktig information 

nådde fram till socialtjänsten och uttryckte att de inte visste varför.  

Den största delen av vår förförståelse handlar om samverkan mellan socialtjänstens 

barnhandläggare och polismyndigheten, därför valde vi att fokusera på samverkan rörande 

kvinnor i åldrarna 21 år och uppåt. Den förförståelse som vi har med oss kan komma att 

påverka insamling och analys av empiri. Vi anser att vår förförståelse inte påverkar utförandet 

av studien på samma sätt än om vi hade lagt studiens fokus på ärenden som rör endast barn. 

Förförståelsen har även hjälpt oss att välja ut väsentliga respondenter för studiens syfte samt 

hjälpt oss att sätta de intervjusvar som vi erhållit i relation till de kunskaper som vi har med 

oss Förförståelsen har således hjälpt oss att förbehålla oss kritiska i arbetsprocessen och 

bearbetningen av inhämtat material. 

4.7 Analys och bearbetning 

Genom att intervjuaren själv transkriberar intervjun återskapas minnen, och i samband med 

transkriberingen kan intervjuaren starta en analys av det som sagts i intervjun (Kvale 

2007:95). Henricsson (2012) lyfter också fram att analysen påbörjas i samband med 

transkriberingen, hon menar att genom en kombination av att lyssna och skriva ner ordagrant 

återges en upprepning av intervjun (Henricsson, 2012:172). När vi transkriberade de 

inspelade intervjuerna delade vi upp dem mellan varandra så att vi hela tiden delade på 

arbetet.  

Den metod som vi använder vid analysen av transkriberad data är tematiserad analys. 

Tematisk analys är ett av de vanligaste angreppssätten vid analys av kvalitativa studier. 

Analysmetoden innebär att författarna söker efter teman som kan liknas vid koder. Det är ett 

sätt att tänka när det gäller hanteringen av data och teman. Koderna kan exempelvis vara 

centrala kategorier, uttryck, likheter eller skillnader där analysen delas in under respektive 

tema (Bryman, 2011:528–529). Likt Bryman (2011) skriver Rennstam och Wästerfors (2011) 

att genom kodning kommer författaren nära texten och ett verktyg för tematiseringen kan vara 

att skriva kommentarer i marginalen (Rennstam & Wästerfors, 2011:198). Under 

transkriberingen samt analysens gång markerade vi meningar och ord i 
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transkriberingsdokumentet. Sedan skrev vi till kommentarer för att lätt hitta tillbaka vid 

bearbetningen av materialet som vi sedan kopplade till teori och tidigare forskning.  

Då vi söker teman kan vi leta efter repetitioner, lokala typologier eller kategorier, metaforer 

och analogier, övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknade data samt 

teorirelaterat material. Repetitioner innebär teman som återkommer flera gånger under 

analysen. Lokala typologier eller kategorier innebär obekanta uttryck, lokala uttryck eller 

uttryck som används på ett ovanligt sätt. Metaforer eller analogier är på det sätt 

respondenterna återger sina egna tankar i former av metaforer eller analogier. Övergångar 

innebär hur teman förändras i utskrifterna eller i annat material. Likheter och skillnader 

innebär en undersökning av hur respondenterna diskuterar ett tema på olika sätt som skiljer 

sig från varandra, eller en undersökning av hela texter för att se deras likheter och skillnader. 

Språkliga kopplingar innebär en genomgång av ord som “därför att” eller “på grund av” 

eftersom de här orden kan lyfta fram kopplingar i respondenternas medvetanden. Saknade 

data innebär en reflektion av vad som inte finns med i datamängden, vad tar 

intervjupersonerna inte med i sina svar? (Bryman, 2011:529). Teorirelaterat material innebär 

att samhällsvetenskapliga begrepp används som en utgångspunkt för teman (Bryman, 

2011:530). Under vår analys såg vi att många respondenter hade använt liknande 

formuleringar samt att det fanns många likheter i deras upplevelser och erfarenheter av 

samverkan. Utifrån detta kunde vi sedan utforma och tematisera studiens resultat och analys. 

4.8 Metoddiskussion 

Den metod som vi valde för att samla empiri till vår studie är kvalitativ intervju med 

intervjuguide (Se bilaga 3 & 4). Vi anser att kvalitativ intervju var ett bra metodval för vår 

studie eftersom vi ville synliggöra såväl socialtjänstens som polismyndighetens perspektiv på 

samverkan. Metoden gav våra respondenter utrymme att utveckla sina upplevelser och 

erfarenheter av den samverkan som de själva deltagit i. Inledningsvis var vår ambition att 

intervjua sex till åtta respondenter inom samma kommun, tre till fyra socialsekreterare samt 

tre till fyra poliser. En problematik som vi upptäckte i den första kontakten med tänkta 

respondenter var att det inte fanns så många socialsekreterare samt poliser inom samma 

kommun som hade möjlighet att ställa upp. För att lösa problemet breddade vi vårt urval och 

kontaktade ett tiotal kommuners socialförvaltning samt polisstation. Vi började med att 

kontakta kommunens växel för att sedan slussas vidare till behörig person genom 

snöbollseffekten (jmf. Silverman 2013:203).  
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Slutligen fick vi kontakt med sex respondenter i fyra kommuner, tre socialsekreterare i två 

olika kommuner samt tre poliser i två olika kommuner. Genom att urvalet ändrades har vi nu 

fått en bredare bild av socialtjänstens samt polismyndighetens erfarenheter och uppleverlser 

av samverkan. Ändringen har således inte medfört några negativa konsekvenser. Inför 

intervjuerna valde vi att dela upp oss i huvudintervjuare samt observatör, detta för att det 

skulle vara lätt för respondenten att prata med en av oss åt gången. Denna uppdelning visade 

sig vara hjälpsam under intervjuerna då vi inte avbröt varandra och det var lättare att hålla en 

struktur på intervjun. 

Ytterligare en utmaning med vår studie har varit att begreppet våld i nära relationer är relativt 

brett och många respondenter har reagerat på detta.  Med denna anledning har vi, under de 

intervjuer som vi utfört, tillsammans med respondenten samtalat kring studiens fokus på 

samverkan så att det inte ska förekomma några missförstånd. Innan vi utförde någon intervju 

frågade vi respondenten om hen tagit del av informationsbrevet (se bilaga & 2) som vi 

tidigare skickat ut. Om det visade sig att respondenten inte tagit del av brevet hade vi ett med 

oss. När vi bekräftat att respondenten tagit del av informationen i brevet frågade vi om det var 

okej att vi spelade in intervjun för att sedan transkribera den.  
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5. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys vilket baseras på insamlad empiri. 

Resultatet och analysen är problematiserad utifrån teori samt tidigare forskning. Avsnittet är 

tematiserat utifrån de frågeställningar och tema som finns i intervjuguiden (se bilaga 3 & 4). 

Det första vi presenterar är hur samverkan kan se ut mellan socialtjänsten och 

polismyndigheten. För att förtydliga hur en samverkan kan upprättas börjar vi med att ta reda 

på hur respondenterna tycker att lag om samverkan följs. Under andra rubriken presenteras de 

förtjänster med samverkan som respondenterna har upplevt och erfarit med socialtjänsten 

respektive polismyndigheten. Därefter lyfter vi fram vilka begränsningar inom samverkan 

som respondenterna har erfarenhet av. Till sist presenterar vi hur respondenterna tycker att 

den befintliga samverkan kan utvecklas.  

För att synliggöra både socialtjänsten och polismyndighetens perspektiv, upplevelser och 

erfarenheter av samverkan har vi valt att lyfta fram ett flertal citat från båda myndigheterna. 

Vi tycker att det är viktigt att påvisa likheter och skillnader mellan respondenterna från 

socialtjänsten respektive polismyndigheten. För att ge en bra grund för förståelsen av 

respondenternas berättelser har vi valt att skriva citaten ordagrant (jmf. Kvale, 2007:95; 

Henricsson, 2012:172). Respondenterna i vår studie benämns som socialsekreterare 1 – 3 

samt polis 1 – 3 för att alla deltagande kommuner och respondenter är anonyma.  

5.1 Samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten 

Under våra intervjuer utförda med respondenter från socialtjänsten och polismyndigheten tog 

vi upp att samverkan är lagstadgat i såväl Förvaltningslagen som i SoL och Polislag. Frågan 

vi ställde var om respondenterna tycker att dessa lagar efterföljs i deras arbete. 

Respondenterna från socialtjänsten uttryckte en tveksamhet till att lagarna efterföljs. Citaten 

nedan visar hur socialtjänsten svarade på frågan. 

Med polismyndigheten, ja… […] det vi samverkar mest är ju när vi tänker skydd. 

(Socialsekreterare 2) 

Jag vet inte om jag kan svara på det, inte eftersom jag inte vet vad det står i den lagen som 

du syftar till. För vi har ingen nedskriven riktlinje […]en som hade jobbat här lite länge 

skulle ju säkert ringa och rådfråga då, men vi har ju inget upparbetat utan det är utefter hur 

det kan bli. Utifrån situation till situation. (Socialsekreterare 3) 
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Respondenterna från polismyndigheten upplevde istället att lagarna följs.  

[…] ja alltså det efterlevs ju på den nivån att man håller på sina lagar, så kan man ju säga då 

och då kan det ju bli att vi inte får ut det vi behöver då. Det är inte så ofta nu, det var mer 

förr. Det går bättre nu för det är ju annan lagstiftning gällande samverkan än vad det var för 

10 år sedan. Det är ju lite skillnad, men det kan ju fortfarande vara lite problem ibland. 

(Polis 1) 

Ja, det tycker jag faktiskt. Det går liksom inte att jobba med det annars. Det är för att det 

hänger ihop. (Polis 2) 

Citaten ovan påvisar en skillnad mellan respondenterna från socialtjänsten och 

polismyndigheten, där socialsekreterarna inte är lika säkra på att lagen efterföljs. 

Socialsekreterarna menar att myndigheterna inte har någon upparbetad samverkan utöver att 

de ber om hjälp vid skydd eller vid behov av råd. Poliserna upplever att lagen följs samt att en 

god samverkan är upprättad myndigheterna emellan. Respondenternas upplevelser kan 

relateras till Löfströms (2010) begrepp gränsarbete. Eftersom socialsekreterarna lyfter fram att 

de samverkar vid behov av skydd eller råd så använder de gränsarbetet för att ha kontroll på 

organisationens gränser samt att inte överskrida dem mer än nödvändigt (jmf. Löfstöm, 

2010:34). Poliserna beskriver ett liknande tänk samtidigt som de menar att utan samverkan 

går det inte heller att utföra sitt arbete. I likhet med Eliasson (2010) som även hon menar att 

samverkan är en nödvändighet för att organisationerna ska kunna utföra sitt uppdrag, vilket 

här är att hjälpa kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. 

Samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten kan organiseras på olika sätt. Ett sätt 

att organisera samt dela kunskap i specifika ärenden är via samverkansmöten. Både 

respondenterna från socialtjänsten och polismyndigheten menar att det inte förekommer 

många möten, utan att den samverkan som finns sker från ärende till ärende.  

[…] nej, nått sånt forum har vi inte, där vi liksom sitter från vår förvaltning tillsammans 

med aa, vissa poliser och pratar om just den här typen av ärenden. [...] finns det tidigare 

våldsbrott och våldsproblematik och sånt så ja, då är det väl jättebra information för oss att 

få och det får vi först när vi tar en kontakt med polismyndigheten så att dom i sådana fall 

kan berätta om det finns nått. [...] för att liksom, kunna bolla tankar och idéer med 

polismyndigheten i det. (Socialsekreterare 2) 
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Uppgifter som vi inte har med att göra, det bryr vi ju oss inte om utan det är ju någonting 

som angår brottet då så att säga då. Eh, så det begär vi ju ut handlingar för [...]. (Polis 1) 

Respondenterna från polismyndigheten lyfter också fram att samverkan kan ske även 

utanför ärenden. Polis 1 berättar i citatet nedan att samverkan kan vara i förmån även 

för yrkesverksamma inom de olika myndigheterna.  

[…] vi bestämmer oftast själva liksom att vi ska kanske träffas då personalen. Min personal 

och deras personal. Det är mycket för att det börjas folk och det slutar folk och det är 

mycket lättare att jobba när man har ett ansikte på någon och man vet vilka det är, det blir 

mycket lättare. Så det händer lite titt som oftast att vi träffar socialen just för att mötas om 

sådana saker. (Polis 1) 

I ovanstående citat kan vi se vikten av att de samverkande aktörerna som samverkar över 

myndighetsgränserna har en bekantskap med varandra. Citaten kan beskrivas i likhet med 

Eliasson (2010) som menar att samverkan kan organiseras på olika sätt och att organiseringen 

kan vara antingen enkel eller intensiv. Respondenterna i vår studie ger uttryck för att en 

enklare form av samverkan finns upprättad myndigheterna emellan. Vi kan här urskilja två av 

de fem nivåer som Horwath och Morrison (2007) beskriver, nämligen den första nivån som är 

kommunikation samt den andra nivån som är samarbete. Kommunikation innebär att 

socialtjänsten och polismyndigheten pratar med varandra vid behov i enskilda individärenden. 

Samarbete som är den andra nivån innebär att graden av kommunikation har ökat mellan 

organisationerna. Utöver en ökad grad av kommunikation är det inte något som skiljer 

nivåerna åt då det inte finns någon överenskommelse om samverkan (Söderberg, 2016:45). 

Inom dessa nivåer fördjupar organisationerna sitt samarbete i enskilda ärenden, exempelvis 

när utredning påbörjas hos både socialtjänsten och polismyndigheten. Då kan de kontakta 

varandra för information om ärendet, begära ut handlingar eller stötta kvinnan vid behov (jmf. 

Edvall Malm, 2012:26). Genom gott samarbete och god kommunikation kan socialtjänsten 

och polismyndigheten lättare organisera samverkansarbetet samt hitta gemensamma 

arbetsformer. Detta för att upprätta en så bra samverkan som möjligt (jmf. Löfström, 

2010:11). Många av respondenterna uttryckte att de skulle vilja ha fler möten med varandra 

för att lära sig mer om den andra myndighetens utredningsarbete, både för organisationens 

skull men också för att kunna göra ett bättre och mer informativt arbete med kvinnan.  
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Respondenterna menar att de inte arbetar med några övergripande riktlinjer utan med fysiska 

ärenden. Utifrån vad respondenterna har lyft fram syns dels en medvetenhet inom 

polismyndigheten men också en ovisshet inom socialtjänsten gällande samverkan på en högre 

nivå. Citaten nedan illustrerar respondenternas tankar om samverkan på en högre nivå. 

[…] vi är också handläggare så att vi sitter ju inte på några samverkansmöten och drar upp 

stora riktlinjer för framtiden utan vi jobbar med fysiska ärenden. (Polis 3) 

Men jag tänker så här att det är ju frågan om det är mer på ledningsnivå så att jag faktiskt 

inte vet det. (Socialsekreterare 1) 

I citaten ovan kan vi se att respondenterna lyfter fram sin upplevelse av vilken nivå av 

samverkan som finns inom och mellan organisationerna. Detta kan ses i likhet med 

Söderbergs (2016) beskrivning av den fjärde samverkansnivån, koalition. Respondenterna 

lyfter fram att det kan finnas samverkansmöten på en högre nivå där de övergripande 

riktlinjerna för samverkan för respektive myndighet utvecklas. Inom den högre nivån finns en 

intensiv nivå av samverkan där ledningen strukturerar formaliserade avtal mellan 

myndigheterna (jmf. Söderberg, 2016:45). Detta är, som respondenterna beskriver, inte deras 

huvudsakliga uppgift. Socialtjänsten och polismyndigheten samverkar i aktuella ärenden vid 

behov. 

5.2 Förtjänster och begränsningar med samverkan 

Respondenterna pratar om hur de upplever samverkan och dess fördelar. En likhet som vi kan 

se i intervjuerna är att de flesta respondenterna påpekar att den största samverkan mellan 

socialtjänsten och polismyndigheten är när det handlar om personskydd. Exempelvis om en 

kvinna behöver komma hemifrån för att hon utsätts för våld i en nära relation och därmed 

behöver skyddat boende.  

 [...] på det sätt som vi samverkar mest med polismyndigheten så är det väl egentligen inte 

utifrån att göra en polisanmälan. Utan det vi samverkar mest är ju när vi tänker skydd. För 

att ta hjälp av polismyndigheten och den kunskapen som dom eventuellt har om dom här 

personerna är vi gör våra bedömningar om hur vi ska hantera situationen. [...] det vi 

samverkar mest är ju när vi tänker skydd. (Socialsekreterare 2)  

[...] då handlar det ju oftast om att bilda sig en uppfattning om hur rädda kvinnorna är. Och 

att då först o sta få dom att kanske få ett skyddat boende eller någonting sånt, det är ju jätte 

viktigt. Ehm, för sedan kan man jobba i lugn och ro bara man vet att dom är skyddade så 
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man vet att det inte händer någonting, det är det absolut första och då har vi mycket 

samarbete med socialen. (Polis 2) 

En likhet som vi kan se hos såväl socialtjänsten som polismyndigheten är att respondenterna 

från båda organisationerna uttrycker att den samverkan som finns är välfungerande. Alla 

respondenterna påpekar att när det uppstår ett behov av samverkan mellan socialtjänsten och 

polismyndigheten går det oftast snabbt att komma igång. Respondenterna lyfter fram att både 

socialtjänsten och polismyndigheten ställer upp och hjälper varandra. I och med att de båda 

myndigheterna är hjälpsamma gentemot varandra blir också resultatet bättre för den enskilda 

individen. 

[…] skyddspolismyndigheten är ju, dom samverkan ju på ett jättebra sätt. Dom finns liksom 

alltid där. Så det tycker jag inte behöver utvecklas mer, utan det fyller sin funktion så. 

(Socialsekreterare 1) 

Jag tycker det fungerar bra, polismyndigheten har varit väldigt flexibel och hjälpsam. Och 

när vi behövt och planera upp skydd runt en kvinna, så har dom kommit hit och aa, hjälpt 

till på bästa sätt helt enkelt. (Socialsekreterare 3) 

[…] i dom ärenden som vi har haft full samverkan har det blivit ett bra resultat. (Polis 3) 

Vi har ju så hemskt mycket ärenden tillsammans med dom och vi jobbar ju med samma 

människor, och för att få det bra för den människan, för det är till syvene och sist tredje 

man då som vi jobbar för ju egentligen. […] Vi kan ju hjälpa varandra väldigt mycket. 

(Polis 1) 

Det respondenterna menar i citaten ovan kan vi relatera till Johansson (2015), nämligen att 

organisationer som delar kunskap samt har gemensamma egenskaper utgör så kallade 

organisatoriska fält (Johansson, 2015:53). Organisatoriskt fält innebär även att fler 

organisationer arbetar mot samma mål, som exempelvis socialtjänsten och polismyndigheten 

som arbetar för att hjälpa och skydda utsatta individer. När fokus ligger på organisationernas 

gemensamma mål samt hur de tillsammans ska kunna nå målet har det uppstått en 

verksamhetsdomän (jmf. Grape, 2006:54). Utifrån respondenternas erfarenheter av en väl 

fungerande samverkan kan vi se i likhet med Grape (2006) att organisationerna har utvecklat 

en domänkonsensus, de är alltså överens om vilken organisation som ska utföra vilka 

arbetsuppgifter. 
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Fler av respondenterna uttrycker att samverkan har många fördelar men det är inte någon som 

kan ge ett konkret exempel. Den främsta förtjänsten med samverkan som respondenterna 

lyfter fram är kunskapsutbyte. 

Vi kan ju hjälpa varandra väldigt mycket. Det är alltid fördelaktigt och ha samverkan, 

tycker jag, på ena eller andra sättet. Det kan vara småsaker det kan vara större saker. Men 

jag har inte nått konkret skilt ärende så som jag… nej, det kan jag inte komma på [...] (Polis 

1) 

[...] ju fler personer som liksom får informationen och som kan liksom reflektera och 

liksom komma med sitt ställningstagande, ju mer aa, rättssäkert och tryggt blir det väl för 

dom vi jobbar med tänker jag. Så det är väl en jättestor förtjänst man har att kunna ta 

kontakt med polismyndigheten och få deras syn på det. (Socialsekreterare 2) 

Vi kan se att respondenterna lyfter fram vikten av samverkan, men att de trots detta inte kan 

ge ett konkret exempel på de fördelar samverkan kan medföra. Ovanstående citat kan vi 

relatera till Charles mfl. (2011) studie om interprofessionell praktik för studenter. Studien 

visade att interprofessionell praktik gav en djupare förståels för kunskapsutbyte. Professioner 

kan genom att utbyta information hjälpa varandra samt stärka befintlig samverkan mellan 

myndigheterna (jmf. Charles m.fl. 2011:580). Respondenterna berättar att det finns tydliga 

gränser mellan socialtjänsten och polismyndigheten, vilket en socialsekreterare beskriver som 

två revir. Polismyndigheten arbetar mot sina mål som de anser viktiga, medan socialtjänsten 

arbetar mot sina mål och prioriteringar. Respondenterna från socialtjänsten lyfter fram att de 

arbetar mycket med samtal för att förstå problemet och sedan arbeta mot att förändra till det 

bättre. Respondenterna från polismyndigheten beskriver att de arbetar med att hjälpa enskilda 

individer, lösa brott och väcka åtal. Socialsekreterare 3 menar att de båda myndigheternas 

utredningarbete ser annorlunda ut och att socialtjänstens utredningssamtal kan förstöra 

polismyndighetens egna utredningarbete.  

[…] det är lite så här revir tänkeri kan det vara. Juste, och andra svårighet med 

polismyndigheten och socialtjänsten som jag tycker har blivit bättre nu, men det är det 

här… alltså polismyndigheten, deras mål är ju på något sätt att både fånga boven men, och 

så göra en så bra utredning som möjligt så att det ska kunna väcka åtal och gå till fällande 

dom. Medan vårt syfte det är ju att skydda så bra som möjlig och det gör ju att vi ibland inte 

får prata med dom inblandade, alltså det blir ju… både för att det kan vara försett med 

sekretess, men också så, vi förstör utredningsarbetet om vi pratar för mycket. Och där kan 

det bli en krock, liksom, vilket är viktigast? Dom tycker såklart att deras är viktigast och vi 

tycker vårat är viktigast. (Socialsekreterare 3) 
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Citatet ovan kan kopplas till Jacobsen & Thorsvik (2014) vilka menar att kommunikationen 

avtar om verksamhetsgränser korsas. De menar att personerna inom den egna verksamheten 

har ett gemensamt språk som de erhållt genom deras utbildning, erfarenheter och intressen. 

Socialsekreterare 3 berättar att socialtjänstens utredningsarbete grundas i samtal med offret, 

medan polismyndighetens utredningsarbete grundas i polisförhör. Respondenterna från 

socialtjänsten problematiserar vems utredningsarbete som är viktigast då ärendet ses ur två 

olika perspektiv. Kommunikation är grundläggande för en välfungerande samverkan, men det 

kan också uppstå missförstånd om kommunikationen mellan myndigheterna är bristfällig 

(jmf. Jacobsen & Thorsvik, 2014:269). 

Ytterligare en begränsning i samverkansarbetet som respondenterna från polismyndigheten tar 

upp är att när ett samverkansmöte äger rum är många människor inblandade. Eftersom det är 

så många som ska delta i mötet kan det bli svårt att få till stånd. Polis 3 berättar nedan att det 

kan vara problematiskt att samla ihop de nämndemän som fattar beslut.  

Det drar ut på tiden, det tar kanske två dagar innan man kan kalla ihop alla. [...] Nu vet jag 

att det ska vara politisk styrning för att det ska vara rättssäkert och så här. Men sen får man 

också tänka på andra vågskålen. Om en ung tjej, [...] ska giftas bort i ett annat land, hon är 

svensk medborgare, så då tycker jag att man ska agera väldigt skyndsamt och sen får man ta 

det andra efter så. (Polis 3) 

Ovanstående citat kan tolkas utifrån Axelsson och Bihari Axelssons (2013) beskrivning av 

vertikal och horisontell integrering. Vertikal integrering sker i en hierarki där de högre 

nivåerna styr de lägre. Polis 3 berättar att det finns en högre politisk styrning som fattar beslut, 

vilka befinner sig högre upp i hierarkin. Dessa belsut verkställs sedan av socialtjänsten eller 

polismyndigheten. När den politiska styrningen ska fatta beslut kan det dröja några dagar 

innan de samlas, trots att ett beslut kan behöva fattas samma dag. Precis som citatet ovan 

beskriver så finns en politisk styrning för att ärenden och dess utredningar ska ske rättssäkert. 

Här upplever respondenten att det uppstår begränsningar med samverkan då det kan ta tid att 

samla alla involverade parter (jmf. Axelsson & Bihari Axelsson, 2013:19–20). 
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På ett liknande sätt berättar polis 1 nedan att det är svårt att samla ihop alla i arbetsgruppen till 

ett gemensamt samverkansmöte. Det finns alltid någon som inte kan närvara på mötena då det 

måste finnas poliser på plats på myndigheten ifall någonting skulle hända.  

Sen är det som så att om man ska ha dom här samverkansmötena ska hela gruppen vara med 

och hur ofta hinner vi gå någonstans hela gruppen? (Polis 1) 

Det polis 1 berättar i citatet ovan kan även det kopplas till Axelsson och Bihari Axelssons 

(2013) modell av fyra former av integrering. Här problematiserar respondenten inte vertikal 

integrering utan istället att begränsningen ligger i svårigheten att samla hela arbetsgruppen för 

att ha ett gemensamt samverkansmöte. Polis 1 beskriver här en viss grad av horisontell 

integrering vilket Axelsson och Bihari Axelsson (2013) menar är en kommunikation mellan 

aktörer snarare än styrning uppifrån och ner. Respondenterna från polismyndigheten lyfter 

således fram såväl vertikal som horisontell integrering i organisationen. 

5.3 Utveckling av samverkan 

Hur upplever du att samverkansarbetet med polismyndigheten kan utvecklas? var en fråga vi 

ställde till våra respondenter. Något som respondenterna då tog upp var att tiden är knapp och 

att det inte finns tillräckligt med resurser för att få en så fungerande samverkan som önskas. 

Respondenterna från polismyndigheten berättar att de behöver mer resurser och att 

resursfrågan är en del av det som hämmar samverkan.  

Alltså problemet som vi har hela tiden det är ju det att vi är så kort om folk, allihopa, vi 

jobbar halvt ihjäl oss. Det finns liksom aldrig resurser. Mer resurser skulle jag vilja ha 

förstås. Det finns aldrig resurser så det räcker till alltså. [...] för det, det är ju inte bara att 

samverka och träffas, det ska planeras det här mötet och det ska, man ska boka in det och 

man kanske ska fixa kaffe och ni vet dom här, det tar tid alltså. Så, och tillslut är man i ett 

ekorrhjul när man inte hinner med. Det kan jag tänka mig att jag skulle vilja ha lite mer i så 

fall. (Polis 1)  

Även socialtjänsten upplever att det inte finns tillräckligt med tid. I likhet med Charles m.fl. 

(2011) kan övriga professioner, så som polismyndigheten, utvecklas i sitt dagliga arbete om 

socialtjänsten delar med sig av sina kunskaper om professionen (jmf. Charles m.fl. 2011:583 - 

585). Samverkan kan då skapa en större förståelse mellan socialtjänstens och 

polismyndighetens två olika verksamheter. 
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Alla har ju alltså ont om tid men jag hade tyckt jättemycket, som jag sa innan, att förstå 

deras arbete och att dom förstår vårt. Då är ju samverkan mycket mycket enklare också. Att 

man har förståelse för varandras arbetssätt och vilka utgångslägen man har och så. Det hade 

kunnat bli mycket mycket bättre. (Socialsekreterare 1) 

Som citatet ovan visar menar respondenten från socialtjänsten att samverkan kan skapa en 

större förståelse för de två myndigheternas olika arbetssätt. I likhet med vad Eliasson (2010) 

skriver finns det svårigheter med samverkan och att de här svårigheterna som ofta påtalas är 

tidsbrist och gränser. När tiden inte räcker till hämmas också samverkansarbetet, där det egna 

arbetet prioriteras först (Eliasson, 2010:116–117). Respondenterna från både socialtjänsten 

och polismyndigheten har påtalat att lära känna varandra inom de två myndigheterna är något 

som behöver utvecklas. Respondenterna pekar på att samverkan påverkas av att de 

samverkande parterna lär känna varandra. 

Det hade kanske funnits en vinst med att även andra medarbetare faktiskt vet vilka det är 

som jobbar, lite mer vad dom jobbar med, vad dom skulle kunna hjälpa till med. Till viss 

del tänker jag att vi för ut den informationen internt, vilka det är och vad dom kan hjälpa till 

med. [...] men det hade kanske funnits någon form av vinst med att dom hade kanske kunnat 

komma hit och presentera sig för fler personer, kanske. (Socialsekreterare 2) 

Men då var de, och tog initiativ själva för att samarbetet skulle bli bättre. Det blir bättre när 

man träffas och, aa, man har ett ansikte, man kan sitta och fika lite ihop och så där och prata. 

Och så förstår man lite svårigheterna i de olika rollerna och det är ofta mycket lättare. (Polis 

2) 

Respondenterna på både polismyndigheten och socialtjänsten påvisar betydelsen av att 

myndigheterna presenterar sig för varandra och genom detta kan de främja samverkansarbetet. 

I likhet med Eliasson (2010) lyfter respondenterna fram vikten av att känna tillit gentemot 

varandra. Genom att lära känna varandra samt utveckla tillit gentemot samverkanspartners kan 

gemensamma arbetsformer utvecklas (jmf. Eliasson, 2010:45; Löfström, 2010:11). 

En av poliserna svarar att det skulle vara bra att införa en gemensam dag där socialtjänsten 

och polismyndigheten träffas men också bjuder in åklagare, advokater samt tolk. Under denna 

dag menar respondenten att varje profession kan förbereda frågor samt eventuell problematik 

så att myndigheterna tillsammans kan hitta lösningar. 
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Man skulle nog ha haft en gemensam dag där man träffas […]någon från socialtjänsten 

eller ett par stycken i alla fall, från polismyndigheten, från åklagaren, från, det kan vara från 

tolk för det är också jätteviktigt nu för tiden, dom som företrädde barn och kvinnor, 

advokaterna då […] För det är lite krux ibland hur man ska lösa vissa saker. Det hade varit 

superbra att ha ett sådant forum en gång i kvartalet kanske räcker till at börja med. Man 

träffas, och när någon leder själva mötet, att man har, att kan skicka in frågor så här som 

man vill lyfta. Och då blir det liksom en tvärvetenskaplig grupp som jag tror är bra, så man 

kan ha förståelse, man kan hitta lösningar. (Polis 2) 

Precis som polis 2 uttrycker i ovanstående citat, som även de flesta av respondenterna lyfter 

fram, önskas fler samverkansmöten. Respondenten från polismyndigheten pratar också om att 

det är bra när fler professioner deltar i samverkansmötena. Detta för att ge den hjälpsökande 

kvinnan bra och adekvat hjälp. Respondentens resonemang kan relateras till Eliasson (2010) 

som menar att när multiprofessionella team skapas så skapas även en mer intensiv form av 

samverkan.  Likaså Axelsson och Bihari Axelsson (2013) beskriver att ett gränsöverskridande 

arbete är nödvändigt för att kunna upprätta en god samverkan. 
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6. Slutdiskussion 

I detta avsnitt presenterar vi en avslutande diskussion för vår studie. Diskussionen innehåller 

våra mest centrala slutsatser. Vår uppsatsidé grundar sig, som tidigare nämnt, i ett reportage 

ur P4 Sjuhärad. Reportern beskriver en enhet på socialtjänsten i Borås som har effektiviserat 

sitt arbete med våld i nära relationer. Studiens syfte är således att fördjupa kunskapen om 

samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten i ärenden som rör kvinnor i åldern 21 

år och uppåt som blivit utsatta för våld i nära relationer, samt vilka förtjänster och 

begränsningar samverkan kan innebära. I detta avsnitt presenterar vi slutligen ett resonemang 

kring förslag på framtida forskning.  

6.1 Centrala slutsatser 

En första slutsats som vi kan se är att alla respondenter är mer eller mindre medvetna om att 

samverkan finns lagstadgat i SoL, Polislag samt Förvaltningslag. Respondenterna på 

polismyndigheten ser det å ena sidan som att utan samverkan skulle det inte gå att arbeta med 

ärenden gällande kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Respondenterna på 

socialtjänsten å andra sidan är medvetna om att samverkan är lagstadgat, de menar dock att 

inte finns tydliga riktlinjer att följa inom organisationen. En andra slutsats är att samtliga 

respondenter upplever den samverkan som finns i dag som välfungerande och bra, men de 

menar också att den skulle kunna bli bättre. 

Båda myndigheterna visar på ett gränsöverskridande arbete i den mån det är möjligt. 

Respondenterna från socialtjänsten menar att de kontaktar polismyndigheten när de behöver 

stöd och råd, men endast vid behov i enskilda ärenden. Respondenterna från 

polismyndigheten menar att samverkan måste finnas hela tiden för att de tillsammans ska 

kunna lösa de ärenden som rör kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Här kan vi 

se en skillnad mellan myndigheterna. Den tredje slutsatsen som vi kan se är att det råder 

meningsskiljaktighet mellan myndigheterna i det gränsöverskridande arbetet.  

Respondenterna från socialtjänsten håller gärna på sina gränser och endast samverkar vid 

behov, medan polismyndigheten snarare ser samverkan som en nödvändig del av arbetet. 

Samtliga respondenter lyfter fram att samverkan myndigheterna emellan oftast upprättas via 

fysiska ärenden där den utsatta kvinnan behöver hjälp från både socialtjänsten och 

polismyndigheten. Utifrån respondenternas resonemang kan vi således se att myndigheterna 
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samverkar med varandra när det finns ett behov, men att de också önskar en samverkan utöver 

ärendehanteringen. Trots skilda meningar angående det gränsöverskridande arbetet lyfter 

respondenterna fram att de gärna vill lära sig mer om den andra myndighetens ärendegång. De 

vill även lära känna varandra bättre och genom det kunna upprätta en mer välfungerande 

samverkan. Genom detta kan vi se den fjärde slutsatsen vilket är att alla respondenter önskar 

att lära känna varandra bättre. Detta skulle, enligt respondenterna, kunna framställas genom 

kunskapsutbyte i samverkansmöten samt informationsmöten på respektive myndighet med en 

presentation av varandras olika arbete, arbetsformer och utredningsarbete. Samtliga 

respondenter menar att det blir lättare att samverka när de har ett ansikte på personen eller 

personerna som de ska samverka med. En anledning som gör det svårt att organisera träffar 

utanför ärendehanteringen är att det råder resurs och tidsbrist inom respektive myndighet. 

6.2 Framtida forskning 

Samverkan kan, som studiens inledande citat visar, vara naturligt men ändå så svårt att 

upprätta. Vår studie har visat att det idag finns en samverkan, men främst på en lägre nivå där 

myndigheterna tar kontakt med varandra vid behov i enskilda ärenden.  Eftersom 

respondenterna i vår studie visar en tydlig önskan om samverkan utöver ärendehanteringen 

vill vi uppmuntra framtida forskare att undersöka vad eller hur socialtjänsten respektive 

polismyndigheten kan göra för att höja nivån av samverkan. Samverkan kan liknas vid ett spel 

av tetris, när spelaren har pusslat ihop en sammanhängande vågrät rad så försvinner den. När 

bitarna i en samverkan faller på plats så försvinner de hinder och gränser som hämmar den. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev till respondent 

Hej Namn Namnesson! (Namn på mottagare av brev) 

Vi är två socionomstudenter, Mie Mäkinen och Josefin Svensson, och vi läser vår sjätte 

termin på Socionomprogrammet, institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet, i 

Kalmar. Vi skriver vår C – uppsats och syftet är att få fördjupad kunskap om samverkan 

mellan polismyndigheten och socialtjänsten. Vi ämnar fördjupa kunskapen om de ärenden 

som berör kvinnor som blivit utsatta för sexualbrott, i åldrarna 21 - 26 som önskar hjälp av 

socialtjänsten när en anmälan har ägt rum. 

Mot denna bakgrund är vi intresserade av att intervjua dig. Vi önskar att utföra intervjun på 

din arbetsplats, men det är inte ett krav, önskar du således att mötas på annan plats är vi öppna 

för det. Tiden för intervjun beräknas till 30 - 60 minuter och vid planering och genomförande 

utgår vi från vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att ditt deltagande är 

frivilligt samt att du när som helst kan avbryta ditt deltagande eller avstå från att besvara 

enskilda frågor under intervjun. Din medverkan i studien kommer att vara helt anonym och 

såväl ditt namn som kommunens kommer att ersättas med fiktiva namn. Vi kommer att spela 

in intervjun och där efter att skriva ner den ordagrant. All information som framkommer 

under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt och där med inte tilldelas någon obehörig 

samt endast läsas av oss och vår handledare. Det insamlade materialet kommer att förstöras 

när uppsatsen är godkänd av examinator på Linnéuniversitetet. 

Vi är väldigt tacksamma för din medverkan, dina erfarenheter och upplevelser är 

betydelsefulla för vår studie. Har du frågor om studien eller om något känns oklart är du 

välkommen att kontakta någon av oss eller vår handledare via nedanstående kontaktuppgifter. 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar, 

Mie Mäkinen                                                                  Josefin Svensson 

E-post: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx                                  E-post: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx 

Tel. XXXX-XX XX XX                                                Tel. XXXX-XX XX XX 

Handledare: Kerstin Arnesson  

E-post: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx Tel. XXXX-XX XX XX 

mailto:xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx
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Bilaga 2 informationsbrev till enhetschef 

Hej Namn Namnesson! (Namn på mottagare av brev) 

Vi är två socionomstudenter, Mie Mäkinen och Josefin Svensson, och vi läser vår sjätte 

termin på Socionomprogrammet, institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet, i 

Kalmar. Vi skriver vår C – uppsats och syftet är att få fördjupad kunskap om samverkan 

mellan polismyndigheten och socialtjänsten. Vi ämnar fördjupa kunskapen om de ärenden 

som berör kvinnor som blivit utsatta för sexualbrott, i åldrarna 21 - 26 som önskar hjälp av 

socialtjänsten när en anmälan har ägt rum. 

Mot denna bakgrund är vi intresserade av er kommun och söker 1 - 2 personer som är 

intresserade av att hjälpa oss. Vi utför en intervjustudie då vi vill få fördjupad kunskap om 

samverkan mellan polismyndigheten och socialtjänsten genom socialsekreterares erfarenheter 

och upplevelser. Tiden för intervjun beräknas till 30 - 60 minuter och vid planering och 

genomförande utgår vi från vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

deltagandet är helt frivilligt samt att deltagandet när som helst kan avbrytas. All information 

som framkommer under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt och där med inte 

tilldelas någon obehörig samt endast läsas av oss och vår handledare. Namn på deltagare samt 

deltagande kommuner kommer att tilldelas fiktiva namn.  

Vi är tacksamma för er tid och vi ser fram emot vidare kontakt! 

Mie Mäkinen                                                                  Josefin Svensson 

E-post: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx                                E-post: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx 

Tel. XXXX-XX XX XX                                                Tel. XXXX-XX XX XX 

 

Handledare: Kerstin Arnesson 

E-post: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx 

Tel. XXXX-XX XX XX 

mailto:xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx
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Bilaga 3 Intervjuguide polismyndigheten 

Bakgrund: 

1. Vilken yrkesroll och/eller befattning har du? 

2. Hur länge har du varit verksam inom denna verksamhet/enhet?  

3. Vilka arbetsuppgifter har du i din nuvarande tjänst? 

4. Vilket är din förvaltnings primära uppdrag? 

Samverkan med polismyndigheten i ärenden som gäller kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relationer: 

5. Kan du beskriva hur du går tillväga när du kommer i kontakt med en kvinna som blivit 

utsatt för våld i nära relationer och önskar hjälp av socialtjänsten? 

6. Samverkan är ju lagstadgat i bl.a. Socialtjänstlagen, polislagen samt förvaltningslagen, 

hur upplever du att detta efterlevs i er organisation? 

7. Finns det idag någon samverkan mellan Vuxenenheten på socialtjänsten och 

polismyndigheten? 

8. Hur ser den ut? 

9. Beskriv en situation där du har upplevt/erfarat samverkan med socialtjänsten. 

10. Beskriv en situation där du har upplevt att samverkan med socialtjänsten borde ha 

varit, funnits? 

11. Beskriv ett samverkansmöte, hur brukar de se ut? 

12. Vilken erfarenhet har du av samverkan med socialtjänsten i de ärenden som rör 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer? Kan du ge något exempel? 

13. Finns det några svårigheter/hinder i samverkan med socialtjänsten i ärenden som rör 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer? 

14. Har du ställts inför några utmaningar när det gäller samverkan i ärenden som rör 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer?  

15. I så fall vilka? 

16. Vilka möjligheter och hinder ser du när det gäller samverkan med socialtjänsten i 

ärenden som rör kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer? 

17. Finns det några specifika riktlinjer i organisationen som du följer gällande samverkan 

med socialtjänsten? 

18. Vad anser du om dessa riktlinjer? Bra/Dåligt?  
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19. Hur kan samverkansarbetet med socialtjänsten utvecklas? 

Finns det något du saknar i samverkansarbetet med socialtjänsten i ärenden som rör kvinnor 

som blivit utsatta för våld i nära relationer? 
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Bilaga 4 Intervjuguide socialtjänsten 

Bakgrund: 

1. Vilken yrkesroll och/eller befattning har du? 

2. Hur länge har du varit verksam inom denna verksamhet/enhet?  

3. Vilka arbetsuppgifter har du i din nuvarande tjänst? 

4. Vilket är din förvaltnings primära uppdrag? 

Samverkan med polismyndigheten i ärenden som gäller kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relationer: 

5. Kan du beskriva hur du går tillväga när du kommer i kontakt med en kvinna som blivit 

utsatt för våld i nära relationer när en polisanmälan är gjord? 

6. Samverkan är ju lagstadgat i bl.a. Socialtjänstlagen, polislagen samt förvaltningslagen, 

hur upplever du att detta följs i er organisation? 

7. Finns det idag någon samverkan mellan Vuxenenheten på socialtjänsten och 

polismyndigheten? 

8. Hur ser den ut? 

9. Beskriv en situation där du har upplevt/erfarat samverkan med polismyndigheten? 

10. Beskriv en situation där du har upplevt att samverkan med polismyndigheten borde ha 

varit, funnits? 

11. Beskriv ett samverkansmöte, hur brukar de se ut? 

12. Vilken erfarenhet har du av samverkan med polismyndigheten i de ärenden som rör 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer? Kan du ge något exempel? 

13. Finns det några svårigheter/hinder i samverkan med polismyndigheten i ärenden som 

rör kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer? 

14. Har du ställts inför några utmaningar när det gäller samverkan i ärenden som rör 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer?  

15. I så fall vilka? 

16. Vilka möjligheter och hinder ser du när det gäller samverkan med polismyndigheten i 

ärenden som rör kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer? 

17. Finns det några specifika riktlinjer i organisationen som du följer gällande samverkan 

med polismyndigheten? 

18. Vad anser du om dessa riktlinjer? Bra/Dåligt?  
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19. Hur kan samverkansarbetet med polismyndigheten utvecklas? 

20. Finns det något du saknar i samverkansarbetet med polismyndigheten i ärenden som 

rör kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer? 


