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Sammanfattning 

Introduktion: Våld i nära relationer är ett globalt fenomen och utgör ett 
återkommande inslag i arbetet inom hälso- och sjukvården, polismyndigheten och 
socialtjänsten. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser, åldrar, 
oavsett sexuell läggning och är inte relaterad till vare sig etnicitet, kulturell eller 
religiös bakgrund. Det finns flertal myndigheter som ger skydd och stöd till 
våldsutsatta. För att säkerställa ett professionellt omhändertagande av den 
våldsutsatta måste de olika myndigheterna samverka. Forskning visar dock att 
samverkan ofta brister vilket kan resultera i ett försämrat omhändertagande av den 
drabbade individen.  

Syfte: Att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för myndigheters 
samverkan vid vuxnas utsatthet för våld i nära relationer, utifrån hälso- och 
sjukvårdens, polismyndighetens, och socialtjänstens perspektiv. 

Metod: Studien är en integrativ litteraturstudie. Litteratursökningarna efter 
vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed, Criminal justice 
abstracts, Social services abstracts, Psycinfo och Social science premium collection. 
De för studien relevanta artiklarna har kvalitetsgranskats, kodats, kategoriserats och 
analyserats enligt gällande metod.  

Resultat: Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar och visar att det finns ett 
flertal faktorer som har betydelse för myndigheters samverkan vid våld i nära 
relationer. Faktorer som kunskap, organisation, kommunikation och kultur har i 
denna studie visat sig vara särskilt utmärkande. Dessa faktorer kan verka både 
hämmande och främjande beroende på rådande omständigheter inom respektive 
myndighet  

Slutsats: Samverkan mellan myndigheter är en absolut förutsättning för ett adekvat 
omhändertagande av den individ som utsatts för våld i en nära relation. Fenomenet 
medför en komplex problematik. Det finns ett uppenbart utbildningsbehov för flera 
yrkeskategorier, främst gällande identifikation och bemötande av den våldsutsatta 
samt klargörande kring de olika myndigheternas olika ansvarsområden och 
befogenheter. Arbetet bör i framtiden organiseras utifrån den drabbades behov av 
olika hjälpinsatser istället för att som idag utgå från de olika myndigheternas 
respektive kompetensområde. 

Nyckelord: Våld i nära relationer, samverkan, hälso- och sjukvård, 
polismyndigheten, socialtjänst. 
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Abstract 
Introduction: Domestic violence is a global phenomenon and is a recurring 
element in the work within health care, police and social services. Domestic 
violence appears in all classes of society, ages, regardless of sexual orientation and 
is not related to either ethnicity, cultural or religious background. There are several 
authorities that provide protection and support for the victims of violence. In order 
to ensure professional handling of the victim of violence, the various authorities 
must cooperate. However, research shows that collaborative deficiencies can often 
result in a deterioration in the treatment of persons exposed to violence. 

Purpose: To investigate which factors are of importance for the authorities' 
interaction in adult vulnerability to domestic violence, from the perspective of 
health care, police authorities and social services. 

Methods: The study was performed by an integrative literature review. The 
literature searches for scientific articles were carried out in the databases Cinahl, 
Pubmed, Criminal justice abstracts, Social services abstracts, Psycinfo och Social 
science premium collection. The articles relevant to the study have been quality 
reviewed, coded, categorized and analyzed in accordance with the applicable 
method. 

Results:  The result is based on ten scientific articles and shows that there are a 
number of factors that are important for the authorities' collaboration in violence in 
close relationships. Factors such as knowledge, organization, communication and 
culture have in this study proved to be particularly distinctive. These factors may act 
as both inhibitory and promotional factors, depending on the prevailing 
circumstances within the respective authority. 

 Conclusion: Collaboration between authorities is an absolute prerequisite for 
adequate care of the individual who has been subjected to domestic violence. The 
phenomenon causes a complex problem. There is an obvious need for education for 
several occupational categories, mainly regarding the identification and treatment of 
the victim and the clarification of the different authorities' different areas of 
responsibility and authority. In the future, the work should be organized on the basis 
of the victim's need for various assistance efforts instead of being based on the 
respective authorities' respective areas of competence. 

Keywords: Domestic violence, collaboration, health care, police authority, social 
services.  
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1 Inledning 
 
Våld i nära relationer är ett globalt fenomen (World Health Organization [WHO], 
2017a) och utgör ett återkommande inslag i arbetet inom hälso- och sjukvården, 
polismyndigheten och socialtjänsten. I Sverige har fenomenet beskrivits som ett 
samhällsproblem, trots att anmälningarna är få och mörkertalet förmodat stort 
(Brottsofferjouren u.å). Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser, 
åldrar, oavsett sexuell läggning och är inte relaterad till vare sig etnicitet, kulturell 
eller religiös bakgrund (ibid.).  
 
Det är betydligt vanligare att kvinnor utsätts för våld i nära relationer men även män 
drabbas (Socialstyrelsen, 2014; Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2014). 
Våldet tar sig dock olika uttryck. Kvinnor är oftare utsatta för grovt systematisk, 
kontrollerande och sexuellt våld (Nybergh, 2013). Sett ur ett globalt perspektiv har 
minst en av tre kvinnor vid något tillfälle utsatts för våld i någon form (WHO, 
2017a) och fenomenet har beskrivits som ett av de allvarligaste hoten mot kvinnors 
hälsa (WHO, 2013). 
 
Våldet kan resultera i både fysiska, psykiska och sociala problem för den som blivit 
utsatt. Konsekvenserna kan vara omedelbara eller latenta, och de kan dessutom 
bestå under lång tid efter ett övergrepp (NCK, 2014). Våldet drabbar i första hand 
den enskilde individen men kan även beröra övriga familjemedlemmar, vilket 
inkluderar både barn och andra vuxna (Socialstyrelsen, 2014). Den direkt 
våldsdrabbade kan i det akuta skedet vara i behov av både kvalificerade 
sjukvårdsinsatser och omedelbara skyddsåtgärder. Om minderåriga är involverade 
måste även dessa få hjälp att komma bort från den destruktiva miljö de vistas i 
(ibid).  
 
Det finns flera aktörer i samhället som ger skydd, stöd och behandling till 
våldsutsatta (Moser Hällen & Sinisalo, 2018a; Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
2014). Dessa utgörs av både myndigheter och ideella organisationer, alla med sin 
specifika kompetens. Hälso-och sjukvårdens ansvarsområde är att tillhandahålla 
sjukvård och behandling av skador men även att ge stöd i form av exempelvis 
kuratorskontakt. Polismyndigheten, tillsammans med åklagarmyndigheten, skall 
bistå med skydd och vägledning under rättsprocess. Socialtjänsten skall ge stöd och 
hjälp åt den som blivit utsatt för ett brott. Detsamma gäller för olika typer av 
kvinnojourer och brottsofferjourer (ibid.) 

För att säkerställa ett professionellt omhändertagande av en våldsutsatt person måste 
de olika myndigheterna i första hand ta ansvar för och utföra sitt respektive 
uppdrag. I ljuset av att flera myndigheter ofta engageras ställs också krav på  
samverkan (NCK, 2019e). Det har dock visat sig att samverkan ofta brister 
(Sundbom, Henningsson, Fransson, Semb & Strömsten, 2011). Många brottsoffer 
beskriver att de känner sig utelämnade och övergivna av samhället samt upplever 
desorientering i frågan om var, när och av vem de kan få hjälp. Detta gäller för 
samtliga myndigheter i samhällets kedja av hjälpinsatser. Det har föreslagits att en 
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högre grad av samverkan, skulle kunna skapa en tryggare struktur kring brottsoffret 
(ibid). 

Internationellt sett existerar det omfattande forskning kring våld. Forskningen 
bedrivs inom ett flertal olika vetenskapliga discipliner och utifrån skilda 
utgångspunkter. Inom Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom 
akut vård (CISA) vid Linneuniversitetet Växjö, finns ett pågående projekt angående 
våld i nära relationer. Projektets övergripande syfte är att förbättra samverkan 
mellan hälso- och sjukvården, polismyndigheten och socialtjänsten eftersom 
behovet av en tydligare interprofessionell struktur och plan för koordineringen av 
åtgärder förefallit uppenbar. Inom ramen för projektet har författarna till denna 
studie fått i uppdrag att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för 
myndigheters samverkan vid vuxnas utsatthet för våld i nära relationer, utifrån 
hälso- och sjukvårdens, polismyndighetens, och socialtjänstens perspektiv.  
 
I denna studie avgränsas hälso- och sjukvårdens arbete till ambulanssjukvård och 
verksamheten på akutmottagningen. Detta motiveras av författarnas respektive 
specialistinriktningar samt att dessa två verksamheter oftast blir involverade som en 
direkt följd av en våldshändelse.  

2 Bakgrund 
2.1 Begreppsdefinition 
 
I Sverige definierar Socialstyrelsen våld i nära relationer utifrån olika dimensioner 
(Socialstyrelsen, 2019) och det har påpekats att även det våld som inte 
nödvändigtvis resulterar i skada eller död, innebär en betydande börda för individ, 
familj och samhälle (NCK, 2014). 
 
Enligt Socialstyrelsens definition kan fysiskt våld innefatta fasthållning, knuffar, 
slag, eller sparkar. Sexuellt våld inbegriper våldtäkt eller andra påtvingade sexuella 
handlingar. Även handlingar där den utsatta inte vågar uttrycka sitt nekande räknas 
till sexuellt våld. Psykiskt våld innebär direkta eller indirekta hot eller förlöjliganden 
(Socialstyrelsen, 2019).  
 
Socialstyrelsen inkluderar också begreppet utsatthet och därigenom är en 
våldshandling inte enbart definierad utifrån en fysisk dimension. Social utsatthet 
kan till exempel innebära att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta 
i sociala aktiviteter. Materiell- och/eller ekonomisk utsatthet kan innebära att 
personliga tillhörigheter avsiktligt förstörs eller att den drabbade förmås skriva 
under handlingar som medför negativa konsekvenser. Försummelse avser till 
exempel när människor, beroende av andra personer för vård och omsorg, utsätts för 
vanvård eller annan uppenbar misskötsel (Socialstyrelsen, u.å).  
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2.2 Ett globalt och nationellt problem 
 
En våldshandling kan utifrån Socialstyrelsens definition alltså inkludera allt från 
subtila handlingar till grova brott. Kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt 
våld är dessutom vanligt förekommande (Socialstyrelsen, u.å). WHO, vars 
grundläggande uppgift är att kartlägga och främja den globala folkhälsan (NCK, 
2019h), klassar handlingen – oavsett om våldet är fysiskt, psykiskt eller sexuellt – 
som en kränkning av mänskliga rättigheter (WHO, 2017a). 

 
I Europa har den mellanstatliga organisationen Europarådet sedan 1990-talet drivit 
olika utredningar för att säkerställa kvinnors säkerhet (NCK, 2019b; Council of 
Europa, 2018a). Några av dessa utredningar ligger till grund för 
Istanbulkonventionen (Council of Europa, 2018b) som är det första juridiskt 
bindande regionala dokumentet gällande våld mot kvinnor i Europa (NCK, 2019i).  
 
I många avseende har Istanbulkonventionen legat till grund för dokumentet “En 
nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor” som 
publicerades i Sverige 2017 (Regeringen, 2016). Strategin är tioårig och syftet är 
bland annat att bidra till förbättrad styrning, samordning och samverkan mellan 
berörda myndigheter. Målsättningen är att mäns våld mot kvinnor skall minska för 
att på sikt helt upphöra (ibid.). I utredningen som föregick den nationella strategin 
konstaterades bland annat att det förelåg stora lokala och regionala skillnader i de 
berörda myndigheternas arbete (Statens offentliga utredningar [SOU], 2015). Det 
stöd och skydd en våldsutsatt kvinna fick, om kontaktförbud beviljades, om 
riskbedömning gjordes eller om en misstänkt förövare lagfördes, kunde ytterst bero 
på var hon var bosatt. I utredningen betraktar man detta som en reell fara för 
rättssäkerheten och situationen beskrivs som oacceptabel (ibid.). 
 

2.3 Myndigheternas roller 
 
De myndigheter som med stor sannolikhet blir involverade i samband med ett 
omhändertagande av en våldsutsatt person är som tidigare nämnts hälso- och 
sjukvården, polismyndigheten och socialtjänsten. Dessa tre myndigheter har olika 
uppdrag. Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är att verka för en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen (Hälso- och sjukvårdslag 
[HSL], SFS 2017:30). En förutsättning för att vård överhuvudtaget skall kunna 
erbjudas en våldsutsatt individ är att våldsutsattheten faktiskt upptäcks 
(Socialstyrelsen, 2014).  
 
Behovet av kvalificerad hjälp kan existera oavsett vilken vårdnivå individen söker 
sig till och alla personalkategorier inom hälso- och sjukvården kan komma i kontakt 
med en person utsatt för våld i nära relation (Socialstyrelsen, 2014; WHO, 2017b). 
Det har därför påpekats att sjukvårdspersonal i generell mening har en viktig roll när 
det gäller att upptäcka och agera på våldsutsatthet (ibid.). Studier har dessutom visat 
att både ambulansverksamheten och akutmottagningar är särskilt viktiga 
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inrättningar där våld i nära relationer ofta avslöjas och våldsutsatta individer 
identifieras (Husni, Linden & Tibbles, 2000; Olive, 2016).  
 
På akutmottagningar och inom ambulansverksamhet finns vanligen lokala PM eller 
andra dokument som beskriver hur vårdpersonal bör gå tillväga för att 
omhändertagandet ska bli så bra som möjligt för den våldsutsatta. Men att upptäcka 
eller identifiera en våldsutsatt individ kan dock vara problematiskt. Att 
överhuvudtaget söka sjukvård till följd av våld i nära relation har nämligen visat sig 
vara associerat med ett flertal barriärer. Dessa kan till exempel utgöras av en 
kontrollerande partner, stigmatisering till följd av våldet, en känsla av genans, rädsla 
för att bli sedd av någon bekant eller rädsla för att förlora vårdnaden av barn (Olive, 
2016). Dessutom kan en våldsdrabbad person ibland vara omedveten om att det är 
våldet som är anledningen till den psykiska eller fysiska ohälsan. (Örmon, 2018).  
 
Processen att identifiera patientgruppen försvåras alltså av att den våldsutsatta själv 
inte alltid vare sig vill eller kan berätta vad som inträffat (Olive, 2016). 
Problematiken kompliceras ytterligare via barriärer även inom sjukvården. Det har 
nämligen visats att vårdpersonal brister i att fråga om våldsutsatthet trots att samma 
patient söker upprepade gånger för återkommande eller likartade skador och även 
när det upplevs att patientens berättelse inte överensstämmer med de faktiska 
påvisbara fynden vid undersökningar (Leppäkoski, Åstedt-Kurki och Paavilainen, 
2010). Studier har visat att om ingen ställer direkta frågor kring våld är risken stor 
att den drabbade väljer att inte berätta om sina erfarenheter (NCK, 2019f). Specifika 
studier från akutmottagningar visar att personalen upplever svårigheter att 
identifiera våldsutsatta personer (Leppäkoski, Åstedt-Kurki och Paavilainen, 2010; 
McGarry & Nairn, 2015; Hinsliff-Smith & McGarry, 2017) och brist på utbildning 
inom området har angetts som ett av de främsta hindren (Leppäkoski & Paavilainen, 
2013).  
 
Efter en våldshändelse är det vanligt förekommande att den drabbade upplever 
oroskänslor, chock, koncentrationssvårigheter, en känsla av utanförskap samt har ett 
undvikande beteende (Örmon, 2018; Olive, 2016). Dessa ospecifika symtom kan 
misstolkas utan att tankar kring våldsutsatthet väcks. Det har därför påpekats hur 
viktigt det är att sjukvårdspersonal förstår våldets mekanismer samt hur olika 
personer kan reagera vid kontakt med hälso- och sjukvården (Örmon, 2018). Det har 
också föreslagits att frågor kring våldsutsatthet bör ställas till både män och kvinnor 
eftersom detta fyller flera syften. Att ställa frågor till både män och kvinnor innebär 
exempelvis att även den som utövar våld får vetskap om att den typen av frågor 
ställs inom hälso- och sjukvården (Jakobsson, Borgstede, Krantz, Spak & Hensing, 
2013). 
 
För att på sikt möjliggöra en god hälsa för den drabbade är det en fördel om det 
inom hälso- och sjukvården finns utbildad och stödjande personal som visar 
känslomässigt engagemang och empati i vårdmötet. Det ökar sannolikheten för att 
mötet med vården upplevs som något positivt, bidrar till stärkt självkänsla hos den 
våldsutsatta samt påverkar möjligheterna att bearbeta de övergrepp personen varit 
utsatt för (Hinsliff-Smith & McGarry, 2017; Olive, 2016). 
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Betydelsen av ett bemötande präglat av förståelse, empati och djupare engagemang 
har också beskrivits som betydelsefullt när det gäller den våldsdrabbades kontakt 
med polisen (Johnson, 2007). Polismyndigheten är ofta den första företrädaren för 
rättsväsendet som ett brottsoffer kommer i kontakt med (NCK, 2019g) och i 
samband med akuta händelser är det inte sällan polisen som är först på plats (Ward-
Lasher, Messing & Hart, 2017; Fagerlund, Kääriäinen & Ellonen, 2018). I likhet 
med situationen för hälso- och sjukvården föreligger dock barriärer och 
problematiska omständigheter som påverkar myndighetens insatser. Det har 
nämligen visats att det bland både kvinnor och män är vanligt förekommande att 
inte söka polisens hjälp för sin våldsutsatthet (Nybergh, 2013). Annan litteratur har 
visat att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer sällan gör en polisanmälan i 
samband med det första våldstillfället (Moser Hällen & Sinisalo, 2018c). När en 
anmälan väl görs har våldet ofta pågått under en längre tid. Skälen till att undvika en 
anmälan kan till exempel vara ekonomiskt beroende, rädsla för partnerns reaktion, 
lågt förtroende för polismyndigheten eller brist på ork att gå igenom en rättsprocess. 
Känslor som skuld, skam, stigmatisering och förnekelse är också vanliga (Nybergh, 
2013).  
 
Problematiken fördjupas ytterligare av att det ur ett internationellt perspektiv, 
åtminstone före 1980, verkar ha funnits en motvilja inom polismyndigheten att 
överhuvudtaget betrakta våld i nära relationer som en polisiär uppgift (Fagerlund & 
Kääriäinen, 2018; Johnson, 2004). Känslor som ambivalens och frustration har 
beskrivits som vanligt förekommande bland poliserna (Jakobsson, et al., 2013; 
Johnson, 2004). Kritiska inställningar finns dokumenterade från bland annat USA, 
Storbritannien, Australien och på Nya Zeeland (Fagerlund, Kääriäinen & Ellonen, 
2018). Arbetet med våld i nära relationer beskrivs ibland i termer av ett slöseri med 
tid och det har framkommit uppfattningar om att problematiken mer ligger inom 
ramen för socialtjänstens arbete (Johnson, 2004). Denna inställning bör ställas i 
relation till att det från den våldsdrabbades perspektiv ofta finns en önskan om att 
polisen ska se den drabbade som en person utsatt för en våldshandling och inte en 
person som bär skuld till det inträffade (Johnson, 2007).  
 
Att ta hänsyn till den våldsutsattas önskan är viktig för samtliga myndighetsutövare 
då det har visat sig att hur en våldsutsatt person bemöts och vad som händer i direkt 
anslutning till en allvarlig händelse är av stor betydelse för återhämtningen. Att bli 
utsatt för ifrågasättande kan leda till en upprepning av känslan av kränkning och 
utsatthet (Moser Hällen & Sinisalo, 2018d). Inom socialtjänsten har det dock 
beskrivits som en svårighet för handläggare att uppmärksamma just våldsutsatta 
kvinnor eftersom de ofta kommer i kontakt med socialtjänst för andra orsaker än 
uppenbart våld, såsom till exempel ekonomiskt bistånd (Ekström, 2016). I många 
fall söker sig våldsutsatta personer till socialtjänsten först när situationen upplevs 
som ohållbar. Det kan till exempel handla om att en allvarlig våldshändelse 
inträffat, att polis tillkallats eller att barn drabbats av våldet (Moser Hällen & 
Sinisalo, 2018d).  
 
Synen på fenomenet våld i nära relationer har i Sverige under det senaste 
århundradet gått från att betraktas närmast som en privat familjeangelägenhet till att 
beskrivas i termer av ett samhällsproblem (Moser Hällen & Sinisalo, 2018b). Av 
detta följer att problematiken skall hanteras av samhällsinstitutioner och därför finns 
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lagstadgad skyldighet, inom ramen för socialtjänstlagen, att tillhandahålla stöd för 
personer utsatta för våld i nära relationer (Ekström, 2015). Vilket specifikt behov av 
stöd som föreligger varierar och är beroende av bland annat kulturell bakgrund och 
socioekonomiska förutsättningar (Ekström, 2016). Exempel på insatser som 
socialtjänsten kan bistå med är skyddat boende, ekonomiskt bistånd, stödjande 
samtal samt möjligheten att fungera som länk mellan ideella aktörer och andra 
myndigheter.  
 

2.4 Vikten av samverkan 
 
Det kan konstateras att vid våld i nära relationer involveras ett flertal myndigheter. 
En våldshändelse ställer olika krav på de olika myndigheterna men den 
gemensamma målsättningen är att den drabbade ska erhålla den hjälp och det stöd 
som krävs för att ta sig igenom processens olika delar. Både Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSLF-FS 2017:30, 16 kap, 4§) och Socialstyrelsen (Senaste 
versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 
relationer, 2014) anger att samverkan mellan olika myndigheter skall ske för att 
tillgodose behovet av trygghet och säkerhet för den utsatta. Sedan oktober 2014 är 
Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer dessutom rättsligt bindande 
istället för vägledande (NCK, 2019c). I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd anges följande för hälso-och sjukvården gällande samverkan: 
 
“Vårdgivaren ska vidare samverka externt med andra verksamheter, myndigheter 
och organisationer som berörs för att skapa förutsättningar för att samordna 
insatserna från de olika aktörerna så att de inte motverkar varandra. Om insatser 
ges till flera i en familj, ska vårdgivaren även samverka för att skapa 
förutsättningar för att samordna samtliga insatser. Detta ska göras med beaktande 
av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld” 
(Senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 
relationer, 2014, 8 kap, 6 §)  
 
Socialstyrelsens dödsfallsutredning för vuxna år 2016–2017 visade att nästan 
samtliga dödsfall var en kvinna som dödats av sin nuvarande eller tidigare manliga 
partner och att det i hushållet ofta fanns barn (Socialstyrelsen, 2018). I de flesta fall 
hade offret blivit utsatt för våld av förövaren även innan det dödliga våldet. 
Utredningen visade också att brottsoffret i de flesta fall haft kontakt med två eller 
fler myndigheter och den senaste kontakten var ofta kort tid före det dödliga våldet. 
Brister som påvisades var att våldsutsattheten inte identifierades och frågor om våld 
ställdes varken rutinmässigt eller ens då det fanns uppenbara tecken på våld. Det 
påpekades även brister i samordningen av insatser och samhällsaktörerna arbetade i 
stor utsträckning parallellt. Relevant information delades inte och ingen samordnad 
planering genomfördes i samråd med den enskilde (ibid.). 
 
Ovanstående är ett reellt exempel på tragik som potentiellt sett, med rätt insatser, 
skulle kunna förhindras i framtiden. Ett flertal studier visar på viktiga fördelar med 
samverkan kring våld i nära relationer. En viktig del är den sänkta risken för den 
våldsdrabbade att åter bli utsatt för en våldshandling (Johnson, 2007; Olive, 2016; 
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Light och Russel, 2006; Ekström, 2016; Ward-Lasher et al., 2017). En annan fördel 
är att ett strukturerat samarbete mellan dessa olika myndigheter underlättar ett 
ingripande (Leppäkoski & Paavilainen, 2013).  
 
Våldsutsatta personer som haft kontakt med socialtjänsten beskriver hur vetskapen 
om professionell samverkan skapar trygghet i en kaotisk tillvaro. Det har också 
påpekats att samverkan inger förtroende hos den drabbade och det har föreslagits att 
det påverkar möjligheten till uppbrott och läkning (Moser Hällen & Sinisalo, 
2018d).  
 
Med stöd i litteratur, lagar, föreskrifter och utredningar framkommer det tydligt att 
samverkan inte bara bör utan ska utföras. Fördelarna och styrkorna är många och 
samarbetet mellan hälso-och sjukvården, polismyndigheten och socialtjänsten 
medför en unik kombination av intellekt och olika teoretiska referensramar (Busch-
Armendariz, Jones-Johnson, Buel och Lungwitz, 2011). Ett citat från en våldsutsatt 
kvinnas berättelse ger ytterligare tyngd till utgångspunkten om att våld i nära 
relationer är en, inom flera dimensioner, komplex situation som kräver flera 
myndigheters samarbete: 
 
” Brist på samverkan mellan olika myndigheter och brist på långsiktig planering 
gjorde att jag och barnen fick flytta runt på många ställen under många år. Jag 
kände mig ofta placerad i ett fack av socialtjänsten. Samtidigt gjorde jag allt för att 
inte bli förknippad med ett offer. Jag visade upp en yta som verkade stabil utåt, 
vilket gjorde att jag ibland inte fick den hjälp jag behövde” (Ekström, 2018, s 100). 
 

3 Teoretisk referensram 
Denna studie har sin primära vetenskapliga utgångspunkt i vårdvetenskap som är en 
autonom och professionsneutral vetenskap (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Professionsneutraliteten ger studien en bred tillämplighet eftersom den därmed 
ämnar ge ny kunskap till ett brett segment av yrken som har sin grund i 
humanvetenskapen (Eriksson & Bergbom, 2017). 
 
Författarna har valt att fokusera på de vårdvetenskapliga begreppen lidande och 
trygghet. Valet av begrepp motiveras av att 1) lidande är starkt förenat med våld i 
sig, men det kan även 2) uppkomma till följd av icke-empatiska och ostrukturerade 
möten med olika hjälpande myndigheter. En djupare förståelse för lidandets natur 
kan förhoppningsvis leda till ett bättre och mer strukturerat omhändertagande med 
patientens väl och ökad trygghet i fokus.   
 
Ett centralt tema i denna studie är samverkan mellan olika myndigheter. Själva 
målet med myndigheters samverkan vid våld i nära relationer är att förbättra 
omhändertagandet av den som blivit utsatt för våld och i förlängningen minska 
risken att åter bli utsatt. Samverkan kan alltså bidra till att lindra lidande och öka 
känslan av trygghet för den våldsutsatta.  
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Denna studie har också en organisationsteoretisk förankring utan att för den skull 
förhålla sig till något enskilt teoretiskt perspektiv. I studiens avslutande 
diskussionsdel kommer en del generella organisationsteoretiska begrepp relateras 
till studiens resultat samt diskuteras i förhållande till lidande och trygghet.  
 

3.1 Lidande och trygghet i förhållande till våld 
 
Lidande är ett av vårdvetenskapens kärnbegrepp och att lindra lidande är en av 
hälso- och sjukvårdens viktigaste uppgifter (Arman, 2017). Lidandet saknar ett 
explicit språk och det kan därför vara svårt att förstå vad som sker inom den som 
lider. En vårdares uppgift är därför att ha fokus och uppmärksamhet på vad 
personen förmedlar, även om detta inte förmedlas med ord. Det är även viktigt att 
personen ges möjlighet att hitta ett eget språk för upplevelserna (ibid.).  
 
Våldsutsatthet är förenat med ett betydande lidande, både fysiskt och psykiskt 
(Örmon, 2018). Många utsatta söker sig till hälso- och sjukvården för symtom som 
egentligen har en helt annan grund men att berätta om våldet är ibland alltför svårt. 
Våldet skapar ett lidande för den som är direkt utsatt men även omgivningen och 
samhället drabbas negativt av våldets konsekvenser om det inte upptäcks (ibid.).  
 
För att kunna lindra lidandet behöver våldet upptäckas och den utsatta få hjälp och 
stöd. En förutsättning för att våldet ska kunna upptäckas är att den utsatta känner sig 
trygg. Att känna trygghet i ett vårdmöte kan skapa kraft att ta sig ur en våldsam 
relation och begreppet är starkt förknippat med hälsa och välbefinnande (Dahlberg 
& Segesten, 2010; Örmon, 2018). Trygghet i en vårdande kontext anses vara 
grundläggande för att skapa livsenergi trots sjukdom och lidande (ibid.). Trygghet 
kan skapas genom att den som vårdar tydligt visar engagemang och omsorg om och 
riktar sin uppmärksamhet mot vederbörande och inte mot omgivningen. Den är 
vårdarens ansvar att skapa en atmosfär där den våldsutsatta är medelpunkten, och att 
vederbörande blir sedd och bekräftad i sin situation (Ylikangas, 2017).    
 

3.2 Organisationsteori och samverkan 
 
Alla yrken och yrkesgrupper har sin egen organisationsteori och varje enskild 
organisation är uppbyggd utifrån egna system, strukturer och normer (Lindkvist, 
Bakka & Fivelsdal, 2016). När flera olika organisationer ska samverka krävs ett 
gemensamt mål (Nilsson, 1993; Danermark, 2000). Av denna anledning är det av 
särskild betydelse att större organisationer utvecklar ett gemensamt språk som 
underlättar förståelsen och samarbetet över alla yrkesgränser (Lindkvist, et al., 
2016).  
 
När de olika myndigheternas arbetar med en våldsutsatt person konfronteras olika 
teorier och det kan uppstå konflikter när intressen går isär. Definitionen av 
problemet, och hur man vill angripa det, kan komma att påverka arbetet 
(Danermark, 2000). Det underlättar därför om varje myndighets teoretiska 
utgångspunkter och synsätt klargörs för varandra för att skapa förståelse hos övriga 
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involverade. Målet är att skapa förståelse för varandras synsätt samt att kunna 
kommunicera kring dem, inte att vinna en argumentation eller att nödvändigtvis 
vara helt överens. Syftet är, förutom att skapa förutsättningar för en förbättrad 
kommunikation, att utvecklas och att i praktisk mening föra arbetet framåt (ibid.). 
 
När olika myndigheter involveras i arbetet kring en våldsutsatt person är de olika 
aktörerna till stora delar, ur ett organisatoriskt perspektiv, separerade från varandra. 
Var och en av de enskilda yrkeskategorierna utgår ifrån sitt eget väldefinierade 
yrkesmässiga kompetensområde. Det är dock eftersträvansvärt att varje myndighet 
har sin utgångspunkt i patientperspektivet. Det patientnära arbetet ställer krav på 
bemötande och medicinsk behandling men i organisationsteoretisk mening ställs 
krav på samverkan mellan de olika organisationerna gällande planering, 
koordinering och kontroll (Lindkvist, et al., 2016).  
 
Ovanstående slutsats är giltig både i det akuta skedet samt vid eventuell uppföljning. 
Områdesspecialister och enskilda myndigheter utgör en viktig del för den utsatta 
eftersom konsekvenserna av en våldshandling kan bli både fysiska, sociala och 
juridiska. Insatserna från en enskild organisation får dock anses vara otillräckliga. 
För att få ut mesta möjliga av samverkan finns ett exempel från Nederländerna där 
man skapat ett center för vuxna och barn som blivit utsatta för våld i nära relationer 
(Zijlstra, Esselink, LoFoWong, Hutschemaekers & Lagro-Janssen, 2017). Inom 
centret finns både kvalificerad sjukvårdspersonal, psykosociala resurser samt 
möjlighet till juridisk assistans. Detta center utgör därmed ett exempel på en 
organisatorisk anpassning med patientens bästa i fokus (Öquist, 2018).   
 

4 Problemformulering 
Synen på våld i nära relationer har utvecklats från att tidigare ha betraktats närmast 
som en privat familjehändelse, till att karaktäriseras som ett komplext 
samhällsproblem. För att samhället på ett effektivt sätt ska kunna bistå den 
drabbade, ställs krav på insatser från flera samhällsbärande myndigheter, i första 
hand hälso- och sjukvården, polismyndigheten och socialtjänsten. Det har inom 
dessa myndigheter dock getts uttryck för problem och svårigheter associerade till 
omhändertagandet av en våldsutsatt individ. Dessa svårigheter utgörs till exempel 
av att identifiera våldsutsatthet, ställa frågor om våldsutsatthet samt få den 
våldsutsatta att vilja och våga berätta om sin utsatthet. En nationell utredning har 
dessutom fastslagit att det föreligger stora regionala och lokala skillnader gällande 
myndigheters arbete med personer drabbade av våld i nära relationer. Studier har 
visat att samverkan mellan ovan nämnda myndigheter är av central betydelse när det 
handlar om att minska risken för att den våldsdrabbade åter ska bli utsatt för en 
våldshandling. Trots detta har det framkommit att samverkan ofta brister och många 
brottsoffer känner sig utelämnade och övergivna av samhället. 
 
Författarna till denna studie representerar två olika specialistutbildningar, 
akutsjukvård och ambulanssjukvård. Det är av högsta relevans för båda 
yrkesspecialiteterna att få en fördjupad kunskap i ämnet, då det i förlängningen kan 
leda till ökad förståelse och ett bättre patientomhändertagande. Det har dessutom 
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påpekats att både ambulansverksamheten och akutmottagningar är särskilt viktiga 
inrättningar där våld i nära relationer ofta kan avslöjas. Författarna kan på ett flertal 
punkter relatera till de svårigheter som finns beskrivna gällande omhändertagandet 
av dessa patienter, nämligen 1) svårigheten i att identifiera vem som blivit utsatt för 
våld, 2) vilka frågor bör ställas och hur, 3) ambivalensen kring bästa 
tillvägagångssätt och 4) vilken myndighet som bör kontaktas för bästa hjälp och 
stöd.  
 
Ställt mot ovanstående resonemang förefaller det angeläget att undersöka vilka 
faktorer som i någon mån kan påverka samverkan. Att identifiera faktorer som kan 
hindra eller främja samverkan skulle potentiellt sett kunna medföra ett flertal 
positiva effekter såsom att 1) framtida forskningsinsatser och projekt, med betydligt 
större tydlighet än i dagsläget, kan formuleras och konkretiseras 2) det i 
förlängningen kan bidra till ett bättre och mer rättvist omhändertagande av personer 
utsatta för våld i nära relationer.  

5 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för 
myndigheters samverkan vid vuxnas utsatthet för våld i nära relationer, utifrån 
hälso- och sjukvårdens, polismyndighetens, och socialtjänstens perspektiv. 

6 Metod 
6.1 Design 
 
Den design som använts inom ramen för denna studie är integrativ litteraturstudie 
(Whittemore & Knafl, 2005). Kortfattat möjliggör metoden sammanställningen av 
fynd från flera olika primärkällor. Den stora fördelen är att dessa källor inkluderar 
både kvalitativa och kvantitativa studier, som med sina specifika metodologiska 
fördelar och begränsningar, anknyter till det fenomen som är av intresse. Metoden 
utgörs av fem steg; problemformulering, litteratursökning, dataevaluering, 
dataanalys och presentation (ibid.).  
 
Den forskning kring samverkan mellan olika myndigheter som existerar i dagsläget 
föreföll vid inledande sökningar vara begränsad och för studien relevanta artiklar 
utgick dessutom från olika metodologier. Av denna anledning bedömdes en 
integrativ litteraturstudie vara ett adekvat val av metod. 
 

6.2 Urval och datainsamling 
 
För att säkerställa en heltäckande sökning av litteraturen bör en 
informationsspecialist konsulterats inför skrivandet av magisteruppsats 
(Buckingham & Greenhalgh, 2012). Författarna till denna studie har i enlighet med 
rekommendationen haft kontakt med en av Linnéuniversitetets sökspecialister inför 



 

 11 

litteratursökningen. Formulerandet av för studien träffsäkra sökord (bilaga 3) 
utarbetades av författarna själva.  
 

6.2.1 Tillvägagångssätt genom PICO- strukturen 
 
PICO-strukturen syftar till att dela upp en forskningsfråga i komponenter för att 
avgöra om den är relevant och förståelig (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; 
Karolinska Institutet [KI],2019). Denna uppdelning har varit författarna till hjälp när 
det gäller att skapa en logisk sökstrategi utifrån de olika komponenter som utgör 
syftet. PICO är en förkortning av: 
 
P- Patient/population (vem) 
I- Intervention (vad) 
C- Control (kontrollgrupp, om det är lämpligt) 
O- Outcome (utfall/resultat, vad ska påverkas, förbättras?) 
 
Med utgångspunkt i denna struktur har författarna relaterat till föreliggande studies 
syfte enligt följande: 
 
P- Vuxna utsatta för våld i nära relationer 
I- Samverkan mellan hälso- och sjukvård, polismyndighet och socialtjänst. 
C- Ej relevant 
O- Att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för myndigheters samverkan 
vid vuxnas utsatthet för våld i nära relationer, utifrån hälso- och sjukvårdens, 
polismyndighetens och socialtjänstens perspektiv.  
 
Utifrån detta valdes huvudbegrepp ut och dessa låg sedan till grund för de sökblock 
som användes. Sökblock utgör grunden till de söksträngar som använts i respektive 
databas (KI, 2019).  
 
Inklusionskriterier innefattade följande: vetenskapliga artiklar från år 2000–2019, 
alla typer av studier, både de med kvalitativ och kvantitativ ansats men även studier 
med mixed-method, artiklar gällande både män och kvinnor, originalartiklar som 
genomgått peer-reviewedgranskning, artiklar skrivna på engelska eller svenska, 
artiklar från hela världen för ett globalt perspektiv.   
 
Författarna valde att inte ange någon specifik åldersgräns då detta kan leda till 
exklusion av exempelvis unga vuxna vilket skulle kunna medföra att viktig 
information går förlorad. Artiklar där urvalet gällde enbart barn utgjorde dock ett 
exklusionskriterium.  
 
För studien relevanta databaser valdes ut efter noggrann genomgång av 
ämnesguiden på hemsidan för Linneuniversitetets bibliotek. Med relevanta 
databaser avsågs de som är centrala för ämnena hälso- och vårdvetenskap, 
polisutbildningen, socialt arbete och socialpsykologi samt sociologi.  
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6.2.2 Databaser  
 
Inom ramen för denna studie har följande databaser använts: 
 

- Cinahl- innehåller engelskspråkiga vetenskapliga omvårdnadsartiklar som 
publicerats i engelskspråkiga omvårdnadstidsskrifter. Cinahl innehåller så 
kallade checktags för möjlig begränsning i sökningar såsom till exempel 
ålder och kön (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 
- Pubmed- innehåller bland annat omvårdnadsartiklar. Pubmed är en fritt 

tillgänglig, gratis version av Medline. Pubmed är den databas som används 
mest av vårdpersonal över hela världen. Pubmed tillhandahåller även filter 
som möjliggör begränsningar i sökningar såsom till exempel ålder 
(Buckingham & Greenhalgh, 2012; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 
- PsycInfo- tillhandahålls av American Psychological Association (APA) och 

behandlar ämnen som omvårdnad, sociologi och psykologi 
(Linnéuniversitetet, 2018b).  

 
- Criminal justice abstract- innehåller artiklar relaterade till sociologi och 

psykiatri men även kriminologi och brottsprevention (Linnéuniversitetet, 
2018b). 

 
- Social services abstract- är en databas som är sökbar för ämnen gällande 

socialt arbete, social välfärd samt hälso-och sjukvård (Linnéuniversitetet, 
2018b). 

 
- Social science premium collection- innehåller artiklar gällande kriminologi 

och socialt arbete (Linnéuniversitetet, 2018b). 
 

- Google scholar- är en databas som spänner över ett flertal sökkällor och 
ämnen. Förutom flertal elektroniska prenumerationstidskrifter även 
gratistidsskrifter och publikationer från DiVA (Linnéuniversitetet, 2018b). 

 
 
Initialt utfördes ett flertal provsökningar och i samband med denna process tog 
författarna del av olika studiers nyckelord tills det att en viss grad av mättnad 
uppnåddes. Därefter adderades ytterligare sökord för att bredda sökningen. 
Författarna strävade efter att göra sökningen så bred som möjligt för att därigenom 
minska risken att viktig information förbiseddes. En bred sökning fångar enligt KI 
(2019) upp mycket av den för frågeställningen relevanta litteraturen. Nackdelen är 
dock att tillvägagångssättet kan ge upphov till en del irrelevanta träffar. En smal 
sökning har oftast hög träffsäkerhet men riskerar å andra sidan missa relevant 
litteratur. I arbetet med en systematisk översikt eftersträvas en sensitiv sökning även 
om det innebär att en stor del av sökresultatet inte kommer att vara relevant (ibid.).  
 
Databaserna genomsöktes med hjälp av för studien valda sökord (bilaga 3). För att 
finna relevanta artiklar utgjorde Mesh-termer + fritextord sökorden för sökningar 



 

 13 

inom Pubmed. För sökningar inom Cinahl och Criminal justice abstract användes 
ämnesordslistan Cinahl subject headings + fritextord. Inom PsycInfo, Social 
services abstract och Social science premium collection användes motsvarande 
ämnesordlista Thesaurus för att finna relevanta sökord. Även dessa kombinerades 
med fritextsökning. Sökorden användes för att söka träffar i titel och abstract på 
respektive artikel. 
 
Fritextsökningar genomfördes för att fånga upp artiklar som ännu inte indexerats i 
ämnesord av databaserna, dvs utan en fritextsökning skulle de artiklarna förbisetts i 
en systematisk ämnesordssökning. Fritextsökningen syftade även till att finna nya 
för studien relevanta sökord att använda (Linnéuniversitetet, 2018a).  
 
Det genomfördes även en manuell sökning av för studien relevanta artiklars 
referenslistor. En manuell sökningen syftar till att ytterligare komplettera sökningar 
i databaser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
 
Trunkering, dvs söka på en ordstam, användes för att utvidga sökningen och därmed 
öka sensitiviteten i fritextsökning (Linnéuniversitetet, 2018a; Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011). Ett sökexempel för att illustrera trunkering är sökordet police 
vilket är en mesh-term/tesaurus-term. Genom att trunkera police* så innefattas även 
sökorden policeofficer, police officers samt policemen. 
 

6.2.3 Urvalsprocessen 
 
Urvalsprocessen innefattade, i enlighet med etablerade principer, två steg (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017). Det första steget 
utgjordes av en översiktlig bedömning av den aktuella artikelns titel och abstract. 
Under denna process granskade båda författarna samma studier. Om minst en av 
författarna bedömde artikeln som relevant granskades den i fulltext. Vid 
tveksamheter under den första sorteringen inkluderades hellre än exkluderades 
artikeln. Under urvalsprocessens första del exkluderades 924 artiklar. Samtliga 924 
titlar lästes och författarna tog översiktligt del av majoriteten av artiklarnas 
abstracts. När en titel uppenbart inte relaterade till studiens syfte lästes inte abstract. 
Den breda sökningen resulterade alltså i en betydande mängd irrelevant litteratur. I 
samband med att artiklarnas titlar och abstract lästes, exkluderades även dubbletter 
(n=14)   
 
Under urvalsprocessens andra del granskades artiklarna i fulltext utifrån ett 
relevansprotokoll (SBU, 2017). Denna relevansbedömning syftade till att sortera 
bort artiklar som ej var relevanta för studien utifrån inklusions/ exklusionskriterier. 
Endast de studier som ansågs vara relevanta gick vidare till kvalitetsgranskning. I 
samband med denna process exkluderas 12 artiklar eftersom de, efter att ha lästs i 
fulltext, ej svarade mot syftet. Ett flödesschema över sökprocessens olika steg 
redovisas i figur 1.  
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Figur 1. Flödesschema artikelsökning. 
 

6.3 Dataevaluering 
 
De artiklar som bedömdes relevanta för studien kvalitetsgranskades enligt etablerat 
granskningsprotokoll skapat för kvalitativa respektive kvantitativa studier (Willman, 
Stoltz och Bahtsevanis, 2011), (bilaga 1 och 2). Granskningsprotokollet bestod av 
flera poänggivande frågor och utifrån den samlade poängsumman kategoriserades 
artiklarna som svag, medel eller hög kvalitet (ibid.). För att granskningsprotokollet 
skulle passa till den typ av studie som påträffades, behövde vissa frågor modifieras.  
 
Totalt kvalitetsgranskades tio artiklar. Samtliga tio bedömdes utifrån 
granskningsprotokollet hålla medelhög till hög kvalitet och inkluderades därför i 
studien. Samtliga artiklar hittades genom sökningar i de olika databaserna.  
 

6.4 Dataanalys 
 
Analysfasen i övergripande mening innebär att det insamlade materialet kodas, 
kategoriseras och bearbetas. Detta genomförs på ett sådant sätt att resultat och fynd 
från studier med olika metodologiska utgångspunkter kan hanteras och analyseras 
på ett effektivt sätt (Whittemore & Knafl, 2005). 
 
I det första analyssteget, data reduction, klassificeras materialet via någon form av 
logiskt system. Det har föreslagits att kategoriseringen kan ske utifrån flera olika 
parametrar, exempelvis typ av studie, kronologisk ordning, typ av studiemiljö eller 
allmänna populationsfaktorer (Whittemore & Knafl, 2005). I denna studie 
kategoriserades materialet primärt utifrån typ av studie (figur 2) och delades in i 
kvalitativa respektive kvantitativa studier. Det totala antalet artiklar (n=10) 
fördelades i två lika stora grupper. De kvalitativa studierna kategoriserades som A1-
A5 och de kvantitativa som B1-B5. 
 

Cinahl 293 
Pubmed 165 
Criminal Justice abstract 167 
Social service abstract 77 
Psycinfo 91 
Social science premium collection 167 
 

Totalt 960 

Dubletter 14 

Exkluderade efter titel 
och abstract 924 Totalt 946 

Totalt 22 

Exkluderade efter 
fulltext 12 

Totalt 10 

Exkluderade efter 
granskning 0 

Totalt 10 

Kvalitativa 5 kvantitativa 5 
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Nästa steg i reduktionen av data involverar extraktion eller kodning av centrala data 
utifrån de olika källornas resultat. I praktisk mening innebär detta att sammanfatta 
huvuddragen i varje artikel på en enda sida eller i form av mycket kortfattad text. 
Denna process ger en djupgående insikt i de olika artiklarnas innehåll och resultat 
och kännedom om särskilda variabler eller speciella kännetecken (Whittemore & 
Knafl, 2005). I denna studie översattes de olika artiklarnas resultat till svenska och 
det skapades en kortfattad sammanfattning över varje enskild artikel. Därefter 
extraherades centrala data, som svarade mot studiens syfte, från respektive artikel. 
Dessa data kodades som A1:1-A1:5, A2:1-A2:6 osv. Denna strategi bidrog inte 
enbart till en fördjupad förståelse för innehållet i respektive artikel utan säkerställde 
också en hanterbar överblick av materialet som helhet. 
 
I efterföljande analyssteg, data display och data comparison, sammanställdes data 
utifrån de olika artiklarna. Dessa bildade resultatets teman. Under varje tema 
sammanställdes sedan data från både kvalitativa och kvantitativa studier. Därefter 
bearbetades och jämfördes materialet inom respektive tema genom att söka efter 
likheter eller gemensamma nämnare. Dessa likheter bildade sedan subteman.  
 
All kodning och indelning av teman och subteman har genomförts tillsammans av 
författarna. I de fall där författarna inte har varit överens har fördjupad diskussion 
kring innehåll i de respektive artiklarna genomförts och kategoriseringen har 
sedermera kunnat slutföras.  
 
Slutsatserna beskrivs som det sista steget i analysfasen. I denna del skall, utifrån de 
föregående stegen, hela det studerade materialet integreras med fokus på vilka 
generella slutsatser som är möjliga att dra utifrån materialet. Begreppet verifikation 
innebär att man återgår till de ursprungliga studierna för att säkerställa att man inte 
dragit allt för långtgående slutsatser eller i allt för hög utsträckning tolkat resultatet i 
en viss riktning (Whittemore & Knafl, 2005).  
 
 

Totalt antal artiklar 
n = 10 

                    KVAL                          KVANT 
                       n = 5                          n = 5 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.  Illustrerar analysförfarandet genom kodning och kategorisering.  

A1 A2 B1 A5 A4 A3 B2 B4 B5 B3 

A1:1 
- 
A1:5 

A2:1 
- 
A2:6 

A3:1 
- 
A3:5 

A4:1 
- 
A4:6 

A5:1 
- 
A5:5 

B1:1 
- 
B1:2 

B2:1 
- 
B2:4 

B3:1 
- 
B3:2 

B4:1 
- 
B4:5 

B5:1 
- 
B5:5 

Tema 2 
Kommunikation 

Tema 3 
Organisation 

Tema 4 
Kultur 

Tema 1 
Kunskap 

Underteman Underteman Underteman Underteman 
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6.5 Forskningsetiska överväganden 
 
Ämnesvalet är i vid bemärkelse ett fenomen som väcker många tankar kring etiska 
överväganden. Det rör allt från personlig utsatthet och i vissa fall personliga 
tragedier till dimensioner som rör sekretess, brottsrubriceringar och krav på särskilt 
bemötande. Problematiken kan dessutom innefatta flera parter inklusive barn. Ett 
mer känsligt ämne att närma sig som en utifrån kommande forskande part är svårt 
att föreställa sig. 
 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver att forskaren har ett särskilt ansvar gentemot de 
människor som medverkar i forskningen men även mot alla de som indirekt kan 
påverkas av den och gagnas av forskningsresultaten (ibid.). En integrativ 
litteraturstudie berör ingen våldsutsatt på ett individuellt plan utan fokuserar på den 
litteratur som existerar i ämnet. Ingen person kan komma till skada genom att denna 
studie har genomförts. Detta medför att kravet på etiska överväganden reduceras i 
betydande grad. 
 
En etisk egengranskning har utförts (bilaga 4). Någon ansökan till lokal etisk 
kommitté bedömdes inte vara nödvändig. Dock har denna studie genomförts med 
hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) allmänna regler gällande god forskningssed. 
Det innebär att författarna i denna studie 1) har talat sanning 2) öppet visat metoder 
och resultat 3) har hållit god ordning genom dokumentation av processen 4) strävat 
efter att bedriva forskning utan att skada någon 5) har tagit stöd i vedertaget 
granskningsprotokoll och analysmetod för att så korrekt och rättvist som möjligt 
bedöma andras forskning. 

7 Resultat 
Efter kritisk granskning och analys av de tio artiklarna (bilaga 5), framkom fyra 
centrala teman relaterade till samverkan mellan myndigheterna; kunskap, 
kommunikation, organisation och kultur. Dessa byggdes upp av ett eller flera 
subteman som sammanställdes till resultatet.   
 
Tema Subtema 
Kunskap Utbildning 

Teamarbete 
Organisation Professionsgränser 

Ansvarsförskjutning 
Kommunikation Sekretess 

Geografisk plats 
Kultur Attityder 

 
Figur 3. Teman och subteman. 
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7.1 Kunskap 
 
Kunskap kan generellt sett både främja och hindra samverkan vid våld i nära 
relationer. Det är en bred term med djupt innehåll. Kunskap handlar om allt från 
kunskap om ämnet i sig, dess komplexitet, utbreddhet och karaktär till medvetenhet 
om andra aktörer och deras förutsättningar och begränsningar. Den viktigaste 
kunskapen som varje myndighet måste säkerställa är den som relaterar till att 
identifiera våldsutsatthet eftersom detta utgör en förutsättning för att samverkan 
överhuvudtaget ska vara möjlig. Önskemål om fördjupad kunskap efterlystes inom 
samtliga myndigheter. Det framfördes även tankar kring obligatorisk utbildning för 
vissa grupper som särskilt arbetar med denna utsatta grupp.  
 

7.1.1 Utbildning 
 
Utbildningsinsatser var efterfrågade när det handlade om att främja samverkan 
mellan olika myndigheter (Winton & Wilke, 2014; Payne, 2008). För att kunna 
länka ihop en våldsutsatt individ med rätt myndighet ansågs det viktigt att de 
involverade har goda kunskaper om varandra (Winton & Wilke, 2014). Det 
föreslogs att kunskapen kunde leda till ett mer engagerat och fokuserat arbete. Det 
framkom också att om denna nödvändiga kunskap saknades, kunde det medföra 
onödigt lidande för den våldsutsatta samt onödigt svårt arbete och förseningar för 
myndighetsutövaren (ibid.). 
 
Gemensamma utbildningar över myndighetsgränserna samt en förbättrad 
kommunikation framkom som förslag för att nå en förbättrad interprofessionell 
samverkan. Det föreslogs att sådana utbildningar skulle kunna bidra till en djupare 
förståelse för vad det är som kan åstadkommas och uppnås i ett samarbete 
tillsammans med andra (Winton & Vilke, 2014; Payne, 2008).  
 
Okunskap om andra organisationer ansågs hämma samverkan eftersom det kunde 
leda till orealistiska förväntningar och mytbildning (Ward-Lasher et al., 2017). En 
specifikt hämmande faktor i samband med utbildning var att det ibland framkom en 
ovilja att lära sig mer om andra organisationer (Buchbinder & Eisikovits, 2008).  
 
Exempel på utbildningsinsatser inom polismyndigheten som inte hade avsedd effekt 
framkom emellertid också (Ward-Lasher et al., 2017; Messing, Campbell, Webster, 
Brown, Patchell, & Sullivan Wilson, 2015). En specialutbildning fokuserade bland 
annat på träning i själva ingripandet, associerade lagar och efterföljande 
domstolsprocess. Stor vikt lades även vid beskrivningen av den komplexitet som 
följer med fenomenet våld i nära relationer samt vilken typ av hjälp en utsatt individ 
kan få via andra myndigheter. Trots utbildningen visade det sig att många hade svårt 
att tillgodogöra sig kunskapen. Trots det faktum att den drabbade inte har kontroll 
över förövarens beteende och att det anses bevisat att en separation från förövaren är 
förenat med en betydande risk för ytterligare våld, ansåg likväl en stor del av 
tillfrågade poliser att den våldsutsatta själv bar skuld till våldet samt att det är lätt att 
bryta en relation med sin förövare (Ward-Lasher et al., 2017).  
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7.1.2 Teamarbete 
 
Att känna sig obekväm i samband med nya förväntningar på yrkesutövandet 
beskrevs som ett hinder för samverkan (Buchbinder & Eisikovits, 2008). Dock 
fanns det tydliga beskrivningar, från personer som ingått i interprofessionell 
samverkan på ett multidisciplinärt center i Nederländerna, att deras kunskap ökat 
genom att samarbeta med andra. Detta uppfattades på sikt innebära ett förbättrat 
omhändertagande av den aktuella patientgruppen. Särskilt personer inom 
akutsjukvård gav uttryck för detta som något positivt. Teamarbetet över 
professionsgränserna framträdde därför som en främjande faktor för samverkan. Att 
ingå i ett team som arbetade särskilt med denna utsatta grupp innebar per automatik 
en ökad frekvens av möten med våldsutsatta, vilket medförde en ökad kunskap och 
förståelse för problematiken (Zijlstra, Esselink, LoFoWong, Hutschemaekers & 
Lagro-Janssen, 2018). För att påverka situationen kring en person som blivit utsatt 
för våld i nära relation räcker det inte med ett ingripande från en enskild aktör. Det 
löser möjligen problemet tillfälligt men åtgärdar inte grundproblematiken 
(Buchbinder & Eisikovits, 2008). 
 

7.2 Organisation 
 
I allmänna termer framstod utformning och uppbyggnad av organisationer vara en 
faktor som antingen hindrar eller främjar samverkan. Organisationsbegreppet är en 
viktig och i många delar avgörande faktor för hur väl samverkan planeras och 
genomförs. Det är av stor vikt att det finns tydliga riktlinjer för hur samverkan ska 
utföras. Dessa riktlinjer bör vara förankrade i till exempel lagstiftning eller andra 
formella regelverk varifrån tydliga direktiv kan utformas. Utan tydliga riktlinjer kan 
samverkan vara helt beroende av enskilda personer i ledningsfunktion och hur 
intresserade vederbörande är av samverkan. En av de största utmaningarna utgörs av 
att de olika myndigheterna bör utforma en gemensam vision. För att möjliggöra en 
sådan vision kan olika myndigheter behöva konfrontera ideologiska, professionella 
och praktiska frågor såväl som djupt rotad misstro och politiska begränsningar både 
innanför och utanför den egna myndigheten.   
 

7.2.1 Professionsgränser 
 
Inom temat organisation framkom tydligt att en noggrann definition gällande roller 
och gränser kunde främja samverkan. För att kunna samverka med andra 
myndigheter måste varje enskild aktör först vara väl förtrogen med vad som ligger 
inom den egna verksamhetens gränser. Ömsesidig respekt, förtroende och förståelse 
för varandras expertis framstod som en nödvändighet. Det framstod också som 
centralt att definiera vem som gör vad (Zijlstra et al., 2018; Brossoie & Roberto, 
2015; Buchbinder & Eisikovits, 2008). Samverkan framstod som beroende av hur 
organisationen använde dessa gränser i relation till andra myndigheter (Buchbinder 
& Eisikovits, 2008).  
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Om det saknas en tydlig definition verkar onödiga spänningar kunna uppkomma 
mellan olika myndighetsutövare. Det framkom beskrivningar kring hur det kunde 
uppstå irritation mellan myndighetsutövare i samband med ingripande om den ena 
utövaren inte respekterade den andres uppgifter (Brossoie & Roberto, 2015). 
 
Det framstod som viktigt att varje myndighet öppnade upp sina gränser för övriga 
involverade myndigheter, även om detta var associerat med svårigheter. Stängda 
professionsgränser kunde dock leda till misstro för den andra myndigheten, vilket 
försvårade arbetet för en delad vision. I förlängningen kunde detta leda till att 
samverkan skedde sporadiskt samt mer på ett individuellt plan, i stället för 
organisatoriskt ordnat (Buchbinder & Eisikovits, 2008).  
 
Användandet av viss typ av terminologi ansågs stärka den egna professionsgränsen 
men riskerade samtidigt att hämma samverkan med andra. En egen terminologi i 
kombination med en tveksam inställning till myndigheters olika beskaffenheter, 
förstärkte gränserna på ett icke främjande sätt (Buchbinder & Eisikovits, 2008: 
Ward-Lasher et al., 2017). Det framkom ett exempel där poliser skulle vara mer 
benägna att samarbeta över professionsgränserna om andra professioner var mer 
bekanta med just polismyndighetens terminologi (Ward-Lasher et al., 2017). Om 
dessa hinder kunde arbetas bort fanns bättre förutsättningar för att en teamkänsla 
uppstod. En teamkänsla över professionsgränserna förstärker den egna expertisen 
(Shields, Baer, Leininger, Marlow, & Dekeyser, 2008). 
 

7.2.2 Ansvarsförskjutning 
 
Ansvarsförskjutning uppkommer ibland då åsikter angående ansvarsfrågan går isär 
och svaret på frågan om vem som äger lösningen på problemet är inte alltid 
uppenbar. Det noterades exempel på när polismyndigheten ansåg att det var 
socialtjänstens ansvar att ingripa och vice versa. Det har föreslagits att oenighet 
gällande ansvar kan leda till rädsla som är förenad med ansvarsbördan, rädsla för att 
misslyckas och kan i förlängningen leda till en fientlig inställning gentemot den 
andra myndigheten. Att uppvisa ett undvikande beteende i frågor som rör ansvar 
och förmåga att ingripa är tydliga exempel på hämmande faktorer (Buchbinder & 
Eisikovits, 2008). 
 

7.3 Kommunikation 
 
Kommunikation utgör en central del i samverkansprocessen. Flera studier visade att 
frånvaron av, eller bristfällig kommunikation utgjorde ett hinder för samverkan. 
Bristen på kommunikation medför att de olika myndigheterna agerar parallellt. 
Samtidigt verkar en god kommunikation främja samverkan och utmynnade i ett 
förbättrat omhändertagande av den våldsutsatta. 
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7.3.1 Sekretess 
 
Sekretessen beskrevs inom flera studier som ett konkret hinder för god samverkan 
(Brossoie & Roberto, 2015; Sully, Greenaway., & Reeves, 2005; Cooper et al., 
2009). De berörda myndigheterna ansåg sig förhindrade att diskutera olika fall med 
varandra utan att först tillfråga den våldsutsatta. Även om man inom olika 
myndigheter är fast beslutna att bibehålla respekten för och upprätthålla sekretessen, 
fanns också resonemang kring att en förenklad kommunikation mellan olika aktörer 
skulle gynna den drabbade individen (Brossoie & Roberto, 2015; Sully et al., 2005). 
 

7.3.2 Geografisk plats 
 
Att olika myndigheter lokaliserades till samma geografiska plats framstod som en 
faktor som främjar samverkan på flera olika sätt (Zijlstra et al., 2018; Shields et al., 
2008). En av de främsta fördelarna beskrevs i termer av att den förenklade 
kommunikation medförde en mer effektiv problemlösning (ibid).  
 

7.4 Kultur 
 
Inom de olika myndigheterna råder olika organisationskulturer och dessa kan 
antingen hämma eller främja samverkan. Hälso- och sjukvården tillsammans med 
socialtjänsten beskrivs som varsamma och inkännande organisationskulturer medan 
polismyndigheten beskrivs som en kultur där auktoritet och styrka är framträdande. 
Om samverkan hämmas eller främjas av den rådande kulturen verkade många 
gånger vara relaterat till olika attityder.  
 

7.4.1 Attityder 
 
Attityder beskrevs ofta som en hindrande faktor för samverkan. I de fall där man 
från början hade en tveksam inställning till samverkan fanns ofta också ett motstånd 
mot förändring. Någon upplever att det nuvarande arbetssättet, utan en strukturerad 
samverkansplan, är välfungerande och upplever förändring som något negativt. När 
det finns ett tydligt fall som handlar om våld i nära relationer är inställningen till 
samverkan oftast inget problem. Själva svårigheten består i att identifiera det som 
ett problem (Brossoie & Roberto, 2015).  
 
Att se på andra myndigheter med misstro framstod som ytterligare en hämmande 
faktor och utgjorde en tydlig barriär mot samarbete. Synen på andra hjälpande 
myndigheter som främlingar hämmade inte bara möjligheten till ett gott samarbete 
utan kunde även motverka viljan att lära sig mer om övriga involverade. Det finns 
beskrivet att det ibland förekom ett avstånd mellan till exempel polismyndighet och 
socialtjänst (Buchbinder & Eisikovits, 2008; Messing et al., 2015). Avståndet 
beskrivs som en konsekvens av djupt rotade uppfattningar utan delad filosofi och 
vision (Buchbinder & Eisikovits, 2008). 
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Attityden från myndighetspersoner i mötet med personer utsatta för våld i nära 
relationer hade betydelse för att upptäcka våldsutsatthet och skapa förtroende. Det 
framkom till exempel att socialtjänsten uppvisar färre fördomar gentemot 
våldsutsatta av låg socioekonomisk bakgrund i jämförelse med polismyndigheten 
(Shields et al., 2008). Det framhävdes också att det förelåg skillnader i attityder 
angående den egna kunskaper inom polismyndigheten (Ward-Lasher et al., 2017).  
 
Attityder kan också utgöra en hämmande faktor för samverkan när de olika 
myndigheterna ser den våldsdrabbade ur olika perspektiv. Ett komplicerat exempel 
på detta noterades när en kvinna i samröre med gängkriminalitet blev utsatt för våld 
av sin partner, en gängmedlem. Om kvinnan tog kontakt med polismyndigheten till 
följd av våldet fanns en risk att hon blev betraktad som en brottsling och inte ett 
brottsoffer. Detta medför att våldsutsatta kvinnor med kriminellt förflutet och-/eller 
kopplingar till kriminella nätverk oftast väljer att inte kontakta polismyndigheten. 
Att de utsatta kvinnorna väljer att inte berätta försvårar även socialtjänstens arbete 
(Cooper, Anaf & Bowden, 2008).  

8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 
 
Studien har genomförts som en integrativ litteraturstudie. Från första början avsåg 
författarna att genomföra studien som en systematisk litteraturstudie. De artiklar 
som inkluderades hade dock både kvalitativ och kvantitativ design. Detta medförde 
att en integrativ litteraturstudie lämpade sig bättre (Whittemore & Knafl, 2005). Att 
analysera artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design innebär en möjlighet 
att närma sig ämnet utifrån fler infallsvinklar eftersom denna typ av forskning kan 
svara på både hur många samt beskriva upplevelsen av (ibid.).  
 
För just den här studien ansågs någon form av litteraturstudie som det enda lämpliga 
metodvalet, då avsikten var att undersöka hindrande och främjande faktorer för 
samverkan inom flera olika myndigheter och dessutom ur ett globalt perspektiv. En 
risk med litteraturstudier är dock att det inte finns någon möjlighet att ställa 
följdfrågor eller få förklaringar kring otydligheter vilket kan leda till feltolkningar 
(Danielsson, 2012). Författarna har försökt minimera risken för detta genom att läsa 
merparten av litteraturen tillsammans.  
 
Det fanns begränsad metodlitteratur som beskrev metoden integrativ litteraturstudie 
vilket gjorde att författarna var tvungna att förlita sig på få referenser. Den litteratur 
som beskriver metoden var dock strukturerad och tydlig och får anses vara av god 
kvalitet.  
 

8.1.1 Urval och datainsamling 
 
Författarna fann ingen studie som inkluderade samverkan mellan samtliga 
myndigheter, vilket kan ses som en svaghet. De artiklar som utgör urvalet belyser 
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samverkan mellan till exempel polis och socialtjänst eller sjukvård och rättsväsende. 
Även andra aktörer fanns representerade i urvalet men författarna valde att fokusera 
på de delar som huvudsakligen handlade om de myndigheter som var aktuella med 
hänsyn till studiens syfte. Med dessa förutsättningar har det ändå varit möjligt att 
urskilja faktorer som de olika myndigheterna beskrivit som hindrande eller 
främjande för samverkan.  
 
Eftersom inklusions- och exklusionsprocessen är en produkt av en individuell 
människas teoretiska överväganden och beslut finns alltid en risk att artiklar 
felaktigt väljs bort. Detta medför enligt Friberg (2012) att en litteraturöversikts 
trovärdighet ibland kan ifrågasättas. För att minimera denna risk har processen 
genomförts av båda författarna tillsammans. 
 
Det hade varit önskvärt att i studien inkludera aktuella skandinaviska eller svenska 
artiklar, men några sådana framkom inte i samband med den strukturerade 
litteratursökningen. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att liknande studier 
inte existerar. Risken finns att de kan vara publicerade som rapporter och inte som 
vetenskapliga artiklar, vilket då medfört att det inte inkluderats i denna studie. I 
samband med framtida forskning inom området bör ovanstående risk beaktas. 
 
En av de inkluderade artiklarna i denna studie var en förstudie till ett större projekt 
och således inte helt färdigställd. Resultatet visade dock på viktiga faktorer 
relaterade till samverkan och studien inkluderades därför.   
 
Det fanns en ambition hos författarna till denna studie att endast inkludera den 
senaste forskningen. Det ansågs därför vara nödvändigt att formulera en kronologisk 
begränsning, även om antalet artiklar till slut blev få. Hälften av artiklarna i denna 
studie är från tidigt 2000-tal och hälften från den senare delen. Det hade varit 
önskvärt att samtliga studier var från sent 2000-tal men om de från tidigare år 
exkluderats hade antalet artiklar blivit allt för litet.  
 
De inkluderade artiklarna är från olika länder men majoriteten av undersökningarna 
är utförda i USA. I stora drag beskrivs ungefär samma faktorer oavsett geografisk 
plats. Samtliga studier är dock utförda i I-länder och det bör tas i beaktande att detta 
kan tänkas påverka resultatet jämfört med om studier utförda i U-länder också 
inkluderats.  
 
Valet att exkludera ålderskategorin barn kan potentiellt sett ha medfört att viktig 
information gällande samverkan förbisetts. Att inkludera studier angående barn 
hade å andra sidan kunnat medföra ett alltför stort material, vars omfång det inte 
hade varit rimligt att hantera inom den tidsmässiga ramen för en magisteruppsats.  
 
Det är viktigt att en litteratursökning sker på ett strukturerat sätt eftersom detta ökar 
tillförlitligheten (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). En styrka med denna studie 
är att författarna verkligen genomfört en noggrann och omfattande litteratursökning 
med ambitionen att finna det som finns skrivet inom ämnet som relaterar till syftet. 
Ett gediget arbete ligger bakom val av sökord och databaser. Att söka med både 
ämnesord och fritextord gav upphov till en bred sökning, vilket också var själva 
tanken med sökstrategin. Att de sökord som använts har redovisats på ett noggrant 
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och transparent sätt anses öka överförbarheten (Kristensson, 2014). Att 
litteratursökningen till slut inte gav upphov till fler än tio artiklar avspeglar tydligt 
behovet av ytterligare forskning inom just detta område.  
 
Tillvägagångssätt och sökord finns noga redovisat vilket ökar studiens 
överförbarhet. Även inkluderade artiklar redovisas i en litteraturmatris vilket enligt 
Rosén (2012) ökar en studies trovärdighet.  
 

8.1.2 Granskning och analys 
 
Kvalitetsgranskningen av de inkluderade artiklarna baserades på och inspirerades av 
redan konstruerade granskningsprotokoll. Protokollet för kvalitativa studier behövde 
inte modifieras, men för de kvantitativa modifierades protokollet. Vilka frågor som 
ansågs relevanta diskuterades sinsemellan författarna. När det uppkom eventuella 
frågor under granskning och analys har detta diskuterats och samsyn uppnåtts. 
 
De inkluderade artiklarna lästes ett flertal gånger för att minimera missförstånd samt 
för att erhålla en djupare förståelse för innehållet. I detta skede översattes artiklarna 
till svenska vilket anses vara komplicerat då det är viktigt att originaltext inte 
översätts felaktigt eller förvrängs (Polit & Beck, 2015). För att minimera risken för 
språkliga felaktigheter har författarna genomfört denna process tillsammans.  
 
Analysfasen i en integrativ litteraturstudie är enligt Whittemore och Knafl (2005) en 
utmaning eftersom det innebär att ta sig an resultat från både kvalitativa och 
kvantitativa studier. Analysen utfördes därför aktivt av båda författarna tillsammans 
för att öka studiens verifierbarhet (Kristensson, 2014). Genom att genomföra 
analysen tillsammans kunde författarna ha en bra dialog med varandra och diskutera 
eventuella frågetecken.  
 

8.1.3 Forskningsetiska överväganden 

Båda författarna är väl medvetna om att forskning inom ett så känsligt område som 
våld i nära relationer är förenat med nogsamma etiska överväganden. I enlighet med 
god forskningsetik ska en studie utföras så att ingen deltagare i studien tar skada av 
att studien utförs (Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom denna studie är en 
litteraturstudie, vars syfte är att undersöka samverkansfaktorer, kan ingen person 
komma till skada av att studien utförs. Författarna har dock under hela processen 
beaktat de forskaretiska övervägandena genom att noga överväga de etiska frågor 
som rör metodologiskt tillvägagångssätt och noggrann dokumentation.  
 

8.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatet i denna studie baseras på tio artiklar. Detta kan, med visst fog, anses vara 
ett alltför ringa antal för att formulera hållbara och generaliserbara slutsatser. De tio 
artiklarna ger dock uttryck för centrala faktorer som i något avseende påverkar 
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myndigheters samverkan. De teman som framträder i analysen är en produkt av att 
oberoende undersökningar och studier på ett eller annat sätt visat på något av 
betydelse kring ämnet. Eftersom tidigare studier visat att samverkan ofta brister vid 
omhändertagandet av personer utsatta för våld i nära relationer (Sundbom et al., 
2011), i kombination med den uppenbart begränsade forskningen inom det specifika 
området, får det likväl anses viktigt att det som framkommit inom ramen för denna 
uppsats presenteras och framförs.  
 
Resultaten diskuteras utifrån de vårdvetenskapliga begreppen lidande och trygghet 
men relateras också till utvalda begrepp inom organisationsteori.  
 

8.2.1 Allt börjar med kunskap 
 
Resultatet indikerar att kunskap är en faktor som både kan hindra och främja 
samverkan. Kunskap i detta avseende innefattar många aspekter av våldet i sig, hur 
det identifieras, vilka olika uttryck det kan ta hos olika individer samt vilken 
utsatthet och sårbarhet den drabbade personen befinner sig i (Winton & Vilke, 2014; 
Payne, 2008). En god kunskap om dessa områden är en främjande faktor eftersom 
den bidrar till en förståelse kring att samverkan är något bra och av stor betydelse 
för den enskilde individen. I kontrast till detta resonemang utgör således okunskap 
ett direkt hinder för samverkan.  
 
Okunskap borde potentiellt sett kunna bidra till en svårighet i att bemöta patienten 
värdigt och respektfullt. Det har tidigare påpekats att många våldsutsatta personer 
väljer att inte berätta om sin situation och sitt lidande om vederbörande inte känner 
sig trygg i mötet med berörd myndighet (Örmon, 2018; Johnson, 2007). Eftersom 
det är hälso- och sjukvårdens främsta uppgift är att lindra lidande (Arman, 2017) 
anser författarna till denna studie att det därmed också är hälso- och sjukvårdens 
ansvar att vara välinformerad i det komplexa ämne som våld i nära relationer utgör. 
En god kunskapsnivå ökar rimligen förutsättningarna för att den våldsutsatta ska 
kunna känna sig trygg. Om den våldsutsatta av någon anledning däremot hindras 
från att berätta om sitt lidande kan det i sämsta fall uppstå ett dubbelt lidande 
(Arman, 2017). När det i en sådan situation dessutom är hälso- och sjukvården som 
orsakat lidandet går det att benämna som vårdlidande (Edlund & Lindwall, 2017) 
och detta skulle alltså enligt författarna till denna studie potentiellt sett kunna 
förhindras.   
 
Det lidande som är relaterat till kroppen är enligt Arman (2017) det lidande som i 
sammanhanget är lättast att lindra. Det fysiska lidandet kan vara svårt men är oftast 
övergående. I det akuta skedet, vid förekomst av fysiska skador som kräver åtgärd 
eller behandling, är det självklart att hälso- och sjukvården blir involverad. 
Effekterna av våld i nära relationer utgörs dock av ett lidande som inverkar på 
många av livets dimensioner och det kan dessutom persistera under lång tid (Moser 
Hällen & Sinisalo, 2018e). Därför finns ett tydligt behov av samarbete med andra 
myndigheter. Resultatet i denna studie visar att en myndighets okunskap om andra 
myndigheter kan leda till onödigt svårt arbete och onödiga förseningar. Detta 
riskerar i förlängningen att öka lidandet för den våldsutsatta. Att hälso- och 
sjukvården är väl informerad gällande andra myndigheters befogenheter och möjliga 
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hjälpinsatser är i ljuset av ovanstående alltså av central betydelse, särskilt i 
kombination med att tidigare forskning visat att den våldsutsatta sällan är i stånd att 
klara detta själv (Sundbom et al., 2011).  
 
Resultatet visar även att ökad kunskap är efterfrågad och det framförs konkreta 
förslag på att de olika myndigheterna bör ha gemensam utbildning (Winton & 
Vilke, 2014; Payne, 2008). En förbättrad kunskapsnivå relaterar dels till en 
komponent som anknyter till ansvaret hos den enskilde yrkesutövaren, men i ännu 
högre grad till en organisatorisk nivå. För att en sammantaget förbättrad 
kunskapsnivå ska uppnås krävs sannolikt ett både långsiktigt och konsekvent arbete. 
För att på organisatorisk nivå möjliggöra detta bör en eller flera lämpliga strategier 
arbetas fram. Enligt Lindkvist, et al. (2016) är avsikten med att formulera en strategi 
att säkra effektiva prestationer för en given organisation i förhållande till 
samhällsutvecklingen och intressenterna. Den strategiska nivån omfattar vanligtvis 
den högsta ledningens arbets- och ansvarsområde (ibid.). Resultatet i denna studie 
visar att samverkan kan vara beroende av just personer i ledningsfunktion och de 
har därmed en central betydelse för att leda samverkansarbetet framåt (Buchbinder 
& Eisikovits, 2008). 
 
Resultatet pekar också på ett exempel där utbildningsinsatser inom polisen i USA 
trots alla ansträngningar och beskrivningar kring problemets komplexitet, 
motsägelsefullt nog inte medförde en förbättrad kunskapsnivå. Det noterades att 
föreställningar kring kvinnans egna skuld och ansvar i situationen trots allt levde 
kvar bland yrkesutövarna (Ward-Lasher et al., 2017). Detta skulle potentiellt sett 
kunna visa på att en utbildning kan behöva ändra inriktning eller fokus men det kan 
också vara direkt kopplat till attityder. Det bör dock påpekas att aktuella svenska 
studier kring denna problematik saknas.  
 

8.2.2 Tid för attitydförändring 
 
Samverkan kan enligt resultatet i denna studie antingen främjas eller hindras av den 
organisationskultur som råder inom de olika myndigheterna. Kulturen kan enligt 
Lindkvist et al., (2016) ses som ett medel eller redskap för organisationen att nå 
givna mål. Organisationskultur består av en uppsättning variabler som kan påverka 
effektivitet och måluppfyllelse. Vilken kultur som råder kan exempelvis utläsas 
genom språkanvändning och det är en faktor som potentiellt sett binder samman 
organisationsmedlemmarna och skapar en gemensam ram för förståelse (ibid.).  
 
I första hand pekar resultatet i denna studie i riktning mot att organisationskulturen 
verkar utgöra ett hinder för samverkan. Det framkommer exempel på misstro för 
andra myndigheter samt på hur myndigheter ibland fjärmar sig från varandra. Detta 
verkade i första hand bero på djupt rotade föreställningar och attityder i 
kombination med en frånvaro av ett gemensamt synsätt och vision mellan 
myndigheter. Även om det i lagtext och föreskrifter (HSLF-FS 2017:30; 
Socialstyrelsen, 2014) tydligt anges att samverkan ska ske verkar alltså 
föreställningar och kulturer knutna till respektive myndighet utgör ett distinkt hinder 
för möjliga lösningar. Enligt Lindkvist et al., (2016) kan kulturen bidra till att göra 
livet inom en organisation mer stabilt men med följden att det kan uppstå ett 
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motstånd mot förändring. En tveksam inställning till andra organisationer försvårar 
rimligen ett förändringsarbete i synnerhet om förändringen i sig utgörs av att 
myndigheten förväntas samverka med andra. 
 
Som tidigare beskrivits har det internationellt sett funnits attityder inom 
polismyndigheten när det gäller att alls betrakta våld i nära relationer som en 
polisiär uppgift. Istället har man ansett att problematiken i första hand bör rymmas 
inom ramen för socialtjänstens arbete (Fagerlund & Kääriäinen, 2018; Johnson, 
2004). Denna inställning har polismyndigheten försökt motarbeta med hjälp av 
bland annat specialutbildning i ämnet våld i nära relationer. Trots dessa insatser 
existerar fortsatt uppfattningar av typen att det är kvinnan själv som bär skuld till 
våldet eller att det är lätt att lämna sin förövare. Det framkommer även exempel på 
att yrkesutövare inom polismyndigheten betraktar den våldsutsatta som en förövare 
och inte ett brottsoffer i fall där kvinnor inom kriminella nätverk blivit utsatta för 
våld av en gängmedlem som kvinnan har en relation med (Cooper et al., 2009). 
 
Ovan nämnda resultat utgör ett exempel på när attityder spelar en viktig roll för 
omhändertagandet av den våldsutsatta. En kvinnas figurerande inom ett kriminellt 
nätverk förvandlar henne inte per automatik till en lagbrytare. Hennes samröre med 
kriminella kretsar skulle lika gärna kunna ses som en konsekvens av att vara i 
beroendeställning. Hur man väljer att närma sig en våldsutsatt individ kan därmed 
stå i direkt relation till både kunskap och attityder. I sammanhanget är det återigen 
värt att påpeka hur våldsutsatta ofta inte vill eller orkar ange sin förövare om 
myndighetsutövaren inte agerar empatiskt och förstående (Moser Hällen & Sinisalo, 
2018d). En på förhand dömande eller avfärdande attityd borde rimligen endast 
medföra ytterligare lidande för den drabbade personen. 
 
Att se andras lidande föder enligt Arman (2017) medlidande som en naturlig 
reaktion av omsorg och ömhet. Det påpekas i litteraturen att dessa naturliga 
egenskaper ibland har tränats bort alltför väl inom vissa utbildningar och 
yrkesgärningar. Inom hälso- och sjukvården däremot är medlidande en av de mest 
centrala egenskaperna i relation till bemötandet av patienter (ibid.). Om andra 
myndigheter inte har samma naturliga förhållningssätt till lidande så ingår kanske 
inte heller medlidande i det vardagliga yrkesutövandet. I ett välfungerande 
samarbete mellan berörda myndigheter bör respektive myndighetsutövare utföra sin 
specifika uppgift men det ska också inkludera att säkerställa och underlätta den 
våldsutsattas kontakter med andra myndigheter. Det övergripande målet är att 
samtliga behov hos den våldsutsatta blir tillgodosedda och medlet för att nå dit är 
samverkan. Ansvaret för ett bra omhändertagande vilar därmed på samhället och det 
får aldrig tillåtas ske på bekostnad av patientens väl.   
 
Arbetet med attityder framträder inom ramen för denna studie som en av de 
viktigaste faktorerna när det gäller samverkan. Det handlar dels om attityder inom 
organisationen men inkluderar även attityder mot andra organisationer samt vilken 
attityd som framkommer i det direkta arbetet med våldsutsatta. Som redan påpekats 
kan attityder inom en organisation vara djupt rotade och det kan innebära en 
betydande utmaning att försöka förändra dem. Lindkvist et al., (2016) beskriver 
genomgripande förändringar i termer av en kulturell revolution, där nya värderingar 
ofta står i motsatsförhållande till de traditionella värderingarna inom organisationen 
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(ibid.). Trots dessa förmodade motsatsförhållanden måste ledningen inom varje 
myndighet aktivt verka för en god organisationskultur. I praktisk mening kan detta 
utföras genom till exempel en inventering av normer och attityder samt utformandet 
av en gemensam värdegrund. 
 
Det sker stora förändringar i samhället idag gällande normer som funnits sedan lång 
tid tillbaka. Våld i nära relationer är ett tydligt exempel på ett ämne som diskuteras, 
debatteras och tar allt större plats i det offentliga rummet. Det borde därmed ligga 
rätt i tiden att förändra gamla strukturer och skapa utrymme och acceptans för ett 
nytt tankesätt. Våld i nära relationer är inte längre att betrakta som en privat 
familjeangelägenhet (Moser Hällen & Sinisalo, 2018b). Det är samhällets absoluta 
uppgift och ansvar att organisera myndigheters arbete så att den våldsutsatta kan få 
den hjälp och det stöd vederbörande både förtjänar och behöver.  
 

8.2.3 En organisatorisk förebild 
 
Ett intressant organisatoriskt exempel på när olika myndigheter verkligen samverkar 
med den våldsutsattas bästa i fokus, är det redan omnämnda multidisciplinära 
centret i Nederländerna. För att den som blivit utsatt för någon typ av våldshandling 
ska kunna få adekvat stöd och hjälp har de olika myndigheternas företrädare 
samlokaliserat sig på en gemensam geografisk plats. Samverkan under dessa 
premisser är förenat med flertalet utmaningar men har främst verkat främjande.  
 
Att samverkan främjar samverkan kan vid en första anblick framstå som ett 
cirkelresonemang men med detta avses att samlokalisationen tydligt bidrog till 
förbättrad kommunikation mellan de olika myndigheterna. Detta ledde i sin tur till 
bättre samverkan, som i sin tur ledde till bättre kommunikation och så vidare i en 
självförstärkande positiv riktning. Det uttrycktes även att närheten till de andra 
utövarna medförde ett kompetensutbyte som främjade samverkan (Zijlstra et al., 
2018). Kontrasten mot förhållandena i Sverige, där den organisatoriska situationen 
närmast utgår från de enskilda myndighetsutövarnas kompetensområden snarare än i 
den våldsutsattas lidande och behov av trygghet, är påfallande. 
 
Som tidigare påpekats påverkas kontakten mellan den våldsdrabbade och de olika 
myndigheterna av ett flertal barriärer (Olive, 2016; Örmon, 2018; NCK, 2019f). 
Samlokalisationen enligt ovan borde rimligen bidra till att vissa av dessa barriärer 
övervinns. Myndighetsutövare inom det multidisciplinära centret gav i detta 
sammanhang också tydligt uttryck för att samverkan med andra samt centrets 
specialinriktning gjorde att de blev bättre på att hjälpa dessa patienter (Zijlstra et al., 
2018). Att läsa lidandets språk innebär i grundläggande mening att se och känna 
igen tecken på lidande hos en annan person och utgör en nyckel för ett vårdande 
som når fram (Arman, 2017). Författarna till denna studie ser detta som en väg att 
upptäcka våldsutsatthet men har den största respekt för att det kräver stor lyhördhet 
och en fördjupad kunskap inom ämnet i sig. 
  
Enligt Lindkvist et al., (2016) finns det idag en tydlig press på nya 
organisationsformer samt en förståelse av den mänskliga aktiviteten inom 
organisationen som en konsekvens av till exempel ändrade värderingar. Nuvarande 



 

 28 

arbetssätt kring våldsutsatta är intimt knuten till en organisationsform där flera 
strukturella hinder motverkar ett optimalt omhändertagande av den drabbade 
individen. Ställt mot detta resonemang, samt i ljuset av att våld i nära relationer 
synliggörs allt mer i samhällsdebatten och historiska värderingar ifrågasätts, kanske 
den nuvarande organisationsform bör ses över. Kort sagt; en organisatorisk 
förändring utifrån den våldsutsattas perspektiv med målet att lindra lidande och öka 
trygghet.   

9 Slutsatser  
Resultatet visar att det finns ett flertal faktorer som har betydelse för myndigheters 
samverkan vid våld i nära relationer. Faktorer som på olika sätt relaterar till 
kunskap, organisation, kommunikation och kultur har i denna studie visat sig vara 
särskilt utmärkande. Vissa faktorer kan verka både hämmande och främjande 
beroende på rådande omständigheter inom respektive myndighet. 
 
Med hänsyn till fenomenets angelägna och allvarliga karaktär, förekomsten av en 
rad barriärer associerade till mötet med en våldsutsatt person, förekomsten av olika 
normer och attityder samt försvårande organisatoriska omständigheter, framträder 
bilden av en synnerligen komplex problematik. Av detta följer att en genuin 
förändring av den nuvarande situationen kommer ta både tid och betydande resurser 
i anspråk. 
 
Det framstår tydligt att samverkan mellan myndigheter är en absolut förutsättning 
för ett adekvat omhändertagande av den individ som utsatts för våld i en nära 
relation. Vare sig en enskild yrkesutövares kompetens eller en enskild organisations 
resurser är tillräckliga för att möta de behov som existerar. Omvänt gäller dock att 
samverkan blir innehållslös om inte de enskilda yrkeskategoriernas kunskapsnivå är 
god. Av denna anledning framstår det som uppenbart att en grundläggande faktor 
med stor betydelse för samverkan är utbildning i själva ämnet. 
 
En slutsats i ljuset av denna studies resultat är därför att det behövs omfattande 
utbildningsinsatser för alla yrkeskategorier med särskilt fokus på 1) identifikation 
och bemötande av den våldsutsatta och 2) klargörande kring de olika 
myndigheternas olika ansvarsområden och befogenheter. I synnerhet gäller detta 
yrkesverksamma som i sin vardag vistas i miljöer där chansen att stöta på 
våldsutsatthet är större, exempelvis personal på akutmottagningar och 
ambulansverksamhet. En utbildningsinsats skulle kunna föregås av en inventering 
kring attityder, normer och föreställningar inom de respektive myndigheterna, för 
att på så sätt anpassa och utforma innehållet till ett verklighetsnära sammanhang. 
 
Även om kunskapsläget skulle förbättras inom respektive myndighet framgår det av 
resultatet i denna studie att det finns ett flertal organisatorisk betingade 
omständigheter som utgör hinder för samverkan. Slutsats blir den att historiska 
strukturer och synen på arbetssätt måste omprövas. Arbetet bör i framtiden 
organiseras utifrån den drabbades behov av olika hjälpinsatser istället för att som 
idag utgå från de olika myndigheternas respektive kompetensområde. Det finns få 
men viktiga internationella exempel på när interprofessionell samverkan, med den 
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våldsutsatta i fokus, leder till ett förbättrat omhändertagande. Kunskapen om att den 
typen av samverkan existerar kan verka inspirerande och väcka en tanke om ett 
förändrat arbetssätt även i Sverige.  
 
Denna studie kan inte uttala sig kring hur en framtida samverkansmodell skulle 
kunna utformas men den kan konstatera att det finns ett uppenbart behov av 
ytterligare forskning på och åtgärder inom området. Det finns även ett uppenbart 
behov av forskning som belyser samverkan som relaterar till svenska förhållanden. 
Detta konstaterande får ytterligare relevans genom de redan påpekade nationella 
skillnaderna i kombination med det numera lagstadgade beslutet att samverkan ska 
genomföras.  
 
Att implementera någon form av samverkansmodell, parallellt med studier som rör 
denna, skulle potentiellt sett kunna tillföra ny viktig kunskap i arbetet för ett 
förbättrat omhändertagande av personer utsatta för våld i nära relationer.  
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Sammanfattande bedömning av kvalitet 
�Hög �Medel �Låg 
 
Kommentar 
…………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………
……………….. 
 
Granskares sign.: ……………… 
 
  



 

 III 

Bilaga 2 
 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
 
Beskrivning av studien t.ex. metodval 
…………………………………………………………. 
 
Finns ett tydligt syfte?   �JA �NEJ  �VET EJ 
  
 Antal………………………………….. 
  
 Ålder………………………………….. 
  
 Man/kvinna…………………………... 
 
Är kontexten presenterad?  �JA  �NEJ  �VET EJ 
 
Etiskt resonemang?  �JA �NEJ �VET EJ 
 
Urval 
-relevant?   �JA �NEJ �VET EJ 
-strategiskt?   �JA �NEJ �VET EJ 
 
Metod för 
-urvalsförfarande tydligt beskrivet? �JA �NEJ �VET EJ 
-datainsamlingen tydligt beskriven? �JA �NEJ �VET EJ 
-analys tydligt beskriven?  �JA �NEJ �VET EJ 
 
Giltighet 
-är resultatet logiskt, begripligt? �JA �NEJ �VET EJ 
-råder datamättnad? (om tillämplig) �JA �NEJ �VET EJ 
-råder analysmättnad?  �JA �NEJ �VET EJ 
 
Kommunicerbarhet 
-redovisas resultatet klart och tydligt? �JA �NEJ �VET EJ 
-redovisas resultatet i förhållande till en  �JA �NEJ �VET EJ 
teoretisk referensram? 
-Genereras teori?  �JA �NEJ �VET EJ 
 
 
Huvudfynd? 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys 
adekvat? 



 

 IV 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalité 
�Hög �Medel �Låg 
 
Granskare sign.: ………… 
 



 

 V 

Bilaga 3 Sökschema 
 
Databasens namn: Cinahl 
Datum för sökning: 190211 
Sökfråga: Vilka faktorer är av betydelse för myndigheters samverkan vid vuxnas utsatthet för våld i nära relationer, utifrån 
hälso- och sjukvårdens, polismyndighetens, och socialtjänstens perspektiv. 
MH = Major heading 

Sökning Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Våld i nära relationer 
1. Ämnesord MH ”domestic 

violence” OR 
MH ”Intimate 
partner violence” 

 15484     

2. Fritextord ”domestic abus*” 
OR ”intimate 
partner 
violence*” OR 
“family 

 32642     



 

 VI 

violence*” OR 
“victim*” 

3.  1 OR 2  36989     
Samverkan 

4. Ämnesord MH 
”Interpersonal 
relations” OR 
MH 
”Collaboration” 

 71911     

5. Fritextord ”Cooperati*” OR 
”work together” 

 24128     

6.  4 OR 5  94294     
Polis, socialtjänst och sjukvård 

7. Ämnesord MH ”Police” OR 
MH ”emergency 
medical 
technicians” OR 
MH “social 
workers” OR MH 
”Emergency 
nursing” 

 34701     

8. Fritextord “police*” OR 
”Paramedic*” OR 
“Ambulance*” 
OR “Social 
work*” OR 

 205908 
 
 
 

    



 

 VII 

”Emergency*” 
OR “ER nurse*” 

9.  7 OR 8  205908     
10. Kombination 3 AND 6 AND 9  327     

  Peer review 307     
  2000-2019 293 44 13 5 5 



 

 VIII 

Databasens namn: Pubmed 
Datum för sökning: 190212 
Sökfråga: Vilka faktorer är av betydelse för myndigheters samverkan vid vuxnas utsatthet för våld i nära relationer, utifrån hälso- och 
sjukvårdens, polismyndighetens, och socialtjänstens perspektiv. 

Sökning Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Våld i nära relationer 
1. Ämnesord All fields Mesh 

”Domestic 
violence” 

 41903     

2. Fritextord ”domestic abuse” 
OR ”intimate 
partner violence” 
OR “family 
violence” OR 
“victims” 

 84645     

3.  1 OR 2  84645     
Samverkan 

4. Ämnesord All fields Mesh 
”Intersectoral 
collaboration” 

 1192     

5. Fritextord ”Cooperation” 
OR ”work 
together”  

 134325     

6.  4 OR 5  135408     



 

 IX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Polis, socialtjänst och sjukvård 
7. Ämnesord All fields Mesh 

”Police” OR 
Mesh ”emergency 
medical 
technicians” OR 
Mesh “social 
workers” OR 
Mesh 
”Emergency 
nursing” 

 17244     

8. Fritextord “law 
enforcement” OR 
”Paramedic” OR 
“Ambulance” OR 
“Social worker” 
OR ”Emergency” 
OR “ER nurse” 

 448637     

9.  7 OR 8  451869     
10. Kombination 3 AND 6 AND 9  203     

  2000-2019 165 8 2 1 1 
  Dubletter   1    



 

 X 

Databasens namn: Criminal Justice Abstracts 
Datum för sökning: 190212 
Sökfråga: Vilka faktorer är av betydelse för myndigheters samverkan vid vuxnas utsatthet för våld i nära relationer, utifrån hälso- och 
sjukvårdens, polismyndighetens, och socialtjänstens perspektiv. 
KW= Author supplied keywords 

Sökning Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Våld i nära relationer 
1. Ämnesord KW ”domestic 

violence” 
 2338     

2. Fritextord ”domestic 
abuse*” OR 
“domestic 
violence* OR 
”intimate partner 
viol*” OR 
“family violence” 
OR “victims”  

 43381     

3.  1 OR 2  43381     
Samverkan 

4. Ämnesord KW 
”Intersectoral 
relations” OR 
KW 
“collaborations” 

 396     



 

 XI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Fritextord ”Cooperat*” OR 
”work together” 

 12197     

6.  4 OR 5  12506     
Polis, socialtjänst och sjukvård 

7. Ämnesord KW ”Police” OR 
KW “Law 
enforcement” OR 
KW ”emergency 
medical 
technicians” OR 
KW “social 
workers” OR KW 
”Emergency 
nursing” 

 5532     

8. Fritextord “police*” OR 
“Law 
enforcement*” 
OR ”Paramedic*” 
OR 
“Ambulance*” 
OR “Social 
worker*” OR 
”Emergency*” 
OR “ER nurse*” 

 80768     

9.  7 OR 8  80768     
10. Kombination 3 AND 6 AND 9  287     

  Peer reviewed 189     
  2000-2019 167 10 3 1 1 
  dubletter  4    



 

 XII 

Databasens namn:  Social services abstracts 
Datum för sökning: 190212 
Sökfråga: Vilka faktorer är av betydelse för myndigheters samverkan vid vuxnas utsatthet för våld i nära relationer, utifrån hälso- och 
sjukvårdens, polismyndighetens, och socialtjänstens perspektiv. 
MS= Main Subject 

Sökning Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Våld i nära relationer 
1. Ämnesord MS “family 

violence”  OR 
MS “victims” 

 9383     

2. Fritextord “domestic 
violence” OR 
”domestic abuse” 
OR ”intimate 
partner violence” 

 11749     

3.  1 OR 2  16897     
Samverkan 

4. Ämnesord MS “cooperation” 
OR MS 
“teamwork” OR 
MS 
“interpersonal 
relations” 

 5776     



 

 XIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Fritextord ”cooperation” OR 
”work together” 

 8421     

6.  4 OR 5  10872     
Polis, socialtjänst och sjukvård 

7. Ämnesord MS ”Police” OR 
MS “Paramedical 
Personnel” OR 
MS “social 
workers” OR MS 
”Emergency 
Medical 
Services” 

 16434     

8. Fritextord “Law 
enforcement” OR 
”Paramedics” OR 
“Ambulance” OR 
“Social worker” 
OR ”Emergency 
nurse” OR “ER 
nurse” 

 34051     

9.  7 OR 8  35572     
10. Kombination 3 AND 6 AND 9  100     

  Peer reviewed 83     
  2000-2019 77 12 1 1 1 
  Dubletter  4    



 

 XIV 

Databasens namn:  Psycinfo 
Datum för sökning: 190213 
Sökfråga: Vilka faktorer är av betydelse för myndigheters samverkan vid vuxnas utsatthet för våld i nära relationer, utifrån hälso- och 
sjukvårdens, polismyndighetens, och socialtjänstens perspektiv. 
MS= Main subject 

Sökning Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Våld i nära relationer 
1. Ämnesord MS “Domestic 

violence” 
 12200     

2. Fritextord ”domestic abuse” 
OR ”intimate 
partner violence” 
OR “family 
violence” OR 
“victims” 

 73311     

3.  1 OR 2  75220     
Samverkan 

4. Ämnesord MS “cooperation” 
OR MS 
“interpersonal 
relationships” OR 
MS 
“collaboration” 

 39389     



 

 XV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Fritextord ”teamwork” OR 
”work together” 

 30402     

6.  4 OR 5  68291     
Polis, socialtjänst och sjukvård 

7. Ämnesord MS ”Police 
personnel” OR 
MS “law 
enforcement 
personnel” OR 
MS “Allied 
health personnel” 
OR MS “social 
workers” OR MS 
”Emergency 
Services” 

  30314     

8. Fritextord “Police” OR 
“Law 
enforcement” OR 
”Paramedics” OR 
“Ambulance” OR 
“Social worker” 
OR ”Emergency 
nurse” OR “ER 
nurse” 

 78509     

9.  7 OR 8  86084     
10. Kombination 3 AND 6 AND 9  187     

  Peer reviewed 99     
  2000-2019 91 9 1 1 1 
  Dubletter  2    



 

 XVI 

Databasens namn:  Social science premium collection 
Datum för sökning: 190213 
Sökfråga: Vilka faktorer är av betydelse för myndigheters samverkan vid vuxnas utsatthet för våld i nära relationer, utifrån hälso- och 
sjukvårdens, polismyndighetens, och socialtjänstens perspektiv. 
MS= Main subject 

Sökning Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Våld i nära relationer 
1. Ämnesord MS “Family 

violence” OR MS 
“battered women” 
OR “Victims” 

 40651     

2. Fritextord ”Domestic 
violence” OR 
"Domestic abus*" 
OR ” "intimate 
partner viol*” 

 72013     

3.  1 OR 2  100754     
Samverkan 

4. Ämnesord MS “cooperation” 
OR MS 
“interpersonal 
relations” 

 102486     

5. Fritextord ”teamwork” OR 
”work together” 

 89734     



 

 XVII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  4 OR 5  188864     
Polis, socialtjänst och sjukvård 

7. Ämnesord MS ”Law 
enforcement” OR 
MS “ 
Paramedical 
professionals” 
OR MS “social 
workers” OR MS 
”Emergency  
medical Services” 

  104528     

8. Fritextord “Police*” OR 
“Ambulance*” 
OR “Paramedic*” 
OR “Social 
worker*” OR 
”Emergency 
nurse” OR “ER 
nurse” 

 500753     

9.  7 OR 8  547900     
10. Kombination 3 AND 6 AND 9  312     

  Peer reviewed 176     
  2000-2019 167 10 2 1 1 
  Dubletter  3    



 

 XVIII 

Bilaga 4	
	
Etisk	egengranskning	
Följande	frågor	ska	besvaras	av	sökande	och	godkännas	av	handledare.	  

Ja Kanske Nej 

1 

Avser	undersökningen	att	behandla	känsliga	
personuppgifter	(dvs.	behandla	personuppgifter	
som	avslöjar	ras	eller	etniskt	ursprung,	politiska	
åsikter,	religiös	eller	filosofisk	övertygelse,	
medlemskap	i	fackförening	eller	som	rör	hälsa	eller	
sexualliv). 

  x 

2 
Innebär	undersökningen	ett	fysiskt	ingrepp	på	
deltagarna	(även	sådant	som	inte	avviker	från	
rutinerna	men	som	är	ett	led	i	studien)? 

  x 

3 

Är	syftet	med	undersökningen	att	fysiskt	eller	
psykiskt	påverka	deltagarna	(t.ex.	behandling	av	
övervikt)	eller	som	innebär	en	uppenbar	risk	att	
påverka?	 

  x 

4 Används	biologiskt	material	som	kan	härledas	till	en	
levande	eller	avliden	människa	(t.ex.	blodprov	)? 

  x 

5 

Kan	frivilligheten	ifrågasättas	(t.ex.	utsatta	grupper	
såsom	barn,	person	med	demenssjukdom	eller	
psykisk	funktions-nedsättning,	personer	i	uppenbar	
beroendeställning	såsom	patienter	eller	studenter	
som	är	direkt	beroende	av	försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses	vetenskaplig	publicering	såsom	vid	konferens	
eller	i	vetenskaplig	tidskrift	efter	studiens	
genomförande. 

 x  

7 
Kommer	personregister	upprättas	(där	data	kan	
kopplas	till	fysisk	person)	och	anmälas	till	
registeransvarig	person	(GDPR-	ansvarig).		 

  x 

8 Syftet	och	metoden	är	väl	avvägt	gällande	risk-nytta	
samt	anpassat	till	nivån	på	studien. 

  x 

9 

I	den	skriftliga	informationen	beskrivs	projektet	så	
att	deltagarna	förstår	dess	syfte	och	uppläggning	
(inklusive	vad	som	krävs	av	den	enskilde,	t.ex.	antal	
besök,	projektlängd	etc.)	och	på	så	sätt	att	alla	
detaljer	som	kan	påverka	beslut	om	medverkan	
klart	framgår.	(För	studier	med	deltagare	under	15	
år	krävs	vårdnadshavares	godkännande	t	ex	vid	
enkäter	i	skolklasser.) 

 

Ej	relevant	då	
inga	fysiska	
deltagare	
kommer	
involveras 

 

10 

Deltagandet	i	projektet	är	frivilligt	och	detta	framgår	
tydligt	i	den	skriftliga	informationen	till	
forskningsperson.	Vidare	framgår	tydligt	att	
deltagare	när	som	helst	och	utan	angivande	av	skäl	
kan	avbryta	försöket	utan	att	detta	påverkar	
forskningspersonens	omhändertagande	eller	
behandling	eller,	om	studenter,	betyg	etc. 

 Ej	relevant  



 

 XIX 

12 
Det	finns	resurser	för	genomförande	av	projektet	
och	ansvariga	för	studien	är	namngivna	(student	och	
handledare) 

x   

 



 

 XX 

Bilaga 5 
Litteraturmatris 

Författare, År, 
Land 

Titel och 
Tidskrift 

Metod och urval Syfte Vilka samarbetar? Resultat Kvalitet 

A1  

Sully, P., 
Greenaway, K., 
Reeves, S 

2005 

Storbritanien 

 

Domestic 
violence, 
Policing and 
health care: 
collaboration and 
practice 

Primary Health 
Care Research 
and Development 

Kvalitativ 

Delstudie 

Deltagare: 76 

Att få inblick av polisens 
erfarenheter av 
samarbete med sjukvård 
och socialtjänst gällande 
våld i nära relationer 

Hälso- och 
sjukvård, 
polismyndigheten, 
socialtjänst 

Sekretessen mellan 
myndigheter är en 
hämmande faktor, kan 
ytterst leda till död.  

Delning av information 
sätter gynnar den 
våldsutsatta 

64% 
Medel 

A2   

Brossoie, N.,  
Roberto, K A 

2015 

USA 

Community 
Professionals’ 
Response to 
Intimate Partner 
Violence against 
Rural Older 
Women  

Journal of Elder 
Abuse & Neglect 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

Deltagare: 87 

Att undersöka 
medvenhet, uppfattningar 
och erfarenheter av våld i 
nära relationer bland en 
äldre befolkning 

Hälso- och 
sjukvård, 
polismyndighet 
socialtjänst 

Sekretessen är hinder 
för samverkan. 
Samverkan sker oftast 
mellan sjukvård och 
polis relaterat till 
rapporteringsskyldighet 

71% 
Medel 

A3   

Buchbinder, E.,  
Eisikovits Z 

2008 

Israel 

Collaborative 
Discourse: The 
Case of Police 
and Social Work 
Relationships in 
Intimate 
Violence 
Intervention in 
Israel 

Journal of Social 
Service Research 

Kvalitativ 

Djupintervjuer 

Deltagare: 25 

Att fånga uppfattningar 
inom polismyndigheten 
och socialtjänst angående 
samverkanskarakteristika  

Polismyndighet, 
socialtjänst 

Egen terminologi inom 
sin profession är 
hämmande för 
samverkan. Ovilja att 
närma sig andra 
myndigheter 

78% 
Medel 

A4   

Zijlstra, E.,  Lo 
Fo Wong, S.,  
Teerling, A.,  
Hutschemaekers, 
G.,  Lagro-
Janssen, A 

2018 

Nederländerna 

Challenges in 
interprofessional 
collaboration: 
experiences of 
care providers 
and policymakers 
in a newly set-up 
Dutch assault 
centre 

Scand Journal of 
Caring Sciences 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Deltagare: 16 

Att förbättra förståelse 
för de utmaningar som 
finns I ett 
interprofessionellt 
samarbete på ett nybildat 
center för människor 
utsatta för våld i nära 
relationer 

Hälso- och 
sjukvård, 
polismyndighet 

Vården kan vara 
emotionellt krävande 
för de inblandade. 
Finns samverkan måste 
de inblandade 
myndigheterna 
definiera sina gränser. 

78% 
Medel 

A5   

Cooper, L.,  
Anaf, J.,  
Bowden, M 

2009 

Australien 

 

Can social 
workers and 
police be 
partners when 
dealing with 
bikie-gang 
related domestic 
violence and 
sexual assault? 

European Journal 
of Social Work 

Kvalitativ 

Intervjuer med 
think- aloud metod 

Deltagare: 10 

Att beskriva de problem 
som uppstår i samverkan 
mellan socialtjänst och 
polismyndighet gällande 
våldsutsatta kvinnor 
involverade i kriminella 
motorcykelgäng 

Polismyndighet, 
socialtjänst 

Lågt förtroende för 
myndigheter, i 
synnerhet polis gav 
lägre benägenhet för 
samarbete  

78% 
Medel 

B1 

 Payne, B K 

2008 

Domestic 
violence and 
criminal justice 
training needs of 
social services 
workers 

Kvantitativ 

Enkätstudie 

Deltagare: 186 

Att undersöka 
kunskapsläget hos 
socialtjänstanställda 
gällande olika aspekter 
inom våld i nära 
relationer. 

Polismyndighet, 
socialtjänst 

Lära av varandras 
expertområden för att 
utveckla bra 
omhändertagande.  

90 % Hög 



 

 XXI 

 

USA Journal of 
Criminal Justice 

B2  

Winton, L., 
Wilke, D J 

2014 

USA 

Are 
Collaborations 
Enough? 
Professionals’ 
Knowledge of 
Victim Services 

Violence Against 
Women 

Kvantitativ 

Enkätstudie 

Deltagare: 279 

Att undersöka 
kunskapsläget hos 
aktörer involverade i 
ämnet våld i nära 
relationer gällande andra 
aktörer 

Hälso- och 
sjukvård, 
polismyndighet 
socialtjänst 

Cross-training mellan 
myndigheter är en 
faktor för att skapa 
förståelse och öka 
kunskap för andra 
aktörer 

70% 
Medel 

B3 

 Shields, G., 
Baer, J., 
Leininger, K., 
Marlow, J., 
Dekeyser, P 

USA 

2008 

Interdisciplinary 
Health Care and 
Female Victims 
of Domestic 
Violence 

Social work in 
health care 

Kvantitativ  

Retrospektiv 
fallstudie 

Deltagare: 153 

Att undersöka vilka 
förebyggande 
interventioner som finns 
inom berörda aktörer 
gällande våld i nära 
relationer 

Hälso- och 
sjukvård, 
socialtjänst 

Brist på 24-timmars 
täckning av socialtjänst 
på akutmottagning gav 
sämre möjlighet till 
samarbete. 

100 % 
Hög 

B4  

Ward-Lasher, A., 
Messing,J T., 
Hart, B  

USA  

2017 

Policing Intimate 
Partner Violence: 
Attitudes toward 
Risk Assessment 
and 
Collaboration 
with Social 
Workers 

National 
association of 
social workers 

Kvantitativ  

Enkätstudie 

Deltagare: 544 

 

Undersöka 
polismyndighetens 
attityd gällande 
samarbete med 
socialtjänsten 

Polismyndighet, 
socialtjänst 

Socialtjänst och plis ha 
olika expertområden. 
Att sammanföra de 
områdena skulle 
förbättra 
omhändertagandet för 
drabbade 

80 % Hög 

B5  

Messing, J T., 
Cambell, J., 
Webster, D., 
Brown, S., 
Patchell, B., 
Sullivan Wilson, 
J 

USA 

2015 

The Oklahoma 
Lethality 
Assesment 
Study: A quasi- 
experimental 
evaluation of the 
lethality 
assessment 
program 

Social Service 
Review 

Kvantitativ  

Telefonintervjuer 

Deltagare: 689 

 

Studera effekten av 
samarbete mellan 
polismyndigheten och 
socialtjänsten 

Polismyndighet, 
socialtjänst 

Ett regelverk för 
samarbete ger effekt. 
Vid samarbete mellan 
olika myndigheter ges 
positiva extra 
bieffekter. 

100% 
Hög 


