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Abstract

In the past decades there has been a progress in the legislation which regulates the rights of
battered women. The social services are the authority which has the primary responsibility for
battered women. This responsibility is regulated in the law since 1998. Evaluations have shown
that the support for battered women needs to be improved since a majority of the rural districts
don’t have any emergency services or plan of action for these women.

This research project has first and foremost aimed at exploring the conditions in the social
services, concerning the possibilities to help and support battered women. The central questions of
the essay where: Has the extended responsibility of battered women been elucidated by the
authorities? Are there any obstacles in the social services which could influence the possibilities to
give battered women help and support? And finally are social workers motivated to work with
battered women?

Firstly I did a survey of the literature in the field of laws. Secondly I mapped out the problems
which can appear when implementing these laws. This constituted the base for the project.
Empirical data from social services in seven rural districts is presented to illustrate the social
workers opinion about the conditions and the obstacles in the social services to support and help
battered women.

The conclusion of this research project was that the social services have all the requirements to
give battered women help and support. But there are also some obstacles in the form of
insufficient knowledge about symptom- and consequences of violence. The social workers also
stated that the social services have some organizational problems when it comes to help and
support battered women.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Under de senaste decennierna har kvinnomisshandel blivit ett allt mer uppmärksammat

samhällsproblem. I huvudsak har det våld som äger rum i hemmet uppmärksammats, dvs. det våld

som utövas av en man som kvinnan har eller har haft en nära relation med. I hela Europa ökar det

fysiska och psykiska våldet mot kvinnor och den vanligaste dödsorsaken för kvinnor mellan 15-

44 år är att de utsatts för våld, enligt en ny rapport från Europarådet. Varje vecka dödas minst en

kvinna i Europa som en följd av att hennes partner utsatt henne för våld. Detta innebär att det är

vanligare att kvinnor dör på grund av de utsatts för våld än att de mister livet på grund av

trafikolyckor, cancer och krig, enligt rapporten ovan. Rapporten visar dessutom att mellan tjugo-

och femtio procent av alla europeiska kvinnor någon gång utsatts för våld i hemmet.

(Europarådets rapport, Dagens Nyheter, 020928.)

Om man vänder blickarna mot Sverige, utsätts varje år omkring tjugofemtusen kvinnor för våld i

hemmet, enligt en ny studie från Brottsförebyggande rådet (kommer hädanefter att benämnas Brå

vid källangivelse). Studien visar även att den polisanmälda misshandeln av kvinnor utförd av en

för kvinnan bekant gärningsman, oftast en partner eller expartner, ökat med över fyrtio procent

under det senaste årtiondet. (Brå- rapport, Dagens Nyheter, 020928.)

- Huruvida detta är en reell ökning av våld mot kvinnor eller om det speglar en större

anmälningsbenägenhet ger dessa siffror emellertid inget entydigt svar på. Enligt

Brottsförebyggande rådet, är en rimlig slutsats att våldet mot kvinnor i nära relationer ökat under

1990- talet liksom anmälningsbenägenheten.(ibid.) Mörkertalet är emellertid stort, då det

uppskattningsvis är fyra till fem gånger vanligare att kvinnor utsätts för våld än vad

polisanmälningarna visar, enligt Brottsförebyggande rådet. (Socialstyrelsen, 2001, s 25).

Problematiken förekommer i alla sociala grupper och i olika kulturella kontexter, men enligt

Brottförebyggande rådets studie är dock majoriteten av både gärningsman och offer mer

brottsbelastade, saknar arbete i större utsträckning och är lägre utbildade i jämförelse med

befolkningen i stort. Det finns också en klar överrepresentation av utrikesfödda bland både offer

och gärningsmän. Samma studie visar dessutom att alkohol ofta finns med i bilden, då

misshandeln äger rum. (Brå- rapport, Dagens Nyheter, 020928).

Problematiken är komplex och mångfacetterad, eftersom den inrymmer såväl rättsliga, sociala
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samt hälso- och sjukvårdsaspekter. Vad gäller de sociala aspekterna, drabbas inte sällan

våldsutsatta kvinnor av sociala problem som en följd av våldet. Återkommande sjukskrivningar,

problem med att upprätthålla normala arbetsrelationer och därmed eventuell arbetslöshet leder inte

bara till begränsad ekonomisk frihet utan också till social isolering för många kvinnor. Den

våldsutsatta kvinnan kan därför behöva stöd och hjälp för att förändra sin situation.

(Socialstyrelsen, 2001, s 21).

I juni 1995 avlämnade Kvinnovåldskommissionen slutbetänkandet Kvinnofrid (SOU 1995:0),

vilket innehöll förslag till olika åtgärder för att utveckla stödet för våldsutsatta kvinnor.

Kommissionen konstaterade att det fanns brister i socialtjänsten arbete med kvinnor som utsatts

för våld. Regeringen delade kommissionens bedömning varför de bedömde det nödvändigt att

klargöra kommunens ansvar i detta avseende. Socialtjänstlagen kompletterades därför med en

särskild bestämmelse om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor. (Prop 2000/01:79, s 34).

Sedan den 1 juli 1998, är således socialtjänsten den myndighet som har det främsta ansvaret att ge

våldsutsatta kvinnor hjälp och stöd. Det utvidgade ansvaret reglerades inledningsvis genom 8 a § i

socialtjänstlagen (kommer fortsättningsvis att benämnas SoL). Lagstiftningen angav följande;

”Socialnämnden bör verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra

övergrepp i hemmet får stöd och hjälp för att förändra sin situation”.(Socialstyrelsen, 2001, s 17).

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och dennes anhöriga kom därefter att regleras

genom en allmän bestämmelse om socialtjänstens ansvar för- och skyldigheter gentemot

brottsoffer, dvs. genom 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen. Paragrafen anger följande; ”Socialnämnden

bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden

bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i

hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation”.

(Fahlberg, 2002, s 185).

Under senare delen av år 1999- gjorde socialstyrelsen en uppföljning av lagstiftningen på uppdrag

av regeringen, då man bl.a. ville utvärdera vilken genomslagskraft lagstiftningen hade haft i

kommunerna. Socialstyrelsen konstaterade bl.a. att socialtjänsten i stor utsträckning förlitade sig

på kvinnojourernas insatser för våldsutsatta kvinnor. Behovet att utveckla stödet var därför stort i

flera kommuner, då det saknades särskilda insatser eller handlingsplaner för att hjälpa kvinnor

som utsatts för våld.(Socialstyrelsen, 2001, s 20).

Liknande slutsatser har också presenterats av Riksförbundet för sexualupplysning (RFSU), varför

dessa uppmanat de styrande att förbättra stödet för våldsutsatta kvinnor. I ett pressmeddelande den
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30 Augusti 2002, underströk man bl.a. att politikerna efter valet måste ta sitt ansvar för

våldsutsatta kvinnor. I pressmeddelandet hänvisade man till en rapport från Nationellt råd för

kvinnofrid, som visar att drygt ett sextiotal av landets 289 kommuner inte tar sitt ansvar för

våldsutsatta kvinnor medan övriga kommuner, så gott som genomgående, förlägger ansvaret på

ideella kvinnojourer. (www.rfsu.se)

1.2 Syfte och centrala frågeställningar

Förstärkta rättigheter och en allt intensivare debatt om kvinnovåldsproblematiken visar att

samhället inte längre blundar för det våld mot kvinnor som begås av någon närstående. Som

tidigare nämnts, har socialtjänsten det främsta ansvaret för att ge att dessa kvinnor stöd och hjälp,

men undersökningar och rapporter visar således att stödet för våldsutsatta kvinnor bör utökas i

flertalet av landets kommuner. Tänkbara orsaker och förhållande som ligger bakom detta faktum

har till dags datum inte presenterats vad jag erfar. Detta har väckt mitt intresse att studera hur

socialtjänstens förutsättningarna ser ut vad gäller att ge våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp.

Studiens undersökningsenhet utgörs av socialsekreterare vid socialförvaltningar, eftersom denna

yrkeskategori omfattas av 5 kap. 11 § SoL i sitt dagliga arbete.

Syftet med uppsatsen är att studera hur förutsättningarna ser ut inom socialtjänsten vad gäller att

ge våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp, enligt 5 kap. 11 § SoL.

De centrala frågeställningarna är följande:

- Har kommunerna tydliggjort socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor?

- Har socialtjänsten de organisatoriska och resursmässiga samt kunskapsmässiga

förutsättningarna för att ge våldsutsatt kvinnor stöd, enligt 5 kap 11§ SoL?

- Anser socialsekreterarna att ansvaret för våldsutsatta kvinnor bör ligga hos socialtjänsten?

1.3 Metod

1.3.1 Tillvägagångssätt

Mot bakgrunden av att ha tagit del av forskningsrapporter som bl.a. visar att behovet att utveckla

stödet för våldsutsatta kvinnor är stort i ett flertal av landets kommuner, växte studiens syfte fram.

Arbetet har bedrivits i två faser utifrån studiens syfte. I den första fasen har tonvikten lagts på

litteraturgenomgång med fokus på implementeringsproblematik. Att litteraturgenomgången inte

specifikt tar upp tidigare forskning kring studiens syfte beror på att syftet är föga prövat i

forskningssammanhang. I litteraturgenomgången presenteras därför implementeringsforskning
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samt allmängiltiga teorier, vilka söker förklara varför lagstiftning och reformer ej alltid får så stor

genomslagskraft i kommunerna. Därutöver kompletteras uppsatsen första fas med gällande

lagstiftning utifrån både ett nationellt- och ett internationellt perspektiv för att belysa de rättigheter

som våldsutsatta kvinnor har, enligt lagstiftningen. I den andra fasen tillämpas kunskapen från

teoriavsnittet i en kvantitativ enkätstudie, vilken inrymmer ett fåtal specificerade frågor till

fyrtiotvå socialsekreterare från sju olika kommuner.

Enligt Halvorsen (1992) är metoden ”läran om de instrument som kan användas för att samla in

informationer”. (Halvorsen, 1992, s 13).Vidare utgör metoden ett systematiserat sätt att undersöka

verkligheten på. Diverse metoder förbättrar samt skärper vår förmåga till upptäckter, så att vi bl.a.

kan se orsakerna bakom händelserna, enligt författaren. (ibid.) Det bakomliggande syftet med

uppsatsen, dvs. det som väckte mitt intresse var bl.a. att få en bild av vilka orsaker som kunde

ligga bakom att lagstiftningen som reglerar socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor inte fått

så stor genomslagskraft i kommunerna. Genom att studera socialförvaltningarnas förutsättningar

vad gäller att ge våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp, hoppades jag få en ökad förståelse kring detta

förhållande.

Uppsatsen bygger på studier som har till syfte att upptäcka. Den explorativa karaktären av studien

förklaras av att syftet är föga prövat i forskningssammanhang. Genom den design som

föreliggande uppsats har är det dock rimligt att påstå, att den inbegriper både en induktiv och en

deduktiv princip. Med anledning av att studiens syfte inte stått under forskningsluppen vad jag

erfar, har tillvägagångssättet till viss del varit induktivt eftersom arbetet genomförts utan den

fastare förståelse ram som utmärker det deduktiva arbetssättet. Rent generellt kan man ändå påstå

att studien innehåller ett deduktivt arbetssätt med en teoretisk förankring, då studien knutits an till

gällande forskning och teorier av mer allmän karaktär i form av implementeringsforskning. En

förutsättning för att vår förståelse av mänskligt beteende skall utvidgas, enligt Halvorsen (1992) är

att förståelsen på något sätt knyts an till en teori av mer allmän karaktär. Vidare anser författaren

att teorierna syftar till att styra inriktningen vad gäller forskningsintresse, medverkar till att vi rör

oss mot empirin på ett visst sätt samt att utgöra ett stöd i analys och tolkning av material.

(Halvorsen, 1992, s 44). De allmängiltiga teorier som studien vilar på har således utgjort ett

redskap vid utformning och analys av enkäterna.

Valet av en kvantitativ metod i form av postenkäter har gjorts mot bakgrund av studiens syfte och

centrala frågeställningar, men också utifrån praktiska faktorer. Halvorsen (1992) menar att det ofta
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är positivt att kombinera skilda datainsamlingsmetoder, då sociala fenomen har både kvantitativa

som kvalitativa sidor. (Halvorsen, 1992, s 80). För att få en referensram till socialsekreterarnas

utsagor, hade t.ex. en kvalitativ metod i form av intervjuer med t.ex. företrädare från

socialnämnden, socialchefer m.fl. varit på sin plats. Av privata skäl blev detta dock svårt att

genomföra.

Den valda metoden har emellertid för- och nackdelar. De positiva aspekterna gällande den

kvantitativa metoden var bl.a. att informationsmängden kunde komprimeras till just det som

intresserade mig. Dessutom var det möjligt att ställa samma frågor till ett relativt stort antal

socialsekreterare, vilket skapade goda möjligheter att jämföra svaren. Nackdelen var att det inte

fanns någon möjlighet att ställa följdfrågor eller få heltäckande svar. Metodens svaghet hade vägts

upp genom att till exempel tillämpa intervjuer. (Halvorsen, 1992, s 92, 98).

1.3.2 Urval

För att uppnå studiens syfte gjordes ett utskick av postenkäter till socialsekreterare vid

socialförvaltningar i sju kommuner, samtliga i Skåne län. Kommunerna var slumpmässigt utvalda.

När det gällde vem som skulle ingå i undersökningen, valde jag dock att styra urvalet genom att

fokusera på socialsekreterare, då det är denna yrkeskategori som i sitt dagliga arbete omfattas av 5

kap. 11 § SoL. Förståelseramen vad gäller problemställningen hade vidgats om fler ingått i

undersökningsenheten, tex. företrädare från politiska partier, socialnämnder, socialchefer etc. Men

i detta avseende var det socialsekreterarnas bild av problemställningen jag ville belysa.

Totalt delades sextio enkäter ut varav fyrtioen inkom. Utifrån den blygsamma omfattning kan

därför inga generella slutsatser dras vad gäller socialtjänstens förutsättningar att ge våldutsatta

kvinnor stöd och hjälp.

1.3.3 Bortfallsanalys

Antal inkomna enkäter var således fyrtiotvå stycken, vilket innebär att svarsfrekvensen uppgick

till sjuttio procent. Tänkbara anledningar till att trettio procent inte valde att delta i enkätstudien

kan vara följande: kontakterna togs via telefon med förvaltningarnas enhetschefer, vilka gav ett

hum om hur många enkäter hon/ han uppskattade att jag kunde skicka ut. En tänkbar förklaring till

bortfallet kan därmed ligga i för hög skattning av enkätutskick. Vidare kan andra faktorer i form

av tidsbrist, sjukdom samt hur enkäten presenterades utgöra förklaringar till bortfallet.
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1.3.4 Tillförlitlighet

För att besvara frågan om enkätinsamlingens tillförlitlighet, bör diskussionen benas upp i termer

av validitet samt reliabilitet. Enligt Halvorsen (1992) kan begreppet validitet översättas med

giltighet eller relevans. (Halvorsen, 1992, s 41). För att uppnå hög validitet skall dels reliabiliteten

och dels den definitionsmässiga validiteten vara hög, enligt författaren. (Halvorsen, 1992, s 43).

Vad gäller datainsamlingen ligger utmaningen i att samla in data som är relevant för

problemställningen. Det går ej att mäta empiriskt hur god den definitionsmässiga validiteten är

varför man endast kan göra en bedömning och argumentera för denna ståndpunkt, enligt

Halvorsen. (ibid.)

Vad gäller föreliggande uppsats definitionsmässig validitet, finns dock vissa svagheter i form av

att mätområdet är en aning snävt. För att få en heltäckande bild av hur socialtjänstens

förutsättningar ser ut för att ge våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp, kunde mätområdet t.ex. ha

innefattat fler undersökningsenheter (se urval ovan). Vidare hade den definitionsmässiga

validiteten ökat om fler faktorer kring socialtjänstens förutsättningar belysts i form av frågor som

till exempel speglade socialsekreterarnas värderingar och attityder vad gäller problematiken. Men

någonstans måste man sätta ner foten och begränsa sig. Utifrån resonemanget ovan, anser jag

emellertid att de data som samlats in är relevanta för uppsatsens problemställning och

perspektivval. Vad gäller pålitligheten (reliabiliteten) av de uppmätta enkätvärdena, har jag sökt

vara så noggrann som möjligt vid kodning av svaren. Vidare utesluter enkätinsamling att olika

intervjueffekter uppstår, men i gengäld gås som tidigare nämnts möjligheten till att få utvecklande

svar förlorad. Reliabiliteten är förhoppningsvis tillfredsställande och jag förmodar att en likartad

mätning, som bygger på samma metod, skulle bekräfta detsamma.

1.4 Fortsatt framställning

I det inledande kapitlet har jag haft för avsikt att ge en bild av bakgrunden till föreliggande

uppsats. Vidare har studiens syfte och centrala frågeställningar redovisats, så också studiens

design och teoretiska huvudriktning liksom den metod som jag valt att använda. Ramen för

studiens disposition har härigenom delvis angivits. I kommande avsnitt presenterats emellertid

gällande lagstiftning som berör problematiken, dels utifrån svenska lagar och dels utifrån

internationella konventioner som ratificerats av Sverige. Vidare definieras även begreppet

våldsutsatta kvinnor. Avsnittet därefter utgörs av uppsatsen teoretiska perspektiv utifrån

implementeringsforskning. Uppsatsens sista avsnitt utgörs av enkätredovisning, resultatanalys

med ändamålet att besvara de centrala frågeställningarna och därmed det övergripande syftet.

Avslutningsvis följer en sammanfattning och slutdiskussion. I bilaga återfinns enkätformulären.
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2. Lagstiftning, deklarationer och konventioner

I det här avsnittet presenteras de lagar, deklarationer samt konventioner som behandlar

våldsutsatta kvinnors rätt till skydd, stöd och hjälp. Presentationen tar upp svensk lagstiftning samt

internationella deklarationer och konventioner som ratificerats av Sverige. Avsnittets innebörd är

att visa hur våldsutsatta kvinnors rättigheter förstärkts från att ha varit obefintliga till att bli relativt

omfattande. Avsnittet inleds emellertid med en definition av begreppet våldsutsatta kvinnor.

2.1 Att definiera mäns våld mot kvinnor

I litteraturen finner man olika definitioner av mäns våld mot kvinnor. Jag har dock valt att

använda begreppet våldsutsatta kvinnor i föreliggande framställning, eftersom detta är ett

samlingsbegrepp som inbegriper skilda våldshandlingar. I begreppet inryms våldshandlingar som

grundas på kön och som leder till, eller troligtvis leder till, fysisk, psykisk eller sexuell skada eller

lidande för kvinnan. Vidare innefattar begreppet hot om sådan handling, tvång eller godtyckligt

frihetsberövande. (http:// www.vansterpartiet/se/ettan/kvinnomisshandel.htm)

I FN deklarationen Avskaffande av våld mot kvinnor, ges en något bredare definition. I artikel 2.

anges bl.a. att våld mot kvinnor skall anses innefatta i varje enskilt fall, fysisk, psykiskt och

sexualiserat våld som begås inom hemmet, utfört av kvinnan make eller annan, våld ute i

samhället som utövas av enskilda eller av staten eller tolererat av denna. (Brå, 1997, s 159).

I föreliggande uppsats kommer dock betoningen att ligga på det våld och de övergrepp som begås

inom hemmet, av en man som kvinnan har eller har haft en nära relation med. Begreppet nära

relation avser kvinnans make, sambo, särbo eller pojkvän eller före detta. Jag kommer därför inte

att åsyfta det våld mot kvinnor som sker i det offentliga livet, eftersom uppsatsen syfte och

frågeställningar utgår från 5 kap. 11 § i Socialtjänstlagen, som reglerar våld mot kvinnor i

hemmet.

2.2 Åtgärder för att förebygga och beivra våld mot kvinnor

Om man vänder blickarna ända bak till 1200- talet, präglades denna epok av husbondeväldet.

Detta innebar att mannen hade inflytande över familjemedlemmarnas liv och död. Mannen hade

därför rätt att bruka våld mot sin hustru utan att straffas. De s.k. kvinnofridslagarna inrättades

dock under 1200- talet, men detta innebar inte att kvinnornas rättigheter eller skydd mot våld

förstärktes. Syftet med kvinnofridslagarna var kort och gott att skydda och upprätthålla familjers

anseende samt motverka att det föddes oäktingar inom familjerna. Under de följande

århundradena kom också våld mot kvinnor i hemmet att betraktas som en privat angelägenhet.
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(Brå, 1997, s 177- 178.)

År 1944 fick emellertid åklagare rätt att åtala mannen för grov misshandel, så också i de fall då

anmälan från kvinnan saknades. Det var dock inte straffbart att t.ex. våldta sin hustru, eftersom

gärningen först blev straffbelagd år 1965. (Brå, 1997, s 7).

Sedan 1980- talet har stadsmakterna vidtagit olika åtgärder vad gäller rättväsendet för att söka

förebygga och beivra våld mot kvinnor. En lagändring ägde rum 1982, som bl.a. innebar att våld

mot kvinnor på enskild plats kom att falla under allmänt åtal. I praktiken innebär detta att polisen

har en skyldighet att utreda en anmälan om misshandel, som begåtts exempelvis i en bostad.

Tidigare klassades det som ett angivelsebrott, vilket innebar att det var upp till offret själva att

bestämma huruvida brottet skulle anges till åtal eller ej. Våldsutsatta kvinnor erbjuds numera ett

aktivt stöd i form av en stödperson vid t.ex. rättegång. Vidare kan våldsutsatta kvinnor få ett s.k.

trygghetspaket (som bl.a. innehåller larmanordning) samt skyddad adress och identitet. År 1988

tillkom också möjligheten till målsägandebiträde. (Brå, 1997, s 7, 164).

Under år 1988 ändrades även bestämmelsen om grov misshandel till fördel för våldsutsatta

kvinnor. I dag kan en våldsverkare dömas till grov misshandel, enligt följande: ”Misshandel kan

bedömas som grov om våldet utövats under längre tid mot en närstående person som är fysiskt

svagare, däribland kvinnor, eller fall där våldet upprepats med allvarliga övergrepp”.

(Brå, 2000:11,s 11).

Ett annat principiellt ställningstagande är besöksförbudslagen, vilken trädde i kraft år 1988.

Lagen innebär att åklagare kan meddela en person besöksförbud om sannolikheten är stor att han

kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat vis allvarligt trakassera den individ som

besöksförbudet avser att skydda. Straffet för överträdelse av besöksförbudet höjdes från sex

månaders fängelse till ett år under år 1990. (ibid.) Regeringen föreslår emellertid i en ny

proposition att besöksförbudet även skall gälla den gemensamma bostaden. Till dags datum

fungerar besöksförbud först när paret separerat, vilket regeringen anser vara en betydande brist.

Vidare anser regeringen att den våldsutsatta kvinnan ofta tvingas söka skydd hos befintlig

kvinnojour, medan mannen bor kvar i hemmet. Regeringen understyrker därför att ” det är den

kränkande och inte den kränktas rörelsefrihet som får tåla en inskränkning”.(Proposition

2002/03:70). Man föreslår därför att våldsutövaren ska kunnas förbjudas att vistas i den

gemensamma bostaden i de fall det finns en ”påtaglig risk” att han kommer att begå brott mot sin



13

samboendes liv, hälsa, frihet eller frid. (ibid.)

P å uppdrag av regeringen inrättades år 1994 Rikskvinnocentrum, som är en specialistenhet för

våldsutsatta kvinnor. Vidare antog riksdagen under år 1998 en ny bestämmelse i brottsbalken som

avser dels grov fridskränkning, som används vid fall med upprepande kränkningar mot närstående

och dels grov kvinnofridskränkning som speciellt inriktar sig på mäns kränkningar av kvinnor i

nära relationer. Misshandel, ofredande, sexuellt tvång och hemfridsbrott är exempel på de

kränkningar som avses. (Brå 2000:11, s 7, 11).   

2.3 Socialtjänstlagen (2001:453)

Den myndighet som har det främsta ansvaret vad gäller att inverka och söka komma till rätta med

sociala problem är socialtjänsten. Den paragraf i socialtjänstlagen som tydligast reglerar

socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor finns i 5 kap. 11 § SoL. Lagen anger följande;

”Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och

hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld

eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation”.

(Fahlberg, 2002, s 185).

Det finns således andra lagrum i socialtjänstlagen som är tillämpbara, då det gäller kommunens

ansvar för våldsutsatta kvinnor. I 2 kap. 2 § SoL anges följande; ”Kommunen har det yttersta

ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver”.

Paragrafen inrymmer således även våldsutsatta kvinnors rätt till stöd och hjälp.

(Fahlberg, 2002, s 177).

Vidare kan också 3 kap. 1 § SoL tillämpas vad gäller kommunens ansvar för våldsutsatta kvinnor,

då lagrummet bl.a. anger följande; ”Till socialnämndens uppgifter hör att svara för omsorg och

service, upplysningar, råd stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och

enskilda som behöver det”. (Fahlberg, 2002, s 179).

Arbetet med våldsutsatta kvinnor kan vara både svårt och ansträngande. Det är därför viktigt att

personalen som möter våldsutsatta kvinnor har goda kunskaper om symtom på och följder av

våldet. (Socialstyrelsen, 2001, s 19-20). I 3 kap. 3 § SoL anges bl.a. följande; ”Insatserna inom

socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter skall det

finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall
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systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”. ( Fahlberg, 2002, s ).

I takt med att samhället förändras sker också en förändring av socialtjänstens uppgifter och

ansvarsområde varför kompetensutveckling ute i verksamheten är av stor betydelse, enligt

lagkommentarer i Nya sociallagarna. Vidare poängteras att den grundläggande kunskapen läggs

inom samhällets utbildningssystem varför inriktning och kvalité har en avgörande betydelse för

senare satsningar på intern kompetensutveckling. Därför betonas även vikten av att samhällets

utbildningssatsningar följer de krav som föränderliga verksamheter ställer.

(Nya sociallagarna, 2000, s 74).

2.4 Internationella konventioner och deklarationer

I skyddet av de mänskliga rättigheterna inryms även våld mot kvinnor. År1986 erkändes våld i

familjen som en allvarlig överträdelse av kvinnors rättigheter av Förenta Nationerna (FN). Detta

medförde bl.a. att staternas regeringar blev skyldiga att garantera våldsutsatta kvinnor skydd

genom att beivra överträdelser. (Brå, 1997, s 156).

I FN deklarationen Avskaffande av våld mot kvinnor, anges bl.a. att staterna bör utreda och

bestraffa våld mot kvinnor samt verka för att våldsutsatta kvinnor får ekonomisk- eller annan

gottgörelse. Vidare bör staten informera om dessa rättigheter samt utarbeta nationella

handlingsplaner för att förebygga att kvinnor utsätts för våld. Våldsutsatta kvinnor bör också få

tillgång till fysisk- och psykisk rehabilitering, hälsovård samt ekonomiskt stöd. Vidare bör

tjänstemän som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor få utbildning kring problematiken för

att öka lyhördheten kring kvinnornas behov. Forskning som berör våld mot kvinnor bör också

främjas. (Brå, 1997, s 97, s 159).

Vid en internationell jämförelse ligger Sverige bra till vad gäller lagstiftning som syftar till att

motverka att kvinnor utsätts för våld i nära relationer. Trots detta utsätts varje år tjugofemtusen

kvinnor för våld av någon närstående, men troligtvis är det fler som utsätts eftersom mörkertalet är

stort, enligt Brottförebyggande rådet. (Brå, s 150, 182).

I detta avsnitt har jag presenterat framväxten av de lagar och åtagande som syftar till att stärka

våldsutsatta kvinnor ställning i samhället. Vidare har jag även berört socialtjänstens ansvar för

våldsutsatta kvinnor utifrån socialtjänstlagen (2001:453). Diskussionen kring våldsutsatta

kvinnors rättigheter och därmed staters skyldigheter att garantera dessa rättigheter har också getts
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ett bredare perspektiv, då internationella konventioner samt deklarationer som ratificerats av

Sverige presenterats.
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3. Forskning och teoretiskt perspektiv

Det har tidigare nämnts att uppföljningar och rapporter visar att det finns ett behov att utveckla

stödet för våldsutsatta kvinnor trots att lagstiftningen förstärkts på detta område, då flertalet av

landets kommuner släpar efter med beredskapen för den aktuella målgruppen. Det har också

nämnts att det finns föga forskning som specifikt behandlar uppsatsens syfte och centrala

frågeställningar, varför materialet i stort knyts an till forskning och teorier av mer allmängiltig

karaktär i form av implementeringsforskning. Denna forskningsgren belyser emellertid dels olika

faktorer som kan utgöra problem vad gäller implementering av lagstiftningar och dels nödvändiga

förutsättningar som bör vara uppfyllda för att en effektiv implementerings skall äga rum.

3.1 Beslutfattare och verkställare

Forskning kring implementeringsproblematik försöker bl.a. utröna varför politiska beslut inte

genomförs enligt beslutsfattarnas intentioner. Utifrån detta normativa ställningstagande, dvs. att

det bör vara så, att det är politikerna som styr och förvaltningen som genomför beslutet kan en

demokratisk teori förankras. I en demokrati fattar medborgarna, eller de som valts att representera

dessa, de grundläggande politiska besluten varvid majoritetsseglen styr. En grundförutsättning för

demokratin är således att förvaltningen respekterar de folkvaldas beslut och genomför de politiska

besluten. (Sannerstedt, 1997, s 16-17). Vad gäller socialtjänsten ansvar för våldsutsatta kvinnor är

detta ingen tvingande lagstiftning, då lagstiftningen endast anger vad kommunerna bör göra. Detta

innebär att kommunerna har möjlighet att styra och prioritera utifrån egna förutsättningar och

behov.

Utifrån  styrningsmodellen kan den fortsatta diskussionen kring implementeringsproblem

struktureras. I denna teoretiska modell skiljs två roller i det politiska livet ut i form av

beslutsfattarrollen samt verkställarrollen. Relationen mellan beslutsfattare och verkställare kan

beskrivas utifrån begreppen styrning och kontroll. Styrningen kan ske i olika former och syftar till

att påverka verkställandet av de politiska besluten. Om beslutsfattaren ger direkta anvisningar till

verkställaren vad denne skall göra talar man om direkt styrning. Om beslutsfattaren reglerar

förutsättningarna för verkställandet, dvs. påverkar tillämparens handlande via resurstilldelning,

organisering, regeltillämpning av hur arbetet skall bedrivas och rekrytering av den

verkställandepersonalen talar man om indirekt styrning. (Lundqvist, 1987, se Sannerstedt, 1997, s

17).

3.2 Implementeringsperspektiv

Det finns olika sätt att se på relationen mellan beslutsfattare och tillämpare. I det traditionella
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perspektivet är utgångspunkten att det är beslutsfattaren som styr och att tillämparen förväntas

följa styrningen. Om det framkommer vid kontroll att tillämparen inte följt beslutsfattarens

intentioner, skall återstyrning ske så att syftet nås. Denna styrning har en hög grad av precision

och förvaltningen kan härmed ses som ett instrument  för beslutsfattarna. Grunden för det

traditionella perspektivet är rationalistiskt i den meningen att beslutsfattaren vill se vissa åtgärder

vidtagna. (Sannerstedt, 1997, s 17). Det har tidigare nämnts att socialtjänstens ansvar för

våldsutsatta kvinnor ligger detta inom ramen för det kommunala självstyret, vilket innebär att det

är kommunen som svarar för socialtjänstens verksamhet, så också styrningen av denna.

I nyinstitutionell teori kan man finna gemensamma drag med resonemanget ovan. Ett centralt

begrepp i teorin handlar om graden av beroende och sammankoppling mellan en organisations

olika delar Begreppet tät och lös koppling infördes av Marc och Olsen (1976) och Weick (1976).

Den täta kopplingen förklaras genom ett mycket nära samband mellan målen, den formella

strukturen och utfört arbete. Arbetsledaren dirigerar och de anställda utför det beställda arbetet.

Denna tankestruktur, som i praktiken visat sig vara en önskemodell än realitet, enligt författarna

styr emellertid en stor del av organisationsforskningen. Begreppet lös koppling beskriver det

utrymme som finns mellan den formella organisationen och det utförda arbetet. Det innebär att

regler ej alltid följs på det sätt man kan förvänta sig och att beslut inte alltid implementeras.

(Marc, Olsen & Weick, 1976, se, Sahlin,1996)

Michael Lipsky (1980) presenterar i teorin street-level bureaucrats ett motsats förhållande till det

traditionella perspektivet, som innehar vissa gemensamma drag med resonemanget om lös

koppling. Lipskys huvudtes är att närbyråkrater som utgörs av dem som mer eller mindre arbetar

professionellt med människor inom t.ex. sjukvård, skola och socialtjänst- har så stor

handlingsfrihet och handlingsförmåga i sitt dagliga arbete att det blir de och inte politikerna som

utformar politiken inom sitt speciella område. Politiken utformas således när professionella

tjänstemän möter servicemottagarna och inte av lagstiftande församlingar. De viktiga besluten tas

således på organisationens lägsta nivå, medan besluten i det traditionella rationalistiska

perspektivet  tas i organisationens topp av de politiska beslutsfattarna. Detta förhållande finns

förankrat i verksamhetens natur enligt Lipsky, eftersom närbyråkraterna förutsätts ta hänsyn till

individuella situationer och behov hos de klienter, patienter, elever som de möter.. En verksamhet

som har dessa egenskaper blir svår att kontrollera för de politiska beslutsfattarna, enligt Lipsky.

Många gånger saknar också beslutsfattarna professionell kompetens och i regel har de svårt för att

hantera en situation som kräver ständiga prioriteringar och hänsynstagande till individuella
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situationer. Men beslutsfattarna har dock goda möjligheter att indirekt påverka tillämparen.

Genom beslut om resursfördelning, organisering och utbildning kan de leda tjänstemännen i en

viss riktning. (Lipsky, 1980, se Sannerstedt, 1997, s 19)

Organisationsanalytiker understryker emellertid att förvaltningarna ofta bemannas av tjänstemän

med ett visst dominerande yrke och yrkesutbildning. Vidare finns ofta en gemensam yrkesetik och

en formell regelsamling som styr det dagliga arbetet. Stewart (1988) anser bl.a. att det är

yrkeskåren som bestämmer vilka värderingar som är av vikt samt avgör vilka angreppssätt som

skall råda i verksamheten. Författaren anser emellertid att yrkesutbildningen har många positiva

fördelar, då den tillhandahåller kompetens och kunskap till verksamheten som bedrivs.

Detaljstyrning av den yrkesmässiga verksamheten behövs därför inte alltid. Dessa positiva

faktorer vad gäller yrkesutbildning och yrkeskultur förutsätter dock, att kommunernas största

uppgift är att fortlöpande bedriva serviceproduktion i enlighet med yrkeskårens fastställda

mönster. Författaren anser emellertid inte att yrkeskulturen utgör hinder vid förändringar, men att

den gynnar de förändringar som sker inom ramen för den befintliga yrkesgränsen. (Stewart, 1988,

s 24- 26).

3.3 Varför uppstår implementeringsproblem?

Vad beror det på att politiska beslut inte genomförs enligt beslutsfattarnas intentioner?

I litteratur som renodlat behandlar problematiken kring implementering närmar forskarna sig

vanligtvis frågan genom att räkna upp en rad förutsättningar, som bör vara uppfyllda för att en

effektiv implementering skall kunna äga rum. Förutsättningar är följande:

• Den direkta styrningen bör vara entydig. Tillämparen skall inte kunna misstolka

beslutsfattarens avsikter.

• Lämplig utformning av den indirekta styrningen är av vikt, så också en icke för komplicerad

implementeringsstruktur. Ansvaret skall tydliggöras och tillämparen bör ha tillräckligt med

resurser till förfogande.

• Tillämparen bör också stödja beslutet och vara motiverad att genomföra detta enligt

beslutfattarens intentioner.

• Kontroll av implementeringen är viktig, så att beslutsfattaren får kännedom om hur styrningen

följts.

• Ha kännedom om att tillämpningen också kan försvåras genom att andra utomstående aktörer

försöker påverka tillämpningen i en annan riktning än beslutsfattarens intentioner.
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(Sannerstedt, 1997, s 26- 27).

Ovanstående uppräkning utgår från beslutsfattarens förutsättningar och handlingsmöjligheter.

Lennart Lundqvist (1987) anger tre viktiga villkor utifrån tillämparen för att inte brister i

genomförandet skall uppstå. Lundqvist menar att tillämparen skall:

• förstå beslutet, dvs. att den direkta styrningen ska vara entydig

• ha möjlighet att genomföra beslutet, dvs. att tillämparen ska ha tillräckliga resursmässiga

förutsättningar

• vara motiverad att genomföra beslutet, dvs. att tillämparen vill göra det.

(Lundqvist, 1987, se Sannerstedt, 1997, s 27)

3.4 Ramlagstiftningens för- och nackdelar

Målen inom socialtjänstlagen kan i vissa fall vara vaga och svåra att konkretisera, vilket höjer

riskerna för implementeringsproblem. Målen kan även vara motstridiga och inneha konflikter i

sig. Vaga mål kan dessutom vara resultatet av en förhandlingsprocess där enighet har nåtts, men

till priset av oklarhet. (Sannertstedt, 1997, s 29).

3.5 Resursbrist och implementering

Tillämparen behöver resurser av varierande slag för att kunna genomföra de politiska besluten.

För att beslutsfattarens intentioner skall förverkligas behövs bl.a. personal med tillräcklig

kompetens, erforderliga lokaler, utrustning och pengar. De resursmässiga förutsättningarna

åberopas inte allt för sällan när det gäller implementeringsproblem. Wolman (1981) anser att

tillämparen väldigt ofta anser sig vara i behov av mer resurser i form av bättre lokaler, modernare

teknik och fler tjänstemän för att nå bättre resultat och minska arbetsbördan. (Wolman,1981, se

Sannerstedt, 1997, s 34).

Lipsky (1980) är också inne på samma spår, då han framhåller att närbyråkraterna väldigt ofta är

översållade av arbetsuppgifter som kräver ständiga prioriteringar mellan servicemottagarna.

Närbyråkraterna efterlyser därför ständigt större resurser utifrån skälet att den enskilde måste

kunna erbjudas en bättre service. Många gånger är politikerna också medvetna om

resursproblemen. Målen för verksamheten kan i detta avseende mer ses som mål att sträva efter

och inte operationella mål som skall förverkligas fullt ut. Beslutsfattarens intentioner är kanske att

tillämparen skall hålla tillgodo med de resurser som verksamheten tilldelats och göra det bästa av
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dessa. (Lipsky 1980, se Sannerstedt, 1997, s 37)

3.6. Egenskaper hos tillämparen som kan orsaka implementeringsproblem

Om tillämparen inte gillar de politiska besluten kan detta resultera i implementeringsproblem.

Orsakerna till den negativa inställningen kan bero på olika faktorer, enligt Sannerstedt (1997).

Tillämparen kan motsätta sig beslutet utifrån sin professionella kompetens om de anser att beslutet

strider mot hur t.ex. gott socialt arbete bör bedrivas. Vidare kan motsträvigheten bottna i att

besluten, som är fattade på central nivå, står i strid mot de lokala förutsättningarna, värderingarna,

behoven eller önskemålen. Att tillämparen stödjer politiken och är motiverad att genomföra

besluten är nödvändigt för att en effektiv implementering skall äga rum. Reformer och beslut får

således starkare legitimiteten hos tjänstemännen om de själva utgör drivkraften bakom dessa.

(Sannerstedt, 1997, s 36).

3.7 Organisatoriska förutsättningar

Tidigare har diskussionen berört implementeringsproblem utifrån egenskaper hos tillämparen som

individ. Implementeringsproblem kan också diskuteras utifrån komplexa organisationer. En

organisation som bygger på en klassisk byråkrati, dvs. med en fast struktur vad gäller rutiner och

riktlinjer kan ha svårt att genomföra vaga mål, individuella krav och situationsanpassning.

(Sannerstedt, 1997, s 40).

Komplexa organisationer är många gånger trögrörliga varför implementering av beslut och

reformer tar lång tid. Enligt Sabatier (1986 ) och Sannerstedt (1988), måste man räkna med en

tidsrymd på fem till tio år innan man kan bedöma vilket genomslag en reform fått. (Sabatier, 1986

& Sannerstedt 1988, se Sannerstedt, 1997, s. 41). Förespråkare av modern organisationsteori anser

att trögrörligheten inom komplexa organisationer är ett resultat av ett beteende, styrt av

kulturbestämda regler som sedan avspeglas i handlingsrutiner. Rutinerna ger handlandet

regelbundenhet liksom innebörd samt avspeglar värderingar, verklighetsuppfattningar,

förväntningar och intressen. Härav blir organisationerna svåra att förändra utifrån och kan uppvisa

ett visst motstånd eller tröghet vad gäller att implementera nya reformer, enligt Brunosson och

Olsen (Brunusson & Olsen, 1990, se Sannerstedt, 1997, s 41).

I detta avsnitt har jag velat visa att det finns olika modeller för implementering. De skiljer sig från

varandra genom att de har skilda perspektiv på vad som kännetecknar det politiska livet. Att

implementeringsproblem uppstår kan således bero på en mängd orsaker, såsom en följd av de
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olika roller som tjänstemän och politiker har att spela, som en konsekvens av komplexa

organisationers egenskaper, som en följd av befintliga samhällskonflikter och slutligen att vissa

verksamheter till sin natur är svåra att styra och kontrollera
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4. Resultatredovisning och analys

I följande avsnitt kommer jag att särskilja presentationen av det empiriska materialet och analysen

av densamma, eftersom jag anser att materialet blir mer överskådligt genom detta

tillvägagångssätt. Avsnittet inleds således med en enkätredovisning och därefter presenteras en

analys av det insamlade materialet. Vid enkätredovisningen används angivelser i procent trots den

ringa omfattningen av enkäter, då jag upplever att mönster, sammanhang och skillnader

härigenom åskådliggörs på ett bra sätt.

4.1 Enkätredovisning.

Totalt skickades sextio enkäter ut till sammanlagt sju kommuner. Fyrtiotvå enkätsvar inkom,

vilket motsvarar en svarsfrekvens på sjuttio procent. Bortfallet var därmed trettio procent. Av de

fyrtitvå socialsekreterare som ingick i enkätstudien var åtta män. Åldersfördelningen bland de

svarande var följande:

Tabell 1: Åldersfördelning ( %) vid socialförvaltningarna.

År %

24- 33
34- 43

28,5
28,5

44- 53 28,5
54- och uppåt: 14

Antal år inom yrket: Arton personer hade arbetat mellan 0- 5 år. Vidare hade fem personer arbetat

mellan 5- 10 år medan tolv personer hade arbetat inom tidsrymden 10- 15 år. Slutligen hade sex

personer arbetat mellan 15- 20 år. Därutöver hade en person arbetat utöver den angivna tidsramen.

Fråga 4. Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor regleras genom 5 kap. 11 § SoL. Har du

fått någon information om lagstiftningen på din arbetsplats?

Tjugosex personer i undersökningsgruppen svarade att de inte fått någon information om

lagstiftningen, vilket motsvarar sextiotvå procent. Vidare angav sexton personer att de

informerats om lagstiftningen, vilket motsvarar trettioåtta procent. Fem av de åtta männen som

ingick i enkätstudien angav att de erhållit information om lagstiftningen, medan elva av de

trettiofyra kvinnorna angav detsamma. Detta innebär att sextiotre procent av männen och trettitvå

procent av kvinnorna svarade att de fått information om lagstiftningen.

Antal år i yrket kontra positivsvarsfrekvens: Fem av sex socialsekreterare som arbetat inom
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tidsrymden femton till tjugo år svarade att de erhållit information om lagstiftningen. Av dem som

arbetat mellan tio till femton år, var det sju av elva socialsekreterare som svarade att de erhållit

information om lagstiftningen. Vidare svarade en av fem inom tidsrymden fem till tio år att de

informerats, medan tre av arton som arbetat mellan noll och fem år svarade likvärdigt.

Man kan här urskilja ett samband vad gäller antal år i yrket och positiv svarsangivelsen i form av

att desto längre tid socialsekreterarna varit verksamma, desto högre var svarsfrekvensen gällande

att man fått information om lagstiftningen, samt vice versa. Vidare kan man också utläsa att större

andel av männen i jämförelse med kvinnorna uppgett att de informerats om socialtjänstens ansvar

för våldsutsatta kvinnor. Något mönster vad gäller svarsfrekvenser och arbetsplats kunde ej

urskiljas, då procenttalen var relativt jämt fördelade över samtliga sju kommuner.

5. Om du svarat – ja på ovanstående fråga. Vem har delgivit dig informationen?

Av de sexton socialsekreterare som angett att de informerats om 5 kap. 11 § SoL, angav fjorton av

dem att de erhållit informationen genom annan källa. Vidare uppgav fyra socialsekreterare att de

fått information av gruppledaren medan tre socialsekreterare uppgav att enhetschefen informerat

dem. Slutligen uppgav två socialsekreterare att de informerats om lagstiftningen av socialchefen.

Av framställningen ovan framgår att svarsalternativet annan källa var det mest frekventa, medan

t.ex. företrädare från socialnämnden ej uppgetts av någon svarande. Vidare hade vissa fyllt i mer

än ett svarsalternativ, vilket innebär att de erhållit informationen från mer än en källa. Av

materialet kan man dock ej utläsa vad det mest frekventa svarsalternativet annan källa inbegriper,

men någon hade t.ex. skrivit ”själv läst”.

6. Vet du vad som inryms i socialtjänstens ansvar?

P å denna frågeställning svarade åttiotre procent att de visste vad som var socialtjänstens ansvar, då

det gäller våldsutsatta kvinnor. Tolv procent uppgav att de inte visste vad ansvaret innefattar

medan fem procent angett två svarsalternativ, dvs. både ja- och nej. Samtliga män som ingick i

enkätstudien angav att de visste vad som inryms i socialtjänstens ansvar. Av de kvinnor som

angett att de inte visste vad som inryms i socialtjänstens ansvar, hade tre av dem arbetat inom

socialtjänsten mellan 0- 5 år. Övriga två hade arbetat mellan 5- 10 år, respektive 10- 15 år. Antal

år i yrket spelade därför en väldigt marginell roll i detta avseende.

Nedan anges faktorer som kan utgöra hinder när det gäller att ge våldsutsatta kvinnor stöd och

hjälp. Ange om något av dessa hinder finns på din arbetsplats.
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Tolv socialsekreterare ansåg inte att något av de angivna hindren nedan fanns på deras arbetsplats,

vilket utgör tjugoåtta procent. Trettio personer uppgav emellertid att något eller några av nedan

angivna hinder fanns på deras arbetsplats, vilket motsvarar sjuttiotvå procent.

Tabell 2: Hinder vid socialförvaltningarna.                 (Mer än ett svarsalternativ kunde anges)

Hinder Antal som ansåg att hindret fanns på arbetet

Verksamhetens organisering, dvs. att problematiken
inte passar in i nuvarande funktionsindelningar.

Tidspress.

Personalbrist.

Bristande kunskaper vad gäller symtom på och
följder av våld.

                  11 st.

                    9 st.

                    6 st.

                   18 st.

Några anmärkningsvärda mönster eller samband utifrån ålder, kön eller antal år inom yrket kunde

ej utkristalliseras vad gäller svarsfrekvenserna ovan. Ej heller bland dem som angett att det ej

fanns några hinder. Av tabellen framgår att bristande kunskaper om problematiken samt

verksamhetens organisering är de vanligaste hindren av dem som angetts i denna undersökning, då

det gäller tillämpningen av 5 kap. 11 § SoL.

8. Anser du att beredskapen för våldsutsatta kvinnor är god på din arbetsplats?

Femtionio procent av socialsekreterarna ansåg att beredskapen var god, medan fyrtioen procent

var av motsatta åsikt. I denna frågeställning kunde man inte finna några mönster eller samband

utifrån ålder eller antal år i yrket kontra svarsalternativ, men dock utifrån kön. Åttioåtta procent av

de manliga socialsekreterarna ansåg att beredskapen på arbetsplatsen var god. Vad gäller andelen

kvinnor som ansåg detsamma uppgick de till femtiotre procent.

Om man ser till de tidigare frågeställningar och svar, kan man urskilja vissa samband vad gäller

att ha informerats om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och upplevelsen av huruvida

beredskapen är god eller ej. Av de sjutton socialsekreterare som angett att de ej tyckte att

beredskapen var god på arbetsplatsen, hade en socialsekreterare erhållit information om

lagstiftningen. Om man vänder blickarna mot dem som angett att de tyckte beredskapen var god,

hade femton av de tjugofem socialsekreterarna erhållit information om lagstiftningen. Som

tidigare nämnt, spelade inte kommuntillhörigheten någon avgörande roll, då det gällde frågan

huruvida socialsekreterarna informerats om lagstiftningen. Vad gäller denna frågeställning kan
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man urskilja ett visst samband mellan svarsfrekvens och kommun, då t.ex. samtliga

socialsekreterare från två kommuner angett att beredskapen var god på deras arbetsplats. I övriga

kommuner var svarsalternativen mer differentierade.

9. Anser du att socialtjänstens beredskap för våldsutsatta kvinnor är god i din kommun/ stad?

Sextiotvå procent av socialsekreterare ansåg att beredskapen var god i kommunen medan

trettiosex procent ej ansåg detta. Därutöver hade två procent angett att de ej visste. Även i denna

frågeställning svarade åttioåtta procent av männen att de ansåg att beredskapen var god i

kommunen, medan femtiosex procent av kvinnorna ansåg detsamma. I denna frågeställning kunde

man se att kommuntillhörighet spelade en viss roll, då positiv- eller negativ svarsangivelse

förekom mer frekvent i vissa kommuner.

Kan man urskilja några mönster utifrån svarsangivelse på fråga åtta i relation till fråga nio, dvs.

om brister i beredskapen på arbetsplatsen vägs upp av god beredskap i kommunen eller vice

versa? Av dem som angivit att de ansåg att beredskapen ej var god på arbetsplatsen, angav

fyrtioen procent att beredskapen var god i kommunen medan femtionio procent ej ansåg detta. Av

dem som ansåg att beredskapen var god på arbetsplatsen, uppgav sjuttiosex procent att

beredskapen även var god i kommunen medan tjugo procent angett att de ej tyckte detta. Vidare

hade fyra procent angett att de ej visste om beredskapen är god eller ej. Man kan här utläsa

följande; de som svarat att beredskapen var god på arbetsplatsen svarade i ganska stor utsträckning

att beredskapen även var god i kommunen, medan drygt hälften av dem som svarat att de ej tyckte

att beredskapen var god på arbetsplatsen ej heller ansåg att beredskapen var god i kommunen.

10. Anser du att ansvaret för våldsutsatta kvinnor bör ligga inom socialtjänsten?

Sjuttiofyra procent av socialsekreterarna ansåg att ansvaret för våldsutsatta kvinnor bör ligga inom

socialtjänsten, medan tjugoen procent ej ansåg detta. Vidare hade femprocent fyllt i båda

svarsalternativen om ja- samt nej. Några anmärkningsvärda könsskillnader utifrån frågeställningen

förekom ej. Kommuntillhörighet verkade dock ha betydelse bland dem som angett att ansvaret ej

bör ligga inom socialtjänsten, då sex av socialsekreterarna arbetade i samma kommun, två inom en

annan kommun och slutligen en inom en tredje kommun.
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4.2 Resultatanalys

Utifrån de centrala frågeställningarna analyseras i detta avsnitt socialtjänstens förutsättningar för

att ge våldsutsatta kvinnor hjälp och stöd. Som analytiskt redskap används de teorier som

presenterats under kapitel 3.Resultaten kan dock inte relateras till tidigare forskning i någon större

omfattning, då området är föga prövat i forskningssammanhang, vilket nämnts tidigare.

Den första övergripande frågeställningen i undersökningen gäller huruvida kommunerna

tydliggjort socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor. För att söka få klarhet i denna fråga har

jag valt att bl.a. ta styrningsmodellen till hjälp, vilken närmare presenterats i kapitel tre. I modellen

skiljs som bekant två roller i det politiska livet ut i form av beslutsfattarrollen samt

verkställarrollen. Vidare beskrivs relationen dem emellan utifrån begreppen styrning och kontroll.

Styrningen kan ske i olika former och syftar till att påverka verkställandet av de politiska besluten.

Om beslutsfattaren ger direkta anvisningar till verkställaren vad denne skall göra, benämns detta

med direkt styrning. Om beslutsfattaren istället reglerar förutsättningarna för verkställandet talar

man om indirekt styrning, vilket det redogjorts för ovan. (Sannerstedt, 1997, s 17).

5 kap. 11 § SoL är således en ramlag, vilket innebär att beslutsfattaren endast anger vad

kommunerna bör göra. I praktiken innebär detta att kommunerna har möjlighet att styra och

prioritera utifrån sina egna förutsättningar och behov, då det gäller verkställandet av

lagstiftningen. Vad gäller verkställarrollen utgörs den i detta sammanhang av socialsekreterare,

medan beslutfattarrollen ligger delvis hos både socialnämnden, socialchefen och enhetschefen

beroende på hur ansvarsfördelningen ser ut i kommunen. I teoriavsnittet nämndes en rad

förutsättningar som bör vara uppfyllda för att en effektiv implementering skall kunna äga rum. En

sådan förutsättning är tydliggörande av ansvar. De som innehar beslutsfattarrollen kan som bekant

påverka implementeringen genom att t.ex. tydliggöra var ansvaret ligger. I detta fall handlar det

om huruvida socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor tydliggjorts eller ej.

(Sannerstedt, 1997, s 26- 27).

Frågeställningarna fyra till sex i enkäten behandlar således huruvida ansvaret om våldsutsatta

kvinnor tydliggjorts eller ej. Inledningsvis kan man konstatera att majoriteten av

socialsekreterarna vet vad som inryms i socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor. Det är

emellertid endast trettioåtta procent av socialsekreterarna som erhållit information om

lagstiftningen, medan sextiotvå procent uppgett att de ej fått någon information om det utvidgade

ansvaret för våldsutsatta kvinnor. Härigenom kan man bl.a. utläsa att det finns vissa brister i den



27

indirekta styrningen, då innehavarna av beslutsfattarrollen i ganska ringa omfattning tydliggjort

socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor. Av dem som uppgett att de fått information om

lagstiftningen, uppger emellertid sextioen procent att de erhållit informationen genom annan

källa. Vad annan källa inbegriper framkommer ej genom enkäten, men en socialsekreterare hade

t.ex. skrivit ”själv läst”.

Sammanfattningsvis kan man konstatera följande; majoriteten av socialsekreterarna vet vad som

inryms i socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor. Det kan dock ej uteslutas att de

överordnade haft en väldigt marginell roll i tydliggörandet av det utvidgade ansvaret.

- Huruvida detta påverkat implementeringen av lagstiftningen har jag inte som avsikt att spekulera

i, men enligt gällande implementeringsforskning bör ansvaret tydliggöras för att en effektiv

implementering skall äga rum.

Värt att notera är de könsskillnader som framkom i undersökningen, då samtliga män uppgav att

de visste vad som ingick i socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor. Vidare uppgav nästan

dubbelt så stor andel av männen i jämförelse med kvinnorna att de erhållit information om

lagstiftningen på arbetsplatsen.

Den andra frågeställningen gäller huruvida socialtjänsten har de organisatoriska och resursmässiga

samt kunskapsmässiga förutsättningarna för att ge våldsutsatt kvinnor stöd, enligt 5 kap 11§ SoL?

I teoriavsnittet betonades att tillämparen behöver resurser i form av tillräckligt med personal, tid

och kompetens etc. för att kunna genomföra de politiska besluten. Vidare beskrevs också

beslutsfattarens eller de överordnades (dvs. de som innehar beslutfattarrollen) möjlighet att reglera

förutsättningarna för verkställande. Genom indirekt styrning har de möjlighet att påverka

tillämparens handlande, vilket kan ske via t.ex. resurstilldelning, organisering, regeltillämpning av

hur arbetet skall bedrivas samt rekrytering av den verkställandepersonalen osv.

(Sannerstedt, 1997, s 17).

För att få en uppfattning om frågeställningen, lät jag socialsekreterarna ange om det fanns några

hinder på arbetsplatsen utifrån verksamhetens organisering, tidspress, personalbrist samt bristande

kunskaper vad gäller symtom på och följder av våld. Sjuttiotvå procent uppgav att de att det fanns

hinder av de slag som angivits i undersökningen, då det gällde att ge våldsutsatta kvinnor stöd och

hjälp, medan tjugoåtta procent var av motsatta uppfattning. Det vanligaste hindret som uppgavs

var bristande kunskaper om problematiken. Härav kan man utläsa att de överordnade ej i någon
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större utsträckning sökt reglera förutsättningarna vad gäller verkställandet av lagstiftningen genom

att t.ex. fortbilda tjänstemännen kring problematiken.

Vidare uppgav socialsekreterarna att verksamhetens organisering var det näst vanligaste hindret av

de angivna, då det gällde att ge våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp. De överordnade har emellertid

möjlighet att reglera förutsättningarna, så att verksamhetens organisering inte utgör ett hinder vid

tillämpningen av beslut, enligt implementeringsforskarna.

Socialstyrelsen skriver i sitt utbildningsmaterial- Våldsutsatta kvinnor att en tänkbar anledning till

att det utvidgade ansvaret ej i någon större utsträckning påverkat socialtjänstens verksamhet kan

vara att socialtjänsten är organiserad utifrån de sociala problem samt behov som socialtjänsten

traditionell möter. (Socialstyrelsen, 2001, s 20). Enkätsvaren styrker således socialstyrelsens teori.

Förespråkare inom modern organisationsteori anser emellertid att trögrörlighet inom

organisationer även kan bero på yrkeskåren. Eftersläpningen av reformer kan förklaras av ett

beteende som är styrt av kulturbestämda regler, vilket sedan kan avspeglas i handlingsrutiner.

Dessa rutiner ger handlandet regelbundenhet liksom innebörd samt avspeglar värderingar,

verklighetsuppfattningar, förväntningar och intressen. Härav blir organisationerna svåra att

förändra utifrån och kan uppvisa ett visst motstånd eller tröghet vad gäller att implementera nya

reformer, enligt Brunosson och Olsen. (Brunosson och Olsen 1990, se Sannerstedt, 1997, s 40-

41).

- Huruvida så är fallet i denna situation kan man ej utläsa utifrån frågeställningen, eftersom den

inte speglar attityder eller värderingar hos socialsekreterarna i någon större utsträckning. Genom

enkäten framkom emellertid att majoriteten av socialsekreterarna är positivt inställda till det

utvidgade ansvaret, vilket visar att yrkeskåren känner motivation vad gäller att arbeta med

problematiken.

I teoriavsnittet presenterades Lipskys tes gällande att närbyråkraterna ständigt efterlyser större

resurser, eftersom de väldigt ofta är översållade av arbetsuppgifter. (Lipsky, 1980, se Sannerstedt,

1997, s 37).

I undersökningen uppgav emellertid endast ett fåtal socialsekreterare att personal- eller tidsbrist

utgjorde hinder vid tillämpningen av 5 kap. 11 § SoL. Däremot upplevde nästan hälften av

socialsekreterarna att det saknades kompetens kring problematiken.

Sammanfattningsvis kan man konstatera följande; sjuttiotvå procent av socialsekreterare ansåg att
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det fanns hinder av de slag som angivits i undersökningen, då det gäller att ge våldsutsatta kvinnor

stöd och hjälp. Det vanligaste hindret som uppgavs var bristande kunskaper om problematiken. En

av de bakomliggande orsakerna till att socialtjänstlagen kompletterades med en särskild

bestämmelse om ansvar för våldsutsatta kvinnor var således, att Kvinnovåldskommissionen

konstaterat att det fanns brister i socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor (se ovan). En av

bristerna var just att socialsekreterarna i allmänhet hade dåliga kunskaper om

kvinnovåldsproblematiken. Detta förhållande resulterade bl.a. i att problematiken inte

uppmärksammades, vilket ledde att våldsutsatta kvinnor sällan erbjöds några insatser. (Prop.

2000/01:79, s 34).

Vidare uppgavs att socialtjänstens organisering ej var tillfredsställande, eftersom problematiken

inte passade in i nuvarande funktionsindelningar. Endast ett fåtal socialsekreterare uppgav att

tidspress och personalbrist utgjorde hinder vid tillämpningen av 5 kap.11 § SoL. Utifrån

frågeställningen kan man också utläsa att de överordnade ej i någon större utsträckning sökt

påverka genomförandet av 5 kap. 11 § SoL - genom t.ex. organisering av verksamheten samt

fortbildning av tjänstemännen.

Den sista frågeställningen gäller huruvida socialsekreterarna anser att ansvaret för våldsutsatta

kvinnor bör ligga hos socialtjänsten eller ej? Enligt implementeringsforskning kan egenskaper hos

tillämparen orsaka problem vid verkställandet av ny lagstiftning. Att tillämparen stödjer politiken

och är motiverad att genomföra besluten är nödvändigt för att en effektiv implementering skall äga

rum, enligt Sannerstedt. (Sannerstedt, 1997, s 36). Vidare får reformer och beslut oftare starkare

legitimiteten hos tjänstemännen om de själva utgör drivkraften bakom dessa, enligt författaren.

(ibid.). Syftet med frågeställningen var att få en bild av socialsekreterarnas attityd till införandet

av 5 kap. 11 § SoL. Frågeställningen speglar även socialsekreterarnas motivation vad gäller att

arbeta med våldsutsatta kvinnor. Sjuttiofyra procent av socialsekreterarna ansåg att ansvaret för

våldsutsatta kvinnor bör ligga inom socialtjänsten, medan tjugoen procent ej ansåg detta. Vidare

hade femprocent fyllt i båda svarsalternativen om ja- samt nej. Av de nio socialsekreterare som ej

ansåg att ansvaret bör ligga hos socialtjänsten var två män. Det föreligger därför inga

anmärkningsvärda könsskillnader utifrån frågeställningen .

Sammanfattningsvis kan man konstatera följande; lagstiftningen som reglerar socialtjänstens

ansvar för våldsutsatta kvinnor har relativt stor legitimitet hos socialsekreterarna, dvs. majoriteten

är positivt inställda till det utvidgade ansvaret. Att lagstiftningen ej haft så stor genomslagskraft i
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kommunerna beror troligtvis inte på att socialsekreterarna motsatt sig beslutet eller saknat

motivation vad gäller att arbeta med problematiken. Kvinnovåldskommissonen konstaterade

emellertid i slutbetänkandet kvinnofrid (SOU 1995:60) att frågan om våldsutsatta kvinnor ibland

verkade lågt prioriterad bland socialsekreterarna. (Prop. 2000/01:79, s 34) Denna studie visar dock

att socialsekreterarna ej saknar motivation vad gäller att arbeta med våldsutsatta kvinnor, men att

de i allmänhet har bristfälliga kunskaper om problematiken, vilket kan vara en delförklaring till

varför frågan ej getts så stor prioritet.

Vad gäller frågeställningarna åtta och nio i enkäten, dvs. om beredskapen utökats sedan 1999- års

uppföljning, så har dessa ingen direkt anknytning till syftet eller de centrala frågeställningarna.

Dessa utgör ändå en del av enkäten, då jag ville få en uppfattning om huruvida beredskapen

utökats sedan 1999- års uppföljning. Som tidigare nämnts i teoriavsnittet, menar

implementeringsforskare att komplexa organisationer kan vara trögrörliga varför implementering

av beslut och reformer tar lång tid. Enligt Sabatier (1986) och Sannerstedt (1988) måste man

räknar med en tidsrymd på fem till tio år innan man kan bedöma vilken genomslagskraft en

lagstiftning eller reform haft. (Sabatier, 1986 & Sannerstedt, 1988, se Sannerstedt 1997)

Av enkätsvaren framkom att femtionio procent av socialsekreterarna ansåg att beredskapen för

våldsutsatta kvinnor var god på arbetsplatsen, medan procenttalet var något högre i frågan om

kommunens beredskap. Vad gäller kommunens beredskap, hade ett flertal socialsekreterare

förtydligat frågeställningen med att skriva till ” befintlig kvinnojour”. Utifrån dessa

svarsangivelser kan man utläsa att mer än hälften av socialsekreterarna anser att beredskapen för

våldsutsatta kvinnor är god, dels på den egna arbetsplatsen och dels i kommunen. Utifrån detta

enkätmaterial verkar utvecklingen gå åt rätt håll. Uppgifterna visar emellertid att beredskapen

fortfarande bör utvecklas, så att den våldsutsatta kvinnan kan garanteras fullt stöd oberoende av

vart hon lever. En ytterligare uppföljning av lagstiftningen i linje med Sabatiers och Sannerstedts

angivna tidsrymd skulle kanske verifiera deras teori...
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5. Sammanfattning och slutdiskussion

Det övergripande syftet med uppsatsen var att studera hur förutsättningarna ser ut inom

socialtjänsten vad gäller att ge våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp, enligt 5 kap. 11 § SoL. De

centrala frågeställningarna som låg till grund för uppsatsen var följande;

• Har kommunerna tydliggjort socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor?
• Har socialtjänsten de organisatoriska och resursmässiga samt kunskapsmässiga

förutsättningarna för att ge våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp, enligt 5 kap 11§ SoL?
• Anser socialsekreterarna att ansvaret för våldsutsatta kvinnor bör ligga hos socialtjänsten?

Utifrån uppsatsens frågeställningar och mätområde kan man sammanfattningsvis konstatera

följande; socialtjänsten har goda förutsättningar för att ge våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp, men

det finns också betydande hinder och styrningsbrister som kan påverka verkställandet av

lagstiftningen.

Genom studien framkommer att majoriteten av socialsekreterarna anser att ansvaret för

våldsutsatta kvinnor bör ligga hos socialtjänsten, vilket även visar att det finns intresse för att

arbeta med den aktuella målgruppen. Vidare har flertalet också kännedom om vad ansvaret

innefattar. Dessa faktorer är viktiga förutsättningar, då det gäller att den våldsutsatta kvinnan skall

få hjälp och stöd. Vad gäller frågan huruvida kommunerna eller de styrande tydliggjort

socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor, föreligger emellertid vissa styrningsbrister,

eftersom endast ett fåtal socialsekreterarna informerats om lagstiftningen på arbetsplatsen. I detta

fall verkar inte förhållandet utgöra något större hinder, eftersom flertalet av de tillfrågade trots allt

har kännedom om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor.

Om vi vänder blickarna mot socialtjänstens resursmässiga och kunskapsmässiga förutsättningar,

anser endast ett fåtal socialsekreterare att det saknas personal eller tid för att ge våldsutsatta

kvinnor stöd och hjälp. Ett större antal socialsekreterare anser emellertid att de saknar kunskap om

problematiken, vilket är ett betydande hinder dels när det gäller att uppmärksamma kvinnans

problematik i de fall inte kvinnan väljer att berätta om sin situation och dels vid det stödjande

arbetet. Enligt Socialstyrelsen, är det således många kvinnor som utsätts för våld som inte

självmant söker hjälp eller berättar om sin situation. Vidare kan en kvinna som söker ekonomiskt

bistånd utan att ha en tydlig grund för ansökan, vara en indikator på att mannen kontroller hennes

ekonomi. (Socialstyrelsen, 2001, 37). Socialsekreteraren har större möjlighet att uppmärksamma

dessa kvinnor om de har kunskap om symtom på och följder av våld, vilket troligtvis också

påverkar uppfattningen huruvida det behövs en beredskap för våldsutsatta kvinnor eller ej.

Detta var också Kvinnovåldskommissionens uppfattning i slutbetänkandet Kvinnofrid (SOU
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1995:60). (Prop. 2000/01:79, 34)

Utifrån studiens resultat kan vi således utläsa att det råder en viss diskrepans mellan teori och

praktik, dvs. mellan lagstiftningen som tidigare presenterats och den verklighet som undersökts.

I 3 kap. 3 § SoL anges som bekant bl.a. följande; ”Insatserna inom socialtjänsten skall vara av

god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig

utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas

och säkras”. (Fahlberg, 2000, s 179) I lagkommentaren betonas också betydelsen av

kompetensutveckling ute i verksamheten, då socialtjänstens uppgifter och ansvarsområde

förändras i takt med att samhället förändras. Vidare poängteras att den grundläggande kunskapen

emellertid läggs inom samhällets utbildningssystem, varför inriktning och kvalité har en

avgörande betydelse för senare satsningar på intern kompetensutveckling. Samhällets

utbildningssatsningar bör därmed följa de krav som föränderliga verksamheter ställer, enligt

lagkommentaren. (Nya sociallagarna, 2000, s 74).

Det har tidigare nämnts att Sverige ratificerat FN – deklarationen Avskaffande av våld mot

kvinnor. Deklarationen anger bl.a. att de tjänstemän som kommer i kontakt med våldsutsatta

kvinnor bör få utbildning kring problematiken för att öka lyhördheten kring kvinnornas behov.

Forskning som berör våld mot kvinnor bör också främjas. (Brå, Våld mot kvinnor, 1997, s 97, s

159).

I gällande lagstiftning och deklarationer tydliggörs således vikten av utbildning/ fortbildning för

att säkra kvaliteten i socialtjänstens verksamhet. Genom denna studie kan man dock utläsa att det

fortfarande finns vissa brister vad gäller kompetensutveckling, då personalen ej erhållit någon

fortbildning kring problematiken i samband med att socialtjänstens ansvar utvidgats till att omfatta

även våldsutsatta kvinnor. Enkätsvaren ger också för handen att även nyutexaminerade

socialsekreterare anser att de saknar kunskaper om problematiken. Detta reser därför frågan om

det finns en viss eftersläpning i dagens utbildningssatsningar i förhållande till vissa områden i

samhällsutvecklingen? Mona Eliasson, docent vid centrum för kvinnoforskning i Uppsala, anser

att forskning om våld mot kvinnor ett relativt eftersatt område, vilket kan få konsekvenser när det

gäller utbildning och i förlängningen hanteringen av problematiken. (Brå, 1997, s 33).

Vad gällde mina egna kunskaper kring problematiken, var dessa obefintliga då uppsatsen inleddes.

Jag efterlyser därför att det ges utrymme för problematiken under utbildningens gång, eftersom
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kompetensen är aktuell oavsett om man kommer att arbeta med ekonomiskt bistånd, missbruk,

inom individ- och familj eller med något annat socialt arbete.

Utvecklingen tycks dock gå åt rätt håll, om än i sakta mak. Socialstyrelsen har till exempel tagit

fram ett utbildningsmaterial med allmänna råd för hur socialtjänsten bör arbeta med våldsutsatta

kvinnor. Syftet med materialet är att medverka till kompetens- och metodutveckling inom

socialtjänstens samt hälso- och sjukvården. (Prop. 2000/01:79, s 35).

I teoriavsnittet ovan, framkom att vissa forskare anser att det krävs en tidrymd på mellan fem- och

tio år innan man kan se utfallet av reformer eller införande av ny lagstiftning. Troligtvis bör man

räkna med en liknande tidsrymd vad gäller kunskapsutveckling kring problematiken, då denna

utgör en del av lagstiftningen...

Vidare upplevde vissa socialsekreterare att socialtjänstens organiseringen av verksamheten, dvs.

att nuvarande funktionsindelningar utgjorde hinder vid tillämpningen av 5 kap. 11 § SoL.

Problematiken passar med andra ord inte in i de befintliga funktionerna, vilka normalt inriktar sig

på barn- och familjefrågor, frågor kring missbruk, ekonomiskt bistånd osv. Vid samtal med

enhetschefer angående enkätutskick framkom att vissa kommuner med beredskap för våldsutsatta

kvinnor ”löst dilemmat” genom att frikoppla beredskapen från modersorganisationen.

Verksamheten bedrevs vanligtvis i projektform. Risken finns i dessa fall att kompetensen för

problematiken samlas på ett ställe i kommunen, vilket ställer krav på att ett väl fungerande

samarbetet med moderorganisationen för att en kunskapsspridning skall kunna äga rum, enligt min

uppfattning. Det är inte alltid uppenbart att kvinnan och hennes problem kan relateras till våld,

speciellt inte om hon befinner sig i en omgivning som har ett annan fokus än våld mot kvinnor.

Det är därför viktigt att socialtjänsten som helhet har kunskap om problematiken, så att

organisationens reguljära arbetssätt förändras, enligt min uppfattning. Om projekten läggs ner

efter projekttidens slut, blir det särskilt betydelsefullt att kompetensen är förankrad i

modersorganisationen.

Att ge sig in och försöka förklara varför det föreligger vissa styrningsbrister vad gäller

tydliggörande av ansvar, kompetensutveckling, organiseringen av verksamheten och varför många

kommuner släpar efter med gällande lagstiftning är troligtvis en grannlaga uppgift. Vidare ligger

frågan utanför uppsatsens ramar och skulle kunna utgöra ett eget undersökningsområde. Kort och

gott vill jag ändå nämna några faktorer som kan vara av betydelse, då det gäller att söka få klarhet

i studiens resultat. I debatten har man allt oftare kunnat ta del av kommunernas kritik av de
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styrande, då man ansett att dessa ofta beslutar om nya lagstiftningar eller reformer utan att skjuta

till några extra medel. Om nu så är fallet, har detta inte bara inneburit att kommunerna fått utökade

ansvarsområden utan också att de fått större utgifter. - Huruvida kommunerna fått extra anslag i

samband med att gällande lagstiftning infördes kan jag dess värre ej svara på. Vi vet däremot att 5

kap. 11 § är en ramlag, dvs. en lag som ligger inom ramen för det kommunala självstyret och som

endast anger vad kommunerna bör göra. I praktiken innebär detta att det är upp till kommunerna

att prioritera utifrån sina egna förutsättningar och behov. Kommunernas har dock en skyldighet att

först prioritera de tvingande lagstiftningarna (t.ex. rätten till försörjningsstöd) innan de kan ge

utrymme för ramlagstiftningarna. Den våldsutsatta kvinnans behov konkurrerar i praktiken med

andra samhällsbehov om en plats på kommunens prioriteringslista. Det krävs därför någon form

av incitament för att den våldsutsatta kvinnans behov skall ges företräde. Detta incitament

kommer troligtvis inte från den våldsutsatta kvinnan, eftersom hon ofta väljer att inte prata om sin

situation. Vidare lever många av kvinnorna i socialisolering, dvs. de har inga direkta kontakter

med omvärlden eftersom männen kontrollerar deras liv.

Vad gäller socialnämnden utgörs den i stor utsträckning av politiker, som av naturliga skäl saknar

socialsekreterarnas professionella kompetens vad gäller aktuella problem och samhällsbehov.

Saknas dessutom direkt styrning uppifrån liksom signaler från omgivningen att problematiken bör

prioriteras, halkar troligtvis en beredskap för våldsutsatta kvinnor ganska långt ner på

socialnämndens lista.

Tjänstemännens kunskap och kompetens kring aktuella samhällsbehov har i detta sammanhang

troligtvis en avgörande betydelse, då det gäller frågan om vilka ramlagar som kommunerna

kommer att prioritera. Jag tror nämligen att Lipskys teori angående närbyråkraterna kan vara

aktuell i vissa avseende, speciellt när man har att göra med ramlagar, eftersom dessa ger stor

handlingsfrihet åt tjänstemännen. Lipsky menade som bekant bl.a. att politiken ofta utformas när

professionella tjänstemän möter servicemottagarna, dvs. inte av lagstiftande församlingar. (Se

ovan). Denna undersökning visar således att många socialsekreterare saknar kunskap om

våldsutsatta kvinnor, vilket troligtvis kan vara en delförklaring till varför flertalet av landets

kommuner släpar efter med gällande lagstiftning. Konklusionen av bristande kunskaper kring

problematiken kan således vara att kvinnornas problematik inte uppmärksammas, vilket i sin tur

kan resultera i att det nödvändiga incitamentet för en beredskap uteblir. De handikappades

rättigheter har till exempel ofta varit ett omtvistat ämne, då man ansett att många kommuner ej

levt upp till gällande lagstiftning. Tack vare starka organisationer och företrädare för de
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handikappades riksförbund, så har man inte sällan lyckats driva igenom sina intresse. Vad gäller

frågan vem som skall driva att våldsutsatta kvinnor får hjälp och stöd inom socialtjänstens regi,

tror jag att socialsekreterarna har en stor och viktig uppgift att fylla. Paradoxalt nog saknas en

viktig förutsättning för detta, dvs. kunskap om problematiken. Jag hoppas innerligt att

kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten inte låter vänta på sig. En process som inte får bli allt

för lång och segdragen, då minst tjugofemtusen kvinnor per år tvingas leva i en mycket utsatt och

förnedrande situation. En situation som de ofta har stora svårigheter att förändra på egen hand...
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Bilaga 1.

Enkätundersökning vid socialförvaltningar

Hej!

Mitt namn är Fatima Stjernqvist och jag är socionomstuderande vid Lunds Universitet. Jag

skriver en C- uppsats om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor. Genom denna enkät och

med din medverkan, hoppas jag få svar på frågor som rör ansvarsförtydligande av socialtjänstens

ansvar för våldsutsatta kvinnor samt en bild av hur du ser på de organisatoriska och

resursmässiga förutsättningarna på din arbetsplats, för att ge våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp.

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. namnet på förvaltningen och kommunen/

staden kommer inte att röjas.

Hjärtligt tack för din medverkan!

Fatima Stjernqvist

——————————————————————————————————————————

1. Hur gammal är du?

---------   År

2. Vilket kön har du?

� Man
�       Kvinna

3. Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten som socialsekreterare?

�       0- 5 år
�       5- 10 år
�      10- 15 år
�      15- 20 år

4. Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor regleras genom 5 kap. 11 § SoL. Har du
fått någon information om lagstiftningen på din arbetsplats?

� Ja
� Nej

5. Om du svarat ja på ovanstående fråga. Vem har delgivit dig informationen?
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� Socialchefen
� Enhetschefen
� Gruppledaren
� Företrädare från socialnämnden
� Annan källa

6. Vet du vad som inryms i socialtjänstens ansvar?

� Ja
� Nej

7. Nedan anges faktorer som kan utgöra hinder när det gäller att ge våldsutsatta kvinnor
stöd och hjälp. Ange om något av dessa hinder finns på din arbetsplats.

� Verksamhetens organisering, dvs. att problematiken inte passar in i nuvarande 
funktionsindelningar

� Tidspress
� Personalbrist
� Bristande kunskaper vad gäller symtom på och följder av våld

8. Anser du att beredskapen för våldsutsatta kvinnor är god på din arbetsplats?

� Ja
� Nej

9. Anser du att socialtjänstens beredskap för våldsutsatta kvinnor är god i din kommun/
stad?

� Ja
� Nej

10. Anser du att ansvaret för våldsutsatta kvinnor bör ligga inom socialtjänsten?

� Ja
� Nej

Stort tack för din medverkan !
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