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Sammanfattning  
 

Att vara utsatt för partnervåld kan medföra konsekvenser för både den fysiska och psykiska 

hälsan, och även att innebära att påverkas på olika sätt. Syftet med studien var att få en 

fördjupad förståelse kring kommunala enhetschefers uppfattning om sin roll och om 

arbetsgivaransvar när det gäller anställdas utsatthet för partnervåld. En kombination av 

kvantitativ och kvalitativ metod har använts och data samlades in genom en webbenkät och 

semistrukturerade intervjuer som analyserades i deskriptiv, bivariat respektive tematisk 

analys. Studien visade att partnervåld upplevs av enhetschefer som ett svårt ämne och att 

avsaknaden av reglering i lagstiftning och fastställda rutiner kring hur dessa ärenden ska 

hanteras gör att det blir upp till varje enskild enhetschef att avgöra hur det hanteras. Resultatet 

har sedan diskuterats i förhållande till tidigare forskning, lagstiftning och systemteori.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Partnervåld, utsatthet, produktionsbortfall, arbetsgivaransvar, arbetsplats 

 

  



 5 

Abstract  
 

Being subjected to partner violence can have consequences for both physical and mental 

health, and also to be affected in different ways. The purpose of the study was to gain a 

deeper understanding of municipal unit managers 'perceptions of their role and of employer 

responsibility regarding employees' exposure to partner violence. A combination of 

quantitative and qualitative method has been used and data were collected through a web 

survey and semi-structured interviews which were analyzed in descriptive, bivariate and 

thematic analysis. The study showed that partner violence is perceived by unit heads as a 

difficult subject and that the lack of regulation in legislation and established routines around 

how these matters are to be handled, makes it up to each individual unit manager to decide 

how it is handled. The results have since been discussed in relation to previous research, 

legislation and system theory. 

 

 

 

 

 

Keywords: Partner violence, vulnerability, loss of production, employer responsibility, 

workplace 
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Bakgrund 
 

Våld i nära relationer är ett vanligt och utbrett folkhälsoproblem, det är komplext och i grunden 

ett jämställdhetsproblem som kan ge stora hälsorelaterade konsekvenser för den som är utsatt 

(Sinisalo & Moser Hällen, 2018). Stora samhällsresurser läggs på att hantera våldet och dess 

konsekvenser i form av sjukskrivningar, förlorad arbetsinkomst samt kostnader för 

rättsväsendet bland annat. Varje år handlägger Försäkringskassan omkring 11 000 ärenden som 

rör sjukskrivning, rehabilitering eller aktivitetsersättning relaterat till grov 

kvinnofridskränkning, misshandel och olaga hot mot kvinnor (Häger Glenngård, Steen 

Carlsson & Berglund, 2011). Det finns inte uttryckt i gällande lagstiftning att arbetsgivare har 

ett ansvar i frågor kring anställdas utsatthet för våld. De flesta arbetsgivare saknar därför en 

beredskap för vilka handlingar som bör vidtas vid misstanke om utsatthet för partnervåld hos 

anställda, vilket kan skapa en osäkerhet i hur ärenden med sådan karaktär bör hanteras. Det 

finns dock exempel på kommuner som har ett utarbetat handlingsprogram för kommunanställda 

chefer. Trollhättan är en av de kommuner som har riktlinjer för dessa typer av personalärenden 

(Trollhättans stad, 2017).  

Moser Hällen och Sinisalo (2018) beskriver att man även inom socialtjänsten kan uppleva 

att det är svårt att fråga om våldsutsatthet om man känner en osäkerhet inför uppgiften, och att 

många professionella beskriver att om kunskap om våld och dess mekanismer saknas så saknas 

också en trygghet i att fråga. Professionella kan dessutom ha en föreställning om att de väcker 

trauman till liv och riskerar att orsaka mer skada än nytta genom att fråga om våld, vilket skapar 

ett motstånd och en osäkerhet. Moser Hällen och Sinisalo (2018) menar att när man inom 

socialtjänsten tar upp frågor om våld vid indikation eller rutin så är det viktigt att ha en 

medvetenhet om de etiska aspekterna. Att ställa frågor utan rätt beredskap och förutsättningar 

kan göra mer skada än nytta för den våldsutsatta. 

I en befolkningsundersökning på uppdrag av Nationellt Centrum för Kvinnofrid 

undersöktes utsattheten för sexuellt, fysiskt, och psykiskt våld hos kvinnor och män i Sverige 

mellan 18 - 74 år (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2014). I undersökningen svarade 14% av 

kvinnorna och 5% av männen att de blivit utsatta för fysiskt våld av en nuvarande eller tidigare 

partner, samt 20% av kvinnorna och 8% av männen hade under någon period i livet levt med 

upprepad och systematiskt psykiskt våld som utövats av en aktuell eller tidigare partner. 

I en relation som präglas av stark kontroll och där den utsatte är isolerad från möjligheten 

att be om hjälp på annat håll kan arbetsplatsen vara det enda forum där den utsatte är fri från 
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övervakning och har möjligheten att berätta om sin situation. I Isdals bok (2017) beskriver en 

kvinna hur det enda stället förövaren inte var med henne på, var arbetet. 

 

Till slut fick jag nästan inte andas, han hade full kontroll och överblick över vad jag gjorde 

nästan dygnet runt. Vi skulle alltid vara tillsammans, och han skulle alltid veta vad jag gjorde. 

Det enda stället han inte var med mig på var arbetet. Men han insisterade på att skjutsa mig 

till jobbet varje dag och stod alltid utanför och väntade när jag slutade klockan fyra. Inte en 

minut fick jag för mig själv. Mina kollegor tyckte att jag hade en så fantastiskt snäll man (s. 

51). 

 

Hur långt sträcker sig ett arbetsgivaransvar? Är det rätt att fråga om en medarbetare är utsatt 

för våld? Och vad har en chef på mellannivå för handlingsutrymme att stötta och erbjuda hjälp 

i en sådan situation? Eller kan det tvärtom ses som ett intrång i individens privata sfär att fråga 

om våld?  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte  
Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse kring kommunala enhetschefers uppfattning 

om sin roll och om arbetsgivaransvar när det gäller anställdas utsatthet för partnervåld. 

 

Frågeställningar 
• Hur vanligt är det att enhetscheferna har erfarenhet av våldsutsatthet bland anställda? 

• Hur ser enhetscheferna på våldsutsatthet i förhållande till dess påverkan på individen 

och nedsatt arbetsförmåga? 

• Hur ser enhetscheferna på arbetsgivaransvaret i förhållande till att agera eller fråga kring 

våld? 

 

Avgränsningar 
Den här studien är avgränsad till utsatthet för partnervåld samt att våldet sker utanför arbetstid 

och är pågående.  
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Centrala begrepp  
 

Våld 
För att förklara begreppet våld används Isdals (2017, förord) definition, "våld är varje handling 

riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller 

kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill".  

 

Olika typer av våld 
Våld kan förekomma på olika sätt och i studien används Socialstyrelsens (2019) definitioner:  

Fysiskt våld kan vara till exempel slag, sparkar, knuffar, bli fasthållen eller dragen i håret. 

Psykiskt våld kan vara förlöjligande, hot som är indirekt eller direkt samt hot om våld eller våld 

gentemot ett husdjur. Sexuellt våld definieras som påtvingade sexuella handlingar, handlingar 

som den utsatte inte vågar motsätta sig samt våldtäkt. Social utsatthet kan ske i form av 

isolering, såsom att bli hindrad i att delta i sociala aktiviteter eller att träffa släkt och vänner. 

Materiell eller ekonomisk utsatthet kan vara att den utsatte drivs till att skriva under papper som 

leder till negativa konsekvenser eller att ägodelar slås sönder eller förstörs med avsikt.  
 

Partner 
Med partner menas en person som man har, eller har haft, ett partnerförhållande med, såsom 

en make, hustru, pojkvän eller flickvän oavsett om man delat bostad eller ej. 
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Tidigare forskning 

 

Fördelar med anställning 

Reeves och O’Leary-Kelly (2007) har jämfört frånvaro från arbetet bland kvinnor som var 

respektive inte var utsatta för våld och konstaterade att de kvinnor som hade en nuvarande 

utsatthet inte var frånvarande från arbetet i högre utsträckning än de icke utsatta respondenterna. 

De menade att detta kan ha flera olika förklaringar såsom att arbetet ger en ekonomisk trygghet 

och en hjälp på vägen ut ur utsattheten. Även en norsk studie har pekat på vikten av att individen 

som är utsatt hade en anställning, eftersom det ändå medförde ett visst skydd både vad gäller 

den psykiska och fysiska hälsan. Kontakten med andra kollegor och känslan av att vara 

kompetent gav ett ökat självförtroende och självkänsla och tiden på arbetet utgjorde också ett 

temporärt skydd från det faktiska våldet (Alsaker, Moen, Baste & Morken, 2016). I en studie 

av Swanberg och Macke (2006) framkom liknande resultat, det vill säga att arbetet hade 

upplevts som ett stöd i våldsutsattheten genom att kollegor funnits som stödnätverk och 

upplevdes som sympatiska och förstående. I deras studie framkom även att man genom att vara 

på jobbet fick möjlighet att tänka på annat samt att inkomsten från arbetet gav ekonomisk 

trygghet. Detta stämmer överens med resultaten från en stor kvantitativ enkätstudie från 

Canada, som visar att de respondenter med en anställning och våldsutsatthet hade en signifikant 

högre skattning av sin egen hälsa och livskvalitet än de som saknade en anställning i samma 

situation (Wathen, MacGregor & MacQuarrie, 2016).  

 

Våldets påverkan på arbetsförmågan 
Dock har våldsutsattheten också negativa konsekvenser för arbetsgivaren och produktiviteten 

på arbetsplatsen. Det framkommer i ett flertal studier att på grund av koncentrationssvårigheter 

sänks produktionsnivån och effektiviteten hos medarbetare som är utsatta för våld i hemmet 

(Reeves & O’Leary-Kelly, 2007; Alsaker et al., 2016). Förövare utvecklar olika sorters taktiker 

för att utöva kontroll och störa offret under arbetstid till exempel genom att på olika sätt 

förhindra personens möjligheter att ta sig till arbetet eller genom att inte ta hand om barnen när 

offret är på arbetet. Detta framgår i studier både från Norge och USA (Alsaker et al., 2016; 

Swanberg och Macke, 2006). I studien från Norge beskriver sjuksköterskan Gaby hur hon på 

grund av sin våldsutsatthet fått koncentrationssvårigheter och minnesstörningar som påverkade 

arbetet och kände sig tvungen att sluta sin anställning då hon bedömde att risken var stor att 

hon skulle göra misstag i läkemedelshanteringen (Alsaker et al., 2016). I samma studie 
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diskuterar forskarna skuld och skam hos de våldsutsatta kvinnorna i studien, och att det var 

förvånande att norska kvinnor som lever i ett välfärdsland med hög jämställdhet uttryckte 

sådana känslor i så hög grad. De resonerade om hur samhällets attityder rörande våld inom 

familjen kan ha påverkat, såsom att man bör hålla det privata privat och att offer tenderar att 

skuldbeläggas och att dessa inställningar försvårar för offren att berätta om sin situation.  

Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001) genomförde en stor 

enkätundersökning som skickades ut till 10 000 kvinnor i åldern 18–64 år. I den undersöktes 

bland annat sambandet mellan våldsutsatthet och självskattad psykisk och fysisk hälsa. I studien 

framkom att de kvinnor som upplevde mest fysiska och psykiska besvär var de kvinnor som 

upplevt hot. Generellt skattade våldsutsatta en högre grad av besvär både psykiskt och fysiskt. 

Det var dubbelt så vanligt att kvinnor som varit utsatta för hot rapporterade ett lidande i form 

av överansträngning och/eller nedstämdhet jämfört med icke våldsutsatta. Detta kan ha 

konsekvenser även för arbetsförmågan även om det inte var något som studerades specifikt i 

denna studie. Mer än var tredje kvinna i undersökningen hade erfarenhet av att vara utsatt för 

våld av en tidigare sambo eller make, och fyra femtedelar av dem rapporterar om att våldet haft 

en mer systematisk karaktär av upprepat slag. Denna studie har tidigare kritiserats för bland 

annat vetenskaplig ohederlighet och bristande kvalitet, såsom brister i urval samt generalisering 

av resultat trots ett litet empiriskt underlag. Lundgren friades senare från misstankarna om 

ohederlighet, men kritiken om bristande kvalitet kvarstod efter granskning (Sveriges 

Television, 2005). Vi finner dock ej någon senare forskning som är likvärdig i sin 

detaljrikedom. 

 

Arbetsgivare och stöd 
Tidigare forskning rörande vilket stöd en arbetsgivare ger eller kan ge tycks domineras av 

studier från USA. Samtliga identifierade studier som presenteras nedan är genomförda i USA 

vilket kan påverka överförbarheten till den svenska kontexten.  
I en studie framkommer att det stöd som arbetsgivare har erbjudit dem som berättat om 

sin utsatthet på arbetet var av tre olika slag (Swanberg, Macke och Logan, 2006). Det kan vara 

fråga om informellt stöd, vilket kan vara att en kollega eller chef erbjuder ett lyssnande öra, att 

någon spenderar rasten tillsammans med den utsatte, erbjuder skydd för natten eller hjälp med 

saker som inte är arbetsrelaterade. Det formella stödet kan vara skyddsåtgärder såsom att 

erbjuda ett flexibelt schema och arbetsuppgifter, att screena inkommande samtal eller att 

erbjuda eskort till bilen. Det formella stödet kan också vara att göra en säkerhetsplanering för 
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arbetsplatsen, generell information om stöd eller erbjudande om samtalsstöd. Av de kvinnor 

som uppgav att de hade berättat om våldsutsattheten på arbetet hade 96% erhållit åtminstone 

en av de olika stödinsatserna och det stöd som var vanligast var av informellt slag, som 

rapporterades av 92% av kvinnorna. Swanberg och Logan (2005) fann att av de 15 kvinnor 

utsatta för partnervåld som valt att berätta för arbetsledare eller chef hade de allra flesta blivit 

erbjudna informellt eller formellt stöd av arbetsplatsen. Det har även visat sig att åtta procent 

av kvinnorna i en annan studie har, förutom att ha blivit erbjudna den sortens stöd de har önskat, 

även erhållit någon stödinsats de inte har velat ha från sin arbetsgivare (Yragui, Mankowski, 

Perrin & Glass, 2011). 

O´Leary-Kelly, Lean, Reeves och Randel (2008) lyfter en organisation vid namn 

“Corporate Alliance to End Partner Violence” (CAEPV) som arbetade med att förebygga intimt 

partnervåld och stärka företags resurser för detta. Inom CAEPV:s guide framhävdes riktlinjer, 

utbildning och spridning av information som ett antal punkter som var viktiga vid arbete med 

partnervåld i organisationen. Vidare lyftes att om man som chef eller kollega får information 

om en anställds utsatthet för partnervåld bör inte chefen eller kollegan själv anta problemet utan 

istället hänvisa till annat professionellt stöd.  

En arbetsgivares synsätt på huruvida partnervåld är någonting som berör företaget eller 

organisationen kan skilja sig åt. Swanberg, Ojha och Macke (2012) beskriver att man i en studie 

av CAEPV funnit att endast 13% av de företagsledare som tillfrågats ansåg att våld i hemmet 

var något som berörde företaget. Däremot kan man se att uppfattningen i frågan kan skilja sig 

när det kommer till personer som är anställda på personalavdelningar, som arbetar med stöd för 

anställda i företag och organisationer (human resource; HR). Maurer (2013) undersökte genom 

organisationen “Society for human resource management” hur HR-anställda uppskattade 

behovet av utbildning i frågor som rör konsekvenser i arbetet vid våldsutsatthet, och 91% av de 

tillfrågade HR-anställda svarade att de anser att de bör utbildas i dessa frågor och 95% uppgav 

att det var nödvändigt att chefer utbildades. På frågan om erfarenhet av händelser som rör 

våldsutsatthet hade 16 % erfarenhet inom de sista fem åren. 

 

Sammanfattning av forskningsläget 
Studier har visat att en utsatthet för partnervåld i hög grad ger en negativ påverkan på 

arbetsförmågan genom produktionsbortfall både på grund av sjukskrivning och nedsatt 

arbetsförmåga. Dock har andra studier påvisat att en anställning och arbetsplatsen även kan 

fungera som en skyddsfaktor för den våldsutsatta, såsom att ge en ekonomisk trygghet och 
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därmed en möjlighet till att lämna den destruktiva relationen i högre grad. Det kan också stärka 

genom att erbjuda den utsatte en frizon från våldet och samtidigt kan kontakter med kollegor 

medföra ett ökat självförtroende och självkänsla. Det har också visat sig att chefer i hög grad 

har erbjudit stöd till de anställda som har berättat om sin utsatthet för någon på arbetet. 

Chefernas stöd har varit av både formellt och informellt slag.  

Den största delen av den forskning om våld i nära relationer i förhållande till anställning 

och arbetsgivaransvar som vi har identifierat härstammar från USA och vi har inte identifierat 

någon studie ur chefsperspektiv genomförd i Sverige. Föreliggande studie kan därför bidra till 

förståelsen för hur enhetschefer i Sverige upplever svårigheten att hantera detta komplexa 

område i brytpunkten mellan det privata och arbetslivet.    
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Tolkningsram 
 

Systemteori 
Systemteori har sitt ursprung i biologin och utvecklades av Ludvig von Bertalanffy (1973). 

Teorin har senare utvecklats inom det sociologiska området och i föreliggande studie används 

Paynes tolkning av systemteori. Inom systemteori talar man om olika nivåer, där den lägsta 

benämns som mikro, nästkommande är meso och den högsta nivån är makronivå. Payne (2015) 

beskriver en familj där alla individer inom familjen består av varsitt mikrosystem och att de alla 

också tillsammans utgör ett mesosystem inom kärnfamiljen, utanför det systemet tillhör de alla 

olika mesosystem såsom i skola, på arbetet och så vidare. Dessa mikro- och mesosystem 

påverkas alla av det makrosystem som inbegriper det övriga samhället med dess rådande 

värderingar och ideal som exempel. 

Inom systemteorin fokuserar man på de olika system som individen ingår i och studerar 

sen hur dessa samspelar och påverkar varandra (Payne, 2015). Systemteorin förklarar hur 

individen inte kan ses som en isolerad individ utan ingår i system som påverkar och påverkas 

av individerna i dem. Payne (2015) lyfter att det positiva med ett systemteoretiskt tänkande kan 

vara att man genom att ha en överblick över olika områden och dess system kan få en förklaring 

till varför det uppstår till synes oväntade problem inom andra områden för individen, som 

exempel kan det vara svårt att stötta ett barn i en problematisk skolsituation om man inom 

familjen har sämre fungerande relationer. Varje system innehåller olika resurser och 

systemteorin möjliggör att både se individen som en helhet och att se varje del för sig.  

Ett system kan vara av antingen öppen eller sluten karaktär. Ett öppet system 

karaktäriseras av att energi kan överföras in till och ut från systemet, medan ett slutet system 

inte har detta utbyte av energi (Payne, 2015). Ett exempel på ett slutet system skulle kunna vara 

en grupp eller ett sällskap som har valt att avskärma sig från omvärlden, såsom ett sektliknande 

sällskap eller en rasistisk sammanslutning där avsaknaden av input från omvärlden i slutänden 

kan resultera i en skev världsbild hos medlemmarna (Öquist, 2018). I dagens läge tenderar vi 

att i högre grad anonymiseras, vilket bidrar till en ökad gränsdragning människor emellan och 

kretsloppen vi alla ingår i har en ökad nivå av sluten karaktär (Öquist, 2018). Ett öppet system 

däremot ger och tar energi såsom handlingar och resurser genom sina feedbackslingor. Payne 

(2015, s. 247) beskriver det så som att “feedbackslingor förekommer då utflödeseffekterna 

påverkar omgivningen och därmed medför ytterligare inflöde i systemet”. Vidare utvecklar han 

detta genom att beskriva hur det kan visa sig genom att en person uttrycker något som får en 
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annan att ändra ett beteende, beteendeförändringen noteras av den som först talade och denne 

får feedback på att detta har hörts och förståtts. Öquist (2018) lyfter att människor som har en 

icke synliggjord problematik kan, av rädsla för att klassificeras som en avvikare och det stigma 

det innebär i alltför hög grad begränsa utflödet av information om det egna jaget. Han menar 

fortsättningsvis att denna rädsla för att bli avslöjad kan få som följd att personen skyr långvariga 

relationer och denna strategi kan i förlängningen leda till isolering från den sociala 

gemenskapen.  

Systemteorin behandlar också begrepp som konstans och variation. Konstanterna, menar 

Öquist (2018), står för allt det som är säkert och förutsägbart medan variationerna handlar om 

det som är föränderligt och står för ny information och nya mönster, vilka båda väger lika tungt 

för möjligheten till ett bra liv. Vidare hävdar han att enda vägen till förändring ibland kan vara 

att bryta upp den rådande ordningen och att sedan ge det tid att återigen falla på plats i sin nya 

ordning för att kunna hitta en väg framåt. Öquist (2018) lyfter även att det finns risk för att man 

som socialarbetare kan upplevas byråkratisk och okänslig för klientens behov om man väljer 

att hålla sig endast till konstanten, de regelverk som styr, även om det kan vara ett sätt att välja 

att hantera och klara av de förväntningar som finns hos klientgruppen. 

Det systemteoretiska perspektivet är användbart för oss då arbetstagare påverkas både av 

sina mesosystem, såsom i familjen och på arbetet och dessutom också av system på makronivå 

med dess normer och värderingar kring partnervåld och som kan komma att påverka det synsätt 

man antar som arbetsgivare i en utsatthet hos medarbetare. De öppna systemen som familj och 

arbetsplats påverkar även varandra i dess in- och utflöde av energi, resurser och handlingar. 

Den byråkratiska enhetschefen kan välja att hantera ärenden som rör utsatthet för partnervåld 

hos anställda enbart utefter gällande lagstiftning, det vill säga det som benämns som konstans 

inom systemteorin. Alternativet kan vara att efterfråga variation, att agera utöver det ansvar 

som regleras i lagstiftning inom området. 

 

Arbetsmiljö och rehabilitering 
Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160) 3 kap. § 2a säger att “Arbetsgivaren ska systematiskt 

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller 

föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka 

riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta”. I sista stycket AML 3 

kap. § 2a framgår även att “Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en 

på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande 
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av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på 

honom”. 

Arbetarskyddsstyrelsen anger i sina råd avseende tillämpning av de föreskrifter som 

gäller för arbetsanpassning och rehabilitering, i kommentarerna till föreskriften att “Dessa 

föreskrifter gäller alltid när en nedsättning av arbetsförmågan har inträffat oavsett om den beror 

på händelser som inträffat utanför eller i arbetet” (Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med 

föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering, 1994). 

 

 

 
  



 19 

Metod 
 

Design 
Den här studien baseras på både kvalitativ och kvantitativ metod enligt flermetodsmodellen. 

Bryman (2011) beskriver hur modellen kan användas för att kompensera de olika styrkor 

respektive svagheter som förknippas med kvantitativ och kvalitativ forskning. Studien har en 

tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesign används vanligtvis då man vid en viss tidpunkt studerar mer 

än ett fall för att finna variationer (Bryman, 2011). När man använder sig av en tvärsnittsdesign 

kan man endast studera samband mellan variabler men inte slå fast att det handlar om en kausal 

relation, vilket betyder att samband finns men att man inte kan bedöma om det är de studerade 

variablerna som är grund till orsak och verkan (Bryman, 2011).  

Studien är av explorativ och deskriptiv art, då syftet var att få en fördjupad förståelse 

kring kommunala enhetschefers uppfattning om sin roll och om arbetsgivaransvar när det gäller 

anställdas utsatthet för partnervåld. Kvale och Brinkmann (2014) talar om hur det i en deskriptiv 

metod syftar till att beskriva individens upplevelser, känslor och handlingar. 

 

Förförståelse 
Genom att en av oss har haft uppdrag som skyddsombud inom kommunal verksamhet och 

samtidigt varit ideell jourkvinna har intresset väckts för kombinationen av dessa områden. En 

medvetenhet om att detta kan påverka studien har under hela processen funnits där och 

reflekterats över kontinuerligt.  

 

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen i denna studie skedde på två sätt, genom enkäter och semistrukturerade 

intervjuer. Ett av huvudmålen med att använda enkäter var att nå ut till ett större antal 

respondenter och därmed kunna besvara första frågeställningen. Bryman (2011) beskriver att 

en av fördelarna med att använda sig av enkäter är att det på så sätt går att undvika 

intervjuareffekten, det vill säga att intervjuaren på olika sätt kan påverka de svar som 

respondenten lämnar. Utöver intervjuareffekten framhäver Bryman (2011) även att enkäter är 

billiga och snabba att administrera. Nackdelar med enkäter är dock att möjlighet till att ställa 

följdfrågor till respondenten uteblir samt att vissa frågor av en mer öppen karaktär inte är 

lämpliga då respondenter tenderar att inte vilja skriva så mycket i sina svar. Vid genomförandet 

av en enkätundersökning så bör man vara medveten om att det finns en överhängande risk att 
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bortfallet kan vara stort, betydligt mycket större än om man genomför intervjuer (Bryman, 

2011).  För att komplettera de nackdelar som en enkätundersökning medför och få den djupare 

förståelse som önskas utifrån syftet med studien valdes även att genomföra semistrukturerade 

intervjuer med ett mindre antal informanter. För de semistrukturerade intervjuerna utvecklades 

en intervjuguide med de frågor som var viktiga för att besvara frågeställningarna och som ändå 

lämnade utrymme för följdfrågor kring det informanterna svarade som var av intresse för 

studien. Bryman beskriver att en semistrukturerad intervju ger möjlighet till att vara flexibel i 

intervjuguidens ordningsföljd samt att man kan ge utrymme för eventuella nya frågor som 

uppkommer under intervjuns gång (Bryman, 2011).  
 

Studiens kontext 
Denna studie har avgränsats till en specifik kommun i Mellansverige. Avgränsningen till att 

undersöka endast en kommun grundar sig på att det var mer önskvärt att få större helhetsbild 

av en specifik kommun än att mer ytligt undersöka flera kommuner. Då tidsramen för arbetet 

är begränsad ansåg vi det inte rimligt att undersöka flera kommuner genom en kombination av 

två olika metoder. Studiens respondenter arbetar i en kommun där det finns cirka 4500 anställda 

varav cirka 3500 är kvinnor och 1000 är män (HR-avdelningen, personlig kommunikation, 17 

december 2019). Baserat på den i bakgrunden nämnda statistiken från 

befolkningsundersökningen (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2014) skulle detta innebära i 

denna kommun att cirka 502 kvinnor och cirka 45 män av de anställda är eller har varit utsatt 

för fysiskt våld samt cirka 717 kvinnor respektive cirka 73 män är eller har varit utsatta för 

upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner.  

 

Urval och tillvägagångssätt 
I enlighet med syftet har vi valt kommunala enhetschefer som population, då de ofta har många 

anställda. Kontakt med enhetscheferna har tagits genom deras individuella e-postadresser till 

arbetet och en lista över dessa begärdes ut från kommunens servicecenter. 

 

Enkät 
Vid genomförandet av enkätundersökningen användes ett totalurval av 120 enhetschefer i en 

specifik kommun i Mellansverige. Vid utskicket av e-post med bifogat informationsbrev samt 

länk till enkäten kom 15 stycken tillbaka med ett meddelande att personen var frånvarande från 

arbetet vilket innebär att enkäterna aldrig nådde dessa respondenter. Det betyder att 105 stycken 
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enhetschefer fick enkäten. Den enkät som utformades administrerades genom Google Forms. 

Länken till denna skickades ut i samband med informationsbrevet till studien vilket 

möjliggjorde anonymitet för respondenterna. Enhetscheferna gavs en veckas svarstid, därefter 

skickades en påminnelse ut till samtliga respondenter, detta på grund av att enkäten besvaras 

anonymt och därmed inte kunde avgöras vem som svarat eller inte. Vid påminnelsen valdes att 

förlänga svarstiden ytterligare två dagar. Detta resulterade i totalt 40 svar, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens om 38%.  

 

Intervju 
Informanterna rekryterades genom en kombination av bekvämlighets- och snöbollsurval. Det 

informationsbrev som skickades ut i samband med enkäten innehöll även en förfrågan om att 

delta i en kvalitativ intervju, där enhetscheferna ombads kontakta oss via e-post vid intresse. 

Till en början användes således ett bekvämlighetsurval, vilket resulterade i att en informant 

rekryterades. Genom denne informant rekryterades två nya informanter, det vill säga genom ett 

snöbollsurval. Den sista informanten rekryterades genom personlig kontakt och därmed också 

denne genom ett bekvämlighetsurval.  

Då genomförande av intervju, transkribering och analysering av materialet är 

tidskrävande samt att en enkät genomfördes parallellt har urvalet begränsats till fyra 

enhetschefer med olika lång erfarenhet av personalansvar.  

När någon tackade ja till att delta i en intervju och dag och tid för detta hade fastställts så 

skickades informationsbrev för intervjudelen ut per e-post. Vid intervjutillfället har 

informationen som delges i informationsbrevet även framförts muntligt innan intervjuns början 

och i samband med detta överlämnades samtyckesblankett för underskrift. Vid 

intervjutillfällena har vi turats om att leda intervjun men båda har närvarat vid samtliga 

intervjuer, detta för att underlätta analysen senare. Den som intervjuade har därefter 

transkriberat materialet. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter att genomföra.  

 

Material 
 

Enkät 
Enkäten bestod av tio frågor (se bilaga 5). I den första frågan efterfrågades enhetschefernas 

egna erfarenhet av anställda som varit eller är utsatta för partnervåld, med en följdfråga om de 

som har erfarenhet också har upplevt att våldsutsattheten gett negativa konsekvenser på arbetet. 
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De efterföljande frågorna berörde kunskap, utbildning och stöd samt arbetsgivaransvar och 

riktlinjer i kommunen inom området. Avslutningsvis ställdes två bakgrundsfrågor om 

respondenten i form av antal år med personalansvar samt inom vilken sektor respondenten 

arbetar. Alla frågor hade fasta svarsalternativ förutom en sista fråga där respondenterna kunde 

ge övriga kommentarer.  

 

Intervjuguide 
Intervjuguiden (se bilaga 4) hade inledande bakgrundsfrågor med fokus på informanten själv, 

vilka berörde inom vilken sektor hen arbetar, utbildning, antal år i yrket samt hur många 

anställda informanten har för tillfället. De fördjupande frågorna med direkt fokus på syftet 

handlade om hur informanten ser på sin roll och om arbetsgivaransvar vid misstanke om eller 

vid anställdas utsatthet för partnervåld. Dessa förlades till mitten av intervjuguiden och följdes 

av några mer generella frågor med inriktning på kunskap och utbildning, vad som är viktigt att 

tänka på, vid vilka tecken man skulle reagera samt eventuella riktlinjer i kommunen. De 

generella frågorna sparades till slutet för att informanterna inte skulle lämnas med en känsla av 

obehag eller oro. Intervjuguiden avslutades med att informanterna fick frågan om det fanns 

någonting annat som de skulle vilja prata om för att kunna fånga upp eventuella tankar som 

väckts under intervjun.  
Innan första intervjutillfället testades intervjufrågorna på varandra för att identifiera 

eventuella brister och risker för feltolkning. Detta medförde att ett fåtal förändringar i 

intervjuguiden genomfördes. 

 

Databearbetning och analys 
 

Enkät 
Analys och bearbetning av den kvantitativa datan har genomförts i statistikprogrammet SPSS. 

Till en början genomfördes univariata analyser i form av frekvenstabeller, detta för att få en 

överblick hur respondenterna besvarat de olika frågorna. Univariata analyser genomförs för att 

visa antalet observationer för varje värde hos en variabel (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 

2018). Därefter gjordes bivariata analyser med korstabulering. Bivariata analyser görs för att se 

hur två variabler är relaterade till varandra och för att få en bild av innebörden av relationen 

(Bryman, 2011). Samband mellan olika variabler testades med Spearmans Rho.   
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Intervju 
De kvalitativa intervjuerna transkriberades och analyserades sedan genom en tematisk analys. 

Enligt Bryman (2011) är en tematisk analys ett av de vanligaste sätten att bearbeta kvalitativa 

material. Braun och Clarke (2006) beskriver den tematiska analysen som en metod för att 

identifiera, analysera och rapportera mönster och teman i det kvalitativa materialet. Till en 

början lästes materialet igenom ett flertal gånger för att lära känna det grundligt. Därefter, för 

att underlätta temasökningen, färgmarkerades texten utifrån studiens frågeställningar. Vidare 

kodades det transkriberade materialet på post-it lappar som sattes upp på stora pappersark för 

att få en överblick över materialet. Genom detta identifierades gemensamma ämnen och 

mönster som sedan grupperades på pappersarken. Detta resulterade i tre huvudteman med två 

subteman till varje tema för att kunna besvara frågeställningarna. I resultatdelen kommer det 

inte att delges vilken informant som sagt vad. Då urvalet är litet säkrar detta informanternas 

anonymitet, men vi vill understryka att vi ändå har en spridning mellan informanterna vid val 

av citat. I det transkriberade materialet har försiktiga ändringar gjorts för att citaten ska bli mer 

läsbara, till exempel genom att hummanden eller upprepningar av samma ord har strukits, men 

kärnan i informanternas uttalanden har alltid bevarats i sin helhet.  

 

Bortfallsanalys 
Ejvegård (2009) skriver att i det fall svarsfrekvensen hamnar under 70% är det oftast ingen 

mening att med att bearbeta enkäten statistiskt, även om det inte utesluter att den kan ge 

värdefulla upplysningar. Han menar att en bortfallsanalys alltid ska genomföras, oavsett hur 

stort eller litet bortfallet är, på grund av att det kan ge information om eventuella felaktigheter 

genom förfarandet.  Vidare menar han att det är när bortfallet ligger på 30% och över som det 

ofta innebära att de deltagare som besvarat enkäten skiljer sig från de som inte besvarat den i 

någon fråga som är viktig för enkäten. Utöver det externa bortfallet kan det finnas ett internt 

bortfall som innebär att alla frågorna i enkäten inte är besvarade (Olsson & Sörensen, 2011).  
Enkätundersökningen hade ett externt bortfall på cirka 62% och inget internt bortfall, då 

alla frågor utom en var obligatoriska för respondenterna att besvara. Studien genomfördes under 

en period då enhetscheferna i kommunen förlagt de medarbetarsamtal som ska genomföras med 

alla anställda varje år. Detta medförde en begränsning i tid för deltagande i studien, vilket kan 

ha påverkat svarsfrekvensen. Det var även något som försvårade för oss att hitta informanter 

till intervjuerna och något som nämndes av de informanter som deltog. Den låga 
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svarsfrekvensen skulle också kunna förklaras med självselektion, det vill säga att de 

respondenter som svarat skiljer sig i någon egenskap som är av vikt i frågan (Ejvegård, 2009). 

Detta skulle kunna innebära att de som anser sig vara berörda av anställdas utsatthet för 

partnervåld är de som valt att besvara enkäten. En annan faktor som kan ha påverkat bortfallet 

är den korta svarstiden och att endast en påminnelse skickades ut till respondenterna. Ejvegård 

(2009) skriver att det finns olika faktorer som kan påverka svarsfrekvensen såsom svarstiden, 

antal påminnelser, enkätens storlek och utseende. Genom att en påminnelse till respondenterna 

skickades ut och resulterade i en högre svarsfrekvens reflekteras över möjligheten att en 

förlängd svarstid och fler påminnelser möjligtvis generera fler svar. 

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är de begrepp som används för att diskutera den kvantitativa 

delstudien. 

 
Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att försöka säkerställa att det inte är tillfälliga faktorer som påverkar 

resultatet i en studie, det vill säga att studiens resultat blir detsamma om den genomförs igen 

vid ett senare tillfälle (Bryman, 2011). För att försäkra oss om att frågorna uppfattades av 

respondenterna på det sätt som avsågs och hjälpte till att besvara frågeställningarna har 

utformningen av enkäten låtits ta tid och utvecklats med stöd av handledare. I enkäten har även 

de centrala begreppen partner och våld tydligt definierats, för att respondenterna ska förstå hur 

de ska tolka frågorna. En enkät innebär att frågorna är standardiserade och lika för alla, vilket i 

sin tur stärker möjligheten att replikera undersökningen. Ett noggrant redogörande för hur 

studien har genomförts samt hur materialet analyserats stärker även det möjligheten att 

replikera. Då enkäten besvarades över nätet så minimeras den inverkan vi som genomför 

studien skulle kunna ha haft vad gäller respondenternas svar. 

  

Validitet 
Validitet i huvudsak fokuserar på huruvida resultatet ger rätt bild av verkligheten, vilket kan 

bedömas på olika sätt. Validitet i en studie behandlar kriterier såsom till exempel 

mätningsvaliditet, intern validitet och extern validitet (Bryman, 2011). För att stärka validiteten 

har de begrepp som använts i enkäten tydligt definierats, vilket stärker mätningsvaliditeten. Den 

interna validiteten behandlar orsakssamband, om den ena variabeln faktiskt är den som påverkar 
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den andra eller om det finns någon annan faktor som gör att det uppvisas ett skenbart 

orsaksförhållande (Bryman, 2011). Då studien har en tvärsnittsdesign kan inte slutsatsen dras 

att de resultat som framkommit innefattar ett kausalt samband. Bryman (2011) lyfter just detta, 

att man i studier med en tvärsnittsdesign i högre grad kan komma fram till samvariationer och 

kopplingar variabler emellan snarare än kausala samband. Den externa validiteten handlar om 

ifall resultaten kan överföras till en annan miljö än den specifika miljö som undersökningen 

genomfördes i (Bryman, 2011). Då studien genomfördes med ett totalurval i en kommun skulle 

man i någon grad kunna generalisera resultaten till en liknande kommun i Sverige. Dock var 

svarsfrekvensen låg och därmed ses inte detta som möjligt då det finns en osäkerhet kring hur 

representativa svaren är.   

 

Tillförlitlighet och äkthet 

I kvalitativ forskning beskriver Bryman (2011) att ett flertal forskare tagit fram alternativa 

bedömningskriterier för validitet och reliabilitet, dessa är tillförlitlighet och äkthet. Vår 

kvalitativa intervjustudie diskuteras därför utifrån dessa begrepp. 
 
 
Tillförlitlighet 
Inom tillförlitlighetsbegreppet ingår trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt en möjlighet 

att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). För att stärka trovärdigheten i denna studie har 

säkerställts att de regler och forskningsprinciper som finns efterföljts. Bryman (2011) lyfter 

även att man kan styrka trovärdigheten genom att använda sig av respondentvalidering, som ett 

sätt att få bekräftat att forskaren uppfattat det som studerats på rätt sätt. Under intervjutillfällena 

har informanterna tillfrågats huruvida deras svar har tolkats på ett korrekt sätt.  

Genom att vara transparent i forskningsprocessens alla faser samt att redogöra för dessa 

har pålitligheten i studien stärkts. Bryman (2011) beskriver att forskare ska anta ett granskande 

synsätt och skapa en tillräckligt noggrann redogörelse för alla faser och att använda kollegor 

som revisorer eller granskare. För att uppfylla detta kriterium har vår handledare använts som 

granskare. Studien har även granskats av andra studenter vid oppositionsseminarier.  

I huvudsak är kvalitativa studier inte generaliserbara men genom en tät och fyllig 

beskrivning av studiens kontext kan läsaren själv bedöma hur pass överförbara resultaten är till 

en annan miljö (Bryman, 2011). Överförbarheten i denna studie har försökt tillgodoses genom 

en så tydlig beskrivning som möjligt utan att riskera anonymiteten. Tanken med den kvalitativa 

delstudien är heller inte att den ska generaliseras till andra miljöer.  
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För att styrka och konfirmera resultaten har vi under hela arbetets gång reflekterat över 

och varit medvetna om vår förförståelse, för att inte låta den påverka eller skapa skevhet. 

Bryman (2011) lyfter att det i samhällelig forskning inte går att få någon fullständig objektivitet. 

Forskaren har därmed eget ansvar över att säkerställa att hen inte låtit personliga värderingar 

påverkat.  

 

Äkthet 
Äktheten i en studie handlar om huruvida forskaren förmedlar en tillräckligt rättvis bild av den 

sociala verklighet som studerats och om studien bidrar till en bättre förståelse hos deltagarna 

för den situation och miljö som de lever i (Bryman, 2011). Vidare handlar äkthet om huruvida 

studien bidragit till att deltagarna ges en insikt i hur andra personer upplever miljön och om den 

bidragit till att de som deltagit kan förändra sin situation samt getts förbättrade möjligheter för 

att vidta de åtgärder som krävs (Bryman, 2011). Både vid intervjutillfällen samt under övriga 

kommentarer på enkäten har vi fått kommentarer om att ämnet är viktigt, att det hos 

respondenterna väckt nya tankar och en vilja till att undersöka saken vidare.  
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Etik 

 

Inför studien har vi gått igenom och fyllt i den egengranskning som Forskningsetiska nämnden 

vid Högskolan Dalarna tillhandahåller (se Bilaga 3). Denna besvarades i samråd med 

handledare och då ingen av de sju frågor som användes för de etiska övervägandena besvaras 

med “ja” eller “tveksamt” behövdes ingen granskning av Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna.  

De etiska principerna inom forskning som skall följas är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, u.å). Då denna 

studie behandlat personuppgifter har vi innan själva datainsamlingen, i enlighet med 

anvisningarna anmält detta till Högskolan Dalarnas dataskyddsombud.  De personuppgifter 

som behandlats har varit IP-adresser (för enkäterna) och namn (för intervjuerna). I 

informationsbreven har informerats hur dessa uppgifter kommer att hanteras, skyddas och 

rätten att begära ut information om de uppgifter som finns registrerade. I enkäten har 

respondenterna fått kryssa i att de tagit del av det informationsbrev (se bilaga 1) som skickats 

ut per e-post samt att de samtycker till deltagande i studien. Inför intervjuerna skickades också 

informationsbrev (se bilaga 2) ut per e-post till de informanter som tackat ja till att delta och 

vid intervjutillfället lämnades samtyckesblankett för informanten att skriva under innan 

intervjun startades.  

I informationsbreven informerades deltagarna om frivilligheten att delta, möjligheten att 

avbryta när som helst, hur materialet kommer att användas samt förvaras och skyddas samt hur 

studien kommer att publiceras. Denna information gavs även muntligt vid intervjutillfällena. 

Därigenom har grundprincipen om informationskrav följts, som enligt Vetenskapsrådet (u.å) 

fokuserar på att delge all information kring studien som kan påverka viljan att delta, 

frivilligheten och rätten att avbryta när som helst samt hur publicering av resultat kommer att 

ske. I dessa informationsbrev informerades även om hur arbetet kommer att publiceras och 

presenteras, vilket täcker in nyttjandekravet i enlighet med Vetenskapsrådets principer.  

Vidare har vi i informationsbreven informerat om att deltagarnas svar behandlas 

konfidentiellt. Den etiska principen om konfidentialitet handlar om att obehöriga ej skall ha 

tillgång till personliga uppgifter samt att rapportering av resultat ska ske på ett sätt som 

omöjliggör identifiering av deltagare i studien (Vetenskapsrådet, u.å) Det material som 

inhämtats i studien har lösenordskyddats och ljudfilerna har raderats omgående då 
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transkribering med avidentifiering genomförts. Då enkäten besvarades på webben var svaren 

som inkom i enkäten anonyma även för oss som genomför studien.   
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Resultat 
 

Enkätresultat 
I undersökningen deltog totalt 40 respondenter fördelade på fyra olika sektorer i kommunen. 

Från den sociala sektorn svarade 22 respondenter, inom sektorn för verksamhetsstöd svarade 

nio respondenter, inom bildningssektorn svarade sex respondenter och inom 

samhällsbyggnadssektorn svarade tre respondenter på enkäten. Hälften av respondenterna 

uppgav att de har upp till fem års erfarenhet och resterande uppger att de har sex år eller längre 

erfarenhet av att arbeta med personalansvar.  

 

Tabell 1. Erfarenhet av partnervåld hos anställda och om arbetsrelaterade negativa 

konsekvenser visade sig 

  n % 

Erfarenhet av partnervåld hos en anställd (n=40) 
 

  

  Ja, flera gånger 2 5,00  

  Ja, enstaka gång 8 20,0  

  Nej 30 75,0  

  Summa 40 100,0  

  
 

  

Negativa konsekvenser av partnervåld hos anställda (n=10) 
 

  

  Ja, i hög grad 5 50,0  

  Ja, i viss grad 5 50,0 

  Nej 0 0,0  

  Summa 10 100 

  

Av de 40 respondenter som besvarade enkäten uppgav tio (25,0 %) att de har erfarenhet 

av att anställda varit utsatt för partnervåld (Tabell 1). Av dem uppgav två respondenter (5,00%) 

att det har hänt flera gånger och åtta respondenter (20,0%) att det har hänt någon enstaka gång. 

Det innebär att 30 (75%) av respondenterna har svarat nej på frågan och därmed saknar 
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erfarenhet av anställda som är utsatta för partnervåld. De tio respondenter (25,0%) som uppgett 

att de har erfarenhet har alla svarat att utsattheten gett negativa konsekvenser på arbetet i någon 

grad. Hälften av dem (50,0%) uppgav att det i hög grad gett konsekvenser medan övriga 

(50,0%) uppgav att det i viss grad gav negativa konsekvenser.  

 

Tabell 2. Partnervåld som arbetsgivaransvar och om personen skulle fråga en anställd om 

utsatthet för partnervåld (n=40), n (%) 

  Skulle fråga vid misstanke Summa 

  Ja, helt 
säkert 

  Ja, 
kanske 

Nej, troligtvis 
inte 

  Nej, 
absolut inte 

  

Partnervåld som 
arbetsgivaransvar 

          

  Ja, vid konsekvenser 
för arbetet 

2 (5,0)  2 (5,0) 0 0 4 (10,0) 

  Ja, vid misstanke 20 (50,0) 11 (27,5) 1 (2,5) 0 32 (80,0) 

  Vet ej 1 (2,5) 2 (5,0) 0 0 3 (7,50) 

  Nej 0 1 (2,5) 0 0 1 (2,50) 

Summa 23 (57,5) 16 (40,0) 1 (2,5) 0 40 (100,0) 

  

En övervägande majoritet av de svarande ansåg att det ingår i arbetsgivaransvaret att fråga 

kring anställdas utsatthet för partnervåld (Tabell 2). Fyra respondenter (10,0%) ansåg att 

arbetsgivaren har ett ansvar att fråga om det ger konsekvenser för arbetet, medan 32 

respondenter (80,0%) ansåg att de har ett ansvar att fråga om partnervåld vid misstanke oavsett 

om det har konsekvenser för arbetet. Detta betyder dock inte att dessa personer faktiskt skulle 

fråga en anställd om partnervåld vid misstanke, då endast 20 (50,0%) av respondenterna är 

säkra på att dom skulle fråga. Elva respondenter (27,5%) har svarat “ja kanske” på frågan och 

en respondent (2,50%) uppger att hen troligtvis inte skulle fråga. Detta betyder att även 

respondenter som upplever sig ha ett arbetsgivaransvar rörande att fråga kring våld även om 

det inte har konsekvenser för arbetet, inte helt säkert ställer frågor om det. 

Hur man ser på sitt arbetsgivaransvar i förhållande till antal år av erfarenhet av 

personalansvar gav inget signifikant samband (rs=-.155; p=.340). Det fanns heller inget 
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signifikant samband då vi undersökte huruvida man skulle fråga en anställd om utsatthet i 

förhållande till antal år av erfarenhet av personalansvar (rs=.144; p=.377). 

Fyra (10,0%) av respondenterna uppskattade sin egen kunskap inom området som 

“mycket god”, medan sju respondenter (17,5%) svarade “god”, tio respondenter (25,0%) 

svarade “bristfällig” och 19 respondenter (47,5%) svarade “varken eller”.  Upplevelsen av att 

ha god kunskap inom området hade ett signifikant samband med att ha en positiv inställning till 

att fråga en anställd om utsatthet för partnervåld vid misstanke (rs=.320; p=.044).  

I Tabell 3 nedan redovisas resultatet av frågan om det finns riktlinjer i kommunen för hur 

ärenden som rör anställdas utsatthet för partnervåld ska hanteras samt frågan om upplevelsen 

av adekvat chefsstöd i dessa ärenden. Vid frågan om riktlinjer har fyra respondenter (10,0%) 

svarat att det finns riktlinjer, åtta respondenter (20,0%) har svarat att det inte finns och 28 

respondenter (70,0%) vet inte om det finns. På frågan om upplevelsen av om det finns ett 

adekvat chefsstöd i dessa ärenden har fyra respondenter (10,0%) svarat att det finns ett gott 

stöd, tio respondenter (25,0%) har svarat varken eller, sju respondenter (17,5%) har svarat att 

stödet är bristfälligt, fem respondenter (12,5%) upplever stödet som mycket bristfälligt och 14 

respondenter (35,0%) har svarat att de inte vet om det finns ett adekvat chefsstöd.  

Inget signifikant samband hittades då vi undersökte relationen mellan upplevelsen av 

adekvat chefsstöd och inställningen till att fråga om utsatthet vid misstanke (rs=.179; p=.268).  
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Tabell 3. Om det finns riktlinjer i kommunen och upplevelsen av adekvat chefsstöd i ärenden 

som rör anställdas utsatthet för partnervåld 

  n % 

Finns det riktlinjer (n=40) 
 

  

  Ja 4 10,0  

  Nej 8 20,0  

  Vet ej 28 70,0  

  Summa 40 100,0  
   

Upplevelsen av adekvat chefsstöd (n=40) 
 

  

  Ja, gott stöd 4 10,0  

  Varken eller 10 25,0  

  Nej, bristfälligt 7 17,5  

  Nej, mycket bristfälligt 5 12,5 

  Vet ej 14 35,0 

  Summa 40 100 

 
Intervjuresultat 
Genom en tematisk analys växte tre teman fram ur informanternas intervjusvar. Det första temat 

var Osäkerhet som understöddes av två subteman, vilka var Att fråga och Påverkan på 

relationer. Nästa tema blev Den stödjande rollen och de två subteman som ledde fram till det 

var Arbetsgivarrollen och Medmänniskan. Kunskap var det sista temat som innefattade två 

subteman vid namn Förförståelse och Utbildning (se Figur 1).  

 

Figur 1. De teman och subteman som studien resulterat i  
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Osäkerhet  
Vid intervjuerna påtalades en känsla av osäkerhet inför området och dess komplexitet. Flera av 

informanterna upprepade under intervjuerna att det känns svårt att hantera dessa typer av 

ärenden.  

 

Att fråga 
Flertalet av informanterna talade om hur svårt det upplevdes att fråga en anställd om hen är 

utsatt för våld och att man istället valt, eller tänker sig att man skulle välja att ställa frågor 

rörande hur den anställde mår. Informanterna ansåg att våld är ett svårt ämne att ta upp och att 

det är att föredra om personen själv väljer att berätta, utifrån mer allmänt ställda frågor. 

 

Jag kan ju ha en känsla i magen om att det här står inte rätt till hos den här personen men det 

är ju samma som jag skulle fråga er, “hur har du det i din relation, hur har du det i din?” 

Alltså det är lite svårt att ställa de frågorna. 

 

Man kan väl säga att ’jag är orolig för dig’, eller ’jag ser’. Man kan ju linda in det, man 

kanske inte direkt kan säga ’du, får du stryk hemma?’ 

 

Samtidigt så uttrycktes en frustration över svårigheten att få en anställd att berätta om orsaker 

till ett dåligt mående, att anställda ofta väljer att inte öppna sig vid samtal. Följande citat kan 

påvisa den upplevda svårigheten. 

 

Man kan ha andra samtal med personen och man försöker att komma in och fråga alltså 

saker, men... men de öppnar sig inte och säger, säger liksom inte klart. 

 

Sammantaget framkom att man inte frågar om våldet specifikt, utan de frågor man ställer 

befinner sig inom det som är det reglerade ansvarsområdet, det vill säga den anställdes fysiska 

och psykiska hälsa. Det finns dock undantag, då en av informanterna uppger att hen frågade en 

anställd om våldsutsatthet efter en händelse på arbetsplatsen.  
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Jag frågade. Men hon svarade inte på det. Nej... Eller hon svarade väl, men hon... alltså 

medgav inte att det var så.  

 
Påverkan på relationer 
Det framkom att informanterna på olika sätt är oroliga för hur deras agerande skulle kunna 

komma att påverka relationen mellan chef och anställd, men också att agerandet kan förvärra 

situationen för den utsatta i den destruktiva relationen. En av informanterna beskrev hur hen 

upplevde att tilliten den anställde känner för hen som chef skulle kunna påverkas negativt av 

att hen ställer frågor om en eventuell våldsutsatthet om det inte visar sig stämma.  

 

För som jag sagt tidigare, man kan göra riktiga klavertramp om man frågar någon rakt ut, 

och det är inte så... överhuvudtaget. Vad... hur ställs jag som chef då? 

 

För jag vet ju inte hur det mottas och man kanske aldrig vill prata med mig som chef för jag 

frågar. 

 

Utöver oron för att relationen mellan chef och anställd ska påverkas negativt nämnde en av 

informanterna att det även är viktigt att tänka på att inte göra något som kan riskera att förvärra 

situationen för den anställde, vilket framkommer i citatet nedan.  

 

...och sen inte göra någonting som utsätter personen för mer fara, utan försöka stötta och 

liksom få dom att söka den hjälp och lämna den partnern som inte är bra då… 

 

Två av informanterna betonade vikten av att vara varsam i samtalet och att inte pressa den 

anställde till att berätta, då det kan påverka förtroendet dem emellan. 

 

Ja det är ju så hypotetiskt men jag tror ändå att man, tar det varsamt och inte, för jag tänker 

pressar man då kan det sluta med att man sluter sig helt. 

 

Det är en svår situation, för att du ska ju ändå ha ett förtroende som chef och går man in och 

klampar på för hårt så kan det bli väldigt svårt för den personen att kunna lita på en annan 

om det inte stämmer, det man kommer med. 
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Den stödjande rollen 
Alla informanterna upplevde att de hade ett ansvar i och en vilja att stötta sina anställda, men 

att ansvaret är begränsat till hälsan och inte innefattar våldet hen är utsatt för. Trots detta 

berättade flera av informanterna om hur de ändå agerade, eller tänker att de skulle agera utanför 

sitt ansvarsområde vid en sådan situation. 

 

Arbetsgivarrollen 

Gemensamt för tre av informanterna var att de talade om att de inte har ansvar för vad som 

händer i hemmet och att de enbart har ansvar för hur de anställda mår. Vissa av dem uttrycker 

att ansvaret handlar om hur de mår på arbetet medan andra talar om anställdas mående utan att 

precisera om man avser på arbetet eller måendet mer generellt. Några citat kan ge en bild av 

detta, såsom nedan angivna. 

 

...jag har ett arbetsgivaransvar eller vi har ju ett ansvar för personalen, att dom ska kunna 

må bra såklart. 

 

Om du menar vad jag skulle kunna göra, ja men det är väl att komma med råd och stöd typ, 

jag vet att du kan vända dig hit, här kan du få hjälp men vi kan ju inte som arbetsgivare... vi 

gör ju liksom ingenting åt privatliv om man säger när det gäller sånt. 

 

Flera av informanterna uppger att de i situationen skulle söka information om vad de som 

arbetsgivare ska göra, antingen genom att kontakta HR-avdelningen eller personalkontoret för 

stöd eller att man skulle leta information eller riktlinjer om detta på intranätet.  

 

...om vi säger att det blev jätteknip så kan man prata med personalkontoret också, vad kan vi 

göra? De skulle säga det är privat vi kan inte göra något men du får stötta så gott det går på 

arbetstid då... tror jag... 

 

Två av informanterna uppgav att det för dem som chefer finns riktlinjer och hänvisade till en 

broschyr som utvecklades för fem år sen under ett projekt rörande våld i nära relation. Denna 

broschyr har dock fokus på att identifiera och hantera våldsutsatthet hos brukare. En annan 
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informant berättade om att hen inte har någon erfarenhet av dessa typer av personalärenden och 

därför inte vet hur hen som chef ska agera för att göra rätt men att hen är säker på att riktlinjer 

för detta finns att tillgå på intranätet. 

 

 ...om det skulle vara så att det händer, ja men då får… det finns säkert någon form av riktlinje 

där det står precis hur jag ska göra. Men jag har ju inte varit inne och tittat på det. 

 

En fjärde informant har innan intervjun varit in och tittat på intranätet om riktlinjer finns för 

hur man som chef ska agera men konstaterat att det inte finns.  

 

Nej, det… nej. Det kollade jag faktiskt. Men det finns inga. Nej... det gör det inte... 

 

Flera av informanterna beskrev att företagshälsovården är den stödfunktion som man i första 

hand hänvisar till, dock betonade en av informanterna att det krävs att besvären är 

arbetsrelaterade för att den anställde ska ha rätt att vända sig dit. 

 

Ja, om vi säger våran företagshälsovård, den är ju kopplad till arbetsrelaterat... 

 
Medmänniskan 

Trots att tre av fyra informanter betonade att de som arbetsgivare inte har något ansvar när det 

kommer till en anställdas utsatthet för partnervåld, så återkom det i intervjuerna hur man ändå 

har försökt hjälpa, eller tänkte att man skulle hjälpa den anställde på ett sätt som går utanför det 

som är strikt reglerat som arbetsgivaransvar. Flera informanter menade att de skulle, eller att 

de har försökt, stötta den anställde i att lämna relationen eller att man genom att ha 

återkommande samtal försökt att skapa en relation och en tillit för att få en möjlighet att stötta 

den anställde i livssituationen. Detta visade att informanterna i dessa frågor också uppvisade 

något som är närmare ett medmänskligt ansvar och omsorg om de anställda, trots att det sträcker 

sig utanför det som är reglerat som ett ansvarsområde för arbetsgivaren. Följande citat beskriver 

hur en av informanterna såg som sitt ansvar att försöka hjälpa den anställde till att känna 

förtroende att våga öppna sig och berätta om sin eventuella utsatthet. 
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...och ge kanske personen en chans att säga att ja, men du det är så här... För det är ju inte 

det första man gör, det kan ju ta jättemånga samtal, tänker jag innan man kanske vågar öppna 

sig för någon och vet att jag inte lägger... ja, men liksom lägger någon skuld eller… och 

liksom berättar för någon annan men att de kan känna sig trygga med att det stannar här om 

man inte, man kanske inte vågar göra någonting åt det, man kanske bara vill öppna sig. 

 

En annan informant uttryckte denna typ av omsorg genom att beskriva hur hen skulle göra sig 

tillgänglig för den anställde dygnet runt om hen kände att det fanns ett behov av det. 

 

...jag menar, så är det ju om man har en människa som är i riktig kris så säger man så här 

’du, du får ringa när du vill.’ Alltså om man vet att människor mår jättedåligt då är man ju 

ändå liksom att, de har väl hänt någon gång under... folk som varit utsatt för andra kriser i 

livet att man, ’jag har telefonen öppen ring om det är någonting’ bara så dom vet att liksom 

det finns en där man kan ringa. 

 

Att känna att man som chef vill stötta och hjälpa en anställd som är utsatt för partnervåld men 

inte släppas in upplever en av informanterna som en svår situation att ställas inför. 

 

Och det måste jag också acceptera, även om det kan vara svårt om jag vet om sådana saker 

men är det så att den inte vill ha min hjälp, då kan jag ju inte gå över det utan då får jag ju 

backa. 

 

Kunskap  
Avsaknaden av en gemensam utbildningsgrund och fastställda riktlinjer skapar utrymme för 

skillnader i hur man ser på våldsutsatthet och hur man väljer att agera i ärenden som rör 

anställdas utsatthet för partnervåld. 

 

Förförståelse 

I intervjuerna framkom det att informanterna har olika bilder av hur en utsatthet för partnervåld 

kan yttra sig och att man har en föreställning om att den utsatta ser det som en privat 

angelägenhet. Man upplever att individerna är svåra att nå och att utsattheten inte är någonting 

som man tar upp med andra, vilket man kan se i följande citat. 
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För det är ju lite tabubelagt också att prata om det, man vill ju.… ja det som händer innanför 

våra dörrar, det stannar där. 

 

Ofta så mörkar man ju sånt här, det är ju ingen som säger jag får stryk hemma eller något 

sånt där, om man inte uppenbarligen ser att den är blåslagen då... 

 

Likt ovanstående citat så beskrev flera av informanterna att fysiska skador och blåmärken kan 

vara tecken på att en anställd är utsatt för partnervåld, vilket också skulle få dem att reagera. 

Utöver de fysiska skadorna lyfte samtliga informanter att utsatthet för partnervåld kan påverka 

den utsatte psykiskt på många olika sätt. Allt ifrån att vara nedstämd och dra sig undan till 

sämre koncentrationsförmåga och minnessvårigheter nämndes som möjliga tecken. En av 

informanterna talade om hur det som sker hemma kan komma att påverka hur mycket man kan 

fokusera på sitt arbete.  

 

Jag tror ju att man mår psykiskt väldigt dåligt, man kan ta på sig saker som man egentligen 

inte ska behöva göra och att det kan vara jobbigt hemma om man lever i en, den situationen 

och då kan det vara svårt att ha tankarna på sitt arbete också. 

 

Att ha mycket frånvaro eller ogiltig frånvaro från arbetet är en annan faktor som hälften av 

informanterna nämnde som något som kan vara ett tecken på att en anställd är våldsutsatt i 

hemmet, vilket illustreras i citatet nedan. 

 

...om det skulle varit så att personen i fråga var frånvarande, alltså sjukskrev sig eller var 

frånvarande utan anledning så absolut. 

 

Hälften av informanterna talade om att det kan vara så att en kvinnlig anställd inte kan eller får 

hjälpa en manlig brukare i hygiensituationer eller att man har svårt att ha manliga 

arbetskamrater, vilket nämndes som ett möjligt tecken på att kvinnan är kontrollerad.  

 

...om det är så att man inte kan utföra, hjälpa brukaren med hygien och såna här saker… att 

en kvinna kanske inte får eller ja nekar till att hjälpa en man, det kan ju också vara tecken på 

att det finns någonting underliggande… men det behöver inte vara så. 
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Mhm... Ja, det skulle ju vara om någon kanske... att man, jamen att man kanske är lite 

tillbakadragen och det här med att man kanske försöker att undvika att jobba om det är någon 

kille som jobbar, eller kanske uttryckligen säger att ’nej, men jag kan inte jobba med killar. 

 

Det framkom även att informanterna trodde att det skulle kunna finnas andra mer subtila tecken 

som skulle kunna få dem att misstänka att en anställd utsatts för partnervåld men som kanske 

inte påverkar arbetsförmågan.  

 

Jag tänker de går ut ibland, de på jobbet, och då om det är någon som aldrig följer med skulle 

man ju kunna tänka lite att ’oj, varför då?’ Kan det vara någonting där...?. 

 

Man är lite strykrädd som hund som liksom sådär. 

 
Utbildning 
Flera av informanterna upplevde att de har bristande kunskap inom området, i de flesta fall på 

grund av att de inte hade erfarenhet av att en anställd varit utsatt för partnervåld samt att det i 

kommunen inte fått någon utbildning inom området. Citatet nedan visar hur en av 

informanterna upplever svårigheten i att hantera dessa ärenden när man tycker sig ha brist på 

utbildning och därmed kunskap. 

 

Nej inte mer än vad man hör och ser när, om de händer svåra saker med en medarbetare så 

har man ju alltid kollegor och bolla med, vi har ju sekretess allihopa, man tar väl dom 

närmaste liksom ’nu har jag stött på det här, hur skulle du agera? hur skulle jag agera?’, för 

har man aldrig gjort det då vet man ju inte hur man ska göra, egentligen… 

 

Den kunskap och den utbildning som informanterna beskrev att de faktiskt har fått kommer 

antingen från ett flera år gammalt projekt inom kommunen om våld i nära relationer med fokus 

på brukare eller från andra organisationer och media, vilket vi kan se exempel på i citaten nedan. 
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Nej inte utbildning vi har däremot fått information och det var i samband med att dom gjorde 

den här foldern då... men inte någon utbildning så. 

 

Mer än att man läser om det i tidningar, man hör på nyheter att det är otroligt utbrett. 

 

I intervjuerna framkom att två av informanterna hade erfarenhet av att en anställd varit utsatt 

för partnervåld, varav den ena valde att agera och den andra inte. Den som valde att agera lyfte 

också att hen ansåg sig ha lite erfarenhet och kunskap inom området redan innan ärendet 

uppdagades och detta upplevdes som en tillgång, vilket man kan se i följande citat. 

 

Men jag hade ju också lite erfarenhet, så jag visste ju vart man kunde vända sig, ja, men vart 

man kunde hitta telefonnummer och lite sådant. Hade jag inte haft det kanske jag hade... jag 

hade ju säkert försökt och hjälpa henne men... Ja, det kändes lite lättare med den erfarenheten 

faktiskt. 

 

Specifikt en av informanterna uttryckte att hen önskar ha utbildning inom området för att kunna 

tyda tecken på utsatthet, veta vad man som chef bör göra när det uppdagas och att man 

eventuellt genom att ha information kring ämnet på arbetsplatsträffar skulle kunna öppna upp 

för någon utsatt att söka stöd.  

 

Det är väl också kanske någonting som vi skulle behöva ha, alltså regelbundet att.… vad kan 

jag göra? Så att man känner sig stärkt i hur jag agerar. För nu går ju jag lite på magkänsla 

och man försöker att prata med personer, men det borde kanske vara lite... någon utbildning 

emellanåt så att man kan få det stödet. Så att man vet, så att det sitter där i ryggmärgen ’så 

här gör jag när det här händer’, för nu får ju jag ringa HR och ja lite så löst. 

  



 41 

Diskussion 
 

Baserat på enkäter och intervjuer syftade studien till att få en fördjupad förståelse kring 

kommunala enhetschefers uppfattning om sin roll och om arbetsgivaransvar när det gäller 

anställdas utsatthet för partnervåld. Detta avsnitt kommer att behandla resultatet från studien i 

förhållande till tidigare forskning, systemteorin och arbetsmiljölagen som vi har valt som 

tolkningsram, hur resultatet bidrar till att besvara frågeställningarna, vad som hade kunnat göras 

bättre samt egna reflektioner rörande studien. För att tydliggöra vilken frågeställning 

diskussionen berör har vi delat upp avsnittet i tre delar, i form av: Enhetschefernas erfarenhet 

av våldsutsatthet, Våldets påverkan på individen och nedsatt arbetsförmåga och 

Arbetsgivarens upplevda roll och ansvar.  

 

Enhetschefernas erfarenhet av våldsutsatthet  
För att få en fördjupad förståelse inom detta område behövde vi få veta hur vanligt det är att 

enhetschefer har erfarenhet av denna sortens personalärenden, vilket enkätsvaren kan ge en 

fingervisning om. Av de 40 respondenterna hade tio (25%) erfarenhet av detta, varav några få 

från flera tillfällen. I intervjudelen framkom att två av fyra (50%) av informanterna hade någon 

form av erfarenhet av våldsutsatthet bland anställda. Då vi omvandlade statistiken från NCK:s 

befolkningsundersökning (2014) kom vi fram till att det i denna kommun bör vara cirka 502 

kvinnor respektive cirka 42 män av de anställda som är utsatta för fysiskt våld av en nuvarande 

eller tidigare partner samt cirka 717 kvinnor respektive cirka 73 män som är eller har varit 

utsatta för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner någon 

gång under livet. Då vi inte har frågat om vilken typ av våld den anställde var utsatt för, kan vi 

därför inte göra någon uppskattning fördelat på olika typer av våld. Dock kan vi ändå se att 

resultaten tycks vara rimliga med tanke på att mörkertalet får anses vara ovisst.  

 

Våldets påverkan på individen och nedsatt arbetsförmåga 
I enkätundersökningen framkom det att samtliga respondenter som hade erfarenhet av att en 

anställd varit utsatt för partnervåld uppgav att det hade negativa konsekvenser på 

arbetsförmågan i någon grad. Å andra sidan framkom det i en annan studie att tiden på arbetet 

också kan utgöra en möjlighet för den våldsutsatta att få tänka på något annat än våldet, vilket 

hade uppskattats av studiens deltagare (Swanberg & Macke, 2006). Känslan av att vara 

kompetent i sitt yrke och att ha en kontakt med kollegor beskriver Alsaker, et al. (2016) var 



 42 

någonting som stärkte självkänslan och självförtroende hos de utsatta kvinnor som deltog i 

deras studie.  

När vi talar med informanterna i intervjuerna ger de en bild av hur de antingen har 

identifierat, eller tror att de skulle kunna identifiera en våldsutsatt medarbetare genom de 

konsekvenser en våldsutsatthet kan leda till. Detta kom att handla om informanternas 

förförståelse och vad informanterna trodde att konsekvenserna skulle kunna bli då det saknades 

erfarenhet av att ha identifierat särskilda tecken även hos de som hade erfarenhet av att en 

anställd varit utsatt för partnervåld. Denna Förförståelse kom också att bli ett undertema till 

huvudtemat Kunskap i den tematiska analysen. Informanterna nämner tecken som att personen 

kan vara tillbakadragen i sin personlighet, vara nedtryckt och därför inte “tro sig om något” och 

ha en låg självkänsla eller att den utsatta kan ha svårt att ha tankarna på arbetet med en svår 

hemsituation. Andra saker som kom fram var att det kunde visa sig genom att en kvinnlig 

anställd hade svårigheter att arbeta med en man eller att hon inte ville eller kunde hjälpa manliga 

brukare med sin hygien. Hade en anställd mycket frånvaro alternativt olovlig frånvaro, eller 

inte hängde med kollegorna ut på nöjen efter arbetstid kunde det också vara ett subtilt tecken 

på utsatthet som man skulle kunna notera.  

Att inte följa med kollegor ut på nöjen efter arbetstid kan kopplas till det som Öquist 

(2018) tar upp angående att begränsa informationsflödet runt jaget och att begränsa det sociala 

umgänget till endast ytliga kontakter för att undvika risken att bli avslöjad med sitt stigma. 

Även empirisk forskning visar en samstämmighet med de enhetschefer vi talat med, att på grund 

av koncentrationssvårigheter sänks produktionsnivån och effektiviteten hos medarbetare som 

är utsatta för våld i hemmet (Reeves & O’Leary-Kelly, 2007; Alsaker et al., 2016).  

Inom systemteorin fokuserar man på de olika system som individen ingår i och studerar 

sen hur dessa samspelar och påverkar varandra (Payne, 2015). Utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv tolkar vi det som att individernas olika mesosystem har påverkat varandra då 

systemen är av öppen karaktär, alltså att vara utsatt för våld i hemmet påverkar en individs 

mikrosystem genom den psykiska och fysiska hälsan, vilket påverkar arbetsförmågan och det 

sociala system som arbetsplatsen utgör. Ett öppet system karaktäriseras av att energi kan 

överföras in till och ut från systemet genom feedbackslingor (Payne, 2015). Vi kan i enlighet 

med ovan nämnda forskning även se att mesosystemet som individen tillhör på arbetsplatsen 

bidrar med ett för individen positivt flöde in till dess andra mesosystem – familjen - och kan 

bidra till att stärka den våldsutsatta i en strävan att ta sig ur den destruktiva relationen. Vi kan 

därmed förstå hur de olika systemen påverkar och påverkas av varandra i både positiva och 

negativa bemärkelser.   
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Alsaker, et al. (2016) diskuterade också i sin studie det faktum att många av deras 

intervjupersoner uttryckte att de kände skam och skuld för sin utsatthet trots att de lever i ett 

välfärdsland som Norge och att det var förvånande då landet kommit relativt långt i sitt 

jämställdhetsarbete. Forskarna resonerade om hur samhällets attityder rörande våld inom 

familjen ändå kan ha påverkat och försvårat för dessa kvinnor att våga berätta om utsattheten. 

Makroperspektivet inom systemteorin innefattar det omgivande samhällets attityder och 

normer och om dessa normer tenderar att skuldbelägga offret vid partnervåld kan vi anta att 

detta kommer att påverka individen som är utsatt både direkt och indirekt. Direkt genom att få 

personen att vilja dölja sin skamfyllda utsatthet och indirekt genom att det även påverkar hur 

arbetsledare och chefer ser på en utsatthet och valet runt hur dessa ärenden kan och bör hanteras. 

Även våra informanter bekräftade att detta ämne känns svårt att ta upp samt att det är ett 

tabubelagt område vilket försvårar möjligheten för en anställd att självmant berätta om det. 

 

Arbetsgivarens upplevda roll och ansvar  
I enkätresultatet framkom det att 80% av respondenterna ansåg att det ingår i deras 

arbetsgivaransvar att fråga en anställd om våldsutsatthet vid misstanke, ändå uppgav endast 

50% av respondenterna att de helt säkert skulle fråga den anställde om detta. Detta innebär att 

man trots sitt upplevda ansvar möjligen inte väljer att fråga ändå. Det kan sättas i relation till 

det som framkom i intervjuerna under temat Den stödjande rollen (Arbetsgivarrollen), där 

informanterna beskriver att arbetsgivaransvaret endast sträcker sig till den anställdes mående 

och inte själva våldsutsattheten. Under temat Osäkerhet (Att fråga) beskrev våra informanter 

om hur de kan välja att ställa frågor såsom “hur mår du?” eller “hur är det egentligen?” vilket 

kan uppmuntra den anställde att själv berätta om sin utsatthet, istället för att ställa direkta frågor 

om våldet. Valet att ställa kringgående frågor skulle kunna tolkas som en strategi för att undvika 

en direkt konfrontation då man känner sig osäker både i hur frågan bör ställas men också hur 

frågan kommer att tas emot. Det framkom att det kan handla om en rädsla för att man som chef 

riskerar att den anställde drar sig undan och förtroendet dem emellan påverkas, om hen ställer 

direkta frågor. Det kunde även handla om en rädsla för att ha fel i sina misstankar. Trots 

avsaknaden av ansvar i frågan och den osäkerhet som upplevdes, har flera av informanterna 

förmedlat en önskan om att kunna stötta den anställde även i frågor som inte berör arbetet, 

vilket vi tolkat som ett mer medmänskligt ansvarstagande.  

I Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160) 3 kap. § 2a framkommer det att arbetsgivaren 

i enlighet med denna lag och socialförsäkringsbalken har ansvar för att se till att ha en 
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välfungerande rehabiliteringsverksamhet. I sista stycket i samma paragraf i AML står även att 

arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, undersöka riskerna i verksamheten och vidta lämpliga 

åtgärder vid behov. Rehabiliteringsansvaret gäller även om nedsättningen av arbetsförmågan 

orsakas av en händelse utanför arbetet (AFS 1994:1). Då vi tolkar den lagstiftning som styr 

arbetsgivaransvaret, ser vi inte att enhetschefer har ett ansvar i anställdas våldsutsatthet men för 

den eventuella nedsättningen av arbetsförmåga som den orsakar för den anställde. Den 

enhetschef som väljer att agera endast efter gällande lagstiftning och behandlar den anställdes 

psykiska och fysiska konsekvenser av våldet handlar på ett korrekt sätt, och utefter det som 

Öquist (2018) benämner som konstans. Detta handlande, menar Öquist (2018) kan medföra att 

hen upplevs som byråkratisk och okänslig för den anställdes verkliga behov. 

En annan baksida kan vara att problemets kärna, i detta fallet våldsutsatthet, aldrig 

synliggörs och problemet kvarstår och fortsätter att vålla nedsättningar på hälsan. De 

enhetschefer som deltog i våra intervjuer uppger visserligen att de inte har ansvar för våldet, 

men uppvisar istället det som Öquist (2018) kallar för variation då de agerar eller tänker att de 

skulle agera på ett sätt som ibland sträcker sig långt utanför det ansvarsområde de har, för att 

stötta den anställde på olika sätt för att denne ska kunna ta sig ur den destruktiva 

relationen. Detta redovisas under temat Den stödjande rollen (Medmänniskan). En av våra 

informanter talade om vikten av att inte göra något som utsätter den anställde för mer fara, 

vilket illustrerar en medvetenhet om att ett felaktigt agerande kan utgöra en risk för den som är 

våldsutsatt och som skulle kunna medföra en risk för att en chef hellre väljer att inte agera alls, 

av rädsla för att förvärra läget. Denna risk med att ställa frågor om våld utan att ha en 

handlingsberedskap och förutsättningar lyfter också Moser Hällen och Sinisalo (2018) och 

betonar även vikten av att vara medveten om de etiska aspekterna i en sådan situation.   

De informanter i intervjuerna som uppger att det finns riktlinjer för hur man som chef i 

den aktuella kommunen ska agera i ärenden som rör våldsutsatthet hos anställda, hänvisar till 

en folder som togs fram i samband med ett projekt rörande våldsutsatthet hos brukare i de 

kommunala verksamheterna och som inte anger något om chefers ansvar eller anställdas 

utsatthet. Även enkätsvaren visar på en stor spridning i svaren på huruvida kommunen har 

riktlinjer för hur anställdas utsatthet för partnervåld ska hanteras, vilket skulle kunna peka på 

att det finns en osäkerhet i vad som faktiskt är avsett med “riktlinje”, eller hur en sådan bör vara 

utformad. Avsaknaden av tydliga interna instruktioner och en allmänt utformad lagstiftning gör 

att vi tolkar det som att det blir upp till varje enhetschef själv att avgöra vad som bör göras och 

var avgränsningarna görs när det gäller vad som ses som privat och vad som rör arbetet.  



 45 

Det framgår i våra intervjuer att ingen av de enhetschefer som deltog har fått Utbildning 

(under temat Kunskap) inom området våld inom arbetet och då en av informanterna arbetat 

inom yrket i kommunen omkring trettio år, förutsätter vi med försiktighet att det innebär att 

kommunen inte har erbjudit någon av sina enhetschefer detta. Detta till trots, uppger 32 av våra 

40 respondenter i enkäten att det ingår i deras arbetsgivaransvar att ställa frågor om våldet om 

man misstänker att någon är utsatt i hemmiljön. I enkätsvaren kan vi utläsa att 10% upplevde 

att de hade mycket god kunskap inom området och 17,5% uppgav att de hade god kunskap, 

trots avsaknaden av utbildningsinsatser av arbetsgivare. En av informanterna berättade under 

sin intervju att hen hade viss kunskap inom området som hen tillgodogjort sig på annat sätt och 

att hen upplevde detta som en tillgång och en hjälp i ett ärende där hen misstänkte att en anställd 

var utsatt för partnervåld. Detta påstående stärks av att vi i enkätresultaten finner ett signifikant 

samband mellan upplevelsen av egen kunskap och om man skulle fråga om våldsutsatthet när 

man misstänker att en anställd är utsatt. De som skattar en högre nivå av egen kunskap anger 

också i högre grad att de skulle ställa frågan om våld. 

 

Metoddiskussion 
En styrka med denna studie är att vi kombinerade kvantitativa och kvalitativa metoder, vilket 

gjorde det möjligt att besvara våra frågeställningar. Genom att använda oss av kvantitativa 

enkäter kunde vi få information om till exempel hur många av enhetscheferna som har 

erfarenhet av anställdas utsatthet för partnervåld, huruvida de ansåg att det var inom deras 

ansvarsområde som arbetsgivare och om de skulle fråga. Genom kvalitativa intervjuer fick vi 

tillgång till den fördjupade förståelsen om hur man som enhetschef upplever sin roll och 

eventuella svårigheter i en sådan situation. Inledningsvis övervägdes att genomföra en 

vinjettstudie med fallbeskrivningar som handlade om en våldsutsatt anställd, med ett fåtal 

öppna frågor där respondenterna själva fick beskriva hur de hade tänkt och agerat i de olika 

situationerna. Risken för ett stort bortfall av respondenter när det gäller öppna frågor i en 

webbaserad undersökning samt risken för att få för korta svar och för lite material att analysera 

gjorde att valet istället blev en kombination av enkät och intervju.  

Bryman (2011) menar att man kan höja svarsfrekvensen på en enkät genom att använda 

sig av så få öppna frågor som möjligt. I syfte att få en så hög svarsfrekvens som möjligt på 

enkäten användes fasta svarsalternativ på alla frågor utom en, som lämnades öppen för övriga 

kommentarer. Trots fasta svarsalternativ och en förhållandevis kort enkät besvarade endast 38% 

enkäten, vilket medför att resultatet har en låg generaliserbarhet. Det skulle kunna innebära att 



 46 

de som anser sig vara berörda av anställdas utsatthet för partnervåld är de som valt att besvara 

enkäten. Detta benämner Ejvegård (2009) som självselektion, han menar att om en enkät har 

en låg svarsfrekvens kan det innebära att de respondenter som besvarat den skiljer sig i någon 

egenskap som är av vikt i frågan. I enkäten uppgav också över hälften av respondenterna att de 

arbetar inom den sociala sektorn, medan de andra respondenterna var fördelade över resterande 

tre sektorer i kommunen och även intervjuerna genomfördes med informanter från den sociala 

sektorn. Detta betyder att det finns en risk för att majoriteten av deltagarnas gemensamma 

bakgrund kan ha påverkat resultaten och en större spridning hade varit mer önskvärd för att 

resultaten skulle vara representativa för hela gruppen enhetschefer.  

De fasta svarsalternativen innebär även att respondenternas möjligheter att vidareutveckla 

sina svar begränsades, vilket medförde en risk att respondenterna valde det svarsalternativ som 

bäst matchar deras åsikt men att de inte fick möjlighet att mer exakt uttrycka det de önskar. 

Genom semistrukturerade intervjuer ges informanterna en möjlighet att ställa följdfrågor samt 

att utveckla innebörden i sina svar. Detta kan som exempel reflekteras över i frågan om 

huruvida respondenterna i enkäten skulle fråga om våldet specifikt, eller om de, likt 

informanterna i intervjuerna förtydligar, att de skulle ställa frågor runt måendet generellt vid en 

misstanke. Vid genomförandet av intervjuer finns en risk att intervjuaren har en inverkan på de 

svar informanten ger på olika sätt (Bryman, 2011). Det bör reflekteras över möjligheten att detta 

har inträffat, att informanten har svarat på ett sätt hen tror är önskvärt eller att intervjuaren 

omedvetet har styrt informanten med hjälp av kroppsspråk eller dylikt. Det kan också ha 

påverkat våra informanter att vi valde att båda närvara vid alla intervjuer, såsom som större 

nervositet och sämre fokus på frågorna. Vi har försökt undvika denna effekt genom att bara en 

av oss ställde frågorna. 

Att kombinera olika metoder medför också en risk att svaren på enkät och intervju inte är 

direkt överförbara till varandra, då respondenterna i enkäten inte ges möjlighet att sätta sitt svar 

i ett sammanhang på samma sätt som i den kvalitativa intervjun. Av den anledningen har inte 

jämförelser av svaren genomförts, de har olika syften och intervjusvaren kan ses som en 

fördjupning av enkätsvaren. 
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Slutsatser 
 

De slutsatser vi kan dra efter denna studie är att en inte oansenlig andel enhetschefer har 

erfarenhet av att en eller flera anställda hade utsatts för partnervåld och detta kunde påverka 

arbetsförmågan på olika sätt. Vidare kan konstateras att rollen som arbetsgivare i förhållande 

till partnervåld kan vara komplex och svår att hantera då arbetslagstiftningen inte berör 

våldsutsatthet och att det oftast, precis som i denna kommun, saknas riktlinjer och dokument 

som talar om hur man som enhetschef ska agera för att göra rätt. De enhetschefer som deltagit 

i intervjudelen tar ett ansvar i situationen som inte är reglerad i lag, vilket skapar en osäkerhet 

i huruvida man handlar rätt utifrån individens säkerhet eller behov. Avsaknaden av en tydlig 

reglering gör att den hjälp och stöd som erbjuds från arbetsgivarens håll för en anställd som är 

utsatt för partnervåld, blir avhängigt av vem enhetschefen är, vilken inställning och kunskap 

hen har och eventuellt också av vilken sorts relation de två parterna har.  

 

Framtida forskning 
Det behövs mer forskning kring hur arbetsgivare förhåller sig till ämnen som är av en mer 

känslig eller privat karaktär, såsom en våldsutsatthet som sker i hemmet och som påverkar 

arbetet. Det behövs även mer forskning generellt inom relationen arbete och våldsutsatthet inom 

Sverige och de andra nordiska länderna, då den svenska och nordiska kontexten skiljer sig från 

exempelvis USA som står för den största delen av den forskning vi har identifierat. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Informationsbrev enkät 
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Bilaga 2 – Informationsbrev intervju 
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Bilaga 3 – Etisk egengranskning 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 
Intervjuguide 

 
Bakgrund 

 

• Vilken sektor arbetar du inom? 

 

• Hur länge har du arbetat här?  

 

• Hur länge har du haft personalansvar? 

 

• Hur många anställda har du ansvar för i dagsläget? 

 

•  Vilken utbildning har du? 

 

Fördjupning  

 

• Har du egen erfarenhet av att anställda varit utsatta för partnervåld? 

 

Om ja: 

• Har det hänt en gång, eller är det flera gånger?  

 

• Hur fick du kännedom om det? 

 

• Vill du berätta om hur du tänkte och hanterade det då?  

 

• Frågade du den anställde om våldsutsattheten?  

 

• Bör man som arbetsgivare fråga om den anställde är utsatt för våld, eller bör man inte 

göra det?  

Kan du utveckla det? 

 



 56 

• Anser du att det ingår i ett arbetsgivaransvar att fråga kring anställdas utsatthet för 

partnervåld?  

Varför, varför inte? 

  

• Upplevde du att det påverkade arbetsförmågan på något sätt för den anställde?  

- Om ja: Hur visade det sig? 

- Om nej: tror du att utsatthet för partnervåld skulle kunna ge konsekvenser för 

arbetsförmågan? I så fall vilka? 

 

• Var det andra anställda som visste om den utsattes situation tror du? 

Tror du att det påverkade personalgruppen? Hur? Utveckla! 

 

• Hur ser handlingsutrymmet ut för dig som chef i ett sådant ärende?   

 

• Fanns det någon att vända sig till för att få stöd i hanteringen av den här typen av 

ärenden? 

 

Om nej: 

• Har du kännedom om någon kollega som har erfarenhet av det? 

 

• Hur anser du att man som arbetsgivare bör agera i fall som rör en anställds utsatthet 

för partnervåld? 

 

• Bör man som arbetsgivare fråga om den anställde är utsatt för våld, eller bör man inte 

göra det?  

Kan du utveckla det? 

 

• Anser du att det ingår i ett arbetsgivaransvar att fråga kring anställdas utsatthet för 

partnervåld?  

Varför, varför inte? 

 

• Tror du att utsatthet för partnervåld skulle kunna få konsekvenser vad gäller 

arbetsförmågan?  

Isåfall vilka? 
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• Hur tror du att handlingsutrymmet skulle se ut för dig som chef i ett sådant ärende? 

 

• Känner du till om det finns någon att vända sig till för att få stöd i hanteringen av den 

här typen av ärenden?   

 

Generella frågor 

 

• Har kommunen några riktlinjer för anställdas utsatthet för partnervåld?  

Är de utformade så att de är till hjälp i sådana här fall? 

 

• Tror du att det finns andra, mer subtila tecken på utsatthet för partnervåld som skulle 

kunna visa sig på arbetet? Vad skulle få dig att reagera och börja tänka i banor kring 

våld och utsatthet?  

 

• Vad är viktigt att tänka på i ärenden med anställda som utsätts för partnervåld, anser 

du? 

 

• Vad har du för kunskap inom området?  

 

• Har du fått någon utbildning inom området i arbetet? 

 

Avslutning 

 

• Finns det någonting mer du vill tillägga som vi inte pratat om? 
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Bilaga 5 – Enkät 
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