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  Sammanfattning 

Familjevåldsproblematiken skapar ett oerhört lidande för brottsoffret, därför har vi 

valt att fördjupa oss i hur man motarbetar detta från samhällets sida. Vi vill 

komma fram till hur det arbetet ser ut idag och hur man kan förbättra det. 

I detta fördjupningsarbete beskriver vi ett effektivt sätt att arbeta mot 

familjevåldsproblematiken och diskuterar en del tankar som kan förbättra arbetet 

ytterligare. Den kritiska framgångsfaktorn i den beskrivna organisationen är 

samverkan mellan alla aktörer i en kommun (Malmö kommun) som jobbar mot ett 

gemensamt mål.  Vi har valt att inte gå in på hur de olika aktörerna jobbar internt 

utan mer gått in på själva samverkansformen. 

Tillvägagångssättet vi valt är litteraturgranskning och litteraturanalys. Arbetet är 

kopplat till rutinaktivitetsteorin med betoning på avsaknaden av kapabla väktare 

eftersom denna teori är lämplig att implementera som en utgångspunkt för 

uppkomst av brotten och som ett stöd till åtgärder.  

Slutsatsen vi dragit är att Malmö-modellen är effektiv och att andra kommuner i 

vårt avlånga land borde implementera hela eller delar av denna modell. Den 

viktigaste framgångsfaktorn är samverkan.   
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1 Inledning 
Familjevåld är ett komplicerat problem i dagens samhälle. Mörkertalet är stort, 

och innebär ofta ett svårt lidande för de utsatta. Det är alltså en viktig uppgift 

för polisen att angripa problemet och utreda den här typen av brottslighet. 

Brotten är ofta svårutredda på grund av att de sker inom familjen, vilket bland 

annat leder till låg anmälningsbenägenhet och att de utsatta inte vill medverka i 

utredningarna. Detta gör att polisens och andras arbete mot familjevåld måste 

samordnas och optimeras. Som utgångspunkt har vi valt Malmö-modellen, ett 

samarbete mellan polis, åklagare, socialtjänst och andra organisationer som 

utvecklats av Malmö kommun, och som visat sig vara effektiv. En ledare i 

Göteborgs-Posten (2005) jämför Malmö med Göteborg och menar att Västra 

Götaland borde införa ett system liknande det som används i Malmö. 

1.1 Bakgrund 
Vi har valt att titta på hur polisen kan samarbeta med andra myndigheter och 

aktörer för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att komma åt 

problematiken. Området är angeläget för oss, eftersom vi vill skapa gynnsamma 

förutsättningar för att snabbt effektivt kunna hjälpa särskilt utsatta brottsoffer. 

1.2 Syfte 
Syftet med vår rapport är att visa hur arbetet mot familjevåld kan utvecklas och 

förbättras.  

1.3 Frågeställningar 
Varför är Malmömodellen effektiv? 

Hur kan den förbättras ytterligare? 

1.4 Avgränsningar 
Vi har avgränsat arbetet till hur organisationen och samarbetsformerna ser ut, 

och att inte gå in på det praktiska utrednings-, behandlings- eller stödarbetet.  
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1.5 Tillvägagångssätt 
För att besvara våra frågeställningar har vi inledningsvis läst in oss på hur 

Malmömodellen är uppbyggd, och hur den fungerar. Detta har skett främst 

genom litteraturgranskning. Därefter har vi medelst vidare litteraturstudier tagit 

reda på dels vilka brister som finns i modellens nuvarande form, dels vilka 

faktorer som lett till modellens framgång. Slutligen har vi med hjälp av en 

analys av litteratur tagit fram åtgärdsförslag. 
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2 Teori och begrepp 

2.1 Rutinaktivitetsteorin 

En teori som beskriver hur förutsättningar för att brott ska begås heter 

rutinaktivitetsteorin, och formulerades av Lawrence Cohen och Marcus Felson 

(Sarnecki, 2003). Enligt denna teori skapas brottsförutsättningar av tre element, 

nämligen: 

• Motiverad förövare. 

• Lämpligt objekt. 

• Avsaknad av kapabla väktare. 

Om dessa tre element är uppfyllda vid samma tillfälle finns förutsättningar för 

att ett brott ska kunna begås. Det innebär att förutsättningarna inte finns, om 

tillfället saknar åtminstone något av dessa element.  

 

2.2 Samverkan 

För att diskutera samverkan kan det vara lämpligt att definiera begreppet. Vi 

har valt att använda oss av den definition som Danermark (2000) konstruerat 

och som lyder ”Samverkan är alltså medvetna målinriktade handlingar som 

utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett 

definierat problem och syfte.” (Danermark, 2000, sid 15). Dessutom har Ove 

Mallander (1998) beskrivit samverkan som att organisationer arbetar 

tillsammans på ett strukturerat sätt genom kommunikation och interaktion. I en 

effektiv samverkanssituation bör organisationerna både inleda och avsluta 

samarbetet med sina respektive identiteter i behåll och de separata 

specialiserade organisationerna ska vara kvar. 
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3 Resultat 
För att skapa en bild av hur arbetet mot kvinnovåld i Malmö ser ut kommer vi 

att beskriva det arbete som bland annat lett fram till en yrkesgemensam 

handbok för polis, åklagare, socialtjänst, kriminalvård, hälso- och sjukvård och 

andra aktörer. Som beskrivning av arbetet har vi främst tittat på det handlings-

program för insatser vid våld mot kvinnor i Malmö (Malmö stad, 2000) som 

Malmö publicerat. Avsnitten 3.1 till och med 3.5.3 utgör en sammanfattning av 

detta. 

3.1 Arbetet bakom 

FN höll i en kvinnokonferens i Peking 1995. Denna konferens gjorde så att 

Sveriges regering lagstiftade mot våld mot kvinnor. 

Riksdagens beslut hade tre centrala utgångspunkter:  

• Förbättring och skärpning av lagstiftningen 

• Förebyggande åtgärder 

• Ett bättre bemötande av våldsutsatta kvinnor 

Lagstiftningen innebar i korthet en ny lagregel om grovt kvinnofridsbrott, 

skärpning av lagstiftningen gällande våldtäkt och ett förbud mot köp av 

sexuella tjänster. För kommunernas del innebar det ett förtydligande om deras 

ansvar för misshandlade kvinnor. Myndigheter inom rättsväsendet, sociala 

myndigheter, hälso- och sjukvården har ålagts att samverka genom ett 

gemensamt uppdrag för att förebygga våldsbrott mot kvinnor. 
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3.1.1 Malmö 

Redan innan riksdagens beslut hade olika åtgärder initierats i Malmö. Aktörer 

som Centrum kvinnosjukvård, Stadsdelsförvaltningen Södra Innerstaden och 

Polisområde Malmö hade alla upptäckt brister i allt från samverkan, helhetssyn, 

brist på barnperspektiv och misstro mellan myndigheter. Kriminalvården hade 

jobbat en tid med ett projekt för män som dömts för misshandel. Polisområde 

Malmö hade fattat ett beslut om att tillsätta en speciell familjevåldsenhet. 

Stadsdelsförvaltningen Södra Innerstaden hade kartlagt myndighetssamverkan 

vid våld gällande våld mot kvinnor. Centrum kvinnosjukvård startade en 

samverkansgrupp med representanter från berörda verksamheter. Man kan säga 

att bollen var i rullning och att tankarna redan fanns i Malmö innan riksdagens 

beslut. 

 

3.2 Handlingsprogram mot våld mot kvinnor 

Stadsdelsförvaltning Södra Innerstaden fick 1998 ett uppdrag av Välfärds- och 

folkhälsokommittén som innebar att de skulle utveckla ett 

kommunövergripande handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor. 

Programmet skulle utreda vilka behov och resurser som kommunens aktörer 

saknade, allt från modeller och resurser till forskning och strategier. 

 

För att kunna ta fram handlingsprogrammet startades en samverkansgrupp 

bestående av socialtjänst, sjukvården och polisen. Det startades även en 

styrgrupp med uppgift att styra arbetet och samordna insatser. 
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3.3 Vad kom samverkansgruppen fram till? 

3.3.1 Ansvarsfördelning 

Kommunen har det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen. 

Socialtjänsten har 8a § SOL att rätta sig efter vilket innebär att de bör ge stöd 

och hjälp till våldsutsatta kvinnor i hemmet. I kvinnofridspropositionen betonas 

att socialtjänsten aktivt ska erbjuda information och hjälp till misshandlade 

kvinnor.  

 

Sjukvårdens ansvar finns reglerat i 1 § 2b HSL. Här framgår att de skall verka 

för att förebygga ohälsa, sjukdom och skada.  

 

Polisens ansvar när det gäller kvinnovåld ligger främst på familjevåldsenheten. 

I 2 § 3p PL framgår att det är polisens ansvar att bedriva spaning och utredning 

av brott som ligger under allmänt åtal. Polisområde Malmö har antagit ett 

handlingsprogram avseende våld mot kvinnor. 

 

Åklagarmyndigheten ansvarar för förundersökning och beslutar om anhållan. 

Det vanligaste häktningsskälet vid kvinnovåld är kollusion, alltså risk för 

undanröjning av bevis eller försvårande av sakens utredning. 

 

3.3.2 Vad saknades i Malmö?  

Skyddat boende 

Det fanns begränsat med möjligheter till skyddat boende i Malmö. 

Socialtjänsten hade enstaka lägenheter med viss tillsyn under dagtid. 

Kvinnojouren hade tre lägenheter där sammanlagt sju kvinnor och deras barn 

kunde bo. Kvinnojouren har begränsade öppettider och resurser och består av 

frivillig personal och är utan myndighetsansvar. 

Socialjouren, som träffar cirka tre kvinnor i veckan med behov av skyddat 

boende hade endast hotellrum att erbjuda, något som ska ses som en 

nödlösning. 
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Stöd 

Socialtjänsten lämnade över ansvaret för kvinnorna till kvinnojourerna 

slentrianmässigt. Resurserna för dessa kvinnor hade stora brister. Det fanns 

många exempel på kvinnor som inte fick ekonomisk hjälp i akutsituationen, de 

fick ingen hjälp till boende av ekonomiska skäl eller på grund av brist på 

bostäder. 

 

Hälso- och sjukvården 

Akutkliniken och kvinnokliniken är dem som främst tar emot misshandlade 

kvinnor för vård. Kvinnokliniken tar främst emot dem som utsatts för 

sexualiserat våld. Övriga kliniker redovisade bara enstaka kontakter. Det 

uttrycktes ibland av personal en medvetenhet om att man inte 

uppmärksammade det våld som låg bakom andra symptom. 

Även uppföljningen av kvinnor som utsatts för sexuellt våld och fått akut vård 

fungerade inte tillfredställande. 
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Resurser för barnen 

Barnens situation uppmärksammades inte tillräckligt. Det fanns inga riktade 

insatser för den misshandlade kvinnans barn. Barnen var tvungna att själva 

uppvisa symptom för att insatser skulle sättas in. Kunskap kring dessa barns 

situation var också bristfällig. 

 

Männen 

Det fanns små möjligheter för män som misshandlade att få hjälp. Inom 

frivården fanns påverkansprogrammet Fredman1. När männen var som mest 

motiverade att söka hjälp, när kvinnan ville lämna honom eller polisanmäla 

honom, fanns ingen hjälp att få.  

 

Kunskap 

Det fanns kunskapsbrister hos socialtjänsten i deras arbete med våldsutsatta 

kvinnor. Frågan verkade vara lågprioriterad och socialsekreterarna var bland 

annat på grund av bristande kunskaper inte tillräckligt uppmärksamma på 

problemet. 

För alla personalkategorier fanns en påfallande brist på möjligheter till 

föreläsningar och annan fortbildning. 

 

3.4 Förslag i handlingsprogrammet 

Handlingsprogrammet avsåg att på bred front angripa våldet mot kvinnor. 

Man ansåg att följande åtgärder var nödvändiga för detta: 

• Insatser på alla samhällsområden 

• Attitydförändringar 

• Information och utbildning till samtlig personal 

• Forskning i ämnet 

• Samverkan mellan och inom myndigheter och frivilliga organisationer 

• Strategier för att förebygga våld 

 

                                                
1 En gruppverksamhet inom Frivården som syftar till att medvetandegöra för deltagarna deras ansvar, attityder 
och värderingar samt att hjälpa dem hitta ett alternativ till våldet. 
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Nya resurser 

Följande nya resurser behövdes: 

• Kriscentrum för misshandlade kvinnor och deras barn 

• Kriscenter för män 

• Särskilt boende för missbrukare 

• Utveckling av stödmodeller genom utveckling av kunskap och ett 

samarbetsinriktat synsätt 

• Gruppverksamhet och nätverk för utsatta grupper 

• Familjesamtal och parsamtal 

• Stöd till kvinnor som utsatts för sexuellt våld 

• Stöd till gravida kvinnor 

• Stöd till äldre och funktionshindrade kvinnor 

• Samverkansprogram, Fredman, polis, socialtjänst. Ansvaret ska ligga på 

kriscenter. 

 

3.5 Vidtagna åtgärder utifrån handlingsprogrammet 

Handlingsprogrammet har möjliggjort att nya viktiga verksamheter har kunnat 

startas upp bland annat Kriscentrum för kvinnor och deras barn och 

Kriscentrum för män. 2004 startades Sveriges första Kriscentrum för barn och 

ungdomar, utsatta för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Andra 

verksamheter bedrivs inom Frivården och Kvinnojouren. Metodutveckling, 

personalhandbok, utbildningar, broschyrer till allmänheten har genomförts som 

ett resultat av handlingsprogrammet.  

3.5.1 Effekten av handlingsprogrammet 

Arbetet har utvecklats både inom och mellan myndigheter och kunskapen kring 

våld har ökat. Fler får stöd och skydd avseende våld och övergrepp idag än 

tidigare. 

 

Antalet kvinnor som söker hjälp inom socialtjänsten har tredubblats mellan år 

1998 och år 2003. Fler män söker själv hjälp för att förändra sitt beteende, cirka 

40 % av de män som söker hjälp på kriscentrum för män har problem med 

aggressivitet och våldsanvändning. Åtalsfrekvensen gällande misshandel mot 
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kvinnor har dubblerats sedan 1998. Men det är bara drygt var tredje 

polisanmälan som leder till åtal. 

3.5.2 Genomförda förbättringar 

Samverkan är en avgörande del i det effektiva arbetet. Som exempel på 

förstärkningar i samverkan kan nämnas att på Kriscentrum för barn och 

ungdomar arbetar socialtjänst, polis och åklagare samt rättsmedicin i samma 

lokaler. Detta ger en fördel för verksamheterna men framför allt för barnen som 

slipper åka runt till olika lokaler. 

Samlokalisering av myndigheter borde gå att införa för hela 

kvinnofridsprogrammet. 

3.5.3 Utveckling 

Utvecklingen av kvinnofridsarbetet i Malmö har gått bra men många kvinnor 

och barn anmäler fortfarande inte att de blivit utsatta för våld. Mer insatser som 

underlättar för den utsatte behövs. Modellen för att lösa detta problem innebär 

att den utsatte ska kunna anmäla brott, få stöd från professionella och kunna 

dokumentera sina skador på samma plats och slippa åka till flera olika ställen.  

 

För att få en fortsatt positiv utveckling av arbetet måste kunskap tillföras 

löpande. Resurs och Kompetenscentrum ska kunna erbjuda yrkesspecifika 

utbildningar, fortbildning och studiebesök. 

 

Högskoleverket har utvärderat hur frågor om mäns våld mot kvinnor beaktas 

inom olika utbildningar. Dessa utbildningar är barnmorska, juris kandidat, 

läkare, lärare, psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska och social 

omsorgsutbildning. De har definierat fem områden som ska förbättra 

undervisningen gällande mäns våld mot kvinnor. Kommunen lade till 

mansjourer och socialtjänst eller skola eftersom de saknades och anses 

nödvändiga. 
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Områdena är: 

• aktuell teori och litteratur 

• anknytning till studenternas framtida yrken 

• samverkan med andra aktörer såsom kvinnojour, mansjour, skola, 

socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård och akademiska institutioner 

• lärarnas kompetens 

• studenternas reaktion 

3.5.4 Organisation av ett Resurs och Kompetenscentrum i Malmö 

Som en följd av handlingsprogrammet är det tänkt att ett Resurs- och 

Kompetenscentrum, ”ReKo”, att inrättas i Malmö. ReKo ska ha en bred 

verksamhet med olika ansvarsområden. (Olsson, 2005) 

• Polis och åklagare som arbetar med förundersökning 

• Olika mottagningsfunktioner med socialarbetare som kan ta emot 

kvinnor, barn respektive män för samtal 

• Rättsmedicinsk kompetens  

• Medicinsk kompetens 

• Forsknings- och utbildningsansvar både inom de berörda 

verksamheterna och till externa utbildningsanordnare och verksamheter 

• Samordning och samverkan 

• Möjlighet att träffa målsägarbiträde, försvarsadvokat  

• möjlighet att få kontakt med ideella organisationer, exempelvis 

kvinnojouren. 
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Modellen skall även fungera som en sammanhållande organisation för de delar 

som inte kan finnas i lokalen såsom det skyddade boendet och 

häktesfunktionen.  

  

Familjevåldsrotel (polis) Åklagare 

Fortbildning/studiebesök Skolor och förskolor 

Socialtjänst och stadsdelar Samordnare 

Hälso- och sjukvård Rättsmedicin 

Kriscentrum för kvinnor och deras barn Kriscentrum för män 

Kriscentrum för barn och ungdom Frivården 

Malmö högskola – utbildning och forskning Kvinnojour 

Advokat och målsägarbiträde  

Aktörer ingående i ReKo 

 

3.6 Lagtext 

1996 infördes en ny bestämmelse i Brottsbalken, nämligen brottet grov 

fridskränkning, och specialfallet grov kvinnofridskränkning. Med denna 

bestämmelse vill regeringen understryka allvaret i sådan brottslighet som riktar 

sig mot personer i nära relationer. Lagen har sedan instiftandet genomgått vissa 

förändringar, varav den senaste började gälla 2000. (Prop.1998/99:145) 

 
4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en 
närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av 
gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet 
och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, 
för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 
   Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en 
kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott 
tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället 
dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (1999:845). 

 
Lagen innebär att den som begår brott mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, 

eller begår sexualbrott mot någon, döms särskilt hårt om gärningarna utgör en 

serie kränkande handlingar. 
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3.6 Resultatsammanfattning 
 
Litteraturstudierna har visat att handlingsprogrammet som Malmö kommun 

utarbetat har sin grund i internationella överenskommelser och regeringens 

beslut. En viktig faktor för lyckat arbete är samverkan, som är ett bra sätt att 

komma åt brottsligheten och att fånga upp de utsatta. Malmö-modellen har visat 

sig fungera effektivt. Fler brott upptäcks och utreds, offren vågar i högre grad 

än tidigare anmäla och fler får bra hjälp. Bemötandet från samhället har 

förbättrats och kunskapsnivån bland de inblandade har höjts. Alla aktörer delar 

med sig av kunskap och medarbetare får en personlig kontakt över 

yrkesgränserna. Allt detta har visat sig vara ett effektivt sätt att arbeta. 
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4 Diskussion 
 

4.1 Slutsatser och förslag 

Vi har kommit fram till att samverkan är den mest kritiska framgångsfaktorn.  

Alla aktörer har en viktig funktion att fylla och alla behövs för att motverka 

förekomsten av familjevåld. Enligt rutinaktivitetsteorin krävs det tre faktorer för 

att ett brott ska begås. Ett lämpligt objekt som till exempel en kvinna som har 

kränkts till den grad att hon accepterat sin situation och som ser våldet som 

normalt och inte känner till att någon vill eller kan hjälpa henne och därför inte 

anmäler mannan. Sjukvård, skola och andra aktörer måste informera och fånga 

upp dessa kvinnor och barn. En motiverad gärningsman som inser att han kan 

kontrollera kvinnan genom våld eller andra kränkningar utan att riskera någon 

anmälan. Och avsaknaden av kapabla väktare som när sjukvården inte 

uppmärksammar skador som offret inte trovärdigt kan redogöra för. Samhället 

har rollen som kapabel väktare, de måste se offret, våga fråga, ställa upp med 

vård, stöd och hjälp. Se till att kvinnan och hennes barn kan få hjälp att starta 

upp ett nytt liv med eller utan mannen. Mannen måste avmotiveras som 

gärningsman, få hjälp att komma ur våldscirkeln, att se att våldet inte löser 

något utan bara distanserar mannen från sin familj. 

 

Efter att ha granskat handlingsprogrammet som Malmö kommun har tagit fram 

har vi upptäckt att det finns en grund för ett väl fungerande samarbete. 

Samverkansorganisationen består av ett antal aktörer med olika ansvarsområden 

som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Detta mål definieras tydligt i 

handlingsplanen. Alla aktörer har deltagit i utarbetandet av målet, och har 

därför redan en god insikt i hur man i respektive organisation kan bidra till att 

det gemensamma målet uppnås. Dessutom har varje organisation fått arbeta 

med sina respektive ansvarsområden, både inledningsvis och under arbetet. 

Utifrån de samverkansteorier vi tittat på ser vi att de teoretiska förutsättningarna 

är uppfyllda i Malmömodellen. 
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Utifrån rutinaktivitetsteorin kan vi se en viktig uppgift för alla inblandade 

aktörer, nämligen att göra offret mindre lämpligt som objekt. Detta kan göras 

genom förbättrad information om rättsprocessen, ett bra bemötande hos polis, 

åklagare, socialtjänst och sjukvård med mera. Om man kan få en kvinna att 

anmäla misshandel i ett tidigt skede gör man det svårare för mannen att fortsätta 

med sitt brottsliga beteende. Om mannen vet att kvinnan är anmälningsbenägen 

kan hon bli ett mindre lämpligt objekt. 

 

Vi har upptäckt att samverkansarbetet kan utvecklas något. I tankarna kring 

inrättandet av ReKo märks att skolor och förskolor ska ingå i samarbetet, men 

deras roll framgår inte tydligt. Denna roll borde vara den av kapabel väktare. 

Genom att personal vid dessa organisationer uppmärksammar eventuella tecken 

på relationsnära våld, kan sådant upptäckas och anmälas. Dessutom har de en 

uppgift i att erbjuda samtal och annat stöd till barnen som lever i relationen. 

 

Kriminalvården har också en uppgift i samarbetet. I handlingsplanen framgår 

det att Frivården är inblandad med programmet Fredman. Vi föreslår att även 

den slutna anstaltsvården får en roll i detta. Män som döms för kvinnofridsbrott 

bör delta i liknande programverksamhet. På detta sett kan motivationen hos 

gärningsmannen minskas, och man kan undvika upprepad brottslighet efter 

frigivning. 

 

Avslutningsvis anser vi att den här modellen för samverkan och samarbete bör 

nå ut till andra kommuner och polisområden. Vi tror att det viktiga är att det 

finns dels ett gemensamt mål, dels en tydlig struktur med klara ansvars-

områden. Detta finns i Malmömodellen, och bör tas efter när andra enheter vill 

ta tag i familjevåldsproblematiken. Malmö-modellen har varit igång ett par år 

och man har visat positiva resultat, detta gör att andra kommuner bör kunna ta 

grundmallen från denna modell och inte behöva lägga ner tid på att uppfinna 

hjulet två gånger. Naturligtvis finns det lokala skillnader som ska beaktas vid 

införandet av denna modell men strukturen borde vara den samma med fokus 

på samverkan av alla aktörer. 
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