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Abstract 
The societal problem of intimate partner violence is becoming more recognized and can be 

tackled from several angles, including the workplace. The workplace could help the victims of 

intimate partner violence by raising the issue during staff appraisal and implementing it as a 

routine so that these questions are asked to everyone. This survey studies the attitudes of 

managers at Region Norrbotten towards implementing routines at the workplace in order to 

be able to reach and help more people exposed to intimate partner violence. The manager's 

attitude has been investigated through a digital questionnaire sent out to managers at Region 

Norrbotten. The questionnaire contained both quantitative and qualitative questions. The 

quantitative questions were obligatory to answer while the qualitative questions were follow-

up questions that could be answered if the respondent had anything to add. 82 managers 

responded, of which 72 women, 9 men and 1 non gender. The result was compiled in Google 

Docs survey program and the qualitative questions were set up in themes. The study showed 

that most of the respondents do not see any obstacles to introducing preventive work with the 

aim of helping employees who may be exposed to intimate partner violence. However, it 

emerged that today they do not have the required knowledge. They lack routines and 

training, which may explain that the majority of managers are uncertain about how to proceed 

if an employee is subjected to violence at home. They also state that they would feel safer to 

ask questions about the employee's home situation if there were clear routines in place. Almost 

all managers are positive about participating in an education on intimate partner violence. 

Since the attitude regarding the introduction of routines among the managers is predominantly 

positive, conclusions are drawn that there are good opportunities to introduce such work 

within Region Norrbotten but that support and training for managers in that case need to be 

developed. 
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Sammanfattning 

Samhällsproblemet våld i nära relationer blir allt mer uppmärksammat och kan angripas från 

flera håll, däribland på arbetsplatsen. Arbetsplatsen skulle kunna hjälpa den våldsutsatta genom 

att lyfta frågan på medarbetarsamtal och implementera det som en rutin så att dessa frågor ställs 

till alla. Den här studien kartlägger vad chefer har för inställning till att införa insatser på 

arbetsplatsen för att kunna fånga upp fler våldsutsatta. Chefers inställning har undersökts 

genom en digital enkät som skickats ut till chefer inom Region Norrbotten. Enkäten innehöll 

båden kvantitativa och kvalitativa frågor. De kvantitativa frågorna var obligatoriska att besvara 

medan de kvalitativa frågorna var öppna följdfrågor som kunde besvaras om respondenten själv 

ville. 82 chefer svarade, varav 72 kvinnor, 9 män och 1 hen. Materialet sammanställdes i 

Google Docs enkätprogram och de kvalitativa frågorna tematiserades. Studien visade att 

merparten av de tillfrågade cheferna inte ser något hinder till att införa ett förebyggande arbete 

med syfte att hjälpa anställda som kan vara utsatta för våld i hemmet. Det framkom dock att de 

idag inte har den kunskap som krävs. De saknar rutiner och utbildning vilket kan förklara att 

majoriteten av cheferna är osäkra på hur de ska gå tillväga om en anställd skulle vara våldsutsatt 

hemma. De anger även att de skulle kännas sig tryggare att ställa frågor om den anställdes 

hemsituation om det fanns tydliga rutiner. Nästan alla chefer är positivt inställda till att gå en 

utbildning om våld i nära relationer. Eftersom inställningen gällande ett införande av rutiner 

bland cheferna är övervägande positiv dras slutsatser att det finns goda möjligheter att införa ett 

sådant arbete inom Region Norrbotten men att stöd och utbildning för chefer i så fall behöver 

utvecklas. 

Nyckelord: våld i nära relationer, arbetsplats, medarbetarsamtal. 
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Inledning 

Under 2018 anmäldes det enligt brottsförebyggande rådet (2019) omkring 16 000 
misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret och totalt 7 % av 
befolkningen uppger att de någon gång varit utsatta för brott i en nära relation. Socialstyrelsen 
(2019) uppger att cirka 150 000 barn i Sverige lever med en förälder som har blivit 
misshandlad av den andra föräldern. Dessa siffror visar på att våld i nära relationer är ett stort 
samhällsproblem. Vidare uppger Brottsförebyggande rådet (2017) att det ofta saknas arbete 
inom företagshälsovården för just våldsutsatthet i hemmet. Deras studie visade att 
organisationer är måna om anställdas hälsa men att chefer sällan prioriterar att arbeta 
förebyggande gällande våld i nära relationer. För att angripa samhällsproblemet våld i nära 
relationer riktar den här studien in sig på ett arbetsplatsperspektiv och denna rapport fokuserar 
på chefers inställning till att ställa frågor om våld i nära relationer samt om de har den kunskap 
och det stöd som krävs för att hjälpa. 

Definition av våld 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2019c) skriver på sin hemsida att våld i nära relationer idag 
benämns som en kränkning av de mänskliga rättigheterna. På hemsidan använder de sig av 
FNs definition av mäns våld mot kvinnor: 

"Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, 
sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.” (Nationellt 
Centrum för kvinnofrid, 2019c).  

Utöver det beskriver Nationellt centrum för kvinnofrid (2019b) att följderna då en person har 
blivit utsatt för våld kan vara såväl fysiska som psykiska. De menar att förutom fysiska 
åkommor kan man även få psykiska problem som ångestsymptom, depression och 

posttraumatiskt stressymptom. De uppger även att ett osunt förhållningssätt till bl.a. alkohol 
inte är allt för ovanligt hos de som blivit utsatt för våld i hemmet. Alla dessa symptom 
försämrar individens möjlighet till ett fritt liv och inskränker på kraven om de mänskliga 
rättigheterna (Nationellt Centrum för kvinnofrid, 2019b).  

Vad är då definitionen av våld i nära relation? Isdal (2001) beskriver våld på följande sätt: 
“Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, 
smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från 
att göra något den vill” (s. 2). Nationellt Centrum för kvinnofrid (2019c) uppger att våld i nära 
relationer inte enbart handlar om fysiska slag utan innefattar bland annat sexuellt och materiellt 
våld och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. De menar att många drabbade även 
blir utsatta för psykiska övergrepp som kan vara allt från kränkningar och isolering till andra i 
sin närhet, men även psykologisk nedbrytning (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019c). 
Marshall (1996) uppger i hennes studie att psykologiskt våld kan ge den våldsutsatta dålig 

självkänsla som i sin tur går ut över personens hälsa och kan bli den svåraste formen av våld att 
komma över. Det förekommer även våld och hot om våld mot barn, andra närstående och 
eventuella husdjur (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019c).  

Historisk genomgång - våld i nära relationer  

En utredning gjord av Statens offentliga utredningar (2015) innehåller en historisk tillbakablick 
av våld i nära relation. Den berättar att på 1700-talet ansågs våld i en relation som 
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disciplinering, där mannen slog kvinnan om han tyckte att hon hade gjort något fel. En 

begränsning av mannens rätt att slå sin hustru påbörjades 1734 och han fick enligt lag inte 
längre använda sådant våld som ledde till att hon miste livet. Utredningen går ytterligare 
igenom framsteg som gjordes 130 år senare (1864) då lagen om husaga avskaffades och vidare 
var det först på 20-talet som en kvinna inte längre automatiskt blev omyndigförklarad när hon 
gifte sig. Det uppges även att Sverige som första land i världen – dock inte utan motstånd i 
riksdagen – fick en lag som förbjöd våldtäkt inom äktenskapet år 1965. På 80-talet bildades 
kvinnojourer som synliggjorde våld i nära relationer och frågan gick då från att vara privat till 
en politisk angelägenhet (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019d). Så sent som 1998 
genomfördes Kvinnofridsreformen då brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning infördes i 
brottsbalken och 2006 antogs det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor 
ska upphöra (Statens Offentliga Utredningar, 2015). Våld i nära relationer är en kostnad för 
samhället och under åren 2007–2010 satsade regeringen sammantaget 1 miljard kronor på 
denna folkhälsofråga (Regeringen, 2007) endast på åtgärder mot detta, då ej inräknat de 
faktiska samhällskostnaderna direkt utgjorda av problemet.  

Våld - En jämställdhetsfråga 

Statens offentliga utredningar tog 2015 fram ett slutbetänkande gällande en nationell strategi 
mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck där det uppges att 
regeringen anser att varje människa i Sverige ska inneha makten att utforma samhället och sitt 
eget liv, en våldsutsatt person har dock begränsad frihet i livet. Utredningen förklarar att rädsla 
över att uppleva hot om våld inskränker på en människas livskvalitet samt att en våldsutsatt 
individ kan få långvariga negativa konsekvenser som bl.a. kognitiva skador. Ett av de starkaste 
argumenten för att aktivt arbeta med att förhindra våld i nära relationer är att det är ett brott i 
svensk lagstiftning (Statens Offentliga Utredningar, 2015). Samma utredning som ovan 
beskriver att oavsett kön så finns risken att bli utsatt för våld, men skillnaden är att kvinnor blir 
utsatta för grövre och ett mer systematiskt våld med allvarligare följder som ofta kräver 
sjukvård. Sammanfattningsvis anger utredningen att livskvaliteten för en våldsutsatt person är 

reducerad och möjligheten att forma sitt eget liv inte är lika god (Statens Offentliga 
Utredningar, 2015). 

Gällande hur män kontra kvinnor känner sig trygga i samhället visar en undersökning från 
Brottsförebyggande rådet (2019) att det inte råder jämvikt mellan könen. Medan 19 % av 
männen i undersökningen uppger att de känner sig otrygga när de vistas ute en sen kväll i sitt 
bostadsområde uppger 36 % av kvinnorna att de känner sig otrygga i samma situation.  
Undersökningen visar även att det råder skillnad över var någonstans män och kvinnor 
generellt blir utsatta för våld. Den visade att den vanligaste platsen där män blir utsatta för våld 
är utomhus och då ofta av en okänd person (Figur 1). För kvinnor är den vanligaste platsen att 
bli utsatt för våld i sitt eget hem och då av en känd person (Figur 1) (Brottsförebyggande rådet, 
2019). 
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Figur 1. Statistik över vilken relation offret hade till gärningspersonen vid misshandel. Män: turkos. 
Kvinnor: limegrön (Brottsförebyggande rådet, 2019).  

Socialpsykologi – normer och konformitet 

Hwang och Nilsson (2014) skriver om normer som en etablerad företeelse. De förklarar att 
normer beskriver vad som går an samt vad som inte passar sig i ett socialt sammanhang: 
exempelvis vad man pratar om och hur man bör prata med varandra. Vidare förklarar Hwang 
och Nilsson att normer i många fall kan underlätta för oss människor i många sammanhang, 
men att normer också kan förhindra utvecklingen hos en grupp. När någon bryter mot en 
norm menar de att det eventuellt kan leda till en konflikt. Att anpassa sig efter gruppens 
normer och inte uttrycka det man själv egentligen tror på, med rädsla för att sticka ut, kallas 
inom socialpsykologin konformitet, vilket kan vara en orsak till att man inte vill ställa frågor 
som kan anses vara normbrytande (Hwang och Nilsson, 2014).  

Våga fråga - i en tystnadskultur 

Statens Offentliga utredningar (2015) visar i sin utredning att våldsutsatta kan känna sig 
osynliggjorda i sin utsatthet och anledningen tycks vara samhällets bristande kunskap på 
området våld i nära relation. En lång bakgrund av tystnadskultur gällande ämnet tros vara en 
annan förklaring till det beskrivna problemet, där det som händer i hemmet ska stanna där och 
var och en får sköta sitt (Statens Offentliga Utredningar, 2015). 

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer menar att man 
behöver börja ställa frågor om våld för att få en ökad insikt och förståelse av sambandet mellan 
våldsutsatthet och ohälsa (Wendt & Svensson, 2018). Enligt en studie gjord av Metz, Calmet 
och Thevenot (2018) föredrar kvinnor att prata med en familjeläkare hellre än att kontakta 
polisen och andra myndigheter. Studien indikerar även att de utsatta förväntar sig att bli 
ifrågasatta och misstrodda när de berättar vad som hänt, samtidigt som de säger till sig själva: 
"Fråga mig, fråga mig, fråga mig". När tystnaden väl brutits och de har berättat hur det ligger 

till är det lättare för de våldsutsatta att sedan be om hjälp. Samma studie visar även att om fler 
börjar ställa frågor så finns det chans till att fånga upp fler våldsutsatta (Metz et al., 2018). 
Nationellt centrum för kvinnofrid (2019c) uppger att våld i nära relationer finns i alla 
samhällsgrupper oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet samt funktionsförmåga och frågorna 
bör därför riktas till alla och inte endast mot de personer som misstänks vara våldsutsatta. 

Våld i nära relation kan ibland vara så normaliserat att vissa kvinnor blir förvånade när de får 
höra att det våld som de utsatts för är olagligt (Simo, Kurian, Young, & Narasimhan, 2017). 
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Annan forskning har visat att en viktig del i uppbrottsprocessen att ta sig ur ett våldsamt 

förhållande är att den våldsutsatta inser att ansvaret för våldet ligger hos förövaren och inte hos 
sig själv (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2019c). 

Insatser för att angripa våld i nära relationer - på arbetsplatsen 

Med statistiken från brottsförebyggande rådet (2019) är våld i nära relation, som tidigare 
påpekat, ett samhällsproblem. Sedan Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) bildades 2006 
har de arbetat för att minska våld i nära relationer. En insats för att bekämpa problemet har 
varit att införa utbildning gällande våld i nära relation på högskoleutbildningar vars blivande 
yrkesmän kan tänkas möta våldsutsatta på deras arbetsplats (Inkinen, Jerselius, Carlsson, 2015). 
De högskoleutbildningar som innefattas i det arbetet är bl.a. läkare, socionomer, tandläkare 
samt förskollärare. Norrtälje är ett exempel (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019a) på en 
kommun som har gjort en kraftansträngning för att fånga upp fler våldsutsatta på 
arbetsplatserna. Deras kommunpolitiker har beslutat att alla medarbetare i kommunen ska 
genomföra en webbkurs om våld i nära relation vilket har visat vara till nytta. Nationellt 

centrum för kvinnofrid menar att det är av betydande vikt att alla utbildas inom området och 
inte endast personalen för omvårdnad. Detta för att det är viktigt med samverkan för att kunna 
identifiera fler våldsutsatta bland de anställda (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019a). 
Trollhättan är en annan kommun som har valt att satsa på att utbilda sina chefer om våld i nära 
relation. Den utbildningen ges för att cheferna ska ha kunskap om hur de ska ställa 
rutinmässiga frågor om våldsutsatthet under medarbetarsamtalen med deras anställda och för att 
de ska kunna hjälpa vidare eventuellt våldsutsatta bland personalen. Trollhättans chefer uppger 
att de efter utbildningen känner sig tryggare i sin position när det gäller att hantera våldsutsatta 
bland de anställda (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019a). 

I en svensk studie gjord av Jakobsson, Borgestede, Krantz, Spak och Hensing (2013) fick 
kommunala beslutsfattare, hälsopersonal och polisrepresentanter tillsammans diskutera både 
möjligheter och hinder till att förhindra våld i nära relation. Studien visade att ett av de 
viktigaste stegen till att förhindra våldsutsatthet var att förbättra samarbetet mellan olika 

organisationer i samhället. Ju fler forum som samarbetar desto enklare blir det att få hjälp för 
den våldsutsatta (Jakobsson et al., 2013). 

Som stöd till den här rapporten används bl.a. Norrtälje och Trollhättans arbete för att bekämpa 
våld i nära relationer. En förhoppning med studien är att kunna bidra till utvecklingen för 
Luleå Kommuns och Region Norrbottens arbete mot våld i nära relationer och att detta 
samhällsproblem allt mer uppmärksammas på arbetsplatser för att kunna fånga upp fler 
våldsutsatta personer bland de anställda. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att angripa problemet våld i nära relationer ur ett 
arbetsplatsperspektiv och därmed undersöka vad chefer hos Region Norrbotten har för 
inställning till att införa rutinmässiga frågor om våldsutsatthet i medarbetarsamtal. Valda 

frågeställningar till denna studie är följande:  

 

• Har cheferna på Region Norrbotten någon erfarenhet av att bemöta anställda som varit 
våldsutsatt i hemmet och känner de sig bekväma till att ställa frågor om de anställdas 
hemsituation? 
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• Anser chefer på Region Norrbotten att de har nog med kunskap om våld i nära 

relationer för att kunna bemöta en våldsutsatt anställd och vägleda denne vidare till rätt 
hjälp? 

• Anser chefer på Region Norrbotten att det finns hinder till att införa rutinmässiga 
frågor om våldsutsatthet under medarbetarsamtal? 

Avgränsningar 

Fokus i denna uppsats ligger på chefers inställning till att aktivt arbeta för att fånga upp 
anställda som eventuellt kan vara utsatta för våld i hemmet. Arbetet inkluderar inte 
medarbetarnas inställning till att frågan lyfts på arbetsplatsen. Ytterligare avgränsning är att 
kartläggningen har utförts på endast en organisation, som har många medarbetare och där 
respondenterna ska ha personalansvar och hålla i medarbetarsamtal. 

 

Metod 

Datainsamlingen gjordes via en digital enkät med kvantitativa frågor som följdes upp med 
möjlighet att utveckla svaren via kvalitativa frågor. 

Respondenter 

Kriterier för respondenterna var att alla skulle arbeta inom samma organisation och ha 
personalansvar som en del av sina arbetsuppgifter. En viktig punkt var att alla respondenter 
arbetade utifrån liknande rutiner för att kunna undersöka om de anser att det finns behov av 
förändringar i det gemensamma arbetssättet. För att få tillräckligt många svar på enkäten, minst 
50 svar, valdes Region Norrbotten ut som en lämplig organisation som med sina 395 chefer 
och 7500 anställda är länets största arbetsgivare. Av cheferna är 79% kvinnor och 21% män 

(Region Norrbotten, 2018). Det Region Norrbotten främst arbetar med är hälso- och 
sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur (Region Norrbotten, 2017).  

Datainsamlingen har gett totalt 82 svar från de som uppfyller samtliga krav, alltså de som har 
personalansvar som del av sina arbetsuppgifter och håller i medarbetarsamtal. Av dessa 
respondenter var 88% kvinnor, 11% män samt 1% hen. Gällande ålder fanns det fyra 
svarsalternativ där ingen av respondenterna var 20–29 år, 9% var 30–39 år, 30% var 40–49 år 
och 61% var 50 år eller äldre.  

Material 

Förundersökning 

Innan enkäten utformades gjordes en förundersökning kopplat till ämnet. Förundersökningen 

innefattade intervjuer med branschexperter inom våld i nära relation, vilka bidrog till 
användbar information i utformandet av enkäten till kartläggningen som denna uppsats består 
av. Det var dels information om att det behöver finnas ett utbrett arbete i samhället för att 
motverka våld i nära relation och även att det behöver pratas mer öppet om ämnet för att 
utsatta ska våga berätta om sin situation. Det viktigaste enlig branschexperterna var att våga 
prata om ämnet och att våga fråga. 

Många av frågorna i enkäten har utformats med inspiration från artikeln skriven av Jakobsson, 

Borgstede, Krantz, Spak, och Hensing (2013). I den studien fördes fokusgruppdiskussioner med 
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frågor i tre olika teman: (1) vad kan du som chef göra för att förebygga mäns våld mot 

kvinnor, (2) vilka möjligheter finns det för att förhindra våld i nära relation på din arbetsplats 
och (3) vilka hinder finns det till en implementering av förebyggande arbete till våld i nära 
relation. Ur dessa teman togs inspiration till utformningen av enkäten i denna studie.   

Utformandet av enkäten 

Frågorna i vår enkät delades upp i fyra avsnitt: (1) kön och ålder på undersökspersonen, (2) 
tidigare erfarenhet gällande våld i nära relation, (3) inställning till medarbetarsamtal, (4) 
inställning gentemot att implementera nya rutiner gällande att fånga upp våldsutsatta (Bilaga 2).   

Det fanns två olika typer av svar på de kvantitativa frågorna. Antingen var svarsalternativen 
ja/nej/annat eller så fick man svara på en skala 1–4, t.ex. där 1= instämmer inte alls och 4= 
instämmer helt. Till vissa av de kvantitativa frågorna fanns det kvalitativa följdfrågor där 
respondenterna fick beskriva sina erfarenheter vid jakande svar. Enkäten innefattade både 
öppna och stängda frågor med syfte att stärka både reliabiliteten och validiteten. Det kan vara 

enklare att replikera och jämföra undersökningen på en annan organisation med kvantitativa 
frågor. I den här undersökningen inkluderas även kvalitativa frågor för att ta reda på vad 
undersökspersonen verkligen anser om frågan, som i sin tur stärker validiteten (Howitt, 2013). 

En pilotenkät gjordes på två personer, som var lättillgängliga för författarna, vilka i sin yrkesroll 
har personalansvar och håller i medarbetarsamtal. Syftet med pilotenkäten var att testa frågorna 
så att de uppfattades korrekt av undersökspersonerna. Mindre förändringar gjordes efter 
pilotenkäten. 

Tillvägagångssätt 

Ett mejl till Region Norrbottens HR-chef skickades ut där följebrev (Bilaga 1) och enkät 
(Bilaga 2) fanns bifogad. HR-chefen vidarebefordrade i sin tur enkäten till respondenterna, 
men totala antalet personer som tilldelats enkäten finns det ingen information om då det endast 

är antalet svarande respondenter som framkommit. Därför kan svarsfrekvensen inte anges. 

Enkäten besvarades digitalt via Google Docs. Innan respondenterna påbörjade enkäten fick de 
ta del av inledande information gällande begreppet våld i nära relation, t.ex. statistik och lite 
information om vad enkäten fokuserar på. Enkäten innehöll obligatoriska frågor om bl.a. 
huruvida de håller i medarbetarsamtal eller inte. Det fanns även icke obligatoriska följdfrågor 
där de som svarade “Ja” på en fråga fick utveckla sitt svar kvalitativt. Enkäten beräknas ha tagit 
cirka 5 minuter att fylla i och respondenterna kunde inte ändra sina svar.  

Etiska överväganden 

Respondenterna meddelades att enkäten gjordes för ett examensarbete med syfte att fånga upp 
fler våldsutsatta, att deltagandet var anonymt, att deras personuppgifter inte sparas någonstans 
samt att deltagandet var helt frivilligt. De fick även information om att de kommer att ha 

möjlighet att ta del av resultatet i uppsatsen. De fyra etiska forskningsprinciperna: 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav har på så sätt tagits i 
beaktande (Vetenskapsrådet, 2019). 

Bearbetning och analys av data  

En automatisk sammanställning av resultatet skapades vid inlämningen av enkätsvaren i det 
webbaserade programmet Google Docs. Det kvantitativa resultatet sammanställdes i totalt antal 
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och procentantal i form av figurer, tabeller och diagram. Angivna procentantal är avrundade i 

rapporten. Det kvalitativa resultatet var samlat i textform och bearbetades ytterligare genom att 
sortera in svaren för sedan identifiera olika kategorier. En kategori identifierades när flera 
respondenter angett samma typ av svar på öppna frågor. I analysen jämfördes delar av teorin 
med resultatet och utifrån dessa drogs slutsatser. 

 

Resultat 

Tidigare erfarenheter av våldsutsatt anställd 

Det här avsnittet undersöker vad respondenterna har för tidigare erfarenhet gällande 
våldsutsatthet bland de anställda, men även allmänt om begreppet våld i nära relation. 

Majoriteten av respondenterna (66 %) har inte haft en misstanke om att en anställd kan vara 
utsatt för våld i hemmet, medan 34 % medger att de har haft allt från en aning om det till en 
stark oro. Från svaren om vad som kan ha bidragit till denna oro kunde fyra kategorier läsas ut: 
(1) blåmärken, (2) sjukfrånvaro, (3) kontrollerande partner och (4) beteende hos den anställde. 
De respondenter som har haft en oro beskriver att de fått den känslan av bl.a. synliga fysiska 
skador som blåmärken och försök till att dölja blåmärken samt orimliga bortförklaringar till 
dessa fysiska symptom. Vidare är det flera av respondenterna som beskriver att hög 
sjukfrånvaro och upprepad korttidsfrånvaro i anslutning till helgarbete också bidragit till 
oroskänslor för den anställde. Oron kunde även komma från upplevelse av att den anställde var 
kontrollerad av sin partner i form av t.ex. telefonsamtal under arbetstid som gjorde att den 
anställde blev orolig eller till och med “smet hem”. Det tema som representerade flest svar var 
det om beteende hos den anställde (tema 4). Beteenden som uppgavs kunna generera 
oroskänslor var att den anställde var, citat: ”ledsen och drog sig undan”, ”stressotålig”, 
“märkliga dialoger med andra anställda”, “hennes sätt att tala om mannen”, ”måste ständigt 

vara tillgänglig i sin telefon” och ”betedde sig märkligt eller förändrade sitt beteende”. 

Vid fråga om huruvida respondenterna vet hur de ska hantera en eventuell situation då de får 
kännedom om att en anställd är våldsutsatt var det 22 % som uppgav att de känner sig säkra på 
hur de ska agera. Övriga 78 % vet antingen inte alls eller känner sig lite osäkra på hur de ska gå 
tillväga. Angående utbildning inom begreppet våld i nära relation så var det 72 % som inte 
deltagit i någon utbildning. 

Fortsättningsvis visar resultatet att 15% av respondenterna någon gång fått kännedom om att en 
anställd blivit våldsutsatt av närstående. Majoriteten har således aldrig fått kännedom om det 
(Figur 2). 
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Figur 2. Diagrammet visar antalet som har svarat ja, respektive nej på frågan om de någon gång fått 
kännedom om att en anställd blivit våldsutsatt av en närstående. 

Medarbetarsamtal 

I de medarbetarsamtal som hålls så ställs frågor om den anställdes allmänna hälsotillstånd i 81 % 
av fallen. Flera av respondenterna uppger att de ställer frågor om t.ex. den anställdes tränings-
vanor, om balans i livet mellan arbete och fritid, sömn, alkoholvanor och om livsstilsfaktorer. 
Några uppger även att de ställer frågor om hur den anställde har det i hemmet. Det är 
blandade svar gällande om man har en fast mall som följs i samtalet eller om det ställs fria frågor 
anpassade till just den personen som är på medarbetarsamtalet. En av respondenterna beskrev 
några av de frågor den ställer: “Finns det något i ditt mående som du tycker påverkar ditt 
arbete? Finns det något i ditt privata som påverkar ditt arbete positivt/negativt? Är du utsatt för 
mobbing/kränkande särbehandling? Finns det någon på din arbetsplats som utsätts för 
mobbing/kränkande särbehandling? Finns det annat som på verkar din fysiska/psykiska/sociala 
arbetsmiljö?”. 

Av respondenterna uppger 35 % att de skulle känna sig helt bekväma med att ställa frågor om 
den anställdes trygghet i hemmet (Figur 3). 32 % av respondenterna känner sig ganska 
bekväma med att ställa sådana frågor, 18 % känner sig lite bekväma och 15 % känner sig inte 
alls bekväma med att ställa sådana frågor. 
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Figur 3. Chefernas svar på frågan om de skulle kännas bekvämt att ställa frågor om den anställdes 
trygghet i hemmet. Skalan: 1 = Nej, inte alls och 4 = Ja, inga problem. 

Vid frågan om det skulle kännas bättre att ställa frågor om hemsituationen ifall det skulle finnas 
tydliga rutiner gällande detta svarade majoriteten av respondenterna (26% svarade 3 och 51% 
svarade 4) att det skulle kännas tryggare med en tydlig rutin (Figur 4). 

 

Figur 4. Chefernas svar på frågan om det skulle kännas tryggare att ställa frågor om anställdas 
hemsituation ifall det fanns tydliga rutiner för det i medarbetarsamtalen. Skalan: 1 = Nej, jag känner 
mig redan trygg och 4 = Ja, verkligen. 

Respondenternas inställning till implementering av rutiner på medarbetarsamtal 
gällande våld i nära relationer 

Majoriteten av respondenterna (73 %) ser inget stort behov av att införa ett arbete mot våld i 
nära relation på arbetsplatsen. 60 % av respondenterna anser dock att om ett eventuellt arbete 
mot våld i nära relation skulle införas på deras arbetsplats så finns det ett behov av utbildning 
kring ämnet. I den sista avslutande frågan i enkäten tillfrågades respondenterna huruvida de vill 
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ta del av en utbildning som handlar om att fånga upp, hantera och hjälpa våldsutsatta anställda. 

Hela 88% av respondenterna svarade att de ställde sig positiva till en utbildning (Figur 5). 

Vid fråga om eventuella hinder till att införa rutiner om att fråga anställda om deras 
hemsituation svarar 16 % “Ja”, vilket innebär att det är 84 % av respondenterna som inte ser 
några hinder till införandet av dessa rutiner. I den kvalitativa följdfrågan om vilka hinder som 
respondenterna tycker kan finnas uppger några att det kan tänkas vara integritetskränkande, 
citat: “Känns integritetskränkande, som om jag inte har med det att göra”, “kan bli för privat”, 
“Vissa medarbetare känner sig kränkta när arbetsgivaren lägger sig i deras hemsituation”, 
“Inget stort hinder, men skulle kunna uppfattas förminskande att arbetsgivaren frågar om 
detta.” En annan respondent menar att det inte är arbetsplatsens uppgift att lägga sig i vad som 
händer i de anställdas privatliv, citat: “arbetsplatsens åtagande sträcker sig inte in proaktivt i 
hemmet”. 

 

Figur 5. Inställning hos respondenterna om att delta i utbildning gällande våld i nära relation. 

 

Diskussion 

Syftet med den här kartläggningen har varit att angripa samhällsproblemet våld i nära relationer 
ur ett arbetsplatsperspektiv och på så sätt visa på vad chefer hos Region Norrbotten har för 
inställning till att införa rutinmässiga frågor om våldsutsatthet i medarbetarsamtal, för att kunna 
fånga upp fler våldsutsatta.  

Resultatdiskussion  

Som svar på studiens första frågeställning visar resultatet att 15 % av respondenterna någon 
gång fått kännedom om att en anställd blivit utsatt för våld i hemmet och att 34 % haft allt från 
en aning till stark oro om att en anställd varit våldsutsatt. Det visar på att problemet våld i nära 
relationer är högst närvarande bland de anställda hos Region Norrbotten. En fråga värd att 
tänka på är hur många fler av de anställda som skulle kunna fångas upp och få hjälp om alla 
chefer skulle genomgå en utbildning inom ämnet och på så sätt känna sig tryggare i att fråga de 
anställda om deras hemsituation. 
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Anledningarna som beskrevs ligga bakom misstankarna om att en anställd kanske var utsatt för 

våld i hemmet var till stor del synliga tecken som blåmärken och beteende. Men som 
Nationellt centrum för kvinnofrid (2019c) uppger syns det inte alltid så tydligt på en 
våldsutsatt person att den är just utsatt för våld. Många gånger döljer de utsatta det väl och 
baserat på denna studies resultat finnas anledning att tro att om cheferna på Region 
Norrbotten skulle utbildas inom ämnet våld i nära relation så skulle de ha bättre förutsättningar 
till att upptäcka fler bland de anställda som behöver hjälp. Några av cheferna uppgav att det 
uppstått oro angående våldsutsatthet då en anställd haft hög sjukfrånvaro som kan tänkas bero 
på långvarig psykologisk nedbrytning, vilket kan knytas ihop med Marshalls studie (1996) som 
förklarade att psykologiskt våld kan mynna ut i långvariga hälsoproblem. Detta är ett starkt 
argument för att arbeta preventivt med denna fråga då våldsutsatthet kan vara en 
bakomliggande faktor för sjukskrivningar. Det borde alltså vara en angelägenhet för 
organisationer och företag att vilja arbeta för att förebygga, fånga upp och guida vidare 
våldsutsatta anställda. Detta för att bidra till en god hälsa bland personalen. 

Det var totalt 72 % av de chefer som besvarat enkäten som inte hade genomgått någon 
utbildning inom våld i nära relationer. Det tros kunna förklara den stora andelen respondenter 
som inte heller vet hur de skulle gå tillväga i de fall då det skulle komma fram att en anställd 
var våldsutsatt hemma. De tidigare beskrivna exemplen om kommunerna Norrtälje samt 
Trollhättan visar att om man utbildar chefer inom våld i nära relation så bidrar det till att de 
känner sig säkrare på hur de ska gå tillväga i sådana situationer. Eftersom 77 % av 
respondenterna dessutom uppger att de faktiskt skulle känna sig bekvämare om det fanns en 
tydlig rutin kring frågor om våldsutsatthet i hemmet borde det ge ett starkt motiv till att 
utbilda cheferna på Region Norrbotten om våld i nära relation. 

Ett införande av tydliga rutiner gällande frågor om våldsutsatthet skulle kunna bidra till 
normalisering av ämnet samt att arbeta bort känslan av att det är integritetskränkande, som 
många respondenter ansåg som ett hinder till ett eventuellt införande. Integriteten är viktig för 
många och både frågor gällande våld men även missbruk kan vara svåra att ställa. Däremot 

finns det på många företag en tydlig rutin angående hur missbruksproblematik ska hanteras. Vi 
tror att tystnadskulturen kring våldsutsatthet är större än den kring missbruksproblem då frågor 
om missbruk riktas mot personen i fråga medan frågor om våldsutsatthet indirekt riktar 
anklagelser mot någon annan i personens närhet. Utöver det tror vi också att frågor om 
våldsutsatthet även kan uppfattas som en anklagelse om att personen i fråga tolererar att bli 
slagen och kan anses vara en svag individ. Genom att börja ställa frågor till alla så att ingen 
känner sig utpekad tror vi att frågan kan normaliseras och därigenom bryta tystnadskulturen. 
Därför ger vi rekommendationer till Region Norrbotten att införa rutinmässiga frågor om 
våldsutsatthet till alla, och inte endast till de som misstänks vara utsatta för våld hemma.  

Trots att en stor del av respondenterna ställer sig positiva till utbildning i ämnet våld i nära 
relation så var det endast 27 % som ser ett behov av att införa ett aktivt arbete för att fånga upp 
fler våldsutsatta bland personalen. Det kan relateras till att det var en nästan lika stor andel som 
hade haft en oro om att en anställd varit våldsutsatt i hemmet och det var även dessa som ansåg 
att behovet fanns att införa det arbetet. Detta tyder på att många av de respondenter som inte 

tidigare känt någon oro för en anställd inte heller ser något behov av att arbeta med frågan. 
Även gällande denna punkt tros utbildning vara en framgångsfaktor för att kunna upptäcka fler 
som kan vara utsatta. 

Studien av Jakobsson, Borgestede, Krantz, Spak och Hensing (2013) visade att ett av de 
viktigaste stegen till att förhindra våldsutsatthet var att fler forum samverkade. Den här 
rapporten kan ses som inspiration till att även arbetsplatser kan vara ett av dessa forum som 



12 
 

arbetar för att förhindra våldsutsatthet i samhället och på så sätt motivera olika organisationer 

och företag att implementera ett sådant arbete. 

Metoddiskussion  

Eftersom syftet med undersökningen var att göra en kartläggning över hur den generella 
inställningen såg ut hos cheferna på Region Norrbotten blev en enkätundersökning ett 
självklart val. Med enkäten gick det att nå ut till ett stort antal på ett enkelt sätt som samtidigt 
inte tog upp för mycket tid för respondenterna. Då enkäten behandlade ett känsligt ämne och 
var anonym fanns det större chans till att respondenterna svarade sanningsenligt.  

Som tidigare nämnts var målet att få så många respondenter som möjligt för att kunna 
kvantifiera svaren och se generella mönster. En ytterligare dimension i enkäten lades till då 
även kvalitativa följdfrågor inkluderades för att få individens syn på ämnet. Respondenternas 
svar gav konkreta exempel för att få en djupare insikt gällande deras inställning.  

Eventuella hinder i undersökningen har handlat om att lyckas nå ut till en tillräckligt stor 
organisation då många har svårt att belasta sina chefer med ytterligare tidskrävande uppgifter. I 
händelse av att enkätundersökningen inte skulle gå att genomföra fanns det en sekundär plan 
om att istället genomföra intervjuer, men då med ett färre antal chefer. Med intervjuer hade 
det varit svårare att få den allmänna inställningen hos cheferna då svar hade insamlats från färre 
personer. Ett hinder som uppkom under datainsamlingen var att det inte gick att ta reda på 
svarsfrekvensen då enkäten skickades ut av HR-chefen i flera led. Med anledning av detta har 
det inte funnits möjlighet att ha kontroll över utskicken och heller inte hur många som tagit 
del av enkäten, utan endast gått att notera antalet inskickade svar. Den information som finns 
är att Region Norrbotten har totalt 395 chefer varav 82 personer har svarat på enkäten i den 
här studien. Om det skulle vara så att alla chefer har mottagit enkäten skulle det innebära en 
svarsfrekvens på 20,8%. 

Validiteten i undersökningen anses god då frågorna i enkäten har utformats utifrån 

undersökningens syfte och testats på ett par personer innan den skickades ut. Data har samlats 
in från ett större antal respondenter och frågorna motsvarar ett brett spektrum gällande 
inställningen hos cheferna om att implementera ett arbete för att fånga upp fler våldsutsatta i 
hemmet, bland de anställda i organisationen. Alla respondenter har fått ta del av samma 
inledning med bakgrundsinformation gällande våld i nära relation innan de svarat på enkäten. 
På så sätt hade respondenterna likvärdiga förutsättningar för att svara på frågorna, vilket stärker 
reliabiliteten. Samma enkät kan med fördel användas med samma syfte men på en annan 
organisation. Dock finns det möjlighet att ett helt annat resultat skulle erhållas om 
undersökningen skulle genomföras på en organisation med yngre deltagare. Då över 60% av 
respondenterna i den här undersökningen var 50 år eller äldre samt majoriteten var kvinnor så 
hade det varit intressant att göra en undersökning på en annan organisation där cheferna har en 
lägre medelålder och det är fler män bland respondenterna.  

Slutsats 

Det faktum att 15 % av respondenterna i den här studien har fått kännedom och att 34 % har 
haft en oro om att en anställd varit våldsutsatt hemma visar på att det finns anställda som 
behöver hjälp och att det märks på arbetsplatsen. Med tanke på det är det en stor andel av 
respondenterna som varken genomgått någon utbildning inom området våld i nära relationer 
eller känner sig säkra på hur de ska gå tillväga om de skulle behöva hjälpa en våldsutsatt 
anställd. Detta är ett argument för att utbildning hade varit till hjälp för cheferna i sådana 
situationer. 
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Region Norrbotten har i dagsläget inga tydliga rutiner kring frågor om våldsutsatthet i 

hemmet under sina medarbetarsamtal. Detta tillsammans med att många chefer inte gått någon 
utbildning kan vara bidragande faktorer till att många chefer inte uppmärksammat fler 
våldsutsatta bland de anställda. Det i sin tur kan vara en orsak till att många av respondenterna 
inte ser ett behov av att införa ett aktivt arbete. Trots det så medger de flesta cheferna att de 
skulle känna sig tryggare med att fråga sina anställda om våldsutsatthet i hemmet ifall att det 
fanns tydliga rutiner kring det. Nästan samtliga chefer ställer sig positiva till utbildning om våld 
i nära relationer. Dessa punkter bör ses som en stor uppmuntran till Region Norrbotten att 
utbilda sina chefer samt att införa rutinmässiga frågor om medarbetarsamtal. 

Tidigare studier har visat att samverkan mellan olika forum i samhället är en viktig del i att fler 
våldsutsatta ska kunna fångas upp och få hjälp. Både Norrtälje kommun och Trollhättan 
kommun kan ses som förebilder i arbetet för att minska våldsutsatta i samhället eftersom att de 
utbildar sina medarbetare och chefer inom ämnet. En stor andel av cheferna i denna studie ser 
inga hinder till att införa ett sådant arbete. Med sina 7500 anställda är Region Norrbotten den 

största arbetsgivaren i länet och därför hoppas vi att de med resultatet från den här studien 
känner sig manade att införa ett aktivt arbete för att fånga upp och hjälpa vidare fler 
våldsutsatta bland sina anställda. 

Vidare skulle det finnas intresse i att genomföra en liknande studie på en organisation med en 
annan inriktning. Detta för att se hur resultatet skulle skilja sig mellan olika branscher där 
cheferna har andra erfarenheter som inte rör hälso- och sjukvård och som har fler män i 
ledningen, till skillnad från denna studies respondenter. Våld i nära relationer är ett utbrett 
samhällsproblem och kunskapen kring ämnet behöver utvecklas för att problemet ska 
motverkas. Med liknande studier som denna kan fler uppmanas till att utveckla metoder för att 
fånga upp och hjälpa våldsutsatta i samhället. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Följebrev 

Hej! 

Vi är två tjejer som just nu skriver vårt examensarbete på Psykologiprogrammet, LTU. Syftet 

med arbetet är angripa samhällsproblemet våld i nära relationer ur ett arbetsplatsperspektiv och 

ta reda på vad chefer på Region Norrbotten och Luleå Kommun har för attityd gällande att 

införa nya rutiner gällande hur de jobbar för att upptäcka fler våldsutsatta. 

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som drabbar många och som också resulterar 

i många sjukskrivningar. Ett sätt är att uppmärksamma detta på arbetsplatsen i form av 

rutinmässiga frågor, som t.ex. i medarbetarsamtal eller inom företagshälsovården. Våldsutsatta 

kan på detta sätt inte lika lätt kunna falla mellan stolarna och det vill vi väl alla vara med att 

förebygga? 

Vi skulle vilja be er delta i en kort enkätundersökning som handlar om rutiner gällande att 

upptäcka fler våldsutsatta. Den tar ca 5 minuter att svara på men ger oss en bra bild av hur man 

ser på en implementering av nya rutiner. 

Enkäten svaras på helt anonymt och du kan se den via länken nedan och vi skulle vara så 

tacksamma om du ville skicka ut den till så många som möjligt: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMJA9scPiU4ITautWqHY8yM5umJH2Jc59c

7mpc4vgAhew8KA/viewform?usp=sf_link  

Med vänliga hälsningar 

Mikaela Kron och Jessica Söderlund 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMJA9scPiU4ITautWqHY8yM5umJH2Jc59c7mpc4vgAhew8KA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMJA9scPiU4ITautWqHY8yM5umJH2Jc59c7mpc4vgAhew8KA/viewform?usp=sf_link
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Bilaga 2 - Enkät  
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Bilaga 3 - Svarssammanställning  
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