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1111    SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    
Relationsvåldscentrum är en råd- och stödverksamhet för personer över 18 år 
som gjort en polisanmälan om relationsvåldsbrott i Västerort. RVC har ingen 
myndighetsutövning och de övertar inte heller ansvar från någon annan 
myndighet. I utvärderingen av det andra verksamhetsåret har brukarnas och de 
samverkande myndigheternas (Polisens, Socialtjänstens och Åklagarens) 
upplevelser och uppfattningar om verksamheten studerats. Dessutom har RVC:s 
mål följts upp.  
 
Utvärderingen visar att brukarna är mycket nöjda med verksamheten på RVC. De 
anser i hög grad att de får tillräcklig hjälp för att medverka i rättsprocessen och att 
personalen har tillräcklig kompetens för att hjälpa dem. När de ombeds att 
prioritera det viktigaste stödet väljer de flesta att de har fått någon att prata med. I 
de kvalitativa intervjuerna som gjorts framkommer att kombinationen av att 
kunna ge både ett psykosocialt stöd och information i samband med 
rättsprocessen verkar vara en lyckad metod. Kvinnorna känner trygghet i 
relationen till RVC. Den höga tillgängligheten och vetskapen att det finns någon 
att ringa om det känns jobbigt beskrivs som viktig. Möjligheten att ha RVC med 
sig under rättegången har också stor betydelse för kvinnorna. För de två 
intervjuade kvinnorna som har haft mest kontakt med RVC har även det praktiska 
stödet i den akuta krissituationen spelat en stor roll. 
 
Utvärderingen pekar på att RVC ibland, men inte alltid, spelar roll för om 
kvinnorna medverkar i rättsprocessen eller ej. Däremot är det mycket tydligt att 
RVC påverkar på vilket sätt kvinnorna medverkar i rättsprocessen. Kvinnorna mår 
bättre och de har fått hjälp att strukturera och fokusera i polisförhören. Poliserna 
anser att brottsutredningarna blir bättre och åklagarna bekräftar att rättegångarna 
blir bättre. Rättssäkerheten ökar därmed tack vare stödet som de våldsutsatta får 
av RVC.  
 
De samverkande myndigheterna är överlag också mycket nöjda med 
verksamheten på RVC. De anser att det som RVC erbjuder de våldsutsatta väl 
stämmer överens med deras behov. Personalen beskrivs som lätt att samarbeta 
med. Det finns ett visst behov av informationsspridning om RVC:s uppdrag och 
avgränsning till andra myndigheter. Framförallt gäller detta Socialtjänsten. 
Uppfattningen hos majoriteten av dem som besvarat enkäten är att de våldsutsatta 
inte kan få motsvarande stöd som RVC ger av någon annan. 
 
I den mån det går att utvärdera de mål som finns uppsatta för RVC visar 
utvärderingen att man uppfyller de flesta av verksamhetsmålen.   
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2222    IntroduktionIntroduktionIntroduktionIntroduktion    

2.12.12.12.1    InledningInledningInledningInledning    
Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och har allt mer 
kommit att betraktas som samhällets ansvar och inte, som tidigare, en privat 
angelägenhet (Prop. 2006/07:38). Hur omfattande våldet mot kvinnor i nära 
relationer är i Sverige är svårt att med säkerhet uttala sig om. Dels är mörkertalet 
sannolikt stort och dels finns det olika mätmetoder och de visar på olika resultat. 
Enligt uppgifter från Brottsförebyggande rådet (www.bra.se) anmäldes 18975 fall 
av misshandel 2008 där det kvinnliga offret var bekant med gärningsmannen. 
Dessutom anmäldes 2718 fall av grov kvinnofridskränkning och 2923 fall av 
våldtäkt. Mörkertalet för mäns våld mot kvinnor anses vara i storleksordning 4-5, 
det vill säga mellan en fjärdedel och en femtedel av fallen blir polisanmälda 
(Nilsson, 2002). Eva Lundgren m fl (2001) har uppskattat att tre procent av den 
kvinnliga befolkningen har blivit utsatta för våld inom sin nuvarande relation 
under den senaste 12-månaders perioden. Carin Holmberg och Ulrika Stjernqvist 
(2005) har särskilt studerat våld i samkönade relationer och enligt deras forskning 
är homosexuella ännu mer utsatta för våld i nära relationer än heterosexuella. 
 
1982 ändrades lagstiftningen så att kvinnomisshandel blev ett brott där Åklagaren 
kunde ingripa oavsett om kvinnan gjorde en anmälan eller ej. Kvinnomisshandel 
kom under allmänt åtal utan inskränkningar, vilket innebär att kvinnan inte kan ta 
tillbaka sin anmälan. 1998 antog riksdagen Kvinnofridspropositionen som bland 
annat innebar skärpt lagstiftning, förebyggande åtgärder och bättre bemötande av 
våldsutsatta kvinnor. Brottet grov kvinnofridskränkning infördes. Kortfattat 
innebär det att om en man som har eller har haft en relation med en kvinna och 
begår brottsliga gärningar mot henne (t ex misshandel, hot, sexuellt tvång etc.) 
skall han dömas för grov kvinnofridskränkning istället för den utförda brottsliga 
handlingen i sig. En förutsättning är att gärningen varit ett led i en upprepad 
kränkning av kvinnans integritet och varit ägnade åt att allvarligt skada hennes 
självkänsla (Sveriges kommuner och landsting, 2006).  
 
Den 1 juli skärptes kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor som brottsoffer. 
Kommunerna är nu skyldiga enligt 5 kap 11 § i Socialtjänstlagen att särskilt beakta 
att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 
Tidigare innehöll lagstiftningen enbart en uppmaning formulerad som att 
kommunerna ”bör” ge stöd. 
 
Kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor varierar över landet. Det kan handla 
om ekonomiskt bistånd, skyddat boende, stödjande samtal, hjälp att söka efter ny 
bostad, kontakt med polis och övriga rättsväsendet etc. (Prop. 2006/2007:38). I 
Att ta ansvar för sina insatser (SOU 2006:65) finns en genomgång av de fåtal studier 
som finns kring vilka insatser kommunerna erbjuder våldsutsatta kvinnor. 
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Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade 2005 en studie där man fann att 
skyddat boende var den vanligaste insatsen i Stockholms kommuner 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005). Kvinnovåldskommissionen från 1994 
redovisade att ekonomiskt bistånd och stödsamtal var vanligast. Skyddat boende, 
allmän rådgivning och kontaktperson fanns också i många kommuner. I en 
rapport från Socialstyrelsen 2004 framkom att råd- och stödsamtal samt 
vidareslussning till ideella organisationer och sjukvård var de vanligaste insatserna. 
Något färre kommuner nämnde hjälp med flytt, jourlägenhet/skyddat boende, 
ekonomisk hjälp, handlingsplan och samverkansgrupp (SOU 2006:65). 
 
Det finns, enligt SOU 2006:65, exempel på både en mer frikostig socialtjänst och 
en mer sparsam. I de mer frikostiga kommunerna utgår man inte så strikt från 
normen för ekonomiskt bistånd utan ser att den våldsutsatta kvinnan och hennes 
eventuella barn kan ha särskilda behov. Från frivilligorganisationerna som 
intervjuats i utredningen framfördes kritik mot Socialtjänsten som håller sig 
väldigt strikt till normen i sina bedömningar av ekonomiskt bistånd. Flera 
frivilligorganisationer framhåller också att det finns en bristande flexibilitet hos 
Socialtjänsten som drabbar våldsutsatta kvinnor. Även Socialstyrelsen och 
Länsstyrelsen rapporterar i den statliga utredningen om en ökad schablonisering 
och att handläggningen har formaliserats och att det görs färre enskilda 
bedömningar.  
 
Idén till verksamheten vid Relationsvåldscentrum (RVC) uppkom i samband med 
en studieresa som socialarbetare och tjänstemän från Socialtjänsten, Polisen och 
åklagarmyndigheten i Västerort gjorde 2006 till Ottawa i Kanada. Framförallt 
väcktes ett intresse för den täta samverkan mellan rättsväsendet och socialarbetare 
som har utarbetats i Ottawa inom ramen för brottsoffer- och vittnesprogrammet 
V/WAP. RVC startade i mars 2007 och själva klientarbetet har pågått sedan slutet 
av juni 2007. Kortfattat kan RVC:s verksamhet beskrivas som en råd- 
stödverksamhet för våldsutsatta personer över 18 år som gjort polisanmälan vid 
Västerorts polismästardistrikt. Tre socionomer och en projektledare är placerade i 
Polisens lokaler och i samband med att polisanmälan görs skall också personen 
tillfrågas om hon önskar stöd under rättsprocessen av RVC. RVC:s uppdrag är 
sedan att stötta och motivera personen under rättsprocessen, att ge råd och 
information samt att slussa vidare till andra myndigheter för fortsatt stöd och 
hjälp. Utförlig beskrivning av RVC:s verksamhet återfinns i kapitel 4  i denna 
rapport. 
 
RVC är ett treårigt samverkansprojekt mellan Polismyndigheten i Stockholms län, 
Åklagarmyndigheten, Stockholms stad, Solna stad, Sundbybergs stad, Ekerö 
kommun, Kriminalvården, Stockholms läns landsting samt Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Verksamheten finansieras till huvuddelen av projektmedel från 
Länsstyrelsen, men även med medel från kommunerna och Polismyndigheten. 
För närvarande pågår diskussioner om verksamheten under 2010 skall övergå till 
permanent verksamhet. 
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2.22.22.22.2    Syfte och fråSyfte och fråSyfte och fråSyfte och frågeställningargeställningargeställningargeställningar    
Syftet med den här studien är att utvärdera huruvida RVC förverkligar de 
uppställda målen samt hur stödet uppfattas av de våldsutsatta personer som RVC 
kommer i kontakt med samt av de samverkande myndigheterna. 
 
Under utvärderingens gång kommer eventuella förbättringsområden att 
utkristalliseras och utvärderingen syftar därför också till att påverka processen så 
till vida att projektet utvecklas i positiv riktning.  
 
Frågeställningarna som utvärderingen söker svar på är: 

 
• Hur uppfattar brottsoffren stödet de får av RVC? 
• Hur uppfattar samverkansaktörerna verksamheten på RVC? 
• Lever RVC upp till sina projektmål? 

 
 
2.32.32.32.3    Rapportens dispositionRapportens dispositionRapportens dispositionRapportens disposition    
Rapporten är disponerad i följande kapitel: 

1. Sammanfattning. Allra först ges en lite längre sammanfattning av rapportens 
huvudsakliga slutsatser och resultat. 

2. Introduktion. I introduktionskapitlet presenteras, förutom en kort inledande 
text om våld i nära relationer och bakgrund till RVC, utvärderingens syfte 
och frågeställningar. 

3. Metod. I metodkapitlet presenteras de metoder som använts och de 
problem som uppkommit i samband med datainsamligen. 

4. Beskrivning av RVC. I rapportens fjärde kapitel presenteras verksamheten 
vid RVC. Syftet är att sätta in RVC i sitt sammanhang och att ge en 
beskrivning av organisationen och verksamheten. 

  
Resultaten från den datainsamling som har gjorts i samband med utvärderingen 
presenteras i kapitel 5-8:  

5. Brottsstatistik. Statistik över till exempel antal anmälda brott, antal 
överlämnade ärenden till åklagare och antal väckta åtal redovisas. 
Jämförelser görs ett par år tillbaka i tiden och dessutom med andra 
polismästardistrikt. 

6. Brukarnas synpunkter. I detta kapitel redovisas resultaten från den 
brukarenkät som gjorts. Vissa jämförelser med resultaten från föregående 
års brukarenkät görs också. 

7. Intervjuer med fyra kvinnor om stödet från RVC. De fyra intervjuer som gjorts 
med kvinnor som varit aktuella på RVC redovisas i rapportens sjunde 
kapitel. Texten är strukturerad i en första del där resultaten redovisas i tre 
olika avsnitt samt i ett avslutande avsnitt där resultaten diskuteras utifrån 
två frågor som formulerats under arbetet med intervjuerna.  
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8. Samverkansaktörernas synpunkter.  Kapitlet är det sista och avslutande 
resultatkapitlet. Det innehåller resultaten från de personalenkäter som 
gjorts med polis, socialsekreterare och åklagare. Allra först beskrivs de tre 
personalkategoriernas svar ihop i en form av sammanfattning av resultaten 
från enkäterna. Sedan följer varje personalkategori separat och i dessa 
delar återfinns tabeller och diagram samt mer ingående beskrivningar av 
personalens svar. 

 
9. Analys och slutdiskussion. I rapportens avslutande kapitel analyseras 

utvärderingens resultat i relation till de olika frågeställningar som studien 
haft som syfte att besvara.  

 
 
2.42.42.42.4    AvgränsningarAvgränsningarAvgränsningarAvgränsningar    
I utvärderingen studeras samverkansaktörernas synpunkter och uppfattningar. Det 
handlar dock i praktiken enbart om Polisens, Socialtjänstens och Åklagarens 
uppfattningar. Sjukvården och kriminalvården ingår inte i utvärderingen eftersom 
samarbetet kring enskilda våldsutsatta individer inte sker i samma utsträckning.  
 
RVC:s målgrupp är könsneutral. I deras egna beskrivningar används också 
könsneutrala ord för att beskriva personer de arbetar med. I utvärderingens olika 
delar har det ibland varit problematiskt att hålla sig till könsneutrala begrepp. 
Brottsstatistiken är ett område där det inte har varit möjligt att studera våldsutsatta 
män (män som utsätts för våld i samkönade relationer eller män som utsätts för 
hedersrelaterat våld. Män som utsätts för våld av kvinnor i heterosexuella 
relationer ingår inte i RVC:s målgrupp). Detta finns beskrivet i kapitlet som 
handlar om brottsstatistiken. 98 procent av de nyinskrivna under verksamhetsåret 
var kvinnor och det påverkar också hur de samverkande myndigheterna talar om 
verksamheten på RVC. De personalenkäter som använts har inte varit 
könsneutrala i sina formuleringar. De brukare som kommer till tals i 
utvärderingen är till hundra procent kvinnor, vilket innebär att dessa avsnitt i 
utvärderingen inte heller skrivs i könsneutral form. I texten används begrepp som 
våldsutsatta, brottsoffer, personer, kvinnor, brukare, målsägande etc. för att 
beskriva RVC:s målgrupp utifrån det aktuella sammanhanget. 
 
 

3333    MetodMetodMetodMetod    

3.13.13.13.1    UtvärderingsdesignUtvärderingsdesignUtvärderingsdesignUtvärderingsdesign    
I utvärderingen söker vi svar på tre frågeställningar och de två första handlar om 
hur brottsoffren samt samverkansaktörerna uppfattar verksamheten. 
Frågeställningarna knyter an till utvärdering i enlighet med transaktionsmodellen, i 
vilken syftet är att ge en uppfattning om hur ett projekt eller en verksamhet 
uppfattas av berörda, vilket till exempel kan vara klienter, tjänstemän eller 
beslutsfattare. Det centrala är att beskriva processen i projektet (Ohlsson, 1990). 
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Den tredje utvärderingsfrågan handlar om målutvärdering där vi söker svar på 
huruvida projektet har levt upp till de utsatta målen eller ej.  
 
Utvärdering är en form av uppdragsforskning och beställarens syften påverkar 
och formar ofta utvärderingen (Ohlsson, 1990). Utvärderingsfrågorna är 
utformade i samband med att offert för utvärderingen lämnades till 
Relationsvåldscentrum. RVC har haft möjligheter att påverka utformningen av 
den brukarenkät som har använts (i samband med att den togs fram inför första 
verksamhetsårets utvärdering) samt de personalenkäter som använts. De har 
också valt ut de fyra kvinnor som har intervjuats. 
 
 
3.23.23.23.2    DatainsamlingDatainsamlingDatainsamlingDatainsamling    
I det här avsnittet beskrivs mer utförligt varje enskild metod för datainsamling 
som har gjorts i samband med utvärderingen. Olika metoder har använts för att 
olika typer av frågeställningar eller projektmål kräver olika typer av metoder, men 
också för att olika typer av data sammantaget kan ge tydligare svar. I tabellen 
nedan beskrivs den datainsamling som gjorts kopplat till respektive 
verksamhetsmål. Ett förväntat resultat beskrivs också. 
 
Mål Metod Förväntade resultat 
1. De personer som är över 18 år och har 

gjort en polisanmälan vid Västerorts 

polismästardistrikt i Stockholms län, ska 

bli erbjudna kontakt med RVC. 

Mycket svårmätt mål eftersom digital 

journalföring hos Polisen saknas. 

Samtliga kvinnofridsanmälningar 

jämförs med faktiska ärenden hos 

RVC. 

Ett kvantitativt mått på hur 

stor andel av anmälningarna 

avseende kvinnofridsbrott 

som resulterar i ärenden 

hos RVC. 

2. De brottsutsatta upplever att de har fått 

ett bra bemötande och omhändertagande 

under brottsutredningen. 

Brukarenkät + kvalitativa intervjuer. Både kvalitativa och 

kvantitativa data. 

3. Säkerställa att de brottsutsatta får 

information om rättsprocessen och 

erbjuds praktisk hjälp vid behov. 

Brukarenkäten samt till viss del 

personalenkäten. Även intervjuerna 

kan ge vissa data. 

I huvudsak kvantitativa 

data, men också en del 

kvalitativa. 

4. Fler personer som polisanmäler 

relationsvåldsbrott ska vilja och våga 

medverka under rättsprocessen och under 

eventuell rättegång. 

Jämföra antalet anmälningar samt 

andelen ärenden som går vidare från 

polis till åklagare med föregående år 

samt andra distrikt.  

"fler ska vilja och våga" går 

inte att utvärdera inom 

nuvarande ramar för 

utvärderingen. Kvantitativa 

data med många 

tveksamheter. 

5. Personalen vid RVC ska ha en 

jourtelefon under vardagar på dagtid där 

anhöriga, brottsutsatta samt 

samverkanspartners kan komma i kontakt 

med RVC för rådgivning. 

Uppgift från personalen på RVC. Personalens egen 

beskrivning. 
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6. Fler personer anmäler 

relationsvåldsbrott så att mörkertalet 

därmed kan minska. 

Jämföra antalet anmälningar med 

föregående år samt andra distrikt.  

Obs! att vi inte kan uttala 

oss om mörkertalet på basis 

av de data som samlas in 

för utvärderingen. 

7. Bevissäkringen och 

brottsutredningarna gällande 

relationsvåldsbrott ska förbättras vilket 

kan leda till att antalet 

förundersökningsprotokoll som 

polismyndigheten överlämnar till 

åklagarmyndigheten ökar, samt att 

åklagarna därmed kan väcka åtal i fler 

ärenden.  

Personalenkäten till poliserna. 

Statistik över antal 

förundersökningsprotokoll som 

lämnas vidare samt antalet väckta åtal. 

Obs! att det är många andra 

faktorer som också inverkar 

på detta. 

8. Samverkansplanen mot relationsvåld i 

Västerort antas och implementeras. 

Uppgift från personalen på RVC. Personalens egen 

beskrivning. 

9. RVC:s samverkanspartners upplever att 

samverkan har förbättrats efter RVC:s 

tillkomst. 

Personalenkäten. Kvantitativa data. 

 
Tabell 1. Beskrivning av RVC:s mål, utvärderingsmetoder samt förväntade resultat. 

 
Målen ovan har olika karaktär. Mål 3, 5 och 8 handlar konkret om vad RVC skall 
göra. Man skall säkerställa att de brottsutsatta får information om rättsprocessen 
och att de erbjuds praktisk hjälp, ha en jourtelefon och det skall upprättas en 
samverkansplan som också skall implementeras. Det första målet kan också 
beskrivas som ett mål över vad som skall göras, men i praktiken är det inte RVC 
själva som erbjuder kontakt, utan Polisen.  
 
De övriga målen är mer diffusa till sin karaktär och handlar om effekter eller vad 
andra skall uppleva. Mål 2 och 4 handlar om brotttsoffrens upplevelser. De skall 
uppleva att de fått ett bra bemötande och omhändertagande under 
brottsutredningen. RVC rår dock bara över det egna bemötandet, inte andra 
myndigheter som möter de brottsutsatta i samband med brottsutredningen. Mål 4 
säger att fler ska vilja och våga medverka under rättsprocessen och under 
eventuell rättegång. Även här spelar många andra faktorer än RVC:s arbete in. Mål 
9 handlar om att samverkanspartnerna skall uppleva att samverkan förbättrats.  
 
Det sjätte målet – att fler personer ska anmäla relationsvåldsbrott så att 
mörkertalet därmed kan minska – är det mest problematiska ur 
utvärderingssynpunkt. Det är mycket möjligt att ett förbättrat stöd till brottsoffer 
på sikt får effekter för anmälningsbenägenheten. Men först när och om det sprids 
en bild i samhället av att det erbjuds ett bra och omfattande stöd. Dilemmat för 
en lokal verksamhet som RVC är att den samhälleliga bilden påverkas av långt 
mycket mer än det som sker i det egna distriktet.  
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Mål 7 innehåller flera led. Det huvudsakliga målet är att bevissäkringen och 
brottsutredningarna ska förbättras. I utvärderingen studerar vi de delar där RVC:s 
existens påverkar detta, men givetvis handlar det också till mycket stor del om 
Polisens kompetens och resurser. Den andra delen av målformuleringen handlar 
om eventuella effekter av att målet uppfylls. Här är Polisens och Åklagarens egna 
resurser och prioriteringar än viktigare i sammanhanget.  
 
För att besvara utvärderingens två första frågeställningar, hur brukarna och 
samverkansaktörerna uppfattar verksamheten på RVC, har enkäter och intervjuer 
använts. 
 
 
3.2.13.2.13.2.13.2.1    Enkät till brukarnaEnkät till brukarnaEnkät till brukarnaEnkät till brukarna    
Samma enkät som användes i utvärderingen av det första verksamhetsåret har 
använts. Föregående år kontaktade handläggarna på RVC samtliga brukare som 
avslutats under verksamhetsåret och frågade om personen kunde besvara enkäten 
muntligen genom att utvärderaren ringde upp dem. Det fanns också en möjlighet 
att besvara enkäten skriftligen. Metoden var tidsödande framförallt för personalen 
på RVC, men också ur utvärderarens synpunkt. Inför det andra verksamhetsåret 
beslutades därför att enkäten skulle rikta sig till de brukare som haft minst två 
fysiska möten med RVC eller omfattande telefonkontakter. Dessutom skulle RVC 
lämna ut enkäterna i samband med att ärendena avslutades. Frankerade 
svarskuvert delades också ut. Utöver detta skulle listor på personer som hellre ville 
delta genom att besvara enkäten muntligt via en telefonintervju överlämnas till 
utvärderaren löpande under året.  
 
Enligt uppgift från RVC har 32 enkäter lämnats ut. Av dessa har 18 enkäter 
inkommit, vilket utgör 56 procent. Inga enkäter har detta år besvarats muntligt. 
Många kvinnor har bytt telefonnummer eller på andra sätt inte varit möjliga för 
personalen på RVC att få kontakt med. Enligt uppgift ur RVC:s register 
avslutades 183 ärenden under verksamhetsåret. Det innebär att 17 procent av 
brukarna har fått möjlighet att besvara enkäten och att bara 10 procent har gjort 
det. Till utvärderingen av det tredje verksamhetsåret bör därför såväl 
urvalsbegränsningen som insamlingsmetoden diskuteras noga. 
 
 
3.2.23.2.23.2.23.2.2    Intervjuer med brukare Intervjuer med brukare Intervjuer med brukare Intervjuer med brukare     
I syfte att få djupare förståelse för vad stödet på RVC innebär för brukarna har 
fyra kvalitativa intervjuer genomförts. Syftet med ett kvalitativt angreppssätt är att 
förstå innebörden av en viss företeelse. Genom forskarens tolkning blir 
kunskapen från fallstudier mer utvecklande i och med att forskaren för in sin egen 
erfarenhet och förståelse i studien (Merriam, 1994). 
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RVC har själva valt ut fyra kvinnor som har fått stöd hos dem under 
verksamhetsåret. Instruktionen till RVC var att det skulle vara kvinnor där 
rättegång har genomförts, att kvinnorna skulle kunna genomföra intervjun utan 
tolk (av praktiska skäl) och att kvinnorna skulle vara villiga att berätta om sina 
erfarenheter. De fyra kvinnor som RVC valde ut intervjuades under november 
2008 eller januari 2009. Samtliga intervjuer utgick från en semistrukturerad 
intervjuguide (se bilaga). Följdfrågor formulerades under intervjuernas gång. 
Intervjuerna tog 1-1,5 h och genomfördes i tre fall hemma i kvinnans bostad och i 
ett fall i ett grupprum på ett bibliotek. Intervjuerna spelades in på band och har 
sedan transkriberats.  
 
Eftersom anonymitetsskyddet är stort för våldsutsatta kvinnor har citat använts i 
begränsad utsträckning i resultatredovisningen. Namn och andra 
bakgrundsuppgifter är antingen ändrade eller borttagna för att skydda kvinnornas 
identitet.  
 
Kvinnorna informerades i samband med intervjutillfället om identitetsskyddet, 
möjligheten att när som helst avbryta intervjun eller hoppa över frågor samt 
möjligheten att även efter intervjun avbryta sin medverkan i studien.  
 
 
3.2.33.2.33.2.33.2.3    Enkät till personalEnkät till personalEnkät till personalEnkät till personal    
Under hösten 2008 skickades enkäter ut till enhetschefer eller motsvarande inom 
Socialtjänsten och till åklagarmyndigheten. Urvalet av vilka enheter och vilka 
chefer/kontaktpersoner som skulle kontaktas inkom de sju olika 
socialtjänstförvaltningarna baseras på uppgifter från RVC. Respektive chef 
ombads se till att all personal som haft kontakt med RVC fick möjlighet att 
besvara enkäten. Poliserna vid Västerorts polismästardistrikt skulle också besvara 
enkäten. Karin Antonsson och Lin Nordqvist hos Polisen hjälpte till med att se till 
att rätt poliser fick enkäter att besvara. Ett första informationsbrev skickades 
081108. Enkäterna med instruktionsbrev skickades 081113 och sista 
inlämningsdatum angavs då till 081130. 081211 skickades en påminnelse ut och 
inlämningsdatum förlängdes då till 081231. Polisen har haft möjlighet att 
komplettera med enkäter även efter detta datum eftersom arbetet med att 
distribuera enkäterna till rätt poliser tog längre tid. I ett försök att skapa 
förutsättningar för att beräkna bortfall följde det med en instruktion till cheferna 
att skicka tillbaka alla de enkäter de inte använde. I tabellen nedan redovisas antal 
inkomna samt antal ej inkomna enkäter. I de fall uppgifter saknas redovisas också 
det. 
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Enhet Inkomna enkäter Bortfall Bortfall %  
Sundbyberg stad 5 2 29% 

Spånga-Tensta sdf 6 Uppgift saknas   

Rinkeby-Kista sdf 5 Uppgift saknas  

Hässelby-Vällingby sdf 3 2 40% 

Bromma sdf 5 0 0% 

Ekerö kommun 1 0 0% 

Solna stad 6 Uppgift saknas*  

Åklagarmyndigheten 4 1 20% 

Polismyndigheten 66 44 40% 

Totalt antal enkäter 101     
 

Tabell 2: Redovisning av inkomna enkäter samt bortfall redovisat i antal samt bortfallet i procent per arbetsplats i 
de fall de har varit möjligt att beräkna det. *Enkäterna till Solna stad fördelades på tre olika enheter och en av 
enheterna har inte lämnat in uppgift om bortfall, varför det totala bortfallet för kommunen inte går att redovisa. 

 
 
3.2.43.2.43.2.43.2.4    Övrig datainsamlingÖvrig datainsamlingÖvrig datainsamlingÖvrig datainsamling    
Statistik från RVC:s eget journalföringssystem har använts för att ge en 
beskrivning av RVC:s verksamhet. Denna statistik har vi fått via Morgan Eklund 
vid Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad. Avsnittet som beskriver RVC:s 
verksamhet har också kompletterats med information från tidigare års intervjuer 
med personalen vid RVC, deras egna informationsskrifter samt uppgifter från 
projektledaren Åsa Frostfeldt. Brottsstatistiken som redovisas i resultatkapitlet 
kommer från Ulla Wittrock på Länskriminalen i Stockholms län. Uppgifterna som 
rör antal väckta åtal vid Västerorts åklagarkammare har Ludvig Olsson vid 
Åklagarmyndigheten varit behjälplig med.  
 
 

4444    BeBeBeBeskrivning av RVCskrivning av RVCskrivning av RVCskrivning av RVC    
RVC:s huvudsakliga uppdrag är att erbjuda stöd till våldsutsatta personer över 18 
år som gjort en polisanmälan vid Västerorts polismästardistrikt om att de varit 
utsatta för relationsvåld. RVC:s målgrupp är kvinnor och män som utsatts för: 
 

- Mäns våld mot kvinnor 
- Hedersrelaterat våld 
- Våld i samkönade relationer.  

 
RVC ska motivera den brottsutsatta att inte fortsätta att utsätta sig för risk samt 
säkerställa att de får den information som de behöver om rättsprocessen. RVC 
beskriver själva sitt arbete som en kvalitetshöjande verksamhet som ska säkerställa att 
alla som varit utsatta för relationsvåld får det stöd som de är i behov av för att 
förändra sin situation i enlighet med Socialtjänstlagen 5 kap 11 §. RVC tar inte 
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över ansvaret från andra myndigheter. RVC är en råd- och stödverksamhet utan 
myndighetsutövning. 
 
I korthet går arbetet ut på att Polisen inhämtar samtycke från den som gjort 
polisanmälan för att personal från RVC ska få ta kontakt. Vid samtycke fyller 
Polisen i två blå blanketter och lägger den ena kopian tillsammans med den 
upprättade polisanmälan och den andra kopian lämnas till RVC. Därefter tar RVC 
så snabbt som möjligt kontakt med målsägande och bokar in tid för samtal. Ibland 
följer personalen från RVC med vid polisförhör för att öka trygghetskänslan eller 
genomför krissamtal efter förhöret. Vid behov följer RVC med till sjukvården för 
att dokumentera skador. RVC assisterar med att fylla i blanketter, utfärdar intyg 
som exempelvis kan användas för underlag vid skyddade personuppgifter eller 
ansökan om förtur till bostad och lotsar vidare till exempelvis Socialtjänsten samt 
övriga myndigheter och organisationer. Om målsägande önskar kan RVC 
arrangera ett studiebesök till domstolen innan rättegången. RVC finns även med 
som stöd under och efter rättegången. RVC erbjuder motiverande stödsamtal som 
ska öppna upp för berättandet samt motivera till att samarbeta med polis, åklagare 
samt socialtjänst. För bearbetande samtal och samtalsterapi hänvisar RVC vidare 
till relevant insats. I de motiverande samtalen frågar RVC vad den brottsutsatta 
vill ha hjälp med och ofta är det praktiska frågor som behövs lösas för att den 
brottsutsatta ska kunna vara redo för Polisens ”när, var, hur” frågor om våldet i 
kommande förhör.  
 
I bilden nedan åskådliggörs ett ”ärendes” gång från det att den våldsutsatta gör en 
polisanmälan till dess att ärendet avslutas hos RVC: 



  

12 
(65) 

 

 

 
Bild 3: Bild över ett ”ärendes” parallella gång hos polis/åklagare, RVC samt Socialtjänsten. 

 
I bilden ovan kommer ärendet till RVC via Polisen, vilket också är det vanligaste. 
Våldsutsatta kan dock på egen hand söka kontakt med RVC och de kan också 
hänvisas via till exempel Socialtjänsten. RVC:s arbetar dock enbart med personer 
som har gjort polisanmälan. Andra personer hänvisar RVC vidare till 
brottsofferjour, kvinno- eller mansjour etc.  
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Under verksamhetsåret 080301-081231 inkom 163 nya ärenden till RVC. Det var 
161 kvinnor och 2 män. Gärningspersonerna är män förutom i fyra fall. De två 
manliga besökarna på RVC har kvinnliga gärningspersoner. Nästan 40 procent av 
besökarna är mellan 26-35 år. I 58 procent av ärendena finns det minderåriga barn 
i hushållet. RVC registrerar vilket språk besökaren har som modersmål. De två 
vanligaste språken är svenska (37 procent) och arabiska (18 procent). Därefter 
kommer kurdiska som angetts för 9 procent.  
 
Diagrammet nedan visar hur länge våldet pågått. För de flesta har våldet pågått 
under mer än ett år. Den största gruppen utgörs av personer som blivit utsatta för 
våld under ett till fem år. För bara ca 7 procent handlar det om våld som pågått 
under mindre än en månad. 
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Diagram 4: Uppgifter för hur länge våldet har pågått. Baserat på uppgifter från RVC:s eget register över de 163 

ärenden som skrevs in under perioden 080301-081231. N=163 

 
De flesta (64 procent) har inte polisanmält gärningspersonen tidigare. 16 procent 
har gjort en polisanmälan tidigare och 15 procent har gjort flera anmälningar 
(uppgift saknas för resterande).  
 
Av de 163 ärenden som skrevs in under verksamhetsåret hade 107 ärenden också 
avskrivits vid tidpunkten för datainsamlingen (090214). Tre av dessa är dock 
felregistrerade (har negativa värden för antal dagar de varit aktuella). Resterande 
104 ärenden har varit aktuella mellan 3 och 255 dagar. Medellängden för ett 
ärende är 77 dagar. Diagrammet nedan visar dessa 104 avslutade ärenden 
fördelade i olika tidsintervall baserat på hur länge de varit aktuella. Diagrammet 
visar att en fjärdedel av ärenden avskrivs inom en månad (30 dagar). Nästan 
hälften har avskrivits inom två månader. 36 procent av ärendena är aktuella under 
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mer än tre månader. Det är dock bara 6 procent som är aktuella mer än ett halvår 
(181 dagar eller mer). 
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Diagram 5: Antal dagar ärenden varit aktuella hos RVC fördelat i tidsintervall. N=104. Baserat på uppgifter 

ur RVC:s eget register. 

 
Baserat på de 183 ärenden som avslutades under verksamhetsåret hade 288 
stödsamtal genomförts. 21 procent hade fått någon form av praktiskt stöd (hjälp 
med ansökan om ekonomiskt bistånd, intyg om förtur till bostad, remiss till 
sjukvården etc.). I 32 procent av ärendena hade RVC följt med till domstol, 
socialtjänst, sjukvård, polisförhör eller liknande. Utöver detta har RVC också haft 
ibland mycket omfattande telefonkontakter med de våldsutsatta.  
 
I projektansökan för andra verksamhetsåret till länsstyrelsen anges RVC:s mål: 
 

- De personer som är över 18 år och har gjort en polisanmälan vid 
Västerorts polismästardistrikt i Stockholms län, ska bli erbjudna kontakt 
med RVC. 

- De brottsutsatta upplever att de har fått ett bra bemötande och 
omhändertagande under brottsutredningen. 

- Säkerställa att de brottsutsatta får information om rättsprocessen och 
erbjuds praktisk hjälp vid behov. 

- Fler personer som polisanmäler relationsvåldsbrott ska vilja och våga 
medverka under rättsprocessen och under eventuell rättegång. 

- Personalen vid RVC ska ha en jourtelefon under vardagar på dagtid där 
anhöriga, brottsutsatta samt samverkanspartners kan komma i kontakt 
med RVC för rådgivning. 

- Fler personer anmäler relationsvåldsbrott så att mörkertalet därmed kan 
minska. 
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- Bevissäkringen och brottsutredningarna gällande relationsvåldsbrott ska 
förbättras vilket kan leda till att antalet förundersökningsprotokoll som 
polismyndigheten överlämnar till åklagarmyndigheten ökar, samt att 
åklagarna därmed kan väcka åtal i fler ärenden.  

- Samverkansplanen mot relationsvåld i Västerort antas och implementeras. 
- RVC:s samverkanspartners upplever att samverkan har förbättrats efter 

RVC:s tillkomst. 

    
 

5555    BrottsstatistikBrottsstatistikBrottsstatistikBrottsstatistik    

5.1.15.1.15.1.15.1.1    SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    
Ett av RVC:s mål är att anmälningsbenägenheten ska öka. Den nedan 
presenterade statistiken visar att Västerort tillsammans med Söderort och 
Södertörn är de polismästardistrikt i Stockholms län där det görs flest anmälningar 
som rör mäns våld mot kvinnor. Antalet anmälningar ökar i samtliga 
polismästardistrikt i Stockholms län. Sett till länet som helhet har antalet 
anmälningar ökat med 19,5 procent. Västerort, Södertörn och Söderort ligger 
samtliga under detta snitt. Att RVC eller Polisens bemötande på denna korta tid 
skulle ha påverkat anmälningsbenägenheten i så pass stor utsträckning att det syns 
i statistiken är dock inte troligt. En längre diskussion kring detta och huruvida 
målet överhuvudtaget är möjligt att utvärdera återkommer vi till i rapportens 
avslutande analys- och slutdiskussion. 
 
Västerorts polismästardistrikt uppvisar goda resultat sett till andelen ärenden (av 
de inkomna inom vad polismyndigheten själva definierar som våld mot kvinna i 
nära relation) som redovisats till åklagare. Det egna verksamhetsmålet anger att 
minst 25 procent ska redovisas till åklagare. Västerort låg 2007 på 26,1 procent 
och 2008 på 27,4 procent. Det är för 2008 något högre än snittet i länet och också 
något högre än för jämförelsedistrikten Söderort och Södertörn.  
 
Antalet väckta åtal vid Västerorts åklagarkammare har ökat från 266 till 319 under 
åren 2006-2008. Det måste dock sättas i relation till att såväl antalet anmälningar 
som andelen av inkomna ärenden som överlämnas av Polisen till Åklagare ökat 
under perioden. 
 
 
5.1.25.1.25.1.25.1.2    Beskrivning av studerade brottskoderBeskrivning av studerade brottskoderBeskrivning av studerade brottskoderBeskrivning av studerade brottskoder    
Våld mot kvinnor och män i nära relationer ryms inom flera av Polisens olika 
brottskoder. Det finns ingen brottskod som bara rymmer våld inom nära 
relationer. Brottskoderna är uppdelade på offrets kön. Inom brottskoderna som 
handlar om misshandel av män där gärningsmannen är bekant ryms allt våld där 
brottsoffret är bekant med gärningsmannen. Merparten av detta våld handlar om 
helt annat våld än i nära relationer. Våldet mot kvinnor i nära relationer är något 
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lättare att hitta i statistiken, i synnerhet det våld som registreras som grov 
kvinnofridskräkning. I rapporten fokuseras enbart på våld mot kvinnor i nära 
relationer, dels därför att RVC:s klienter huvudsakligen är kvinnor (98 procent av 
nyinskrivna under verksamhetsperioden) och dels på grund av att statistiken när 
det gäller våld mot män i nära relationer inte går att urskilja från övrigt våld mellan 
män. Merparten av våldet inom brottskoderna som handlar om misshandel där 
gärningsmannen är bekant kan anses vara våld i nära relationer, men inte allt.  
 
Den 1 juli 2007 ändrades brottskoderna för misshandel så att de avser kvinna 18 
år eller äldre. Tidigare innefattades kvinnor från 15 år. Även brottskoderna för 
våldtäkt gavs denna åldersindelning. Brottskoderna för våldtäkt var inte tidigare 
könsindelade, vilket innebär att före andra halvåret 2007 innefattas även män i 
denna statistik. En annan nyhet är att misshandelsbrotten fått en uppdelning på 
bekant gärningsman och i nära relation. Jämförelser med 2008 blir alltså något 
missvisande, eftersom den tidigare statistiken innehåller flera typer av brottsoffer. 
I samband med utvärderingen av RVC:s första verksamhetsår fick vi förslag från 
länskriminalen på vilka brottskoder som var lämpliga att studera för att så långt 
som möjligt fånga in våld mot kvinnor i nära relationer. Kortfattat kan man 
beskriva brotten som misshandel inom- och utomhus, grov misshandel inomhus, 
grov kvinnofridskränkning samt försök till och fullbordad våldtäkt inomhus. I 
samband med årets utvärdering har vi också fått rådet att inkludera grov 
misshandel utomhus. Detta gör vi i samtliga fall utom i tabell 7 då vi gör en 
jämförelse med siffrorna vi fått för 2006, i samband med den första 
utvärderingen. (På årsbasis rör det sig bara om 39 anmälningar som rör grov 
misshandel utomhus för hela länet.) I tabellen nedan återfinns samtliga 
brottskoder som ingår för att fånga upp våld mot kvinnor i nära relationer. 

 
Kod  Beskrivning Anmärkning 

0356 Misshandel, utomhus, kvinna 15 år eller äldre, bekant Används ej efter 070701 

0366 Misshandel, inomhus, kvinna, 15 år eller äldre, bekant Används ej efter 070701 

9349 Misshandel, inomhus, kvinna 18 år eller äldre, i nära relation  

9350 Misshandel, inomhus, kvinna 18 år eller äldre, bekant, ej i nära relation  

9318 Misshandel, utomhus, mot flicka 15-17 år, bekant  

9322 Misshandel, inomhus, mot flicka 15-17 år, bekant  

0376 Grov misshandel, utomhus, mot kvinna 15 år eller äldre, bekant  Ej med i tidigare urval 

0386 Grov misshandel, inomhus, kvinna, 15 år eller äldre, bekant Används ej efter 070701 

9353 Grov misshandel, inomhus, kvinna, 18 år eller äldre, i nära relation  

9354 Grov misshandel, inomhus, kvinna, 18 år eller äldre, bekant, ej i nära relation  

9342 Grov misshandel, utomhus, mot flicka 15-17 år, bekant Ej med i tidigare urval 

9346 Grov misshandel, inomhus, mot flicka 15-17 år, bekant  

0412 Grov kvinnofridskränkning  

0649 Försök våldtäkt/grov dito, inomhus, mot kvinna  

0661 Fullbordad våldtäkt/grov dito, inomhus, mot kvinna  

0624 Försök våldtäkt/grov dito, inomhus, fyllda 15 år Används ej efter 070701 

0628 Fullbordad våldtäkt/grov dito, inomhus, fyllda 15 år Används ej efter 070701 
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0645 Försök våldtäkt/grov dito, inomhus, mot flicka 15-17 år  

0657 Fullbordad våldtäkt/grov dito, inomhus, flicka 15-17 år  

 
Tabell 6: Aktuella brottskoder som använts i utvärderingen. Framtagna i samråd med Länskriminalen i 

Stockholms län. 

 
 
5.1.35.1.35.1.35.1.3    Statistik om Västerorts polismästardistriktStatistik om Västerorts polismästardistriktStatistik om Västerorts polismästardistriktStatistik om Västerorts polismästardistrikt    
Relationsvåldscentrum tillhör Västerorts polismästardistrikt. Som 
jämförelsedistrikt i utvärderingen används två andra distrikt i Stockholms län: 
Söderort och Södertörn. Distrikten har valts ut i samråd med 
Relationsvåldcentrum och det är de två distrikt som mest liknar Västerort när det 
gäller befolkningsstruktur och även omfattningen av anmälda relationsvåldsbrott.  
Utvecklingen för antalet anmälda brott (enligt de brottskoder vi använder, se 
ovan) under åren 2006 och 2008 i samtliga Stockholms län finns i tabellen nedan. 
De tre distrikt vi fokuserar på är markerade i fetstil. 
 

Polismästardistrikt 2006 2008 Ökning % 
City 814 962 18,2% 
Söderort 1089 1239 13,8% 
Västerort 1034 1223 18,3% 
Roslagen 378 492 30,2% 
Norrort 658 903 37,2% 
Nacka 352 399 13,4% 
Södertörn 960 1118 16,5% 
Södertälje 344 443 28,8% 

Totalt 5835 6974 19,5% 
 

Tabell 7: Antalet anmälda brott enligt de brottskoder som presenterats ovan (dock ej grov misshandel utomhus) 
fördelade på respektive polismästardistrikt i Stockholms län samt den procentuella förändringen mellan åren 2006 
och 2008. Söderort, Västerort och Södertörn markerade med fetstil. Källa: Länskriminalen i Stockholms län. 

Uppgifterna i raden totalt inkluderar icke specificerade ärenden samt ärenden vid t ex gränspolisen. 

 
Tabellen ovan visar att de tre distrikten som jämförs här är de distrikt som har 
flest anmälda brott utifrån de utvalda brottskoderna. Antalet anmälda brott ökar i 
samtliga distrikt i Stockholms län. Förändringen är lägre i de tre 
jämförelsedistrikten om man jämför dem med snittet i länet. Västerort är det 
distrikt av de tre som mellan åren 2006 och 2008 hade störst ökning av antalet 
anmälningar. Söderort hade lägst ökning.  
 
I statistiken ovan ingår de anmälningar som rubriceras som grov 
kvinnofridskränkning. Enligt Länskriminalen i Stockholm är en av 
målsättningarna för deras arbete att denna brottskod ska öka i förhållande till 
övriga brottskoder som rör våld mot kvinnor i nära relationer. Det vill säga att 
man i större utsträckning ska rubricera våld mot kvinnor som grov 
kvinnofridskräkning och att kvinnofridslagstiftningen som finns också ska 
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användas i högre grad. Det kan därför vara intressant att särskilt belysa enbart 
brotten som rubriceras som grov kvinnofridskränkning. I diagrammet nedan visas 
utvecklingen i de tre jämförelsedistrikten under perioden 2002-2008. 
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Diagram 8: Antalet anmälningar av grov kvinnofridskränkning åren 2002-2008 i Västerort, Söderort och 

Södertörn. Källa: Länskriminalen Stockholms län. 

 
Tittar på man på andelen kvinnofridsbrott i relation till övriga brottskoder som 
rör våld mot kvinnor finner man att andelen kvinnofridsbrott ökat i Söderort och 
Västerort om man jämför 2008 med 2006, men är oförändrat i Södertörns 
polismästardistrikt. I Västerort är ökningen som störst och också det enda distrikt 
där det skett en ökning både från 2006 till 2007 och från 2007 till 2008.  
 

 
Diagram 9: Andelen anmälningar som utgörs av grov kvinnofridskränkning av det totala antalet brottskoder som 
används för att definiera brott mot kvinnor i nära relationer i denna utvärdering. Redovisat för Söderort, Västerort 

och Södertörn åren 2006-2008. Källa: Länskriminalen i Stockholms län. 

 
Polismyndigheten har som mål att ”andelen redovisade ärenden till åklagare 
avseende våldsbrott ska uppgå till minst 25 procent av totalt inkomna ärenden 
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inom området” (Polismyndigheten i Stockholms län, 2008) Diagrammet nedan 
visar andelen redovisade ärenden till åklagare avseende våld mot kvinnor enligt 
Polisens egna uppgifter. Andelen ligger för år 2008 mellan 25,7-27,4 procent i de 
tre distrikten vilket är ungefär i nivå med som länet som helhet (26,7 procent. I de 
olika polismästardistrikten varierar andelen från 24,9-34,6 procent). Som 
diagrammet nedan visar är Västerort det polismästardistrikt av de tre som jämförs 
där andelen redovisade ärenden till åklagare ökat från 2007 till 2008. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Diagram 10: Andelen redovisade ärenden till åklagare avseende våld mot kvinnor 2007 och 2008 i Söderort, 
Västerort, Södertörn samt hela länet. Källa: Länskriminalen i Stockholms län. Uppgifterna kommer från 

polismyndighetens uppföljning av mål i verksamhetsplanen. Observera att det inte rör sig om exakt samma urval av 
brottskoder som vi använt oss av i övrigt. 

 
Polismyndighetens eget mål när det gäller brott som rubricerats som grov 
kvinnofridskränkning är att antalet redovisade ärenden till åklagare ska öka.  
 
Polismästardistrikt 2006 2007 2008 Skillnad i % 2006-2008 
City 45 34 49 9% 
Söderort 71 57 75 6% 
Västerort 55 63 93 69% 
Roslagen 15 15 27 80% 
Norrort 38 19 39 3% 
Nacka 18 18 22 22% 
Södertörn 36 35 44 22% 
Södertälje 6 12 13 117% 

Totalt 284 253 363 28% 

 
Tabell 11: Antal redovisade ärenden till åklagare avseende grovkvinnofridskränkning. Källa: Länskriminalen i 

Stockholms län. Uppgifterna kommer från polismyndighetens uppföljning av mål i verksamhetsplanen. Uppgifterna 
i raden totalt inkluderar icke specificerade ärenden samt ärenden vid t ex gränspolisen. 
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Västerort tillhör ett av länets tre distrikt där antalet redovisade ärenden till 
åklagare avseende grov kvinnofridskränkning har ökat allra mest om man jämför 
2006 med 2008. Ställer man antalet redovisade ärenden i relation till de inkomna i 
respektive polismästardistrikt, dvs. ett andelsmått som liknar det som Polisen själv 
följer upp i sina verksamhetsmål och som redovisats ovan i tabell 10 blir 
skillnaderna mellan de tre jämförelsedistrikten Söderort, Västerort och Södertörn 
mindre dramatisk, vilket åskådliggörs i diagrammet nedan: 
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Diagram 12: Andel av inkomna ärenden avseende grov kvinnofridskränkning som redovisats till åklagare. Källa: 

Länskriminalen i Stockholms län. 

 

Ett av RVC:s verksamhetsmål är att de personer som är över 18 år och som gör 
en polisanmälan vid Västerorts polismästardistrikt ska bli erbjudna en kontakt 
med RVC. Rutinerna för hur poliserna skall informera finns beskrivna i kapitel 4 i 
denna utvärdering. Tyvärr saknas – inom ramen för denna utvärdering - rimliga 
möjligheter att följa upp huruvida Polisen verkligen erbjuder alla som gör en 
polisanmälan en kontakt vid RVC. Samtliga inkomna polisanmälningar skulle 
behöva stämmas av manuellt och det är ett allt för omfattande arbete för att 
rymmas inom utvärderingen. Vill man dessutom veta hur många av dessa som 
tackar ja till stöd på RVC måste man manuellt gå igenom även RVC:s register.  
 
Vid en genomgång av inkomna anmälningar som enbart gäller grov 
kvinnofridskräkning framkommer att det rör sig om 186 ärenden under perioden 
080301-081231. Genom aktuella diarienummer har vi kunnat stämma av dessa 
med de diarienummer RVC har i sina register. Siffrorna skall tolkas med viss 
försiktighet eftersom det i RVC:s register finns ett antal ärenden registrerade där 
Polisens diarienummer saknas. Det bör också tilläggas att det handlar om gjorda 
polisanmälningar, inte individer. En och samma person kan vara registrerad på 
flera anmälningar, men kanske bara aktualiserats en gång i RVC:s register. 
(Eftersom vi bara granskar en brottskod – grov kvinnofridskränkning – och under 
en begränsad tid bör dock detta inte utgöra någon större del av urvalsgruppen.) 
Gör man ändå en kontroll av de båda registrena kan man identifiera 61 av de 
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inkomna polisanmälningarna som journalförda ärenden hos RVC. Det innebär att 
ca 33 procent av de polisanmälningar om grov kvinnofridskränkning som inkommit under den 
aktuella perioden resulterar i ärenden som RVC aktivt arbetar med. Till detta kommer 
ytterligare 18 anmälningar där RVC noterat att de fått ett uppdrag att kontakta 
målsäganden, men där det inte blivit någon kontakt. Det kan bero på att personen 
ändrat sig eller att det inte gått att nå vederbörande. Om personerna som gjort de 
övriga polisanmälningarna har fått erbjudande om stöd, men tackat nej eller inte 
fått någon information av Polisen om RVC kan utvärderingen tyvärr inte ge svar 
på.  
 
Efter Polisens förundersökning är det Åklagaren som fattar beslut om åtal skall 
väckas. Enligt uppgift från Åklagarmyndigheten väcktes åtal i 319 ärenden under 
2008 avseende de typer av brott som studeras i denna utvärdering (brottskoderna i 
tabell 6). Det är en ökning jämfört med 2006, men jämfört med 2007 är det en 
liten minskning.  
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Diagram 13: Antal ärenden enligt brottskoderna som används i denna utvärdering där åklagarmyndigheten i 

Västerort har väckt åtal. Källa: Åklagarmyndigheten 
 

Antalet väckta åtal måste givetvis också ställas i relation till antalet anmälningar 
och antalet överlämnade förundersökningsprotokoll. Som tidigare redovisats 
ökade antalet anmälningar med ca 18 procent mellan åren 2006-2008. Andelen 
överlämnade förundersökningsprotokoll 2008 uppgick enligt Polisens egen 
statistik till drygt 27 procent av inkomna ärenden, vilket var en ökning med drygt 
1 procent jämfört med föregående år.  
 
 

6666    BrBrBrBrukarnas synpunkterukarnas synpunkterukarnas synpunkterukarnas synpunkter    

6.1.16.1.16.1.16.1.1    SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    
Det som varit till mest hjälp för de kvinnor som besvarat brukarenkäten är att de 
har fått någon att prata med. En mycket klar majoritet – 88 procent – anser att 
RVC har gett dem det stöd de behövt för att medverka i rättsprocessen. Bara sex 



  

22 
(65) 

 

 

procent anser att de inte fått tillräckligt stöd. Stödsamtal, hjälp i kontakt med polis 
och stöd i samband med rättegången är de vanligaste insatserna.  
 
Personalen på RVC beskrivs ha tillräckliga kunskaper om våld och om andra 
myndigheter och stödverksamheter för att kunna ge kvinnorna adekvat stöd. De 
flesta uppger också att RVC har haft tillräckligt med tid för att hjälpa dem. Det är 
färre personer totalt sett som besvarat enkäten för det andra verksamhetsåret 
jämfört med föregående år. Procentuellt sett är det en större andel som svarat att 
RVC inte haft tillräckligt med tid för att hjälpa dem jämfört med föregående år. 
 
Kvinnorna som deltagit i brukarundersökningen är mycket nöjda med 
bemötandet från RVC. 16 av 18 har angett det högsta svarsvärdet, vilket var 6.  72 
procent har angett värdet 6 på den avslutande frågan som handlade om hur nöjd 
den svarande var med hjälpen på RVC. 22 procent har angett värdet 5. 
 
 
6.1.26.1.26.1.26.1.2    Beskrivning av de brukare som besvarat enkätenBeskrivning av de brukare som besvarat enkätenBeskrivning av de brukare som besvarat enkätenBeskrivning av de brukare som besvarat enkäten    
För att samla in synpunkter och erfarenheter från RVC:s deltagare skall de som 
avslutas under verksamhetsåret tillfrågas av handläggarna på RVC om de vill 
besvara en brukarenkät. I metodavsnittet finns utförlig redovisning av 
tillvägagångssättet kring insamlingen av enkäterna samt för det urval som gjorts. 
För verksamhetsåret som denna utvärdering gäller (080301-081231) har 18 
personer besvarat enkäten. Samtliga är kvinnor och de är födda mellan 1924-1984. 
Medelåldern är 41 år (personer födda 1967) och medianåldern är 38 år (personer 
födda 1970). 56 procent är födda i Sverige, 17 procent i Europa, 17 procent i 
Afrika och 11 procent i Asien.  
 
Majoriteten, 61 procent, uppger att de har kunnat prata på sitt modersmål i 
kontakten med RVC. En person har svarat att handläggaren kunde tala hennes 
språk, tre personer har haft tolk och ytterligare tre personer svarar att de inte har 
kunnat tala på sitt eget språk.  
 
Majoriteten, 72 procent, har kommit i kontakt med RVC via Polisen. 
Socialtjänsten, sjukvården och vänner/bekanta har varit kontaktförmedlare för en 
kvinna var. Två kvinnor har angett flera alternativ 
(polis+socialtjänst+brottsofferjour samt polis+socialtjänst+kvinnofridslinjen).  
 
I samtliga fall utom ett har förövaren varit en man. Det handlade då både om 
kvinnliga och manliga förövare och ärendet var det enda där kvinnan själv 
definierat det som hedersrelaterat. Av de övriga har 15 kvinnor svarat att våldet 
inte varit hedersrelaterat och två har svarat att de inte vet.  
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6.1.36.1.36.1.36.1.3    Brukarnas uppfattningar om RVC:s insatsBrukarnas uppfattningar om RVC:s insatsBrukarnas uppfattningar om RVC:s insatsBrukarnas uppfattningar om RVC:s insats    
Det viktigaste för majoriteten av kvinnorna som besvarat enkäten är att de har fått 
någon att prata med. 72 procent har svarat detta, vilket är en liten ökning jämfört 
med föregående år (64 procent uppgav att det var det viktigaste 2007). De tre 
personer som svarat ”annat” i diagrammet nedan har markerat flera alternativ. 
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Diagram 14: Vad har varit till mest hjälp för dig på RVC? Redovisat i andel av de svarande. N=18. 

 
15 av de 17 kvinnor (88 procent) som besvarat frågan om de anser att RVC har 
gett dem det stöd de behövt för att medverka i rättsprocessen har svarat positivt. 
Föregående år var det 75 procent som ansåg att RVC gett dem tillräcklig stöd. 
Andelen negativa svar har sjunkit från 14 till 6 procent och andelen som valt ”vet 
ej”-alternativet har också minskat. Diagrammet nedan visar resultaten för 2007 i 
de vänstra, ljusare kolumnerna och resultaten för 2008 i de högra, mörkare 
kolumnerna. 
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Anser du att RVC har gett dig det stöd du behövt för att medverka i 

rättsprocessen? 

11% 14%

75%

6% 6%

88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vet ej Nej Ja

Diagram 15: Anser du att RVC har gett dig det stöd du behövt för att medverka i rättsprocessen? Redovisat i 
andel av de svarande. De vänstra, ljusare kolumnerna avser 2007 (N=36) och de mörkare, högra kolumnerna 

avser 2008 (N=17). 

 
I stort sett samtliga (17 av 18) anser att RVC har tillräckliga kunskaper om våld för 
att kunna hjälpa dem. 16 av 18 anser att RVC har tillräckliga kunskaper om 
myndigheter och stödverksamheter för att kunna hjälpa dem. Det är en väsentligt 
högre andel om man jämför med 2007. (89 procent 2008 jämfört med 58 procent 
2007). Resterande personer har svarat ”vet ej” på ovanstående frågor. 14 av 18 
anser att RVC har haft tillräckligt med tid för att kunna hjälpa dem. 3 kvinnor har 
svarat nej på frågan, det vill säga de anser inte att RVC har haft tillräckligt med tid. 
En kvinna har svarat ”vet ej”. Jämfört med föregående år är det en något högre 
andel kvinnor (17 procent jämfört med 5 procent) som svarat att RVC inte har 
haft tillräckligt med tid. Jämförelser på så här små material bör dock göras med 
viss försiktighet. 
 
Alla som besvarat frågan (16 kvinnor) uppger att de har fått stödsamtal. Andra 
vanliga insatser som kvinnorna tagit del av är lotsning till Socialtjänsten (7 
personer), hjälp i kontakt med Polisen (13 personer), hjälp i kontakt med 
målsägandebiträde (9 personer) och stöd i samband med rättegången (10 
personer). 
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Diagram 16: Andel som har fått viss insats. N=16 

 
Det är få personer som uppger att de inte fått en viss typ av insats och som 
samtidigt varit i behov av hjälp. En person hade velat få hjälp i kontakt/lotsning 
till Socialtjänsten. Tre personer hade önskat hjälp i kontakten med åklagare, en i 
kontakten med målsägandebiträde, en med hjälp till annan behandling och en 
person hade önskat stöd i samband med rättegången.  
 
 
6.1.46.1.46.1.46.1.4    BemötandeBemötandeBemötandeBemötande    
I enkäten ställdes frågor om hur man upplever att man har blivit bemött av polis, 
socialtjänst, åklagare, målsägandebiträde och RVC. Svaren skulle anges på en skala 
där 1 motsvarade ”mycket dåligt” och 6 motsvarade ”mycket bra”. Diagrammet 
nedan visar andelen svarande per svarsvärde för 2007 och 2008. I årets 
brukarenkät är det 16 kvinnor som valt svarsvärdet 6, de anser alltså att de har 
blivit mycket bra bemötta. De övriga två kvinnorna har valt värdet 5. Det är en 
liten förbättring jämfört med föregående år. 
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Hur tycker du att du har blivit bemött av RVC? 
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Diagram 17: Hur tycker du att du har blivit bemött av RVC? Ange en siffra på skalan där 1 är ”mycket dåligt” 
och 6 är ”mycket bra”. Andel svarande per svarsvärde. De vänstra, ljusare staplarna avser 2007 och de högra, 

mörkare staplarna 2008. För 2007 var N=38 och för 2008 var N=18. 
 

I tabellen nedan redovisas andelen svarande per svarsvärde och yrkeskategori. 
Precis som föregående verksamhetsår får RVC de högsta siffrorna och 
Socialtjänsten får de lägsta. Polisen får också relativt höga omdömen.  
 

Hur tycker du att du har blivit bemött av…? 
 

Svarsvärde Polis Socialtjänst  Åklagare  Målsägandebiträde  RVC 
1 0% 7% 22% 9% 0% 
2 0% 13% 0% 0% 0% 
3 11% 13% 22% 9% 0% 
4 0% 27% 0% 9% 0% 
5 56% 7% 22% 27% 11% 
6 33% 33% 33% 45% 89% 
Summa 100% 100% 100% 100% 100% 

Antal svar 18 15 9 11 18 
 
Tabell 18: Hur tycker du att du har blivit bemött av …? Ange en siffra på skalan där 1 är ”mycket dåligt” och 6 

är ”mycket bra”. Andel svarande per svarsvärde. Andel svarande per yrkeskategori och svarsvärde. 

 
Enkäten avslutades med en fråga där brukarna ombads uppge hur pass nöjda de 
var med hjälpen på RVC. Svaret skulle även här anges på en skala från 1 till 6 där 
1 definierades som ”mycket missnöjd” och 6 som ”mycket nöjd”. Av de 18 
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kvinnorna har en svarat 4, fyra svarat 5 och resterande 13 har svarat 6, vilket 
åskådliggörs i tabellen nedan: 
 

På det stora hela hur nöjd är du med hjälpen på RVC? 
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Diagram 19: På det stora hela hur nöjd är du med hjälpen på RVC? Ange en siffra på skalan där 1 är ”mycket 

missnöjd” och 6 är ”mycket nöjd”. Redovisat i procentandel av de svarande. N=18 

 
Jämfört med föregående år har nöjdheten ökat. I år saknas helt personer som 
angett ett betyg lägre än 4. Andelen som har svarat att de är mycket nöjda, dvs. 
har angett värdet 6, har ökat från 68 procent till 72 procent.  
 
 

7777    Intervjuer med fyra kvinnor om stödeIntervjuer med fyra kvinnor om stödeIntervjuer med fyra kvinnor om stödeIntervjuer med fyra kvinnor om stödet från RVCt från RVCt från RVCt från RVC    

7.1.17.1.17.1.17.1.1    InledningInledningInledningInledning    
För att få en djupare förståelse för det stöd som RVC erbjuder och den situation 
som våldsutsatta kvinnor befinner sig i under rättsprocessen har fyra enskilda 
intervjuer gjorts med kvinnor som fått stöd på RVC. Två av kvinnorna har svensk 
bakgrund och två har sina rötter i andra länder. Den yngsta är i 20-årsåldern och 
den äldsta i 60-årsåldern. Männen blev dömda i samtliga fall, där två ärenden 
gällde misshandel och två gällde kvinnofridskränkning. En av kvinnorna lever 
under skyddad identitet idag.  
 
Eftersom det är kvinnor som varit utsatta för våld och i en del fall också 
fortfarande lever under ett konkret hot är sekretessfrågorna särskilt viktiga att 
beakta. Alla personuppgifter är ändrade och även andra detaljer som kan avslöja 
kvinnornas identitet. Med bakgrund av det starka anonymitetskravet avstår vi 
också att i utvärderingen göra beskrivningar av kvinnornas bakgrund och 
upplevelser. Fokus läggs i stort sett enbart på det stöd de fått av RVC och hur de 
har upplevt rättsprocessen.  
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Texten är strukturerad i fyra olika avsnitt: Vägen till polisanmälan, Upplevelser av 
rättsprocessen samt Stöd från andra sam ett avslutande avsnitt som heter Diskussion. 
Där diskuteras resultaten utifrån två frågeställningar: Hade kvinnorna kunnat få 
motsvarande stöd av någon annan? och Har stödet från RVC påverkat kvinnorna att 
medverka i rättsprocessen? 
 

 
7.1.27.1.27.1.27.1.2    Vägen till polisanmälanVägen till polisanmälanVägen till polisanmälanVägen till polisanmälan    
För två av kvinnorna är polisanmälan den första de gör. De två andra har gjort en 
eller flera anmälningar som de senare ”tagit tillbaka”, vilket innebär att de har valt 
att inte medverka i polisförhören. Samtliga beskriver att de inför polisanmälan har 
haft åtminstone något stöd av vänner eller släktingar och att det har spelat roll. 
Antingen därför att de har fått stöd och blivit ”pushade” eller för att det inte 
funnits någon återvändo i och med att släktingarna själva har gjort anmälan eller 
att våldet fått sådana synliga konsekvenser att det inte gått att dölja. En av 
kvinnorna säger att hon också börjat märka vilka konsekvenser våldet får för 
hennes barn. Samtidigt beskriver de att de upplevt mycket skam och ensamhet i 
själva beslutet att anmäla. Det har funnits en rädsla för vad polisanmälan kommer 
att leda till och en ovilja att utsätta mannen för ett straff. Det allra första 
bemötandet från polis och stödet från RVC beskrivs som viktigt. Bekräftelsen att 
de gör rätt, att de ska stå på sig och att finns hjälp att få spelar roll för beslutet att 
stå fast vid sin anmälan och medverka i rättsprocessen. Särskilt tydligt blir detta i 
intervjun med den kvinna som gjort flera polisanmälningar tidigare, men som hon 
tagit tillbaka. Vid de tidigare polisanmälningarna har hon inte upplevt samma stöd 
och inte fått uppfattningen att det fanns hjälp att få. Både hon och den andra 
kvinnan där brottet rubricerades som grov kvinnofridskränkning beskriver också 
att det faktum att mannen häktades under en längre period (ett par veckor fram 
till rättegångarna) sannolikt också spelat roll för deras beslut att stå fast vid sina 
berättelser och sina anmälningar. Alla fyra pratar dock om att de ”har fått nog” 
eller att de ville få stopp på våldet som huvudsaklig orsak till att de gjort 
polisanmälan och att de stått fast vid sin berättelse. 

 
 
7.1.37.1.37.1.37.1.3    Upplevelser av rättsprocessenUpplevelser av rättsprocessenUpplevelser av rättsprocessenUpplevelser av rättsprocessen    
De fyra kvinnorna har olika erfarenheter av rättsväsendet. Dels därför att deras 
”ärenden” är olika i sig och dels därför att deras tidigare erfarenheter samt deras 
stöd från andra än RVC också varierat. Alla fyra har dock positiva upplevelser av 
kontakten med Polisen. De upplever att de har blivit väl bemötta och flera av dem 
beskriver också bemötandet från Polisen som en viktig faktor i att de stått fast vid 
sina polisanmälningar. Polisen har trott på dem och motiverat dem. Omfattningen 
av kontakten med Polisen har dock varierat. För de två kvinnofridsärendena har 
det handlat om fler förhör och mer kontakt med jämfört med de två ärenden som 
rubricerats som misshandel. För den kvinna vars man inte blev häktad och där 
väntetiden fram till rättegången blev längst, har det förekommit ganska lite 
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kontakt med Polisen. Hon har också minst positivt att säga om Polisen, men 
beskriver ändå kontakten som korrekt. RVC har framförallt stöttat kvinnorna 
inför och efter förhören med Polisen. Att ha någon de får gråta ut hos samt någon 
som hjälper till att strukturera det som skall tas upp i förhören har varit viktigt. 
 

Antingen träffade jag henne före eller också efteråt. Vi kunde prata 
och hon kunde ge mig feedback. Men hade jag begärt det så tror jag 
absolut att jag kunde ha haft med mig en handläggare från RVC 
på förhören. Det kändes inte som att jag behövde det då för jag 
hade ett sådant förtroende för polisen (…) Handläggaren från 
RVC kunde förstå och lyssna och kunde få ur mig det jag upplevt, 
men på ett sätt som jag lätt kunde tala om. Även saker som jag 
hade glömt bort, förträngt.  

 
Två av rättegångarna var klara på ett par timmar, medan de andra två pågick under 
flera dagar. För en av kvinnorna är det fortfarande inte slutgiltigt avgjort eftersom 
mannen överklagat domen och hon har än så länge väntat ett halvår på den nya 
rättegången. Tre av de fyra kvinnorna mötte gärningsmannen och i vissa fall även 
mannens vänner och bekanta under rättegången. Under rättegångarna var det inte 
någon av kvinnorna som ville ha personer från sitt eget nätverk närvarande. De 
har velat hålla rättegången ”privat”, även om vänner eller släktingar har deltagit 
som vittnen. Däremot har samtliga kvinnor haft med sin kontaktperson från RVC 
under hela rättegången (vilket var ett urvalskriterium när RVC valde ut kvinnor till 
intervjuerna). En viktig aspekt med att ha med RVC var att slippa känna sig 
ensam. Kvinnornas känslor i samband med rättegångarna har sett olika ut. Flera 
av kvinnorna talar om oviljan till att mannen ska få ett straff, något som också var 
något de oroade sig över i samband med polisanmälan. De beskriver en tydlig 
ambivalens där de å enda sidan vill få slut på våldet och kan ”se” att det mannen 
utsatt dem för är fel, å andra sidan är osäkra på om de gör rätt som utsätter 
honom för ett straff, eller åtminstone en risk att få ett straff. För två av kvinnorna 
var också hotbilden om mannen skulle bli släppt ett orosmoment inför 
rättegångarna.  
 
De två kvinnorna vars män blev dömda för misshandel hade rättegångar som tog 
en eller ett par timmar. Ingen av dem hade, som tidigare nämnts, med 
stödpersoner från sitt eget nätverk. RVC har fyllt en tydlig roll för att de inte ska 
känna sig ensamma. Den ena kvinnan uttrycker det dessutom som viktigt att 
mannen inte skulle tro att hon var ensam. Den andra kvinnan upplevde 
rättegången som mycket obehaglig eftersom mannen bett flera av deras 
gemensamma vänner att närvara vid rättegången som åhörare. De två andra 
kvinnornas rättegångar tog ett par dagar. Inte heller dessa två kvinnor hade med 
åhörare från det egna nätverket, däremot vittnade vänner eller släktingar under 
rättegångarna. Säkerhetsarrangemangen kring den kvinna som idag lever under 
skyddad identitet var en viktig del under rättegången och kvinnan beskriver att 
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kontaktpersonen från RVC ordnade mycket kring detta och att hon kände en 
trygghet i att det sköttes väl.  
 

Det kändes jättebra att jag inte behövde vara orolig för att jag var 
omhändertagen. Det kändes suveränt. Hade jag inte haft henne, om 
hon inte funnits med, så hade jag kanske inte klarat av 
rättegången. 

 
RVC beskrivs som ett stöd inför rättegångarna – både i form av praktisk 
information, men också stödjande och motiverande. RVC har berättat hur 
rättegångarna går till och i en del fall har man till och med varit och tittat på 
rättegångssalarna. Denna information har gjort att kvinnorna har kunnat känna sig 
lite mer avslappnade och bättre förberedda. Under rättegångsförhandlingarna får 
RVC-handläggaren sitta bredvid kvinnan om rättegångssalarna är anpassade för 
det. I något fall har RVC fått sitta på åhörarplats på grund av utrymmesbrist. 
Kvinnorna beskriver att kontaktpersonen från RVC har stöttat dem genom att 
bara finnas i rummet, genom att de har haft ögonkontakt eller att 
kontaktpersonen från RVC har lagt en hand på axeln eller hållit i handen när det 
märkts att kvinnan mått dåligt. Citaten nedan är från de två kvinnorna som hade 
längre rättegångar: 
 

Handläggaren från RVC var där hela tiden och så fort hon märkte 
minsta lilla på mig så la hon handen på min axel. Det är 
någonting som verkligen har satt sig fast under rättegången. 
 
När jag var så upprörd att jag inte kunde prata längre bad hon 
mig lugna ned mig, ta lite djupa andetag. Tröstade mig och sa att 
vill du ta pauser så har du rätt att säga det. Hon fanns där för att 
styra in mig på ett professionellt sätt. Jag kunde inta fatta att jag 
klarade av att minnas och berätta allt jag gjorde. Hon kunde få 
mig att känna vad duktig du är som kan berätta precis allt du har 
gått igenom. 

 
RVC har också fyllt en viktig funktion när det har varit paus i förhandlingarna. De 
har då kunnat prata enskilt eller tillsammans med målsägandebiträdet och 
kvinnorna har fått stöd. I de längre rättegångarna har kvinnorna kunnat gå iväg 
och till exempel äta lunch med kontaktpersonen från RVC, vilket också beskrivs 
som betydelsefullt. RVC har kunnat bekräfta kvinnorna och ge dem stöd, mod 
och ork att fortsätta.  
 
Alla fyra kvinnorna beskriver att de tycker att stödet från RVC varit viktigt. Deras 
resonemang kan tolkas som att de nästan är förvånade över att de fått stöd – både 
från Polisen och från RVC. En av kvinnorna återkommer flera gånger under 
intervjun till att hon har underskattat polisväsendets och samhällets stöd till 
våldsutsatta kvinnor – även om hon också flera gånger säger att hon kanske har 



  

31 
(65) 

 

 

haft tur som mött ovanligt bra poliser, socialsekreterare och RVC. En av de andra 
kvinnorna säger att hon är förvånad och tacksam över att RVC har tagit sig tid att 
bry sig om och tid att närvara vid rättegången. Dessa fyra kvinnors föreställning 
om hur man blir bemött när man gör en polisanmälan som gäller våld mot 
kvinnor verkar ha varit ganska negativ och framförallt poliserna och personalen 
på RVC har överraskat dem positivt genom att ge dem det stöd de upplever att de 
– och kvinnor i deras egen situation – behöver.  
 

Hela verksamheten fyller en sådan stor funktion som aldrig…som 
en kvinna i min situation, som under så många år levt med tron att 
samhället inte kan göra någonting åt mitt problem. Att det inte 
finns något stöd. När jag kom i kontakt med dem så upplevde jag 
att det kanske fanns det, men att jag inte hade kunnat se det.  

 
Förutom stödet under själva rättegången – som beskrivs som mycket viktigt av tre 
av de fyra kvinnorna – beskriver de ett omfattande stöd i övrigt från RVC. Fokus 
ligger dels på praktisk information kring själva rättsprocessen, hur rättegångarna 
går till, kontakter med polis och advokat etc. samt på samtalsstöd av ett mer 
psykosocialt slag. 
 
Även de kvinnor som genom RVC eller på annat sätt har fått samtalsstöd från 
andra terapeuter, psykologer, Kriscentrum för kvinnor, Alla kvinnors hus etc. 
verkar det psykosociala stödet från RVC ha spelat en stor roll. Flera av kvinnorna 
poängterar att personkemin med handläggaren på RVC är oerhört viktig, att det är 
personer som har empati och som kan lyssna. Samtidigt beskriver de också att 
RVC:s kompetens i rättsliga frågor och RVC:s nära kontakter med polis och 
åklagare har bidragit positivt till att de har kunnat känna sig trygga i det stöd de 
har fått. Antagligen är just det faktum att RVC gör både och - har praktiska samtal 
om rättegången och förhören samtidigt som man kan prata om våldet och sina 
känslor - en viktig aspekt. RVC:s personal är tillgängliga i mycket hög grad och det 
är fullt tillåtet att bara ringa och prata av sig. Flera av kvinnorna beskriver 
betydelsen av denna vetskap om att det finns någon där att ringa om de behöver, 
någon som lyssnar och någon som flera gånger har uppmanat dem att ringa. De 
beskriver också att RVC har tagit kontakt bara för att fråga hur de har det. Även 
det beskriver kvinnorna som mycket värdefullt.  
 
 
7.1.47.1.47.1.47.1.4    Stöd från andraStöd från andraStöd från andraStöd från andra    
En av RVC:s uppgifter är att slussa vidare till andra myndigheter eller 
organisationer. Kvinnorna som har intervjuats beskriver olika behov av annat stöd 
och också gått olika vägar för att få annat stöd. Den kvinna som har haft minst 
kontakt med RVC är också tydlig med att hon inte behövt något annat stöd. Hon 
vill och kan ”stå på sina egna ben”. Hon hade önskat att hon fått hjälp att ordna 
en ny bostad, men har fått beskedet att det inte är möjligt. En av de andra 
kvinnorna har inte haft behov av Socialtjänstens insatser, däremot har hon på 
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egen hand via vårdcentralen ordnat en samtalskontakt. Hon har också – genom 
RVC – fått kontakt med Alla kvinnors hus. Det är bara en av kvinnorna som har 
haft mycket kontakt med Socialtjänsten i sin hemkommun och RVC fungerade 
som en länk mellan Socialtjänstens insatser, RVC:s stöd, kvinnan och Polisen. 
Kvinnan är mycket nöjd med stödet från Socialtjänsten som bland annat handlat 
om ekonomiskt stöd, boende på kvinnojour och stödsamtal för barnet. RVC 
ordnade på ett tidigt stadium med en ansökan om förtur till bostadsförmedlingen 
och kvinnan fick på så sätt en ny lägenhet inom ett par månader. Hon säger att 
hon nog hade kunnat få hjälp med det via Socialtjänsten eller Alla kvinnors hus, 
men att det då hade tagit mycket längre tid. Via Alla kvinnors hus har hon fått 
terapisamtal både för sin egen del samt för barnets del. Den kvinna som idag lever 
under skyddad identitet påbörjade en ansökan om ekonomiskt bistånd med sitt 
socialkontor, men upplevde kraven på komplettering av handlingar som omöjliga 
och hon fullföljde därför aldrig ansökan. Någon annan hjälp från socialkontoret 
beskriver hon inte. Hon hade behövt hjälp med att byta sin lägenhet, men har inte 
kunnat få det från någon och hon bor därför nu hos en släkting. Genom RVC fick 
hon kontakt på Kriscentrum för kvinnor och har gått i ett par samtal hos dem. 
RVC har också skrivit en remiss till kris- och traumaenheten och hon väntar på att 
få börja i behandling där. Hon har också haft läkarkontakter via landstingets 
sjukvård och psykiatriska mottagningar. 

 
 
7.1.57.1.57.1.57.1.5    DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    
Hade kvinnorna kunnat få motsvarande stöd av någon annan? Stödet som 
kvinnorna har fått handlar om flera olika aspekter: 
 

- psykosocialt stöd  
- information om rättsprocessen (för att skapa trygghet, men också för att 

förbättra själva rättsprocessen). 
- andra praktiska saker (kontakt med andra myndigheter, hitta annan hjälp 

etc) 
 
När det gäller den första punkten, psykosocialt stöd, så kan kvinnornas berättelser 
tolkas som att de i viss mån har fått psykosocialt stöd från andra än RVC. Ingen 
av kvinnorna ger beskrivningar som tyder på att de har eller hade kunnat få ett 
tillräckligt stöd hos sitt eget nätverk. Sannolikt är skamkänslorna stora och önskan 
att hålla vissa saker utanför sina vänner och släktingar stark. Av de beskrivningar 
som flera av kvinnorna har gett blir det tydligt att de varit i behov av professionellt 
stöd med tanke på den kris de genomgått. I de fall kvinnorna har haft andra 
professionella kontakter utöver RVC så har dessa i samtliga exempel utom ett 
tillkommit med RVC:s hjälp. Det är möjligt att kvinnorna hade ”hittat” till 
exempel Kriscentrum för kvinnor på egen hand eller via socialförvaltningen. En 
av kvinnorna har mycket goda erfarenheter av sina socialsekreterare och 
antagligen hade hon kunnat få en stödkontakt med till exempel Alla kvinnors hus 
via dem. En av de andra kvinnorna gick via sin husläkare och ordnade en 
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samtalskontakt och hade hon inte haft RVC hade kanske denna kontakt – just på 
det psykosociala planet – varit tillräcklig för henne. Frågan är dock om dessa kontakter 
hade kunnat komma till stånd så pass snabbt som stödkontakten på RVC har gjort? Svaret 
är sannolikt nej. Kvinnorna har behövt ett omedelbart stöd i och med beslutet att 
göra polisanmälan och RVC har kunnat ge dem just detta. Sedan har de mer 
långvariga samtalsbehoven lotsats vidare till andra professionella kontakter som 
kris- och traumaenheter eller Kriscentrum för kvinnor. Stödet i det akuta 
krisskedet är viktigt för kvinnornas upplevelser av rättsprocessen och deras beslut 
i att stå fast vid sin anmälan. Det påverkar också förhören och på vilket sätt de 
medverkar i förundersökningarna. Ett senare mer terapeutiskt stöd kan inte 
ersätta detta akuta stöd i samband med just rättsprocessen.  
 
Stödet under själva rättegången beskriver åtminstone tre av kvinnorna som väldigt 
viktigt och det stödet tror de sig inte kunna ha fått av någon annan. Just det 
faktum att RVC bara fanns där för dem och inte hade någon annan uppgift än att 
stötta beskrivs som viktig. Att någon såg när de blev ledsna, la en hand på ryggen 
eller viskade några uppmuntrande ord under pausen.  
 
Såsom kvinnorna beskriver det har informationen om rättsprocessen som de fått från 
RVC varit unik. De har fått möjlighet att inför och efter förhören med Polisen 
både prata av sig om sina känslor och ”gråta ut”. De har också fått hjälp av RVC 
med att gå igenom händelseförlopp, fokuserat på viktiga händelser och fått 
kunskap om vad som är viktigt att ta upp i förhören. De har fått information av 
RVC hur rättegångarna går till, vem som sitter var och en av kvinnorna var till och 
med inne i rättssalen innan själva rättegången. De har kunnat få hjälp att få fram 
information från Polisen som kvinnorna själva upplever att de inte har kunnat få 
fram på egen hand. RVC har också kunnat resonera med kvinnorna om olika 
advokater, haft kännedom om åklagare och kunnat diskutera olika möjliga 
scenarion. De fyra kvinnorna har haft olika behov av information om 
rättsprocessen och det påverkar också vilken tonvikt de ger till stödet i 
intervjuerna. Två av dem har fått mycket information och beskriver utförligt hur 
pass viktigt det varit och vilken trygghet de har kunnat känna tack vare 
informationen och kunskaperna som RVC har förmedlat. Den kvinna som 
generellt sett har haft minst kontakt med RVC och som också beskriver minst 
behov av stöd har inte heller lagt särskilt stort fokus vid dessa bitar i intervjun. 
För henne har RVC snarare fyllt funktionen av att ha någon att prata ut med. Den 
fjärde kvinnan beskriver att hon har uppfattat det som en trygghet att veta vart 
hon kan vända sig. Hon har genom egna kontakter kunnat få svar på många av 
sina frågor utan RVC:s hjälp, men hon uppskattade RVC:s stöd under själva 
rättegången.  
 
De två kvinnorna vars män har dömts för kvinnofridsbrott är också de två som 
ger flest beskrivningar av annat praktiskt stöd som RVC gett dem. RVC har till 
exempel i den ena kvinnans fall skrivit förtursintyg så att hon fått en lägenhet och 
i den andra kvinnans fall hjälpt till med diverse intyg till andra myndigheter. Båda 
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två har på olika sätt levt med skyddad identitet eller varit tvungna att akut gömma 
sig på en kvinnojour under rättsprocessen och där har RVC spelat en stor roll 
utöver det rent psykosociala. RVC har fungerat som spindel i nätet och samordnat 
kontakter mellan myndigheter, vilket har underlättat för kvinnorna. Kvinnan 
beskriver ett nära samarbete mellan socialsekreterarna och RVC. Den andra 
kvinnan talar om en stor besvikelse på Socialtjänsten, som hon uppfattar mest är 
intresserade av att rätt papper kommer in och hon säger att hon i det akuta 
krisskedet inte hade förmågan eller orken att fokusera på sådant. 
 

Jag vet inte varför, men det har aldrig hänt att jag har fått hjälp 
någon gång. (…) Jag blev erbjuden att söka socialstöd under den 
tiden för jag hade låg inkomst. Men samtidigt så vet jag att det är 
så höga krav att jag ska komplettera det ena pappret efter det 
andra (…). Det kändes som att jag struntar i pengarna. Gud, jag 
har inte någon ork att tänka på de sakerna. Samla ihop en massa 
dokument och skicka för några tusenlappar. Jag mådde så dåligt så 
varför skulle jag bry mig om det? (…) Jag behövde hjälp och det 
kändes som att de inte kunde göra någonting. 

 
I det fallet är det svårt att tänka sig att socialsekreterarna hade kunnat hjälpa 
kvinnan med alla de praktiska saker som RVC har hjälpt henne med. Kvinnans 
upplevelse är att de formella kraven för att få socialbidrag blir ett för stort hinder. 
Något annat erbjudande om stöd upplever hon inte att hon har fått från 
Socialtjänsten. 
 
Har stödet från RVC påverkat kvinnorna att medverka i rättsprocessen? 
Som tidigare beskrivits så är det fyra olika kvinnor som intervjuats. De är olika 
som personer, deras egna erfarenheter och nätverk varierar och deras upplevelser 
av själva våldet och rättsprocessen varierar också. Den kvinna som har haft minst 
kontakt med RVC säger att hon sannolikt hade medverkat ändå. Det var skönt att 
få någon att prata ut med i samband med att polisanmälan gjordes, men hon hade 
inte agerat annorlunda utan stödet från RVC, säger hon. En av de andra 
kvinnorna svarar också nekande på den direkta fråga hon fick om kontakten på 
RVC påverkat hennes beslut att medverka vid rättegång och förhör. Hon skaffade 
sig information som gjorde att hon visste att hon som medborgare var tvungen att 
ställa upp på rättegången. De två andra kvinnorna lägger större vikt vid RVC:s 
roll, men även vid Polisens bemötande i samband med de allra första kontakterna. 
De beskriver att RVC spelade en stor roll i inledningsskedet när anmälan gjordes 
och de första förhören ägde rum, men också under hela processen. De har fått 
styrka och mod att stå fast vid sina berättelser.  
 

Jag upplever att om de inte hade funnits där så hade jag inte klarat 
av det lika bra. Jag hade kanske dragit tillbaka anmälan igen, som 
alla andra gånger. (…)Jag kan säga att till 90 procent är det är 
tack vare RVC som jag var så stark. 
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Det är däremot mer tydligt att RVC har haft en direkt påverkan på hur kvinnorna 
har medverkat i rättsprocessen. Genom RVC har kvinnorna fått stöd inför och 
efter polisförhören. De har kunnat känna trygghet och tillit i att det finns någon 
att gråta ut hos och någon att fråga om råd. Någon som bryr sig. Under 
rättegången har RVC spelat en stor roll för tre av kvinnorna. De har tagit sig 
igenom rättegångarna trots att de upplevt det som mycket jobbigt.  
 
 

8888    Samverkansaktörernas synpunkterSamverkansaktörernas synpunkterSamverkansaktörernas synpunkterSamverkansaktörernas synpunkter    
I det här avsnittet redovisas resultaten från de personalenkäter som poliser, 
socialsekreterare och åklagare har besvarat. Allra först presenteras resultaten från 
samtliga tre personalkategorier tillsammans i en sammanfattande beskrivning där 
fokus ligger på stöd till kvinnorna, förbättring, effektivisering och avlastning samt 
samverkan och nöjdhet. Därefter presenteras de tre yrkeskategoriernas svar mer 
ingående och var för sig. Totalt rör det sig om 101 enkäter: 66 från Polisen, 31 
från Socialtjänsten och 4 från Åklagaren. 
 
 
8.1.18.1.18.1.18.1.1    Sammanfattande beskrivningSammanfattande beskrivningSammanfattande beskrivningSammanfattande beskrivning    
I det här sammanfattande avsnittet av personalenkäterna kommer de mest 
väsentliga resultaten från de tre olika personalkategorierna diskuteras ihop utifrån 
teman som formulerats utifrån utvärderingarnas frågeställningar och RVC:s mål. 
Utförliga tabeller återfinns under de efterföljande avsnitten där yrkeskategorierna 
presenteras var för sig och mer ingående. 
 
Stöd till kvinnorna 

I personalenkäten framkommer en del information om hur de samverkande 
myndigheterna uppfattar stödet från RVC – och från den egna myndigheten – till 
de våldsutsatta kvinnorna. De flesta är överens om att RVC:s verksamhet väl 
stämmer med de behov av stöd de våldsutsatta kvinnorna har. Nästan alla – 97 
procent – håller helt (42 procent) eller delvis (45 procent) med om att det finns 
frågor från de våldsutsatta kvinnorna som de själva har svårt att besvara och där 
RVC är en bra instans att hänvisa till eftersom de kan ge bättre svar.  
 
80 procent instämmer helt (64 procent) eller delvis (16 procent) i påståendet att 
RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna får bättre kunskap om rättsprocessen. De 
resterande har svarat att ”vet ej” eller inte svarat alls på frågan. Ännu fler – 87 
procent – anser att RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna får ett bättre psykosocialt 
stöd. (69 procent har svarat ja och 18 procent delvis). Resterande har svarat ”vet 
ej” eller hoppat över frågan. Det är ungefär dubbelt så många poliser som 
socialsekreterare som besvarat enkäten och påståendet om psykosocialt stöd har 
en högre andel poliser än socialsekreterare som helt instämmer. Det är något fler 
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av socialsekreterarna som ”bara” delvis instämmer i påståendet än som helt 
instämmer i det (se avsnittet med socialsekreterarnas svar). 
 
I enkäten tillfrågades de samverkande myndigheternas personal om de ansåg att 
de våldsutsatta kvinnorna i dagsläget kan få motsvarande stöd som RVC ger från 
någon annan myndighet eller organisation. Inte någon har svarat ja. Nästan en 
fjärdedel har svarat ”ja, till viss del” och ungefär lika många har svarat ”vet ej” 
eller helt hoppat över frågan. Majoriteten – 53 procent – har dock svarat att det 
inte anser att kvinnorna kan få motsvarande stöd någon annanstans. RVC 
uppfattas alltså som en viktig och unik verksamhet som ger de våldsutsatta kvinnorna ett 
stöd de inte kan få av någon annan.  
 
Förbättring, effektivisering och avlastning 

En mycket klar majoritet instämmer helt (43 procent) eller delvis (29 procent) i 
påståendet att RVC avlastar dem i deras arbete. Poliser och åklagare har i högre 
grad än socialsekreterare svarat att de instämmer helt. Samma bild får man om 
man tittar på svaren på frågan i enkäten som handlar om huruvida RVC bidrar till 
att man blir mer effektiv i sitt arbete. 40 procent har svarat ja och ytterligare 28 
procent har svarat att de delvis anser det. 13 procent har svarat nej på frågan. 
Även på denna fråga är poliserna och åklagarna mer positiva än socialsekreterarna 
som i högre utsträckning svarat ”ja, till viss del”. Bland de fria svaren ser man att 
det för polisernas del till stor del handlar om att RVC övertar stora delar av det 
psykosociala stöd som poliserna tidigare gav kvinnorna (eller försökte hinna med 
att ge). Men också att RVC sköter kontakten med t ex Socialtjänsten, kvinnojourer 
etc. För socialsekreterarnas del handlar effektiviseringen och avlastningen mer om 
att RVC tar över frågor som rör själva rättsprocessen. Många gånger får 
kvinnorna ett fortsatt stöd hos Socialtjänsten när rättsprocessen är över och 
kvinnorna därmed avslutas hos RVC. RVC finns med under hela processen där 
också polis och åklagare finns med, med bara i en del av den tid kvinnan får stöd 
av Socialtjänsten. 48 procent av socialsekreterarna instämmer dock i påståendet att 
RVC tar hand om kvinnor som annars skulle ha fått hjälp av Socialtjänsten. Det 
innebär en avlastning i ärendemängd. Sannolikt bidrar RVC till att Socialtjänsten 
också kommer i kontakt med nya kvinnor som man tidigare inte kom i kontakt 
med, även om bilden inte är lika tydlig i enkätsvaren som i förra årets utvärdering.  
 
Poliserna förmedlar i sina enkätsvar en bild av att RVC tydligt bidrar till både 
effektivisering och avlastning. 50 procent av poliserna instämmer helt eller delvis i 
att kvinnor som haft kontakt med RVC är bättre förberedda inför förhören och 
lika många instämmer helt eller delvis i att brottsutredningarna blir bättre om 
RVC är inkopplade i ärendet. Även i de friare formulerade svaren på följdfrågorna 
kring avlastning och effektivisering tar poliserna upp dessa faktorer, att förhören 
blir mer fokuserade och att brottsutredningarna blir bättre genom att kvinnorna i 
större utsträckning medverkar i utredningarna. Även åklagarna uppger att de 
avlastas av RVC och att de blir mer effektiva. Framförallt handlar det om att 
kvinnorna är bättre förberedda inför rättegångarna.  
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Samverkan och nöjdhet 

Utöver de delar av enkäten som handlar om hur samverkansparterna uppfattar 
stödet till de våldsutsatta kvinnorna samt effekterna av RVC:s verksamhet på det 
egna arbetet, finns ett par frågor i enkäten som mer specifikt rör samverkan och 
nöjdhet. 68 procent har svarat att de helt instämmer i påståendet att det är lätt att 
samarbeta med RVC. Ytterligare 9 procent har svarat att de instämmer till viss del. 
En person har svarat ”instämmer ej” och resten har svarat ”vet ej” eller helt 
hoppat över frågan. Av de fria svaren i enkäterna framkommer att RVC:s personal 
av många uppfattas som professionella, trevliga, lätta att ha att göra med och 
kompetenta. 91 procent av poliserna (det var bara de som fick frågan) instämmer 
helt i påståendet att de har förtroende för RVC och känner sig trygga när de 
hänvisar kvinnor till dem.  
 
Överlag är personalen inom alla tre samverkande myndigheter nöjda med den 
information de fått om RVC:s verksamhet. Socialsekreterarna är något mindre 
nöjda och de har i högre utsträckning svarat att de bara delvis fått tillräcklig 
information. Enstaka personer har dock svarat att de inte har fått tillräcklig 
information och av de fria svaren i samband med frågan kan man konstatera att 
det ofta handlar om att man varit borta vid informationstillfället eller att 
informationen behöver uppdateras. Det illustrerar behovet av kontinuerliga 
informationssatsningar eftersom personal både tillkommer och faller bort. En del 
av socialsekreterarna efterlyser information och diskussion kring 
ansvarsfördelning.  
 
En av enkätfrågorna handlade om hur pass nöjd man var med verksamheten på 
RVC och de svarande ombads markera sitt svar på en skala från 1-6 där 1 
definierades som ”mycket missnöjd” och 6 som ”mycket nöjd”. Medianvärdet är 
5. 33 procent av de svarande (94 personer) har angett värdet 6 och sammanlagt 
har 82 procent svarat 5 eller högre. Ingen har svarat lägre än 3. RVC:s 
samverkanspartners uttrycker med andra ord en stor nöjdhet med det arbete som 
personalen på RVC utför.  
 
 
8.1.28.1.28.1.28.1.2    PolisenPolisenPolisenPolisen    
Sammanlagt 66 poliser har besvarat enkäten. Ungefär hälften av de svarande har 
haft kontakt med fler än fem personer som varit utsatta för relationsvåldsbrott 
och som också haft kontakt med RVC. Inte någon har svarat att de inte haft 
någon kontakt och bara sex procent har svarat att de bara mött en person. Nästan 
en tredjedel har dock valt ”vet ej”-alternativet.  
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Hur många av de personer du mött i ditt arbete - som varit utsatta för 

relationsvåldsbrott - har fått eller haft en stödkontakt med RVC? 

 

  Antal Andel 

Inga alls 0 0 

En person 4 6% 

Två-fem personer 10 15% 

Sex-tio personer 12 18% 

Fler än tio personer 22 33% 

Vet ej 18 27% 

Summa 66 99% 
 

Tabell 20: Hur många av de personer du mött i ditt arbete - som varit utsatta för relationsvåldsbrott - har fått eller 
haft en stödkontakt med RVC? Svarsfördelning i antal och andel av samtliga. N=66 

 
Poliserna är i stort sett nöjda med den information de har fått om RVC. 74 
procent anser att de har fått tillräcklig information och 20 procent har till viss del 
fått tillräcklig information. 6 procent har svarat nej på frågan, vilket framgår av 
tabellen nedan: 
 

Anser du att du har fått tillräcklig information om RVC:s verksamhet? 

 

  Antal Andel 

Ja 49 74% 

Ja, till viss del 13 20% 

Nej 4 6% 

Summa 66 100% 
 

Tabell 21: Anser du att du har fått tillräcklig information om RVC:s verksamhet? Svarsfördelning i antal och 
andel av samtliga. N=66 

 
I samband med frågan ombads de svarande att också beskriva vad de saknade 
eller behövde mer information om. Det är bara tre personer som valt att svara och 
i samtliga fall handlar det om att man saknar grundläggande information om 
RVC:s verksamhet. Två av dem har dessutom angett att de varit borta då övriga 
kollegor fick information.  
 
Poliserna anser i hög utsträckning att RVC erbjuder det som målsäganden är i 
behov av, vilket åskådliggörs i tabellen nedan. 73 procent har svarat ja, 11 procent 
har svarat till viss del. Det är inte någon har svarat nej på frågan. Däremot är det 
17 procent som valt ”vet ej”-alternativet. 
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Anser du att RVC erbjuder det som målsäganden är i behov av? 

 

  Antal Andel 

Ja 48 73% 

Ja, till viss del 7 11% 

Nej 0 0% 

Vet ej 11 17% 

Summa 66 101% 
 
Tabell 22: Anser du att RVC erbjuder det som målsäganden är i behov av? Svarsfördelning i antal och andel av 

samtliga. N=66 

 
Det är två konkreta förslag som nämnts av två poliser i samband med möjligheten 
att specificera vad som saknas eller behövs mer av i RVC:s verksamhet. Den ene 
polisen har skrivit att en del personer efterfrågar fler än tre besök hos RVC. De 
vill ha många fler besök eller kontinuerlig kontakt. Den andre påtalar behovet av 
boende vid rädsla och hot. Men polisen skriver också att det ”finns ju i och för sig 
andra som ordnar det”. 
 
I enkäten ombads de svarande att ta ställning till ett antal påståenden. 
Svarsalternativen som gavs var ”instämmer helt”, ”instämmer delvis”, ”instämmer 
inte alls” samt ”vet ej”.  
 
En klar majoritet av poliserna anser att RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna får 
bättre kunskap om rättsprocessen och att de får bättre psykosocialt stöd. Tabellen 
nedan visar att en mycket klar majoritet helt håller med om påståendena och att 
inte någon har angett att de inte håller med:  
 
  Helt  Delvis  Inte alls   Vet ej  Bortfall  
RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna får 
bättre kunskap om rättsprocessen. 

73% 14% 0% 12% 2% 

RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna får 
bättre psykosocialt stöd. 

85% 6% 0% 8% 2% 

 
Tabell 23: Ange i vilken mån du håller med om påståendet. N=66 

 
Ett av påståendena i enkäten handlade om att de våldsutsatta kvinnorna ofta 
kommer med frågor som poliserna har svårt att svara på och att man då kan 
hänvisa till RVC som har bättre kunskap. Hälften (50 procent) har svarat att de 
delvis instämmer i påståendet. Tabellen nedan visar också att 39 procent helt 
instämmer i påståendet. 
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De våldsutsatta kvinnorna kommer ofta med frågor som vi poliser inte 

riktigt kan svara på. Vi kan då hänvisa dem till RVC som har bättre 

kunskap. 

 

  Antal Andel 

Instämmer helt 26 39% 

Instämmer delvis 33 50% 

Intstämmer inte alls 4 6% 

Vet ej 2 3% 

Bortfall 1 2% 

Summa 66 100% 
 
Tabell 24: Ange i vilken mån du håller med om påståendet ”De våldsutsatta kvinnorna kommer ofta med frågor 
som vi poliser inte riktigt kan svara på. Vi kan då hänvisa dem till RVC som har bättre kunskap.” N=66 

 
Ett annat påstående handlade om huruvida poliserna använder RVC som 
bollplank. Den största gruppen svarande (49 procent) har här svarat att de inte alls 
håller med om påståendet. Det är bara 11 procent som helt instämmer och 35 
procent som delvis instämmer (två personer har valt ”vet ej” som svarsalternativet 
och ytterligare två har helt hoppat över frågan). 
 
I utvärderingen av RVC:s första verksamhetsår framkom i den gruppintervju med 
poliser som genomfördes, att poliserna ansåg att förhören blivit bättre eftersom 
kvinnorna som hade kontakt med RVC var bättre förberedda och kunde fokusera 
på ”rätt saker” i förhören. Ett av påståendena i personalenkäten handlade om just 
detta, men i enkäten har nästan hälften av poliserna som svarat att de inte vet. 36 
procent håller dock helt med i påståendet och ytterligare 14 procent instämmer 
delvis.  
 
Kvinnor som varit i kontakt med RVC är bättre förberedda inför förhören. 

 

  Antal Andel 

Instämmer helt 24 36% 

Instämmer delvis 9 14% 

Instämmer inte alls 0 0% 

Vet ej 32 49% 

Bortfall 1 2% 

Summa 66 100% 
 

Tabell 25: Ange i vilken mån du håller med om påståendet ”Kvinnor som varit i kontakt med RVC är bättre 
förberedda inför förhören.”  N=66 
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De olika poliserna träffar de våldsutsatta kvinnorna i olika skeenden och det kan 
vara en förklaring till att en del poliser utrycker en stor osäkerhet kring huruvida 
kontakt med RVC påverkar förhören. 25 av de 32 som valt att svara ”vet ej” 
arbetar på joursektionen, utryckningen eller en annan, ospecificerad avdelning. 
Ungefär tre fjärdedelar av samtliga svarande inom respektive avdelning av dessa 
tre har svarat ”vet ej”. Av poliserna på relationsvåldsenheten är det 70 procent 
som helt instämmer i påståendet att kvinnorna är bättre förberedda inför förhören 
och 20 procent instämmer delvis. Även poliserna som angett att de tidigare 
arbetat med relationsvåldsbrott instämmer i högre grad i påståendet. 55 procent 
instämmer helt och 27 procent instämmer delvis. 
 
Samma förhållande kan eventuellt påverka svaren på det påstående som handlar 
om huruvida själva brottsutredningen blir bättre om RVC är inkopplade i ärendet. 
Andelen poliser som valt att svara att de inte vet på frågan är lika hög, dvs. 49 
procent. Det är utryckningen, receptionen och andra, ospecificerade avdelningar 
som har de högsta andelarna ”vet ej”-svar. Det är dock hälften som helt eller 
delvis som håller med om påståendet att brottsutredningarna blir bättre om RVC 
är inkopplade. Bland poliserna från relationsvåldsenheten instämmer 80 procent 
av de svarande helt. 
 

Brottsutredningen blir bättre om RVC är inkopplade i ärendet. 

 
  Antal Andel 

Instämmer helt 25 38% 

Instämmer delvis 8 12% 

Instämmer inte alls 0 0% 

Vet ej 32 49% 

Bortfall 1 2% 

Summa 66 100% 
 

Tabell 26: Ange i vilken mån du håller med om påståendet ”Brottsutredningen blir bättre om RVC är inkopplade 
i ärendet.” N=66 

 
89 procent av poliserna som deltagit i undersökningen instämmer helt eller delvis i 
påståendet att det är svårt att hinna med att ge våldsutsatta kvinnor det stöd de 
behöver. Tabellen nedan visar svarsfördelningen inom respektive svarsalternativ: 
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Det är svårt att hinna med att ge våldsutsatta kvinnor det stöd de behöver. 

 

  Antal Andel 

Instämmer helt 39 59% 

Instämmer delvis 20 30% 

Instämmer inte alls 3 5% 

Vet ej 1 2% 

Bortfall 3 5% 

Summa 66 100% 
 

Tabell 27: Ange i vilken mån du håller med om påståendet ”Det är svårt att hinna med att ge våldsutsatta 
kvinnor det stöd de behöver.” N=66 

 
De tre personer som svarat att de inte alls instämmer är från tre olika avdelningar. 
Vid en granskning av svaren utifrån Polisens olika avdelningar visar det sig att 
poliser från relationsvåldsenheten och de som angett att de tidigare arbetat på en 
avdelning där de haft hand om relationsvåldsbrott till mycket hög grad helt 
instämmer i påståendet (90 respektive 82 procent). Även de svarande från 
joursektionen har hög andel som helt håller med om påståendet (73 procent).  
 
Mer än hälften av poliserna anser att RVC avlastar dem i deras arbete och 
ytterligare 20 procent instämmer delvis: 
 

RVC avlastar mig i mitt arbete. 

 

  Antal Andel 

Instämmer helt 35 53% 

Instämmer delvis 13 20% 

Instämmer inte alls 5 8% 

Vet ej 11 17% 

Bortfall 2 3% 

Summa 66 101% 
 

Tabell 28: Ange i vilken mån du håller med om påståendet ”RVC avlastar mig i mitt arbete”. N=66 

 
Det finns inget tydligt mönster utifrån vilken avdelning man tillhör när man 
granskar de som svarat att de inte instämmer i påståendet.  
 
I enkäten fanns också en fråga som handlade om huruvida RVC bidrar till att 
Polisen blir mer effektiv i sitt arbete. En majoritet – 53 procent – har svarat ja på 
frågan. Ytterligare 17 procent har svarat ”ja, till viss del”.  
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Anser du att RVC bidrar till att du blir mer effektiv i ditt arbete? 

 

  Antal Andel 

Ja 35 53% 

Ja, till viss del 11 17% 

Nej 7 11% 

Vet ej 12 18% 

Bortfall 1 2% 

Summa 66 101% 
 

Tabell 29: Anser du att RVC bidrar till att du blir mer effektiv i ditt arbete? N=66 

 
Ungefär en fjärdedel av de som svarat att RVC bidrar till att de blir mer effektiva i 
sitt arbete är anställda på joursektionen och en fjärdedel på relationsvåldsenheten. 
Av personalen på relationsvåldsenheten är det 80 procent som svarat positivt. 
Även poliser som angett att de tidigare arbetat på enheter där de sysslat med 
relationsvåldsbrott har i hög andel svarat att RVC bidragit till att de blivit mer 
effektiva. 
 
 
Avdelning inom Polisen Ja Ja, till viss del  Nej Vet ej 

Joursektionen (12) 67% 8% 0% 25% 

Utryckningen (13) 39% 23% 15% 23% 

NÄPO (7) 43% 14% 14% 29% 

Receptionen (4) 50% 50% 0% 0% 

Relationsvåldsgruppen (10) 80% 10% 10% 0% 

Jobbade tidigare på annan enhet (11) 64% 18% 9% 9% 

Annat (8) 25% 13% 25% 38% 

Andel av samtliga (65) 54% 17% 11% 19% 
 

Tabell 30: Anser du att RVC bidrar till att du blir mer effektiv i ditt arbete? Sorterat utifrån avdelning inom 
Polisen. Andel av samtliga inom respektive avdelning. Totalt antal svar per avdelning inom parantes. N=65. 

 
De svarande ombads att beskriva på vilket sätt RVC bidragit till att de blivit mer 
effektiva. 36 personer har svarat. De flesta svaren handlar om att RVC på olika 
sätt avlastar genom att de hjälper kvinnorna med saker som tidigare Polisen fick 
hantera. Många nämner det psykosociala stödet. ”Jag får inte längre lika många samtal 
som handlar om psykosocialt stöd” är ett exempel på ett sådant svar. Andra skriver om 
mer praktiska saker som kontakter med andra myndigheter, kvinnojourer, 
boenden etc. I och med att poliserna upplever att de kan arbeta mer effektivt i 
och med avlastningen kan de fokusera på själva brottsutredningen eller det 
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”polisiära brottsutredande arbetet” som en av poliserna beskriver det. Några nämner 
också att de anser att RVC är mer lämpade att stötta kvinnorna på det 
psykosociala planet, att de har kunskaper som poliserna saknar och att de ibland 
har lättare i kontakten med myndigheter och kvinnojourer eftersom en del litar 
mer på RVC än på Polisen. Några av svaren handlar om att RVC:s stöd till 
kvinnorna leder till att de i högre utsträckning medverkar i utredningarna. Tre av 
poliserna beskriver att själva förhören blir bättre i och med att RVC ”öppnar upp 
kvinnorna för samtal” och att kvinnorna kan ge mer fakta under förhöret när de får 
stöd före och efter från RVC.  
 
De flesta poliserna anser att det är lätt att samarbeta med RVC. 68 procent 
instämmer helt och 8 procent instämmer delvis. Ingen har svarat att de inte alls 
instämmer i påståendet att det är lätt att samarbeta, men 23 procent har valt att 
svara att de inte vet och ytterligare 2 procent (en person) har helt avstått från att ta 
ställning till påståendet. Hela 91 procent instämmer till fullo i påståendet ”Jag har 
förtroende för RVC och känner mig därför trygg när jag hänvisar kvinnor till 
dem.”  
 
Jag har förtroende för RVC och känner mig därför trygg när jag hänvisar 

kvinnor till dem. 

 

  Antal Andel 

Instämmer helt 60 91% 

Instämmer delvid 2 3% 

Instämmer inte alls 0 0% 

Vet ej 3 5% 

Bortfall 1 2% 

Summa 66 100% 
 
Tabell 31: Ange i vilken mån du håller med om påståendet: Jag har förtroende för RVC och känner mig därför 

trygg när jag hänvisar kvinnor till dem. N=66 

 
I enkäten ombads de svarande uppge hur nöjda de är med verksamheten på RVC. 
Svaren skulle anges på en skala där 1 definierades som ”mycket missnöjd” och 6 
som ”mycket nöjd”. 86 procent har valt fem eller högre som svar. Inte någon har 
svarat lägre än tre. Medianvärdet för de 62 poliser som svarat på frågan är 5. 
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På det stora hela hur nöjd är du med verksamheten på RVC? 
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Diagram 32: På det stora hela hur nöjd är du med verksamheten på RVC? Ange en siffra på skalan där 1 är 

”mycket missnöjd” och 6 är ”mycket nöjd”. N=62 
 

35 av de 66 svarande har utnyttjat möjligheten att allra sist i enkäten skriva helt 
fritt kring vad man tycker är bra eller dåligt eller något övrigt man vill framföra i 
utvärderingen. 20 av svaren handlar om att RVC fyller en viktig funktion och att 
personalen på RVC uppfattas som professionell och trevlig. ”RVC är ett fantastiskt 
projekt och en otroligt viktig del av relationsvåldsutredningar. Jag kan absolut inte tänka mig 
att arbeta utan dem”, skriver en av poliserna. Några har upprepat att de behöver mer 
information och några att Polisen borde använda sig mer av RVC. Ett par har 
betonat att det är bra att personalen på RVC kan erbjuda kontakter på flera olika 
språk och att den rent fysiska närheten till Polisen är viktig. Två personer har 
ifrågasatt varför RVC inte också tar emot våldsutsatta män. Två föreslår utökning 
av RVC:s verksamhet för att motverka den överbelastning man tycker sig uppleva 
hos RVC och en person föreslår att RVC skall arbeta jourtider.  
 
I enkäten ställdes också frågan huruvida de svarande ansåg att de våldsutsatta 
kvinnorna kan få motsvarande stöd som RVC ger dem någon annanstans. 
Antingen från Polisen själva eller från någon annan myndighet eller organisation. 
Inte någon av poliserna har svarat ja på frågan. 15 procent svarade att kvinnorna 
delvis kunde få motsvarande stöd och en majoritet – 59 procent – har svarat att 
de våldsutsatta kvinnorna inte kan få motsvarande stöd av någon annan. 
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Anser du att de våldsutsatta kvinnorna i dagsläget kan få motsvarande stöd 

som RVC ger från någon annan (dig och dina kollegor, någon annan 

myndighet eller organisation)? 

 

  Antal Andel 
Ja 0 0% 
Ja, till viss del 10 15% 
Nej 39 59% 
Vet ej 17 26% 

Summa 66 1 
 

Tabell 33: Anser du att de våldsutsatta kvinnorna i dagsläget kan få motsvarande stöd som RVC ger från någon 
annan (dig och dina kollegor, någon annan myndighet eller organisation)? N=66 

 
 
8.1.38.1.38.1.38.1.3    SocialtjänstenSocialtjänstenSocialtjänstenSocialtjänsten    
Det är totalt 31 enkäter som inkommit från de sju samverkande socialkontoren. 
För utförlig beskrivning av vilka kommuner/stadsdel som har svarat och hur 
många det är från respektive socialkontor och enhet hänvisas till metodavsnittet i 
denna rapport. 
 
Nästan hälften (45 procent) av de svarande från socialkontoren arbetar på en 
barn-, ungdom-, eller familjeenhet. Var fjärde (26 procent) arbetar på en särskild 
enhet för kvinnofridsärenden. 16 procent arbetar på ekonomiskt 
bistånd/arbetsmarknad och resterande 13 procent har valt svarsalternativet 
”annat”. 
 
Nästan alla som svarat har mött fler än en person som har haft kontakt med RVC. 
En tredjedel har mött fler än fem personer: 
 

Personer med kontakt på RVC Antal Andel 
Inga 3 10% 

En person 2 7% 

Två – fem personer 15 48% 

Sex – tio personer 8 26% 

Fler än tio personer 2 7% 

Vet ej 1 3% 

Summa 31 100% 
 

Tabell 34: Hur många personer har du mött i ditt arbete – som varit utsatta för relationsvåldsbrott – har fått eller 
haft en stödkontakt på RVC? N=31 
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Nästan hälften – 45 procent – anser att de har fått tillräcklig information om 
RVC:s verksamhet. Nästan lika många – 42 procent – har svarat att de delvis 
anser att de har fått tillräcklig information. Bara två personer anser inte att de fått 
tillräcklig information.  I enkäten ombads de som svarat ”ja, delvis” eller ”nej” på 
frågan att specificera vad de behöver mer information om. Det är bara tre 
personer som har svarat och svaren handlar om att man var frånvarande vid 
informationstillfället eller att det har tillkommit nya kollegor. Två svar handlar om 
önskemål om samarbetsmöte/information kring frågor om vem som gör vad i 
ärenden. I samband med andra öppna svarsalternativ i enkäten framkommer 
ytterligare några punkter som rör informationsbehov av konkret information om 
vilken praktisk hjälp RVC kan erbjuda. 
 
I enkäten ställdes frågan ”Anser du att RVC erbjuder det som dina klienter är i 
behov av”. I stort sett alla har svarat ”ja” eller ”ja, delvis”. Inte någon har svarat 
nekande. 
 

Anser du att RVC erbjuder det som dina klienter är i behov av? 

 

  Antal  Andel 

Ja 15 48% 

Ja, delvis 12 39% 

Nej 0 0% 

Vet ej 4 13% 

Summa 31 100% 
 

Tabell 35: Anser du att RVC erbjuder det som dina klienter är i behov av? N=31 

 
Även i samband med denna fråga ombads de som svarat ”ja, delvis eller ”nej” att 
med egna ord beskriva vad det behövs mer av eller vad som saknas. Fem personer 
har svarat och fyra av dessa handlar om behovet av motiverande samtal för 
kvinnor som inte gjort polisanmälan. En socialsekreterare skriver: ”Möjlighet till 
informativa stödsamtal för att motivera de kvinnor som kommer till oss genom anmälan på 
barnen, att göra en polisanmälan.” Två av svaren handlar om att man ser behov av 
stöd även hos kvinnor som väljer att inte göra polisanmälan eller som väljer att 
avbryta sin anmälan.  
 
I enkäten fanns ett antal påståenden som de svarande skulle ta ställning till om de 
instämde helt, delvis eller inte alls i. 68 procent anser att RVC helt eller delvis gör 
att de våldsutsatta kvinnorna får bättre kunskap om rättsprocessen. 78 procent 
anser att RVC helt eller delvis gör att de våldsutsatta kvinnorna får ett bättre 
psykosocialt stöd. 
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  Helt  Delvis  Inte alls   Vet ej  Bortfall  
RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna 
får bättre kunskap om rättsprocessen. 

45% 23% 0% 26% 7% 

RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna 
får bättre psykosocialt stöd. 

36% 42% 0% 16% 7% 

 
Tabell 36: Ange i vilken mån du håller med om påståendet. N=31.  

 
I tabellen ovan framkommer att ungefär var fjärde svarande inte kunnat ta 
ställning till det första påståendet, att RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna får 
bättre kunskap om rättsprocessen.  
 
85 procent av de svarande håller helt eller delvis med om påståendet att de 
våldsutsatta kvinnorna ofta kommer med frågor om rättsprocessen som 
Socialtjänsten inte riktigt kan svara på och att de då kan hänvisa dem vidare till 
RVC som har närmare kontakt med polis och åklagare.  
 
”De våldsutsatta kvinnorna kommer ofta med frågor om rättsprocessen 

som vi på Socialtjänsten inte riktigt kan svara på. Vi kan då hänvisa dem 

till RVC som har närmare kontakt med polis och åklagare.” 

 
  Antal  Andel 
Instämmer helt 15 48% 
Instämmer delvis 11 36% 
Instämmer inte alls 1 3% 
Vet ej 1 3% 
Bortfall (ej svarat) 3 10% 

Summa 31 100% 
 

Tabell 37: Ange i vilken mån du håller med om påståendet ”De våldsutsatta kvinnorna kommer ofta med frågor 
om rättsprocessen som vi på Socialtjänsten inte riktigt kan svara på. Vi kan då hänvisa dem till RVC som har 

närmare kontakt med polis och åklagare.” N=31 

 

I utvärderingen av RVC:s första verksamhetsår ansåg de socialsekreterare som 
intervjuades att RVC både bidrog till avlastning i och med att RVC tog hand om 
kvinnor de annars skulle ha fått som klienter hos Socialtjänsten och att de genom 
RVC också fick kontakt med kvinnor de inte annars skulle ha nått. Resultaten i 
enkäten bekräftar åtminstone det förstnämnda. 48 procent av de svarande anser 
att RVC tar hand om kvinnor de annars skulle ha fått till Socialtjänsten. 
Osäkerheten bland de svarande är dock förhållandevis hög, 36 procent har svarat 
”vet ej” och ytterligare två har överhuvudtaget inte besvarat frågan: 
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”RVC tar hand om kvinnor som vi annars skulle ha fått till Socialtjänsten.” 

 

  Antal  Andel 
Instämmer helt 15 48% 
Instämmer delvis 0 0% 
Instämmer inte alls 3 10% 
Vet ej 11 36% 
Bortfall (ej svarat) 2 7% 

Summa 31 100% 
 
Tabell 38: Ange i vilken mån du håller med om påståendet ”RVC tar hand om kvinnor som vi annars skulle ha 

fått till Socialtjänsten.”. N=31 

 
Det andra påståendet och slutsatsen i utvärderingen av det första året, att RVC 
bidrar till att Socialtjänsten kommer i kontakt med kvinnor de tidigare inte nått, är 
inte lika tydligt i enkäten, vilket åskådliggörs i tabellen nedan. Det är bara 7 
procent som helt instämmer i påståendet och 26 procent som delvis instämmer. 
En majoritet (55 procent) har svarat att de inte vet.  
 

”Genom RVC kommer vi idag i kontakt med kvinnor vi tidigare inte 

nådde.” 

  Antal  Andel 
Instämmer helt 2 6% 
Instämmer delvis 8 26% 
Instämmer inte alls 2 6% 
Vet ej 17 55% 
Bortfall (ej svarat) 2 6% 

Summa 31 99% 
 

Tabell 39: Ange i vilken mån du håller med om påståendet ”Genom RVC kommer vi idag i kontakt med 
kvinnor vi tidigare inte nådde.” N=31 

 
I utvärderingen av RVC:s första verksamhetsår framkom också att 
socialsekreterarna ansåg att de hade svårt att hinna med att ge de våldsutsatta 
kvinnorna det stöd de behöver. I synnerhet gällde detta för de socialsekretare som 
inte arbetade på en specialiserad kvinnovåldsenhet, utan som också hade ”vanliga” 
ärenden. I enkäten är det 32 procent som helt håller med i påståendet att det är 
svårt att hinna med och ytterligare 45 procent som delvis håller med. 13 procent 
håller inte med alls. Granskar man svaren från de olika typerna av enheter får man 
ett totalt antal svarande på 29 personer. Dessa åskådliggörs i tabellen nedan: 
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”Det är svårt att hinna med att ge våldsutsatta kvinnor det stöd de 

behöver.” 

 

Typ av enhet Helt Delvis Inte alls  Vet ej 
Barn, ungdom, familj (13) 62% 15% 15% 8% 
Ekonomiskt bistånd (4) 25% 75% 0% 0% 
Kvinnofridsenhet (8) 13% 75% 13% 0% 
Annat (4) 0% 75% 25% 0% 

Andel inom svarsalternativet 35% 48% 14% 3% 
 

Tabell 40: Ange i vilken mån du håller med om påståendet ”Det är svårt att hinna med att ge våldsutsatta 
kvinnor det stöd de behöver.” Andel svarande inom respektive svarsalternativ fördelat på typ av enhet. Antal 

svarande per typ av enhet angett inom paranteserna. N=29. 

 
Det är framförallt personal från barn-, ungdoms- och familjeenheterna som helt 
instämmer i påståendet, det vill säga som upplever det största problemet med att 
hinna med att ge våldsutsatta kvinnor det stöd de behöver. Lägger man till de som 
också svarat att de delvis håller med i påståendet är det 77 procent av barn-, 
ungdoms- och familjenheternas personal som tycker att det är svårt att hinna med, 
88 procent av personalen på de särskilda kvinnofridsteamen och samtliga som 
arbetar på ekonomiskt bistånd.  
 
En majoritet (64 procent) av de svarande instämmer helt eller delvis i påståendet 
att RVC avlastar dem i deras arbete, vilket åskådliggörs i tabellen nedan: 
 

”RVC avlastar mig i mitt arbete.” 

 
  Antal  Andel 
Instämmer helt 5 16% 
Instämmer delvis 15 48% 
Instämmer inte alls 2 7% 
Vet ej 6 19% 
Bortfall (ej svarat) 3 10% 

Summa 31 100% 
 

Tabell 41: Ange i vilken mån du stämmer in i påståendet ”RVC avlastar mig i mitt arbete”. Redovisat i antal 
och andel av totala antalet svarande på enkäten. N=31 

 
Tabellen ovan visar också att andelen ”vet ej”-svar samt bortfall (svar som helt 
saknats eller som angivits felaktigt) är ganska högt på frågan. Det är dock bara två 
personer som inte alls håller med om påståendet. En fördelning per enhetstyp 
visar att dessa två personer arbetar på en enhet för ekonomiskt bistånd. De övriga 
två svarande från denna typ av enhet har svarat ”vet ej”, vilket gör att personalen 
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på ekonomiskt bistånd inte alls finns representerade bland de som svarat att de 
håller med helt eller delvis. Eftersom det bara är fyra personer som svarat på 
frågan från ekonomiskt bistånd blir de procentuella förändringarna stora, även om 
det rör sig om enstaka personer. Det är personalen från kvinnofridsenheterna som 
är tydligast med att de anser att RVC avlastar dem: 
 

Typ av enhet Helt Delvis Inte alls  Vet ej 
Barn, ungdom, familj (13) 25% 50% 0% 25% 
Ekonomiskt bistånd (4) 0% 0% 50% 50% 
Kvinnofridsenhet (8) 13% 88% 0% 0% 
Annat (2) 25% 50% 0% 25% 

Andel inom svarsalternativet 18% 54% 7% 21% 
 

Tabell 42: Ange i vilken mån du stämmer in i påståendet ”RVC avlastar mig i mitt arbete”. Redovisat i antal 
och andel av totala antalet svarande på enkäten. Andel svarande inom respektive svarsalternativ fördelat på typ av 

enhet. Antal svarande per typ av enhet angett inom paranteserna. N=29. 

 
En majoritet (55 procent) anser att RVC åtminstone delvis bidrar till att de blir 
mer effektiva i sitt arbete. Två personer har svarat att RVC bidrar till att de blir 
mer effektiva och fem personer (16 procent) att de inte anser att de blivit mer 
effektiva. Det är förhållandevis många (23 procent) som angett att de inte vet på 
denna fråga.  
 

Anser du att RVC bidrar till att du blir mer effektiv i ditt arbete? 

 

  Antal  Andel 
Ja 2 7% 

Ja, till viss del 17 55% 

Nej 5 16% 

Vet ej 7 23% 

Summa 31 101% 
 

Tabell 43: Anser du att RVC bidrar till att du blir mer effektiv i ditt arbete? N=31 

 
Granskar man svaren utifrån enhetstyp får man liknande resultat som för 
påståendet om att RVC fungerar avlastande i det egna arbetet. Personalen på de 
särskilda kvinnofridsenheterna håller med mest och personalen på ekonomiskt 
bistånd är minst positiva alternativt osäkra. 
 
I samband med frågan ombads de svarande att beskriva på vilket sätt RVC 
bidragit till att de blivit mer effektiva. 12 personer har svarat. Nästan alla svar 
handlar om att man ser att RVC tar hand om de frågor som rör rättsprocessen 
och att kvinnan får stöd i samband med den. Det gör att socialsekreterarna kan 
fokusera på andra delar av kvinnans situation. En person skriver också att det 
innebär att de hinner med att träffa något fler kvinnor, tack vare 
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arbetsfördelningen med RVC. Två socialsekreterare har svarat att de använder 
RVC som bollplank och att det gör att de blir mer effektiva. De slipper leta 
information. 
 
Det är bara en person som helt instämmer i påståendet att man använder RVC 
som ett bollplank. 58 procent har svarat att de delvis håller med och 32 procent 
instämmer inte alls. Detta avviker från resultaten av gruppintervjuerna med 
socialsekreterare som gjordes i samband med utvärderingen av det första 
verksamhetsåret. Där var funktionen som bollplank påtaglig och i synnerhet för 
personalen på den enhet som arbetade med ekonomiskt bistånd. En särskild 
granskning av svaren fördelat per enhetstyp visar tvärtom att det i 
enkätundersökningen är personalen på de särskilda enheterna för 
kvinnofridsärenden som i störst utsträckning anger att de använder RVC som 
bollplank. Jämförelser mellan enheterna skall dock göras med viss försiktighet 
eftersom antalet anställda varierar stort. Tabellen nedan visar fördelningen per 
enhet: 
 

”Jag använder RVC som bollplank.” 

 
Typ av enhet Helt Delvis Inte alls  
Barn, ungdom, familj (13) 8% 54% 39% 
Ekonomiskt bistånd (4) 0% 25% 75% 
Kvinnofridsenhet (8) 0% 100% 0% 
Annat (2) 0% 50% 50% 

Andel inom svarsalternativet 3% 62% 35% 
 

Tabell 44: Ange i vilken mån du håller med om påståendet ”Jag använder RVC som bollplank” Andel svarande 
inom respektive svarsalternativ fördelat på typ av enhet. Antal svarande per typ av enhet angett inom paranteserna. 

N=29. 

 
Bara en person har svarat nekande till påståendet att det är lätt att samarbeta med 
RVC. 68 procent instämmer helt och 10 procent instämmer delvis: 
 

”Det är lätt att samarbeta med RVC.” 

 

  Antal  Andel 
Instämmer helt 21 68% 
Instämmer delvis 3 10% 
Instämmer inte alls 1 3% 
Vet ej 4 13% 
Bortfall (ej svarat) 2 7% 

Summa 31 101% 
 

Tabell 45: Ange i vilken mån du instämmer i påståendet ”Det är lätt att samarbeta med RVC”. N=31 
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42 procent av de svarande anser inte att de våldsutsatta kvinnorna i dagsläget kan 
få motsvarande stöd som de får på RVC av någon annan. 39 procent anser att det 
delvis går att få motsvarande stöd. Ingen har svarat ja på frågan. 
 
Anser du att de våldsutsatta kvinnorna i dagsläget kan få motsvarande stöd 

som RVC ger från någon annan (dig och dina kollegor, någon annan 

myndighet eller organisation)? 

 

  Antal  Andel 
Ja 0 0% 

Ja, till viss del 12 39% 

Nej 13 42% 

Vet ej 5 16% 

Bortfall 1 3% 

Summa 31 100% 
 
Tabell 46: Anser du att de våldsutsatta kvinnorna i dagsläget kan få motsvarande stöd som RVC ger från någon 

annan (dig och dina kollegor, någon annan myndighet eller organisation)? N=31 

 
Tabellen nedan visar att personalen på de särskilda enheterna för kvinnofrid är de 
som i högst grad anser att kvinnorna åtminstone till viss del kan få motsvarande 
stöd av någon annan än RVC: 
 

Typ av enhet Ja  Till viss del  Nej Vet ej 
Barn, ungdom, familj (14) 0% 31% 54% 15% 
Ekonomiskt bistånd (5) 0% 40% 20% 40% 
Kvinnofridsenhet (8) 0% 63% 38% 0% 
Annat (4) 0% 25% 50% 25% 

Andel inom svarsalternativet 0% 40% 43% 17% 
 

Tabell 47: Anser du att de våldsutsatta kvinnorna i dagsläget kan få motsvarande stöd som RVC ger från någon 
annan (dig och dina kollegor, någon annan myndighet eller organisation)? Svarsfördelning per respektive enhet. 

Antal svarande per enhet inom parantes. N=30. 
 
Som avslutande fråga i enkäten fanns en möjlighet att fritt skriva saker man tyckte 
var bra, mindre bra eller dåliga med RVC. Tre personer har betonat att de anser 
att RVC bör bli en permanent verksamhet. Flera har också betonat att de anställda 
på RVC är vänliga, tillmötesgående och kunniga.  
 
På frågan hur pass nöjda de svarande är med verksamheten på RVC är det inte 
någon som svarat under 3,5 på den skala från 1-6 som används i enkäten. Värdet 1 
innebär ”mycket missnöjd” och värdet 6 ”mycket nöjd”. Medianvärdet för de 28 
personer som svarat på frågan är 5. 75 procent har svarat 5 eller högre. 
 



  

54 
(65) 

 

 

0% 0% 0% 0% 0%

7%

14%

4%

39%

18% 18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

 
Diagram 48: På det stora hela hur nöjd är du med verksamheten på RVC? Ange en siffra på skalan där 1 är 

”mycket missnöjd” och 6 är ”mycket nöjd”. N=28 
 
 
8.1.48.1.48.1.48.1.4    ÅklagarnaÅklagarnaÅklagarnaÅklagarna    
Åklagarna som ingår i samarbetet med RVC är betydligt färre i antal än antalet 
poliser och socialsekreterare. Det är fyra åklagare som har svarat på enkäten. Som 
utvärderingen av det första verksamhetsåret visade så är också det konkreta 
samarbetet mellan enskilda åklagare och handläggare på RVC mycket begränsat.  
 
Samtliga har haft kontakt med fler än tio personer som har haft kontakt med 
RVC. Två av de fyra åklagarna anser att de har fått tillräcklig information. En har 
svarat att informationen delvis varit tillräcklig och en har svarat att informationen 
varit otillräcklig. Den person som svarat nej har specificerat sitt svar genom att 
ange att det behövs mer information om vilka som är RVC:s huvudsakliga 
uppgifter och hur de arbetar. 
 
Tre av åklagarna tycker att RVC erbjuder det som målsäganden behöver och den 
fjärde har svarat ”vet ej”. Samtliga instämmer i påståendet att de våldsutsatta 
kvinnorna genom RVC får ett bättre stöd under rättsprocessen. Två anser att 
kvinnorna stärks om RVC är med under rättegången. En åklagare svarar att 
han/hon delvis håller med och den fjärde har valt ”vet ej”-alternativet.  
 
Samtliga åklagare anser att RVC avlastar dem i arbetet. Det är tre som helt 
instämmer och en som delvis instämmer. Tre av fyra anser att RVC bidrar till att 
de blir mer effektiva och en av dem har svarat nej. De svarande ombads i 
samband med frågan om RVC bidrar till att de blir mer effektiva att beskriva på 
vilket sätt RVC påverkat. De tre svaren handlar om att kvinnorna är mer och 
bättre förberedda inför själva rättegångarna. En åklagare har också svarat att själva 
förundersökningarna har fått en högre kvalitet när RVC har stöttat målsäganden 
och kunna förmå henne att ”fullfölja resan”. En av åklagarna beskriver att 
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han/hon kan koncentrera sig på själva målet och inte känna att han/hon måste 
stötta en orolig och ledsen målsägande eftersom RVC finns där. 
 
Tre anser att det är lätt att samarbeta med RVC och en har svarat att det delvis 
stämmer. På frågan om hur pass nöjd man är med verksamheten på RVC har 
åklagarna värderat RVC från 3,5-6 på skalan där 1 innebar ”mycket missnöjd” och 
6 innebar ”mycket nöjd”. Två har svarat 6, en har svarat 5 och en har svarat 3,5. 
 
Två av åklagarna anser att de våldsutsatta kvinnorna inte kan få motsvarande stöd 
från någon annan, en har svarat ”ja, delvis” och en har svarat ”vet ej”. En av 
åklagarna har i samband med de fria svarsalternativen i enkäten poängterat att 
RVC bör bli en permanent verksamhet.  
 
 
 

9999    Analys och slutdiskussionAnalys och slutdiskussionAnalys och slutdiskussionAnalys och slutdiskussion    

9.19.19.19.1    InledningInledningInledningInledning    
I det här avslutande kapitlet knyts utvärderingens resultat ihop till respektive 
frågeställning. Först diskuteras hur brottsoffren uppfattar stödet de får av RVC. 
Därefter hur samverkansparterna uppfattar verksamheten på RVC. I nästa del 
diskuteras vart och ett av RVC:s egna projektmål utifrån måluppfyllelse. Kapitlet 
avslutas med ett avsnitt där studiens resultat diskuteras ytterligare, utöver analysen 
kring de tre frågeställningarna för utvärderingen. 
 
 
9.29.29.29.2    Hur uppfattar brottsoffren stödet de får av RVC?Hur uppfattar brottsoffren stödet de får av RVC?Hur uppfattar brottsoffren stödet de får av RVC?Hur uppfattar brottsoffren stödet de får av RVC?    
Både brukarna som besvarat enkäten och de fyra kvinnorna som intervjuats är 
mycket nöjda med verksamheten på RVC. Personalen får höga omdömen vad 
gäller bemötande, kompetens och tillgänglighet. Det viktigaste, enligt dem som 
besvarat brukarenkäten, har varit att de har fått någon att prata med. Bilden som 
förmedlas i intervjuerna med kvinnorna bekräftar till viss del denna bild. Det 
psykosociala stödet är viktigt och tillgängligheten beskrivs som en stor tillgång. 
Det är ett stort stöd att veta att det finns någon att ringa till och någon som ibland 
själv tar kontakt bara för att höra hur kvinnan mår. Både personkemin med 
handläggarna och det faktum att RVC uppfattas som kunniga inom sitt område 
förefaller vara viktigt för det förtroende som byggts upp mellan de intervjuade 
kvinnorna och handläggarna på RVC.  
 
Kvinnorna som intervjuats verkar inte ha haft så stora förväntningar på stöd i 
samband med att de gjorde polisanmälan. En av kvinnorna har gjort flera 
anmälningar tidigare och hon säger explicit att hon inte fått något stöd alls 
tidigare. De uttrycker en positiv förvåning över det stöd de erbjudits från RVC, 
men även över hur pass väl de blivit bemötta och stöttade av Polisen. Stödet från 
RVC har varit viktigt i samband med polisförhören. De har kunnat reflektera 
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inför och/eller efter polisförhören tillsammans med handläggaren på RVC. De 
har haft möjlighet att ”gråta ut” och få bekräftelse, men också en möjlighet att 
strukturera sina berättelser kronologiskt, hjälp att minnas och fokusera i förhören. 
De två kvinnor som fått mest stöd av RVC beskriver att de själva saknade 
förmåga att ta tag i saker och att RVC i det akuta skedet därmed var ett stort stöd. 
RVC har hjälpt till i kontakt med andra myndigheter och ordnat många praktiska 
saker. En av kvinnorna beskriver att det i efterhand kan verka vara småsaker, men 
att det då var helt omöjligt för henne att få till.  
 
Det som framkommer i intervjuerna tyder inte på att RVC har en avgörande roll 
för om kvinnorna medverkar i rättsprocessen eller ej. I synnerhet inte för de två 
kvinnorna som behövt mindre stöd från RVC. Stödet från RVC är viktigt, men 
det är också till exempel bemötandet från Polisen. Framförallt betonar de den 
egna viljan att få slut på våldet. Däremot är stödet från RVC mycket viktigt för på 
vilket sätt kvinnorna medverkar och hur de mår under processen. RVC erbjuder 
stöd i det akuta krisskedet i samband med att polisanmälan görs. RVC kontaktar 
målsäganden inom ett par dagar och den korta väntetiden i kombination med att 
det inte krävs någon aktiv insats mer än ett muntligt ”ja” är sannolikt viktig – i 
synnerhet för de kvinnor som upplever en svår kris i samband med polisanmälan. 
Resultaten från intervjuerna pekar också på att RVC:s höga tillgänglighet är viktig.  
 
Drygt hälften av dem som besvarat enkäten har fått stöd i samband med 
rättegången. Som avsnittet med brottsstatistik visar är det bara en liten del av de 
gjorda polisanmälningarna som resulterar i rättegång. De fyra kvinnorna som 
intervjuats valdes ut bland annat därför att de genomgått rättegång och att RVC 
varit med som stöd. Inför rättegångarna har RVC informerat om hur rättegången 
går till, vem som sitter var i rättssalen och andra praktiska saker. Under 
rättegången har RVC medverkat som stöd. Kvinnorna beskriver att det har varit 
skönt att slippa vara ensam trots att de själva valt att inte ha med personer från det 
egna nätverket. Det har varit ett stort stöd att handläggaren från RVC har 
uppmärksammat när de blivit upprörda eller ledsna och att de då till exempel lagt 
en hand på axeln eller på annat sätt kunnat ge ett tyst stöd. I pauser har RVC 
kunnat stötta, bekräfta och inge ytterligare mod.  
 
 
9.39.39.39.3    Hur uppfattar samverkansaktörerna verksamheten på RVC?Hur uppfattar samverkansaktörerna verksamheten på RVC?Hur uppfattar samverkansaktörerna verksamheten på RVC?Hur uppfattar samverkansaktörerna verksamheten på RVC?    
De flesta poliser, socialsekreterare och åklagare som besvarat enkäten anser att det 
är lätt att samarbeta med RVC. RVC:s personal uppfattas som professionella, 
trevliga, lätta att ha att göra med och kompetenta. 91 procent av poliserna (det var 
bara de som fick frågan) instämmer helt i påståendet att de har förtroende för 
RVC och känner sig trygga när de hänvisar kvinnor till dem. De samverkande 
myndigheterna är också nöjda med verksamheten på RVC. 82 procent har svarat 5 
eller högre på svarsskalan där det högsta värdet var 6 och definierades som 
”mycket nöjd”. Ingen har svarat lägre än 3.  
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Överlag är personalen inom alla tre samverkande myndigheter nöjda med den 
information de fått om RVC:s verksamhet. Socialsekreterarna är något mindre 
nöjda och de har i högre utsträckning svarat att de bara delvis fått tillräcklig 
information. Enstaka personer har svarat att de inte har fått tillräcklig information. 
Det handlar ofta om att man varit borta vid informationstillfället eller att 
informationen behöver uppdateras. Det illustrerar behovet av kontinuerliga 
informationssatsningar eftersom personal både tillkommer och faller bort. En del 
av socialsekreterarna efterlyser information och diskussion kring 
ansvarsfördelning.  
 
Både poliser och socialsekreterare har i hög grad uppgett att de får frågor som de 
inte kan svara på och då är det bra att ha RVC att hänvisa till. De flesta är överens 
om att RVC:s verksamhet väl stämmer överens med de behov som de våldsutsatta 
kvinnorna har. Genom RVC får de brottsutsatta bättre kunskap om 
rättsprocessen och ett bättre psykosocialt stöd. Poliserna instämmer i högre grad 
helt i påståendet att kvinnorna genom RVC får bättre kunskaper om 
rättsprocessen jämfört med socialsekreterarna. Ungefär var fjärde socialsekreterare 
håller bara delvis med och var fjärde har valt att svara att de inte vet. Skillnaden i 
uppfattningarna om RVC bidrar till att kvinnorna får ett bättre psykosocialt stöd 
är ännu större. 85 procent av poliserna instämmer helt och ytterligare 6 procent 
instämmer delvis. 8 procent är osäkra. Bland socialsekreterarna instämmer 36 
procent helt, 42 procent delvis och 16 procent är osäkra.  
 
Inte någon anser att de våldsutsatta kvinnorna kan få motsvarande stöd som RVC 
ger av någon annan – vare sig den egna myndigheten, någon annan myndighet 
eller någon annan organisation. Majoriteten – 53 procent – har svarat nej på 
frågan. Nästan var fjärde har svarat delvis och ungefär lika många är osäkra eller 
har hoppat över frågan. Poliserna utgör nästan 2/3 av svaren och de har i högre 
grad svarat att de inte anser att de våldsutsatta kan få motsvarande stöd, de har 
lägst andel som svarat att det delvis går att få motsvarande stöd och de har högst 
andel osäkra svarande. Antagligen spelar synen på de våldsutsattas behov och 
insynen i behoven roll. För kvinnor som inte är aktuella hos RVC gör 
Socialtjänsten sannolikt en hel del av det som RVC gör för ”sina” kvinnor. Skriva 
förtur till bostadsförmedlingen och ha stödsamtal kan nämnas som exempel. 
Socialtjänsten ser de mer långsiktiga behoven av stöd, vilket kanske inte poliserna 
fokuserar på i sina svar.  
 
Socialsekreterarna håller till viss del med om att RVC avlastar dem i deras arbete. 
En majoritet anser också att RVC åtminstone delvis bidrar till att de blir mer 
effektiva. Det handlar om att RVC sköter de delar som rör kontakter med Polisen 
och rättsprocessen och att socialsekreterarna då kan koncentrera sig på andra 
delar av de våldsutsattas behov. Nästan hälften av socialsekreterarna uppger att 
RVC tar hand om kvinnor som de annars skulle ha fått till Socialtjänsten. Att 
RVC skulle göra att de kommer i kontakt med kvinnor de inte tidigare nådde är 
socialsekreterarna dock osäkra på. Hela 61 procent har svarat ”vet ej” eller hoppat 
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över frågan. 6 procent instämmer helt, 26 procent delvis och 6 procent instämmer 
inte alls.  
 
89 procent av poliserna har svarat att de helt eller delvis instämmer i påståendet 
att det är svårt att hinna med att ge våldsutsatta kvinnor det stöd de behöver. Lite 
drygt hälften uppger att de anser att RVC avlastar dem i deras arbete och 
ytterligare 20 procent har svarat att de delvis instämmer. 70 procent håller helt 
eller delvis med om att RVC bidrar till att de blir mer effektiva. Poliserna på den 
särskilda relationsvåldsenheten är de som i högst utsträckning upplever att de blir 
mer effektiva tack vare RVC. 80 procent har svarat att de helt instämmer i 
påstående. De anser också i högre grad än övriga att RVC får positiva effekter för 
brottsutredningarna, till exempel genom att kvinnorna är bättre förberedda inför 
förhören. 80 procent av poliserna på relationsvåldsenheten instämmer helt i 
påståendet att brottsutredningen blir bättre om RVC är inkopplade i ärendet och 
70 procent instämmer helt i påståendet att kvinnorna är bättre förberedda inför 
förhören och 20 procent instämmer delvis. 
 
Sammantaget beskrivs RVC som någonting kvalitativt annorlunda än bara 
”Socialtjänst i Polisens lokaler”. De våldsutsatta får någonting mer än de fick 
tidigare. Poliserna beskriver tydligast att de avlastats kring de psykosociala delarna 
och att det får positiva effekter för deras arbetssituation och därmed också för 
brottsutredningarna. De avlastas också genom att RVC förbereder de våldsutsatta 
inför förhören som blir mer inriktade på det som rör själva brottsutredningen. 
Socialsekreterarna beskriver inte samma avlastning, vilket inte heller är meningen 
med RVC. RVC finns med under en kort period när rättsprocessen pågår. 
Medellängden för ett ärende är 77 dagar. Nästan hälften avskrivs inom två 
månader. RVC övertar inte heller myndighetsutövningen från Socialtjänsten och i 
de fall kvinnorna är i behov av bistånd till sin försörjning, boende på kvinnojour 
eller annat bistånd enligt socialtjänstlagen är det respektive socialförvaltning som 
ansvarar för detta. De ska också ansvara för det långsiktiga behovet av stöd enligt 
5 kap 11 § SoL, där Socialtjänstens stöd till brottsoffer i allmänhet och 
våldsutsatta kvinnor i synnerhet regleras. RVC fyller bara denna stödfunktion i det 
akuta skedet i samband med polisanmälan och så länge rättsprocessen pågår. 
Därefter skall den våldsutsatta slussas vidare till annat stöd inom eller utanför 
Socialtjänsten.  
 
 
9.49.49.49.4    Lever RVC upp till sina projektmål?Lever RVC upp till sina projektmål?Lever RVC upp till sina projektmål?Lever RVC upp till sina projektmål?    
De personer som är över 18 år och har gjort en polisanmälan vid Västerorts polismästardistrikt 
i Stockholms län, ska bli erbjudna kontakt med RVC. 
Det finns upparbetade rutiner för hur Polisen skall lämna information om RVC:s 
verksamhet och inhämta samtycke. RVC tar sedan kontakt med de som vill bli 
kontaktade inom ett par dagar. Det har inte varit möjligt att inom utvärderingens 
begränsade ramar närmare följa upp om Polisen faktiskt erbjuder kontakt till 
samtliga som gör polisanmälan. Sedan i början av 2009 kontrollerar enhetschefen 
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på den särskilda relationsvåldsenheten hos Polisen att information om RVC har 
getts när de får ärendena på sitt bord.  
 
De brottsutsatta upplever att de har fått ett bra bemötande och omhändertagande under 
brottsutredningen. 
Såväl brukarenkäten som de fyra intervjuer som gjorts med kvinnor som varit 
aktuella på RVC bekräftar att de brottsutsatta upplever att de fått ett bra 
bemötande och omhändertagande.  
 
Poliserna anser i mycket stor utsträckning att kvinnorna genom RVC får ett bättre 
psykosocialt stöd. Även många av socialsekreterarna instämmer helt eller delvis. 
 
Säkerställa att de brottsutsatta får information om rättsprocessen och erbjuds praktisk hjälp vid 
behov. 
Såväl brukarenkäterna som intervjuerna ger en bild av att de brottutsatta får både 
information om rättsprocessen och erbjuds praktisk hjälp. 73 procent av poliserna 
instämmer helt och ytterligare 14 procent delvis i påståendet att kvinnorna genom 
RVC får bättre kunskap om rättsprocessen. 45 procent av socialsekreterarna 
instämmer helt och ytterligare 23 procent delvis. 
 
Fler personer som polisanmäler relationsvåldsbrott ska vilja och våga medverka under 
rättsprocessen och under eventuell rättegång. 
Inom utvärderingens ramar har det inte funnits möjlighet att undersöka om 
antalet personer som medverkar under rättsprocessen har ökat. Polisens statistik 
och journalföring innehåller inte data av den typen.  
 
Såväl poliser som socialsekreterare och åklagare ger i personalenkäterna en tydlig 
bild av att det psykosociala stödet till kvinnorna samt kunskapen om 
rättsprocessen har förbättrats genom RVC. Det är faktorer som borde påverka 
brottsoffren positivt. De ger också en bild av att det egna arbetet effektiviseras 
och att de kan fokusera på ”rätt” eller ”andra” saker tack var RVC.  
 
Kvinnorna som intervjuats ger olika bilder av vilken roll RVC har spelat under 
rättsprocessen. Två av dem säger att de sannolikt hade medverkat vid förhör och 
fullföljt polisanmälan även utan RVC:s stöd, även om de också kan beskriva att 
RVC varit ett viktigt stöd för dem. De två andra kvinnorna har haft mer stöd, 
både praktiskt och psykosocialt, av RVC och de beskriver också stödet som 
viktigt för deras ork, mod och kraft. De har fått bekräftelse i att de har gjort rätt 
som gjort polisanmälan, att de förtjänar någonting annat än våldet och att de har 
fått stöd så att de inte har behövt känna sig ensamma. De har också fått stöd i att 
komma vidare till fortsatt behandling och stöd. 
 
Personalen vid RVC ska ha en jourtelefon under vardagar på dagtid där anhöriga, brottsutsatta 
samt samverkanspartners kan komma i kontakt med RVC för rådgivning. 
RVC har en jourtelefon. 
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Fler personer anmäler relationsvåldsbrott så att mörkertalet därmed kan minska. 
I utvärderingen har statistik över antalet anmälda relationsvåldsbrott redovisats 
och antalet ökar i Västerort och i länet som helhet. Det går dock inte att avgöra 
huruvida RVC har påverkat anmälningsbenägenheten över huvudtaget eller i 
vilken utsträckning RVC har gjort det. Sannolikt har inte anmälningsbenägenheten 
påverkats av att RVC finns. Under det första verksamhetsåret erbjöd RVC 
motiverande samtal även för kvinnor som ännu inte gjort polisanmälan och flera 
av socialsekreterarna påtalade redan i förra årets utvärdering, liksom i årets, att det 
finns ett behov av detta.  
 
I intervjuerna med de fyra våldsutsatta kvinnorna framkommer att RVC inte har 
spelat någon roll för deras beslut att göra en polisanmälan. Ingen av dem har vetat 
att RVC funnits innan polisanmälan gjordes och deras bild av samhällets stöd var i 
de flesta fall ganska negativ. Intervjuerna tyder på att kvinnorna inte förväntade 
sig att få något stöd. Faktorer som däremot påverkat deras beslut att göra 
polisanmälan är att de ”har fått nog”, att våldet börjat få synliga konsekvenser, att 
våldet påverkat barn negativt eller att de blivit uppmuntrade av släktingar eller 
vänner.  
 
Kan man nå ut med budskapet om att det faktiskt finns hjälp att få kanske fler 
skulle polisanmäla våldet. Men då behövs olika former av informationsspridning. 
Det går inte förlita sig på att kvinnorna ska ”sprida budskapet”. Att vara utsatt för 
våld är förknippat med stora skuld- och skamkänslor. Framförallt framstår 
motiverande samtal – av den typ som RVC tidigare erbjöd – för våldsutsatta som 
överväger att göra en polisanmälan som en bra och viktig insats om man vill öka 
anmälningsbenägenheten. 
 
Bevissäkringen och brottsutredningarna gällande relationsvåldsbrott ska förbättras vilket kan 
leda till att antalet förundersökningsprotokoll som polismyndigheten överlämnar till 
åklagarmyndigheten ökar, samt att åklagarna därmed kan väcka åtal i fler ärenden.  
Hälften av poliserna som besvarat enkäten håller helt eller delvis med om 
påståendet att brottsutredningarna blir bättre om RVC är inkopplade. 49 procent 
uppger att de inte vet. Av de poliser som arbetar vid den särskilda 
relationsvåldsenheten är det hela 80 procent som helt instämmer. I utvärderingen 
har också framkommit att poliserna upplever att de blir avlastade och mer 
effektiva tack vare RVC och att de därmed kan fokusera på själva 
brottsutredandet istället för att använda sin tid till att trösta och stötta kvinnor 
eller ha kontakt med sociala myndigheter eller kvinnojourer. Kvinnor som har 
kontakt med RVC är bättre förberedda inför förhören enligt 70 procent av 
poliserna på relationsvåldsenheten.  
 
Antalet förundersökningsprotokoll som Polisen överlämnar till 
Åklagarmyndigheten har ökat. De har också ökat i relation till antalet inkomna 
anmälningar. Även antalet väckta åtal har ökat sedan RVC startades. Dock är det 
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omöjligt att slå fast hur stor inverkan RVC har haft på denna utveckling. Parallellt 
med RVC:s tillkomst har Västerortspolisen gjort en stor satsning där man under 
2007 hade extrainkallad personal som arbetade igenom gamla utredningar som 
blivit liggande. Dessutom har Polisen genomfört utbildningssatsningar. Under 
2008 har de också gjort en omorganisation där man skapat en särskild enhet som 
specialiserar sig på relationsvåld. 
 
Samverkansplanen mot relationsvåld i Västerort antas och implementeras. 
Samverkansplanen har ännu inte antagits av RVC:s styrgrupp. Arbetet med detta 
fortsätter under 2009. 
 
RVC:s samverkanspartners upplever att samverkan har förbättrats efter RVC:s tillkomst. 
Polis och socialtjänst beskriver i personalenkäterna att de är nöjda med den 
samverkan som sker inom ramen för RVC. Det finns vissa behov av information 
och diskussioner kring t ex ansvarsfördelning och ”vem som gör vad”. Särskilt 
gäller detta Socialtjänsten.  
 
 
9.59.59.59.5    SlutdiskussionSlutdiskussionSlutdiskussionSlutdiskussion    
RVC är en omtyckt verksamhet, både av brukare och samverkanspartners. Som 
utvärderingen har visat är brukare och de olika samverkande myndigheterna eniga 
i mycket, men de betonar ibland olika delar eftersom de utgår från olika 
perspektiv.  
 
Ur de våldsutsattas perspektiv består verksamheten vid RVC av akut stöd i 
samband med polisanmälan. Det finns ett tydligt rättsfokus i kontakten och 
personalens kompetens och kännedom om rättsväsendet i kombination med en 
stor empatisk förmåga och kunskap om våld skapar goda förutsättningar för även 
ett psykosocialt stöd. De som vänder sig till RVC har olika erfarenheter av våld, 
deras egna resurser och tillgångar varierar och därmed varierar också deras behov 
av stöd. Många tackar nej till stöd överhuvudtaget när Polisen frågar. Andra är 
nöjda med ett eller ett par stödsamtal i den mest akuta fasen i samband med att 
polisanmälan görs. Andra är i så pass stor kris att de har svårt att klara av ens små 
vardagliga kontakter med myndigheter. Där fyller RVC en mycket stor roll för att 
avlasta kvinnorna så att de kan fokusera på det viktigaste: att överleva, ta sig 
igenom krisen och medverka i polisutredningen.   
 
RVC erbjuder de våldsutsatta ett villkorslöst stöd, vilket är viktigt. De behöver 
inte ens ta kontakt själva, utan RVC tar kontakt om de bara tackar ja när Polisen 
frågar. RVC håller också kontakten, ringer upp och frågar hur de mår. Utifrån att 
många befinner sig i en krissituation är denna typ av stöd viktigt. Mycket av 
samhällets stöd i övrigt baseras på att den utsatta själv tar initiativ, fyller i papper 
eller ringer på rätt telefontider. Det kan vara hinder som upplevs som 
överskridliga i den akuta situationen.  
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RVC fyller en viktig funktion i att motivera de våldsutsatta att medverka i 
rättsprocessen och som utvärderingen visar anser både kvinnorna som intervjuats, 
poliserna, åklagarna och socialsekreterarna att RVC bidrar till detta. De fyller 
också en viktig funktion i att motivera och lotsa vidare till mer långsiktigt stöd för 
att de våldsutsatta skall få möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Det är viktigt 
för att kvinnorna inte skall utsätta sig för våldsrisker på nytt.  
 
Att RVC har tillräckligt mycket med tid för varje brottsoffer är viktigt. I 
utvärderingen av RVC:s första verksamhetsår påtalades av såväl 
samverkansaktörer som handläggarna på RVC att verksamheten redan hade 
begränsats på grund av arbetsbelastningen. I årets utvärdering har en något större 
andel av brukarna uppgett att RVC inte haft tillräckligt med tid för att hjälpa dem 
(även om det är få personer i antal sett eftersom det är få som besvarat enkäten 
överhuvudtaget). Även enskilda poliser och socialsekreterare har i sina enkäter 
påtalat att man ser sig märka att RVC ibland har tidsbrist.  
 
Sett ur de samverkande myndigheternas perspektiv är RVC någonting mer än vad 
man tillsammans har kunnat erbjuda de våldsutsatta tidigare. Poliserna har försökt 
stötta kvinnor så gott de kunnat och säkerligen har många poliser gjort ett bra 
jobb. Deras huvudsakliga uppgift är dock polisiär och det är också där deras 
kompetens finns. Socialsekreterarna arbetar med en hel del av RVC:s besökare 
parallellt eftersom de sköter all myndighetsutövning. För deras del innebär RVC:s 
arbete att de rent rättsspecifika frågorna kan hanteras av RVC som specialiserat 
sig på detta område. Närheten till polis och åklagare och den dagliga kontakten 
med rättsväsendet gör att de besitter stor kompetens om mycket av det som de 
våldsutsatta behöver svar på. Majoriteten av de poliser, socialsekreterare och 
åklagare som medverkat i utredningen anser att de våldsutsatta inte kan få 
motsvarande stöd som RVC ger av någon annan. Det är en viktig slutsats som 
bekräftar bilden att RVC är någonting kvalitativt mer än vad de våldsutsatta 
tidigare har kunnat erbjudas. Det finns säkerligen enskilda fall där stödet även 
tidigare varit väldigt bra, men med den arbetsbelastning som är en realitet på 
socialkontoren och hos Polisen handlar det mer om en tillfällighet och att man 
som våldsutsatt skall hamna hos ”rätt” polis eller ”rätt” socialsekreterare. Någon 
som för tillfället har tid att följa med på rättegången eller som har tid att lyssna 
och stötta på telefon när det känns jobbigt.  
 
Sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv borde RVC vara en självklarhet runt om i hela 
landet. Utvärderingen visar att brottsutredningarna blir bättre när RVC finns med 
och stöttar brottsoffren. Kvinnorna upplever att de kan vara tydligare och mer 
fokuserade i förhören, vilket också Polisen bekräftar. I stödsamtalen med RVC får 
de våldsutsatta hjälp att bearbeta det som kommit upp i förhören, men också att 
strukturera och minnas så att det mest väsentliga inte missas. De våldsutsatta 
informeras om rättsprocessen och förbereds inför de olika momenten. RVC visar 
konkret hur det går till i en rättssal, vem som sitter var och vad som kommer att 
hända. Det finns säkert enskilda poliser eller enskilda målsägandebiträden som 
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också gör detta för sina klienter, men det är långt ifrån alla som har möjlighet att 
göra det eller som ser det som sin uppgift. Stödet under själva rättegångarna 
beskriver kvinnorna som intervjuats som mycket viktigt. Det har hjälpt dem att 
genomföra rättegångarna och att göra det så pass bra som möjligt. Åklagarna 
bekräftar att det gör en skillnad om RVC är med eller ej. Brottsoffren mår bättre 
och åklagarna har möjlighet att fokusera på de rättsliga aspekterna.  
 
Utvärderingen tyder på att RVC spelar en viss roll för om de våldsutsatta medverkar 
under rättsprocessen. Åtminstone för vissa. Två av de intervjuade kvinnorna säger 
att RVC spelar roll, den ena av dem till och med en avgörande roll. Det som 
däremot går att säga med säkerhet är att RVC spelar en stor roll för hur de 
våldsutsatta kvinnorna medverkar. Rättsväsendet och samhället har allt att vinna 
på att våldsutsatta som tar steget och gör en polisanmälan för att få slut på våldet 
också orkar fullfölja processen på bästa sätt.  
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BilagorBilagorBilagorBilagor    
 

Intervjuguide 
 
• Kan du börja från början, när du fick kontakt med RVC första gången. 

När var det och hur gick det till? 

- Hur upplevde du mötet med RVC? 
  
 
• Hur upplevde du själva förhören med Polisen? 

- Hade RVC förberett dig innan? 
- Var RVC med på förhöret? 
- Fick du stöd efter förhöret? 

 
 
• Hur såg kontakten med RVC ut under perioden fram till RVC? 

- Upplevde du att själva rättsprocessen var svår att förstå? 
- Har RVC hjälpt dig med några kontakter utanför Polisen, t 

ex soc, sjukvård etc? 
- Ev följdfråga om hur kontakten på SOC sett ut. 
- Finns det andra personer, myndighetspersoner, släktingar 

eller vänner du har 
- Haft stöd av under den här tiden? 

 
• Kan du beskriva själva rättegången – hur du upplevde den? 

- Var RVC med? 
- Hur uppfattade du ditt målsägandebiträde? 

 
• Hur ser din situation ut nu? 

- Har du fortsatt stöd/kontakt från RVC? 
- Stöd/kontakt med andra? 

    
 
 



 
 
 
 
 

Utvärdering av  

Relationsvåldscentrum 

BRUKARENKÄT 2008/09 
Brukarenkät 2008 

Relationsvåldscentrum genomgår utvärdering av forskare på Ersta 
Sköndal högskola. Ansvarig forskningsassistent heter Veronica Ekström. 
 
En del i utvärderingen är att genomföra en enkätundersökning med 
personer som RVC kommer i kontakt med. Svaren kommer att ge viktig 
kunskap om vad de som varit på RVC tycker om verksamheten och hur 
RVC kan förbättra sitt arbete. Din medverkan är väldigt viktig och 
värdefull och du svarar givetvis helt anonymt.  
 
Alla svar kommer att sammanställas och användas av RVC för att 
förbättra verksamheten. Svaren kommer också att ingå i forskning som 
handlar om våld mot kvinnor och män i nära relationer. Uppgifter om vem 
som svarat på enkäten kommer inte att registreras, sparas eller 
publiceras. 
 
Enkäten besvaras genom att man skriver ett kryss vid ett svarsalternativ 
på varje fråga. Man kan bara välja ett svarsalternativ per fråga. Det tar 
ungefär 10 minuter att besvara enkäten. 
 
Om du känner att du inte kan eller vill svara på någon av frågorna kan du 
hoppa över frågan och gå vidare till nästa.  
 
När du har fyllt i enkäten postar du den i det svarskuvert du har fått och 
lägger på brevlådan.  
 
 
 
 
 

   

 
1. Är du kvinna eller man?   Kvinna  Man  

 

2. Vilket år är du född?  _____________________ 

 

3. Var är du född?  Sverige Norden Europa Syd- eller latinamerika

  Afrika Asien  Nordamerika       

  Mellanöstern Annat:______________________

   

4. Har du kunnat prata på ditt modersmål i kontakte n med RVC? 

  Ja  Ja, handläggaren kunde mitt språk 

  Ja, med tolk  Nej 

 

5. Hur kom du i kontakt med RVC? 

  Via polisen  Via socialtjänsten/familjerätten 

  Via sjukvården Via kvinnojour 

  Via kvinnofridslinjen Via brottsofferjouren 

  Via vänner/bekanta Annat:_______________________ 

 
 
6. Var det en kvinna eller en man som utsatte dig f ör det våld du utsatts för? 
    
 Kvinna och man Kvinna Man Vet ej 
  
 
7. Anser du att våldet var hedersrelaterad, dvs utf ördes av någon eller några i 
din närhet i syfte att upprätthålla sin eller sin s läkts heder? 
 
   Ja Nej Vet ej 
 
 
 



8. Hur tycker du att du har blivit bemött av polise n? Ange en siffra på skalan 
där 1 är ”mycket dåligt” och 6 är ”Mycket bra”. Hop pa över om du inte varit i 
kontakt med polisen. 
 
 
 1 2 3 4 5 6 
           Mycket dåligt                             Mycket bra 
 

9. Hur tycker du att du har blivit bemött av social tjänsten? Ange en siffra på 
skalan där 1 är ”mycket dåligt” och 6 är ”Mycket br a”. Hoppa över om du inte 
varit i kontakt med socialtjänsten. 
  

 1 2 3 4 5 6 
           Mycket dåligt                             Mycket bra 

 

10. Hur tycker du att du har blivit bemött av åklag are? Ange en siffra på skalan 
där 1 är ”mycket dåligt” och 6 är ”Mycket bra”. Hop pa över om du inte varit i 
kontakt med åklagare. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 
           Mycket dåligt                             Mycket bra 
 
 

11. Hur tycker du att du har blivit bemött av ditt målsägandebiträde (advokat)? 
Ange en siffra på skalan där 1 är ”mycket dåligt” o ch 6 är ”Mycket bra”. Hoppa 
över om du inte varit i kontakt med målsägandebiträ de (advokat). 
 
 

 1 2 3 4 5 6 
           Mycket dåligt                             Mycket bra 
 
 
12. Hur tycker du att du har blivit bemött av RVC? Ange en siffra på skalan där 
1 är ”mycket dåligt” och 6 är ”Mycket bra”.  
 
 

 1 2 3 4 5 6 
           Mycket dåligt                             Mycket bra 
 
 

13 a. Har du fått hjälp med något av följande alter nativ på RVC?  

Stödsamtal    Ja Nej Vet ej             

Lotsning till socialtjänsten   Ja Nej Vet ej 

Hjälp i kontakten med polisen  Ja Nej Vet ej 

Hjälp i kontakten med åklagare  Ja Nej Vet ej 

Hjälp i kontakten med målsägandebiträde/advokat Ja Nej Vet ej 

Hjälp i kontakten med sjukvård  Ja Nej Vet ej 

Stöd i bostadssökande   Ja Nej Vet ej 

Hjälp till kontakt för annan behandling  Ja Nej Vet ej 

Hjälp i kontakt med kvinnojour  Ja Nej Vet ej 

Stöd i samband med rättegången  Ja Nej Vet ej 

 
13 b. Är det något av ovanstående som du INTE fått hjälp med men som du 
hade velat få hjälp med? 
 
Stödsamtal    Inte behövt hjälp Velat få hjälp  

Lotsning till socialtjänsten   Inte behövt hjälp Velat få hjälp 

Hjälp i kontakten med polisen  Inte behövt hjälp Velat få hjälp 

Hjälp i kontakten med åklagare  Inte behövt hjälp Velat få hjälp 

Hjälp i kontakten med målsägandebiträde/advokat Inte behövt hjälp Velat få hjälp 

Hjälp i kontakten med sjukvård  Inte behövt hjälp Velat få hjälp 

Stöd i bostadssökande   Inte behövt hjälp Velat få hjälp 

Hjälp till kontakt för annan behandling  Inte behövt hjälp Velat få hjälp 

Hjälp i kontakt med kvinnojour  Inte behövt hjälp Velat få hjälp 

Stöd i samband med rättegången  Inte behövt hjälp Velat få hjälp 

 
 
13 c. Är det något annat du fått hjälp med som du v ill nämna?  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 



13 d. Är det något annat du inte fått hjälp med som du vill nämna? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
14. Tycker du att personalen på RVC haft tillräckli g kunskap om hur det är att 
bli utsatt för våld för att kunna hjälpa dig? 
 
 Ja  Nej  Vet ej 
 
 
 
15. Tycker du att personalen på RVC haft tillräckli g kunskap om övriga 
myndigheter och stödverksamheter för att kunna hjäl pa dig? 
 
 Ja  Nej  Vet ej 
 

16. Tycker du att personalen på RVC har haft tillrä ckligt med tid för att kunna 
hjälpa dig? 
 
 Ja  Nej  Vet ej 

17. Anser du att RVC har gett dig det stöd du behöv t för att medverka i 
rättsprocessen – det vill säga i kontakten med poli s, åklagare och vid 
rättegången? 
 
 Ja  Nej  Vet ej 

 

18. Vad har varit till mest hjälp för dig på RVC? Du kan bara välja ett altern ativ! 

 Att du har fått någon att prata med  

 Att du har fått stöd i samband med rättegången 

 Att du har fått stöd i kontakt med polis och åklagare 

 Att du har fått stöd i kontakt med socialtjänsten 

 Att du har fått hjälp att hitta samtalsstöd/behandling 

 Annat:___________________________________ 

 
19. På det stora hela hur nöjd är du med hjälpen på  RVC? Ange en siffra på 
skalan där 1 är ”Mycket missnöjd” och 6 är ”Mycket nöjd”. 
 

 

 1 2 3 4 5 6 
           Mycket missnöjd                             Mycket nöjd 

 

 

Jättetack för att du tog dig tid att besvara enkäten! 

Lägg den i det bifogade svarskuvertet och lägg på b revlådan så snart du kan. 



 

 
 
 
 
 
 

Utvärdering av  
Relationsvåldscentrum 2008 

- andra verksamhetsåret 

ENKÄT TILL PERSONAL 
Brukarenkät 2008 

Relationsvåldscentrum genomgår utvärdering av forskare på Ersta Sköndal högskola. 
Ansvarig forskningsassistent heter Veronica Ekström och forskningsledare för 
utvärderingen är Lena Berg, fil dr i sociologi. 
 
En del i utvärderingen är att genomföra en enkätundersökning med de organisationer 
som RVC samverkar med. Svaren kommer att ge viktig kunskap om hur 
implementeringen av RVC har fungerat och hur RVC kan förbättra sitt arbete. Enkäten 
skall besvaras av dig som har samarbetat med RVC. 
 
Du svarar anonymt, men alla enkäter har en sorteringskod så att vi kan hålla reda på 
hur många som har skickat in sina svar så att vi kan skicka påminnelser om det 
behövs. Alla svar kommer att sammanställas och användas av RVC för att förbättra 
verksamheten.  
 
Enkäten besvaras genom att man skriver ett kryss vid ett svarsalternativ på varje fråga. 
Man kan bara välja ett svarsalternativ per fråga. En del frågor innehåller följdfrågor 
med öppna svarsalternativ där du med egna ord ska skriva ditt svar på raderna. Skriv 
på baksidan av pappret om du inte får plats. Försök att skriva tydligt. 
 
När du har fyllt i enkäten postar du den till Ersta Sköndal högskola, Veronica 
Ekström, Box 441, 128 06 SKÖNDAL senast 2008-11-30. 
 

 
Jättetack för din medverkan! 

 
 
 

 

  

 
Sorteringskod  

 
1. Vilken typ av enhet arbetar du på? 
 
 Personsäkerhetsgruppen 
 
  Joursektionen 
 
 Utryckningen 
 
 NÄPO 
 
 Receptionen 
 
 Relationsvåldsgruppen 
 
 Jobbade tidigare på enhet där jag arbetade med relationsvåldsbrott 
 
 Annat, ange vilken typ:____________________________________ 
 
 
 
2. Hur många av de personer du mött i ditt arbete – som varit utsatta för 
relationsvåldsbrott – har fått eller haft en stödkontakt med RVC?  
 

Inga alls – har bara haft kontakt i allmänna frågor En person 
 

Två – fem personer Sex – tio personer 
  

     Fler än tio personer                 Vet ej 
 
 
3. Anser du att du har fått tillräcklig information  om RVC:s verksamhet? 
 

Ja        Ja, till viss del    Nej       Vet ej  

 
Om du svarat nej, ange vad ni behöver mer information om: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 

  

4. Anser du att RVC erbjuder det som målsäganden är i behov av? 
 
 

Ja       Ja, till viss del    Nej       Vet ej  

Om du svarat nej eller till viss del, ange vad som behövs mer av eller saknas: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
5. Ange i vilken mån du håller med om följande påståenden genom att sätta kryss 
i en av rutorna efter respektive påstående: 
 
        Instämmer… 

Helt  Delvis Inte alls Vet ej
 
Jag använder RVC som ett bollplank. 
 
De våldsutsatta kvinnorna kommer ofta 
med frågor som vi poliser inte riktigt 
kan svara på. Vi kan då hänvisa dem 
till RVC som har bättre kunskap. 
 
RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna 
får bättre kunskap om rättsprocessen.  
 
RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna 
får bättre psykosocialt stöd.  
 
Kvinnor som varit i kontakt med RVC 
är bättre förberedda inför förhören.  
 
Brottsutredningen blir bättre om RVC 
är inkopplade i ärendet. 
 
Det är lätt att samarbeta med RVC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag har förtroende för RVC och känner  
mig därför trygg när jag hänvisar 
kvinnor till dem. 
 
RVC avlastar mig i mitt arbete. 
 
Det är svårt att hinna med att ge  
våldsutsatta kvinnor det stöd de  
behöver. 
 
6. Anser du att RVC bidrar till att du blir mer eff ektiv i ditt arbete? 
 

Ja                Ja, till viss del    Nej       Vet ej  
 

Om du svarat ja eller till viss del, ange på vilket sätt RVC påverkat: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
7. På det stora hela hur nöjd är du med verksamheten på RVC? Ange en siffra på 
skalan där 1 är ”Mycket missnöjd” och 6 är ”Mycket nöjd”. Sätt ett kryss på 
raden eller ringa in en siffra. 
 

     1        2   3     4       5         6 
           Mycket missnöjd                                     Mycket nöjd 

 
8. Anser du att de våldsutsatta kvinnorna i dagsläget kan få motsvarande stöd 
som RVC ger från någon annan (dig och dina kollegor, någon annan myndighet 
eller organisation)? 
 

   Ja                Ja, till viss del    Nej       Vet ej  
 
 
9. Slutligen, är det någonting annat du vill skall komma fram i utvärderingen – 
saker som är bra, mindre bra, dåliga eller något övrigt du funderat över i 
samband med RVC? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Utvärdering av  
Relationsvåldscentrum 2008 – 

Andra projektåret 

ENKÄT TILL PERSONAL 
Brukarenkät 2008 

Relationsvåldscentrum genomgår utvärdering av forskare på Ersta Sköndal högskola. 
Ansvarig forskningsassistent heter Veronica Ekström och forskningsledare för 
utvärderingen är Lena Berg, fil dr i sociologi. 
 
En del i utvärderingen är att genomföra en enkätundersökning med de organisationer 
som RVC samverkar med. Svaren kommer att ge viktig kunskap om hur 
implementeringen av RVC har fungerat och hur RVC kan förbättra sitt arbete. Enkäten 
skall besvaras av dig som har samarbetat med RVC. 
 
Du svarar anonymt, men alla enkäter har en sorteringskod så att vi kan hålla reda på 
vilka enheter som har skickat in sina svar så att vi kan skicka påminnelser om det 
behövs. Alla svar kommer att sammanställas och användas av RVC för att förbättra 
verksamheten.  
 
Enkäten besvaras genom att man skriver ett kryss vid ett svarsalternativ på varje fråga. 
Man kan bara välja ett svarsalternativ per fråga. En del frågor innehåller följdfrågor 
med öppna svarsalternativ där du med egna ord ska skriva ditt svar på raderna. Skriv 
på baksidan av pappret om du inte får plats. Försök att skriva tydligt. 
 
När du har fyllt i enkäten postar du den till Ersta Sköndal högskola, Veronica 
Ekström, Box 441, 128 06 SKÖNDAL senast 2008-11-30. 
 
 

Jättetack för din medverkan! 
 
 
 

 

 

 
Sorteringskod  

 
1. Vilken typ av enhet arbetar du på? 
 
   Barn-, ungdom, eller familjenhet 
 
   Ekonomiskt bistånd/arbetsmarknad 
 
   Vuxen/missbruk 
 
   Kvinnofridsenhet/team eller liknande 
 
   Annat, ange vilken typ:_____________________________________ 
 
 
2. Hur många av de personer du mött i ditt arbete – som har varit utsatta för 
relationsvåldsbrott – har fått eller haft en stödkontakt på RVC?  
 

Inga alls – har bara haft kontakt i allmänna frågor En person 
 

Två – fem personer Sex – tio personer 
 
Fler än tio personer Vet ej 

 
 
3. Anser du att du har fått tillräcklig information  om RVC:s verksamhet? 
 

Ja   Ja, till viss del  Nej   Vet ej  

 
Om du svarat nej, ange vad ni behöver mer information om: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
4. Anser du att RVC erbjuder det som dina klienter är i behov av? 
 
 

Ja   Ja, till viss del  Nej   Vet ej  

 



 

 

Om du svarat nej eller till viss del, ange vad som behövs mer av eller saknas: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
 
5. Ange i vilken mån du håller med om följande påståenden genom att sätta ett 
kryss i en av rutorna på respektive påstående: 
 
         Instämmer… 

Helt  Delvis Inte alls  Vet ej
 
Jag använder RVC som ett bollplank. 
 
De våldsutsatta kvinnorna kommer ofta 
med frågor om rättsprocessen som vi 
på socialtjänsten inte riktigt kan svara 
på. Vi kan då hänvisa dem till RVC som 
har närmare kontakt med polis och 
åklagare. 
 
RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna 
får bättre kunskap om rättsprocessen.  
 
RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna 
får bättre psykosocialt stöd. 
 
RVC tar hand om kvinnor som vi 
annars skulle ha fått till socialtjänsten. 
 
Det är svårt att hinna med att ge 
våldsutsatta kvinnor det stöd de 
behöver.  
 
Genom RVC kommer vi idag i kontakt 
med kvinnor vi tidigare inte nådde. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det är lätt att samarbeta med RVC. 
 
RVC avlastar mig i mitt arbete. 
 
 
 
 
6: Anser du att RVC bidrar till att du blir mer eff ektiv i ditt arbete? 
 

Ja  Ja, till viss del   Nej   Vet ej  
  

Om du svarat ja, ange på vilket sätt RVC har bidragit: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  
7. På det stora hela hur nöjd är du med verksamheten på RVC? Ange en siffra på 
skalan där 1 är ”Mycket missnöjd” och 6 är ”Mycket nöjd”. Sätt ett kryss på 
raden eller ringa in en siffra. 
 

 

     1        2   3     4       5          6 
          Mycket missnöjd                               Mycket nöjd 

 
8. Anser du att de våldsutsatta kvinnorna i dagsläget kan få motsvarande stöd 
som RVC ger från någon annan (dig och dina kollegor, någon annan myndighet 
eller organisation)? 
 

  Ja   Ja, till viss del    Nej   Vet ej  
 
 
9. Slutligen, är det någonting annat du vill skall komma fram i utvärderingen – 
saker som är bra, mindre bra, dåliga eller något övrigt du funderat över i 
samband med RVC? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Utvärdering av  
Relationsvåldscentrum 2008 

- andra verksamhetsåret 

ENKÄT TILL PERSONAL 
Brukarenkät 2008 

Relationsvåldscentrum genomgår utvärdering av forskare på Ersta Sköndal högskola. 
Ansvarig forskningsassistent heter Veronica Ekström och forskningsledare för 
utvärderingen är Lena Berg, fil dr i sociologi. 
 
En del i utvärderingen är att genomföra en enkätundersökning med de organisationer 
som RVC samverkar med. Svaren kommer att ge viktig kunskap om hur 
implementeringen av RVC har fungerat och hur RVC kan förbättra sitt arbete. Enkäten 
skall besvaras av dig som har samarbetat med RVC. 
 
Du svarar anonymt, men alla enkäter har en sorteringskod så att vi kan hålla reda på 
hur många som har skickat in sina svar så att vi kan skicka påminnelser om det 
behövs. Alla svar kommer att sammanställas och användas av RVC för att förbättra 
verksamheten.  
 
Enkäten besvaras genom att man skriver ett kryss vid ett svarsalternativ på varje fråga. 
Man kan bara välja ett svarsalternativ per fråga. En del frågor innehåller följdfrågor 
med öppna svarsalternativ där du med egna ord ska skriva ditt svar på raderna. Skriv 
på baksidan av pappret om du inte får plats. Försök att skriva tydligt. 
 
När du har fyllt i enkäten postar du den till Ersta Sköndal högskola, Veronica 
Ekström, Box 441, 128 06 SKÖNDAL senast 2008-11-30. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sorteringskod  

 
 
 
1. Hur många av de personer som du har mött i ditt arbete – som varit utsatta för 
relationsvåldsbrott – har fått eller haft en stödkontakt på RVC?  
 

Inga alls – har bara haft kontakt i allmänna frågor En person 
 

Två – fem personer Sex – tio personer  
  
     Fler än tio personer                    Vet ej  
 
 
2. Anser du att du har fått tillräcklig information  om RVC:s verksamhet? 
 

Ja        Ja, till viss del    Nej       Vet ej  

 
Om du svarat nej, ange vad ni behöver mer information om: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
3. Anser du att RVC erbjuder det som målsäganden behöver? 
 
 

Ja       Ja, till viss del    Nej       Vet ej  

 

Om du svarat nej eller till viss del, ange vad som behövs mer av eller saknas: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 



 

 

 
 
4. Ange i vilken mån du håller med om följande fem påståenden: 
 
 
         Instämmer… 
 
         Helt  Delvis Inte alls   Vet ej
 
Jag använder RVC som ett bollplank. 
 
RVC gör att de våldsutsatta kvinnorna 
får bättre stöd under rättsprocessen. 
 
När RVC deltar på rättegångar stärker 
det målsäganden.  
 
Det är lätt att samarbeta med RVC. 
 
RVC avlastar mig i mitt arbete. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Anser du att RVC bidrar till att du blir mer eff ektiv i ditt arbete? 
 

Ja        Ja, till viss del     Nej  Vet ej  
  

Om du svarat ja eller till viss del, ange på vilket sätt RVC påverkat: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
6. På det stora hela hur nöjd är du med verksamheten på RVC? Ange en siffra på 
skalan där 1 är ”Mycket missnöjd” och 6 är ”Mycket nöjd”. Sätt ett kryss på 
raden eller ringa in en siffra. 
 

 

     1        2          3     4       5          6 
           Mycket missnöjd                                Mycket nöjd 

 
 

7. Anser du att de våldsutsatta kvinnorna i dagsläget kan få motsvarande stöd 
som RVC ger från någon annan (dig och dina kollegor, någon annan myndighet 
eller organisation)? 
 

      Ja   Ja, till viss del        Nej  Vet ej 
 
 
 
8. Slutligen, är det någonting annat du vill skall komma fram i utvärderingen – 
saker som är bra, mindre bra, dåliga eller något övrigt du funderat över i 
samband med RVC? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

Jättetack för din medverkan.  
Senast den 30 november måste vi ha ditt svar. 


