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Förord  

Att vilja se och våga fråga 

 

Att inte behöva bli utsatt för våld är en mänsklig rättighet för alla! Oavsett kön, ålder, 

sexuell läggning, funktionsförmåga, könsidentitet, religion och ursprung. Men vi vet 

genom flertal studier att det är en rättighet som kränks dagligen, inte minst den 

undersökning som vi själva gjorde här i Gävle år 2014. Ett systematiskt och 

kunskapsbaserat arbete för att förebygga våld är inte en valmöjlighet utan en 

nödvändighet. Och att driva utveckling och höja kunskapen i hela kommunen är en 

skyldighet, en skyldighet gentemot alla de medborgare som möter våld i nära relationer. 

Den undersökning vi själva gjorde indikerade att från september 2013 till september 2014 

var det drygt 10 procent av kvinnorna och knappt 10 procent av männen som utsatts för 

våld i nära relationer. Skrämmande höga siffror i nutid! 

Att arbeta våldsförebyggande kräver samarbete och att flera olika perspektiv och 

kunskapstraditioner länkas samman till en helhet med en gemensam vision om att våldet 

ska upphöra. 

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor, 

män och barn som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.  

Men ett kommunövergripande arbete krävs för nå visionen.   

Det kommer att krävas mod, uthållighet och en vilja att söka nya vägar för att nå upp till 

målet att ingen i Gävle kommun ska utsättas för våld i nära relationer. Det är detta som 

den här rapporten handlar om. 

 

 

 

 

Mats Collin 

Förvaltningschef 

Socialtjänst Gävle 
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Sammanfattning 
 

Syftet med rapporten Gävle kommuns arbete mot våld i nära relationer är att 

ge en sammanfattad bild av kommunens pågående arbete mot våld i nära 

relationer samt ge förslag till fortsatta utvecklingsinsatser och organisering av 

arbetet med våld i nära relationer. Rapporten är en av de beställda 

leveranserna i det kommunövergripande projektet Våld i nära relationer, ett 

projekt som beviljats av kommunstyrelsen.  

Rapporten ger en beskrivning av det arbete som äger rum gällande våld i nära 

relationer i Gävle kommun, den lyfter även fram identifierade behov och 

förbättringsområden. Utifrån en analys av kartläggningen ger rapporten också 

förslag till fortsatta utvecklingsinsatser och förslag till organisering av arbetet 

med våld i nära relationer. 

De uppgifter som rapporten vilar på kommer från intervjuer som gjorts med 

medarbetare och chefer på några av kommunens förvaltningar samt med andra 

aktörer som kommunen samverkar med, så som olika frivilligorganisationer och 

myndigheter. Inledningsvis var planen att samtliga kommunens förvaltningar 

och bolag skulle ingå i kartläggningen. Det visade sig dock endast vara tre av 

kommunens förvaltningar som ansåg sig arbeta aktivt med våld i nära 

relationer. Till grund för analysen finns även två statliga utredningar1, av stor 

betydelse på området. 

 

Rapportens sammanfattade slutsatser:   

 Styrning och rutiner - Det efterfrågas i det stödjande arbetet med våld i 

nära relationer tydligare styrning, såväl på politisk- som på ledningsnivå 

samt tydligare rutiner i bemötandet och rutiner för att våga fråga om 

våld i nära relation. Detta bör beaktas i kommunens förvaltningar och 

bolags verksamheter. 

 Kunskapshöjande insatser - Utbildningsinsatser och att kunskapen tas 
tillvara ses som en nyckel till framgång i arbetet med våld i nära 
relationer liksom ökad kännedom om särskilt utsatta grupper, kunskap 
om våldsutövarna samt metoder och arbetssätt för att särskilt möta 
dessa. 

 Organiserad och kontinuerlig samverkan med tydliga mandat -  
Systematik, tydligare och ökad kontinuitet i samverkan, behov av 
synkronisering samt tydligare processflöden ses som viktiga i redan 
etablerade samarbeten. En ökad samverkan över verksamhetsgränser 
ses som en mycket viktig framgångsfaktor i arbetet. 

 Minska kontaktytorna - För den som blivit utsatt för våld i nära relation 
måste antalet kontaktytor med olika verksamheter minska och 
samordningen mellan och inom dessa öka. 

                                                           
1 SOU 2014:49 och SOU 2015:55 
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 Särskilt utsatta grupper - Särskilt utsatta grupper löper större risk att 
utsättas för våld och konsekvenserna riskerar att bli större, därför bör 
särskilda satsningar göras på dessa. 

 Satsning på förövarna - Att arbeta med att bryta destruktiva 
beteenden är ett av de viktigaste sätten att på sikt minska våld i nära 
relationer, därför bör en satsning på förövare göras.  

 Tidigt och långsiktigt förebyggande arbete – Då mäns våld mot kvinnor 
inte minskar trots att stora insatser görs i arbetet mot våld i nära 
relationer uppmärksammas nödvändigheten av långsiktiga insatser för 
bred och tidig våldsprevention.  
 

För att fortsätta utvecklingsarbetet med våld i nära relationer föreslås att;  

 En kommunövergripande samordnare tillsätts i Gävle kommun med 

uppdrag att arbeta kunskapshöjande och samordnande avseende våld i 

nära relationer och våld och förtryck i hedersrelaterat kontext. 

 Att etablera tydligare samverkansforum.  

 Att uppdrag ges för att fortsatt utveckla det våldspreventiva arbetet 

med En kommun fri från våld i kommunen. 

 Att genomföra medborgarundersökning om våld i nära relationer vart 

tredje år. 
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1. Inledning  

Jag försöker glömma men jag kan inte glömma… 
Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem, ett allvarligt brott, 
och en viktig folkhälsofråga. Ytterst är det en fråga om allas lika värde och 
mänskliga rättigheter. Medborgarundersökningen om våld i nära relationer 
som genomfördes av Gävle kommun 2014 visar att 34 procent av gävleborna 
någon gång utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt försummelse. I 
absoluta tal motsvarar det omkring 25 800 personer. Närmare bestämt har fyra 
av tio kvinnor (ca 40 %) och var fjärde man (ca 25 %) i Gävle varit utsatt någon 
gång under livet. I de flesta fall tog den utsatta inte kontakt med polis, 
socialtjänst, familjecentral, krismottagning eller annan myndighet. 
Undersökningen visar också att var fjärde kvinna i åldern 18-35 år under det 
senaste året utsatts för våld i nära relation. 10 procent av kvinnorna har någon 
gång i livet utsatts för upprepat fysisk våld och 5 procent har utsatts för 
upprepat sexuellt våld av sin nuvarande eller före detta partner, det motsvarar 
4000 respektive 1900 kvinnor i Gävle. För att läsa resultatet av 
medborgarundersökningen finns rapporten Jag försöker att glömma, men jag 
kan inte glömma i sin helhet på Gävle kommuns hemsida, under Omsorg & 
hjälp, Våld och hot.2 

Så risken att du som läser resultatet i den undersökningen själv har blivit utsatt 
för kränkningar och våld i en nära relation är stor. Särskilt om du är kvinna. Att 
du känner någon som utsatts av en partner eller före detta partner är nära på 
självklart. Resultaten från ovan nämnda undersökning ligger nu till grund för 
det fortsatta kommunövergripande arbetet med våld i nära relationer. Genom 
lokal kunskap om våldets omfattning och karaktär finns nu goda förutsättningar 
att synliggöra problematiken för att vidta lämpliga åtgärder.   

 

2. Bakgrund  
 

Uppdrag – ingen ska utsättas för våld 
Gävle kommun har bestämt sig, 2013 beslutade kommunfullmäktige om ett 
strategiskt och kommunövergripande arbete mot våld i nära relationer 
(förkortas hädanefter VINR). Det innebär att Gävle kommunkoncern ska skapa 
förutsättningar för att ingen ska utsättas för våld i nära relationer, med särskilt 
fokus på mäns våld mot kvinnor.3 Gävle ska alltså göra sitt för att leva upp till 
det fjärde nationella jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor 
ska upphöra.  

I kommunplanen åren 2014-2016 framgår att det är viktigt för Gävle kommun 
att människor känner sig trygga och säkra på att kommunen fortsätter förbättra 

                                                           
2 http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Vald-och-hot/  

3 Direktiv våld i nära relationer beslutades i kommunstyrelsen 2014 (dnr:14KS36) 

http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Vald-och-hot/
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möjligheterna till ett rikt liv. Detta arbete innebär bland annat att motverka 
våld i nära relationer.  

År 2013-2016 gavs Socialnämnden i uppdrag att genomföra ett 
kommunövergripande utvecklingsarbete rörande våld i nära relationer. Arbetet 
genomförs i projektform i samarbete med kommunledningskontoret med en 
särskild projektledare under perioden. En styrgrupp bestående av 
förvaltningschefen för Socialtjänst Gävle, samordnaren för våld i nära relationer 
inom Socialtjänst Gävle samt kommunens strateger för jämställdhet samt 
folkhälsa har uppdraget att leda det strategiska arbetet och att kartlägga 
våldets omfattning. Styrgruppen har beställt två rapporter, den första som 
utkom 2015 fokuserar på omfattning och karaktär av våld i nära relationer i 
Gävle kommun. Den andra är rapporten är denna, vars syfte är att 
sammanfatta kommunens pågående arbete mot våld i nära relationer samt ge 
förslag till fortsatta utvecklingsinsatser och organisering av arbetet med VINR. 

Projektet VINR har även haft till uppdrag att omvärldsbevaka nationell och 
internationell våldsprevention. I SOU 2015:55 med förslag till nationell strategi 
mot mäns våld mot kvinnor framgår att mer fokus behöver läggas på våldets 
orsaker och förebyggande åtgärder. I det arbetet måste fler aktörer, exempelvis 
förskola och skola, delta aktivt i större utsträckning än tidigare. Att involvera 
pojkar och män i det främjande och förebyggande arbetet är också nödvändigt 
för att uppnå resultat4. 

År 2015 utökades projektets aktiviteter i och med att Gävle kommun ansökte 
om och blev referenskommun i det nationella projektet ”En kommun fri från 
våld” som finansieras av Allmänna arvsfonden. Sammantaget deltar sex 
kommuner, pilotkommunerna Borås och Västerås samt referenskommunerna 
Gävle, Ronneby, Upplands Väsby och Älvsjö. Deltagandet innebär bl.a. att den 
våldsförebyggande metoden MVP (Mentors in Violence Prevention) pilottestas i 
klasser på en gymnasieskola. Gällande projektet En kommun fri från våld så 
breddades också projekts uppdrag till att tydligare involvera fler förvaltningar i 
arbetet med VINR. Det påvisar vikten av ett kommunövergripande arbete och 
att det inte enkom är en enskild förvaltning som ska arbeta med sakområdet.  

Parallellt med det kommunövergripande arbetet startade Socialtjänst Gävle 
ytterligare ett projekt, Öppenvårdsmottagning Våld i nära relationer (ÖVINR) 
som är en ny verksamhetsform som bedrivs på försök i ett treårigt projekt. 
Mottagningen vänder sig till vuxna som utövar och utsätts för våld i nära 
relation samt till barn och unga som bevittnar och/eller utsätts för våld i nära 
relation. 

3. Syfte och avgränsning 
 

Syftet med denna rapport är att ge en lägesbeskrivning genom att beskriva det 
pågående arbetet i Gävle kommun gällande våld i nära relationer. Det 
innefattar även en kartläggning av samverkan med frivilligorganisationer, 
myndigheter m.m. Rapporten ska även utifrån analys av kartläggningen ge 

                                                           
4 SoU 2015:55  
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förslag till fortsatta utvecklingsinsatser och organisering av arbetet med VINR i 
Gävle kommun. 

Kartläggningen gällde inledningsvis samtliga kommunens förvaltningar och 
bolag. Efter inledande samtal med dessa visade det sig att det enbart fanns 
arbete på området våld i nära relationer i tre av kommunens förvaltningar och 
ett begynnande arbete i ett av bolagen. Kartläggningens resultat är således 
baserat på information från dessa samt på kommunens samverkansarbete som 
även inbegriper frivilligorganisationer, myndigheter m.m.  

Metodbeskrivning  
Resultaten i denna rapport bygger på de intervjuer som gjorts med 
förvaltningar i Gävle kommun samt med externa myndigheter och 
organisationer som på något sätt arbetar med våld i nära relationer. Två statliga 
utredningar ligger också till grund, den ena är en utredning med förslag på 
nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor5. Den andra är ett betänkande 
med ett stort antal förslag, råd och uppmaningar riktade till beslutsfattare och 
alla andra i samhällets olika verksamheter som arbetar med våld i nära 
relationer.6 
 
Då projektledare för projektet våld i nära relationer (VINR) bytts ut under 

projektets gång har det dels inneburit en försening av rapporten och tolkningen 

av de tidigare genomförda intervjuerna har även försvårat kartläggningsarbetet 

och i sammanställningen av denna rapport.  

Definitioner  
Våld i nära relationer innebär våld som utövas av en närstående. Det finns 
ingen nationellt enhetlig definition som avses med VINR. Projektet och Gävle 
kommun antar den definition som Socialtjänst Gävle använder sig av. Våldet 
kan finnas i olika slags nära relationer såsom mellan makar, sambor, särbor, 
partner, mellan föräldrar/vårdnadshavare och barn samt mellan släktingar. 
Våldet finns i såväl hetero- som homosexuella förhållanden som i familje- och 
släktsystem där familjens heder går före individens önskningar och behov. 
Utgångspunkten för om någon ska betraktas som närstående eller inte är om 
det finns eller funnits en nära och förtroendefull relation mellan den som 
utövat våldet och den som utsatts för brottet. Våld i nära relation kan anta olika 
former psykiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld, hedersrelaterat våld, 
försummelse och ekonomiskt förtryck. 

I den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld 
och förtryck (SOU 2015:55) har det uppmärksammats att begreppet ”våld i nära 
relationer” riskerar att osynliggöra mycket annat våld som kvinnor och flickor 
drabbas av, till  exempel våldtäkt och sexuella övergrepp av en okänd 
gärningsman, arbetsplatsrelaterat våld, sexuella trakasserier, grooming, 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål7, liksom hedersrelaterat 
våld som utförs av ett kollektiv (såväl kvinnor som män).  
 

                                                           
5 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) 

6 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 
7 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, s 52 
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Mäns våld mot kvinnor - Gävle kommun fokuserar i projektet på våld i nära 
relationer (dnr: 14KS36), med fokus på mäns våld mot kvinnor, dels för att det 
är ett folkhälsoproblem och dels för att det är det yttersta uttrycket för 
ojämställdhet. Mäns våld mot kvinnor utgör ett hinder för jämställdhet och 
kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter. Gävle kommun har i de 
ordinarie verksamhetsuppdragen fokus på våld i nära relationer. 
 
I BRÅs nationella trygghetsundersökning8 uppger t.ex. totalt 16 procent av de 
som utsatts för misshandel under 2014 att gärningspersonen var närstående till 
offret. Att gärningspersonen är en närstående gäller för kvinnor i 37 procent av 
händelserna, medan motsvarande andel för män endast är 3 procent. I båda 
fallen utövas våldet främst  av män. När det gäller polisanmälda fall år 2009 var 
över 90 procent av de misstänkta gärningspersonerna män9. De flesta män 
utövar inte våld, men mäns våld mot kvinnor och mot andra män är utbrett.10 

Ett viktigt steg för att våldet ska upphöra är därför att undersöka orsaker till 
varför pojkar och män utövar våld och arbeta för jämställdhet generellt på alla 
plan.11   
 
Genusordning - Maskulinitetsforskningen har uppmärksammat kopplingen 
mellan maskulinintet och våld. Våld eller potentialen för att ta till våld kan 
framförallt för pojkar och män vara ett sätt att konstruera maskulinitet.12 

Forskningen lyfter vikten av att se och bryta den rådande genusordningen13 i 
samhället, som innebär att män och kvinnor samt det som anses manligt och 
kvinnligt hålls isär och ses som varandras motsatser. Vidare värderas det som 
män gör och det som anses manligt högre. Såväl kvinnor som män upprätthåller 
genusordningen och jämställdhetsarbete syftar till att bryta denna ordning. 
Först då kan ett jämställt samhälle uppnås. 
 

VINR – ett tvärsektoriellt område 
Den nationella jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män 
skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det fjärde 
jämställdhetspolitiska delmålet lyder: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till 
kroppslig integritet”. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor har haft hög prioritet 
inom den svenska jämställdhetspolitiken.  

Medvetenheten om våldets konsekvenser både för individ och samhälle och 
kunskapen om våld i nära relationer har ökat betydligt under många år. 
Föreskrifter, allmänna råd och lagar har tillkommit. Utvecklingsmedel har utgått 
från såväl Länsstyrelserna och Socialstyrelsen i syfte att främja utvecklingen på 
området.  
 

                                                           
8 https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-i-nara-relationer.html  

9http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Vald_i_nara_relation
er_amnesguide/  

10 Nationell strategi mot män våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, s 52 

11 Ibid 

12 Grupper, maskulinitet och våld, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, s5 

13 http://www.jamstall.nu/fakta/genussystem/  

https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-i-nara-relationer.html
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Vald_i_nara_relationer_amnesguide/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Vald_i_nara_relationer_amnesguide/
http://www.jamstall.nu/fakta/genussystem/
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Mycket har gjorts inom VINR och avsevärda resurser har avsatts under åren, 
såväl lokalt som nationellt. Svårlösta samhällsfrågor som VINR innebär ofta att 
det görs många försök att komma till rätta med problemen men att resultaten 
inte alltid får den effekt som en tänkt sig. Komplexa problem leder ofta till 
sökande efter snabba och enkla åtgärder som i det här fallet inriktas på 
symptomen snarare än att söka en djupare förståelse om våldets 
bakomliggande orsakeroch arbeta långsiktigt för en hållbar förändring.   
 
Det finns få definitiva lösningar, lärande och ständiga förbättringar är vägen 
framåt. De problem som finns i den här typen av komplexa samhällsområden 
har också egenskapen att de inte kan lösas en gång för alla.14 Problemen 
minskar eller ökar i omfattning. Det finns inte ett åtgärdspaket som kommer att 
leda till att allt våld upphör. Det finns inte en definitiv lösning på problemet att 
våldsutsatta väljer att avstå från att polisanmäla eller att våldsutövare inte 
söker hjälp innan våldet är ett faktum. Det finns inte en enkel lösning för de 
barn som lever med vuxna som utövar våld mot varandra. Flera av 
delproblemen handlar om att hitta bästa möjliga hanteringi den kontext som 
problemet uppstår.15 Ett ständigt lärande i form av kunskapshöjande insatser 
samt ett strukturerat arbete med ständiga förbättringar i form av långsiktig 
våldsprevention lokalt och regionalt är därför den viktiga vägen framåt.16 
 
Komplexiteten ställer också krav på helhetsyn och en gränsöverskridande 
kunskap och ledning. Områden som VINR är svåra att styra utifrån traditionell 
logik där olika avgränsade uppgifter fördelas på olika myndigheter eller 
enheter. Alla måste utgå från en helhetssyn och ha fler utgångspunkter än 
enbart det egna ansvarsområdet.17 I frågor som VINR och mäns våld mot 
kvinnor kan starka organisationsgränser vara ett hinder, utgångspunkten måste 
i stället vara att utgå från behovet hos dem som verksamheten är till för.18 
 
Området våld i nära relationer är tvärsektoriellt och spänner över flera 
politikområden såsom kriminal-, jämställdhets-, social-, folkhälso-, familje- och 
skolpolitik. 

Våldets kostnader  
Förutom det stort lidande som våldet orsakar enskilda personer så innebär det 
stora samhällskostnader. Nationellt beräknas mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer kosta samhället mer än tre miljarder kronor, motsvarande ca 40 000 
kronor per drabbad kvinna,19 en siffra som stiger med det dubbla eller mer om 
mäns övriga våld mot kvinnor, såsom olaga hot, stalkning och våldtäkt av okänd 
gärningsman inkluderas. Det är svårt att beräkna de samhällsekonomiska 
kostnaderna då anmälningsfrekvensen är låg. Kostnader som egentligen har en 
anknytning till mäns våld mot kvinnor kan även döljas i andra samhällsproblem 
som t.ex. arbetslöshet eller depression. Kunskap om omfattning och 

                                                           
14 Ibid 

15 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga, s43 

16 Ibid 

17 Ibid 

18 Ibid 

19 http://www.samtycke.nu/doc/sju_persp_valdtakt.pdf  (s.107) 

http://www.samtycke.nu/doc/sju_persp_valdtakt.pdf
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ekonomiska konsekvenser av problemet med VINR är viktigt för att samhället 
på ett konstruktivt och korrekt sätt ska kunna angripa det.   

Samhällskostnaderna brukar delas upp i direkta och indirekta kostnader där 
t.ex. direkta kostnader kan kopplas till rättsväsendet, sjukvård och psykiatri. De 
indirekta kostnaderna kommer från följderna av våldet så som fängelse för 
förövaren, sjukfrånvaro och minskad arbetsförmåga för den som blivit utsatt. 
Var femte vuxen kvinna i Sverige och var tjugonde man har t.ex. någon gång i 
sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det visar en ny studie från Nationellt 
centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.20 Undersökningen visar en tydlig 
koppling mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet. 
De som utsatts uppgav oftare än andra symtom på depression, riskbruk av 
alkohol och självskadebeteende någon gång senare i livet. I den gruppen var 
det också flera gånger vanligare att uppge symtom som kan tyda på 
posttraumatiskt stressyndrom. Även kroppsliga symtom som till exempel 
huvudvärk, smärta i axlar eller nacke, yrsel eller återkommande tarmbesvär var 
vanligare bland dem som utsatts för sexuellt våld jämfört med dem som inte 
utsatts.  Sammantaget med det ideella arbete som läggs ner av kvinno- och 
brottsofferjourer uppskattar Socialstyrelsen enbart de indirekta kostnaderna till 
drygt 700 miljoner kronor per år.21 

Det enskilda lidandet kostar så även Gävle kommun stora resurser. Ingen 
förvaltning förutom Socialtjänst Gävle har en särskild budget för arbetet varför 
våldets totala och därmed verkliga kostnader osynliggörs. De direkta 
kostnaderna för Socialtjänst Gävle i form av placeringar, skyddat boende, 
personalkostnader, bidrag till organisationer med mera uppgick 2015 till 11.2 
miljoner kronor. Lägg därtill de dolda kostnader som finns för kommunen, t.ex. 
handläggning av ärenden inom Utbildnings- och Omvårdnadsförvaltningarna, 
utbildningskostnader och personalkostnader i form av sjukskrivningar med 
mera.  

En konsekvens av våldet kan vara att den drabbade sjukskriver sig från arbete 
eller studier. I Gävle visar det sig att en av sex utsatta kvinnor har sjukskrivit sig 
på grund av våld i nära relationer.22 

 

4. Myndigheter med uppdrag avseende 
VINR 

 

Länsstyrelsen  
Av alla myndigheter har Länsstyrelsen det tydligaste uppdraget i att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra. Länsstyrelsens mål och återrapporteringskrav för 
uppdraget är att inom sitt ansvarsområde stödja samordningen i länen av 
insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar 
                                                           

20 http://www.nck.uu.se/NCK_press/Pressmeddelanden/v-ldsutsatta-har-s-mre-h-lsa-senare-i-livet/ 

21http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Valdets_kostnader_
amnesguide 

22 Jag försöker glömma, men kan inte glömma – en undersökning om våld i nära relationer Gävle kommun 2014 
s.8 

http://www.nck.uu.se/NCK_press/Pressmeddelanden/v-ldsutsatta-har-s-mre-h-lsa-senare-i-livet/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Valdets_kostnader_amnesguide
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Valdets_kostnader_amnesguide


11 

våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål. Länsstyrelsen erbjuder också kompetens- och metodstöd 
i arbetet mot mäns våld mot kvinnor till kommuner och ideella organisationer. I 
de tre storstadsregionerna har Länsstyrelserna ett gemensamt 
nationellt regeringsuppdrag att stödja  utvecklingen av skyddade boenden. 
2016 ges särskild prioritet till utvecklingen av skyddat boende för våldsutsatta 
kvinnor tillhörande särskilt utsatta grupper (S2015/07973/RS). Kommuner, 
kommunägda bolag samt idéburna organisationer kan söka utvecklingsmedel 
för detta.  
 

Socialstyrelsen  
Socialstyrelsen har ett uppdrag att varje år fördela utvecklingsmedel och ge 
kompetensstöd för arbetet mot våld i nära relationer, detta stöd utgör en del i 
arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Socialstyrelsen får av regeringen 
uppdraget att fördela, administrera och följa upp utvecklingsmedel om 109 000 
000 kronor i år, till kommuner, landsting och ideella föreningar som bedriver 
verksamhet på lokal nivå. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla 
arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, 
barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.23 Socialstyrelsen 
föreslår tillsammans med Länsstyrelserna och Uppsala universitet (NCK) hur 
kompetensstödet till kommunerna, landstingen och de ideella föreningarna bör 
utformas. 

 

5. Aktörer som arbetar med VINR inom 
Gävle kommun samt i samverkan med 
kommunen 

 

Följande kapitel inleds med en presentation av de aktörer som arbetar med 

våld i nära relationer internt i Gävle kommun samt i samverkan med 

kommunen.  

För att få en bild av det arbete och den samverkan som bedrivs på lokal nivå 
har representanter för olika verksamheter, enheter inom olika förvaltningar i 
Gävle kommun samt externa myndigheter och organisationer intervjuats. 
Intervjuerna genomfördes utifrån ett standardiserat frågeformulär med 
samtliga intervjudeltagare. Deltagarna fick beskriva sin verksamhet samt uppge 
styrkor och svagheter på området, behov av utbildning, om deras organisation 
för statistik avseende VINR, samverkansytor och vad de identifierar som viktiga 
framgångsfaktorer för samarbete.  
 

                                                           
23 https://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/utvecklingsmedelforarbetemotvald  

https://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/utvecklingsmedelforarbetemotvald
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Förvaltningars arbete med VINR inom Gävle 
kommun  
Nedan kommer särskilt de förvaltningar som arbetar med, eller kommer i 
kontakt med människor som utsätter eller är utsatta för VINR att presenteras. 
Chefer och medarbetare på Socialtjänst Gävle, Utbildning Gävle och 
Omvårdnad Gävle intervjuades om kommunens befintliga arbete med VINR. 
Samtliga intervjuer skedde på kommunens förvaltningar. Kompletterande 
material har inhämtats via mejl- och telefonintervju. Här följer en beskrivning 
av vilka förvaltningarna är samt vad de gör i sitt arbete. 

Socialtjänst Gävle – fyra av tio kvinnor och var fjärde man 
har någon gång varit utsatt för VINR  
2010 fick Gävle kommun och socialnämnden utvecklingsmedel från 
Länsstyrelsen som satsades på implementering och utveckling av rutiner enligt 
den framtagna samverkansplanen Frida. Ett allmänt förbättringsarbete inom 
området ”våld i nära relationer” i Socialtjänsten har också genomförts. Flera 
konkreta åtgärder och initiativ har tagits, vilka beskrivs nedan. 

Samordnare 
Socialtjänst Gävle har en heltidstjänst för VINR, vilket är avgörande för det 
arbete som bedrivs inom förvaltningen. I uppdraget ingår att fungera 
samordnande, såväl internt med t.ex. det interna nätverket ”Coachgruppen” 
som externt med FRIDA-gruppen, kommunens samverkansgrupp för att sprida 
kunskap, mm. Samordnaren ska utveckla insatser och stöd för de som är 
utsatta för våld och våldsutövare, samt verka för att det sker ett förebyggande 
och uppsökande arbete. Samordnaren deltar också i länsstyrelsens 
nätverksgrupper som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och 
prostitution & människohandel.  I uppdraget ingår det att på halvtid vara 
verksamhetsansvarig och projektledare för öppenvårdsmottagningen VINR.  

Projektet Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer (ÖVINR) 
Mottagningen öppnade 2014 som ett treårigt projekt och vänder sig till vuxna 
kvinnor som blivit utsatta för våld av närstående, vuxna som utsätter 
närstående för våld, barn och ungdomar som bevittnat och upplevt våld av 
närstående. Verksamheten erbjuder rådgivning, krisbearbetning, samtalsstöd 
och behandling. Besöken på mottagningen är kostnadsfria och personalen har 
tystnadsplikt. Projektet ÖVINR är inne på tredje och sista året nu och har en 
extern utvärderare via FoU Välfärd Region Gävleborg, som utvärderar 
verksamheten. Utvärderingen kommer att ligga till grund för ställningstagande 
för verksamhetens fortsättning. 

Coachgrupper mot våld i nära relationer 
Varje enhet på Socialtjänst Gävle utser minst en person (coach) att ingå i 
coachgruppen. Dessa har särskild kompetens inom området VINR med 
uppdraget att vara utvecklingsarbetets och kompetenshöjandets drivkraft på 
arbetsplatsen. Coachen ska tillsammans med enhetschef och kollegor upprätta 
rutiner och arbetsmetoder som passar för den enskilda arbetsplatsen, vara ett 
stöd till kollegor i det direkta arbetet, sprida information och kunskap på 
området, vara samordnarens länk ut i organisationen och delaktig i det 
fortsatta utvecklingsarbetet i socialtjänsten. Coachgruppen har varit aktiv sedan 
2012 och samordnaren ansvarar för och samordnar gruppen. Syftet med 
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coachgruppen är även att skapa en samverkan utifrån målgruppen VINR, mellan 
de olika enheterna på Socialtjänst Gävle. 

Coachgruppen har bl.a. varit med och tagit fram Socialtjänst Gävles 
handlingsplan och handbok i arbetet med VINR, underlag för utvecklandet av 
verksamheten Öppenvårdsmottagning VINR, bidragit till beslut och till 
framtagandet av jourlägenheter till målgruppen, kunskaps- och 
kompetenshöjandet på enheterna samt tagit fram enheternas handlingsplaner. 

Coacherna erbjuds regelbundet vidareutbildning inom området och en 
högskoleutbildning på 7,5 poäng erbjöds 2012/2013. 

Professionella inom socialtjänsten har även tillgång till länsstyrelsens 
samverkansgrupper och nätverk för hedersrelaterat våld (resursteamet Heder), 
våld i nära relationer (VINR) och nätverket för prostitution och människohandel 
(spetsgruppen POM). 

Omvårdnad Gävle – våldet går inte i pension 
Våld mot äldre har börjat uppmärksammas först på senare år. Förmodligen 
beror det på samhällets syn på  äldre som en homogen grupp. I stället för att 
vara kvinna eller man blir du din ålder. Detta bidrar till att osynliggöra våldet 
mot äldre24. Befintliga rutiner kan vara till hjälp. Såväl i lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), som i lex Sarah finns en skydlighet att 
rapportera missförhållanden och i det senare fallet utreda, dokumentera och 
avhjälpa eller undanröja missförhållande eller den påtagliga risken för ett 
missförhållande. Vidare ingår en skyldighet för den som bedriver verksamheten 
att rapportera allvarliga missförhållanden eller risk för sådana till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO).  
 
Omvårdnad Gävle gör i dagsläget ingen kartläggning på området VINR och 
svårigheten med att göra en omfångsundersökning är att de äldre som har 
insatser från Omvårdnadsförvaltningen inte motsvarar hela målgruppen. 

Enligt förvaltningen så finns det dock god kännedom om utsatthet för just VINR 
av mer generell karaktär. När någon är i beroendeställning, vilket man är om 
man har en funktionsnedsättning, är risken större att bli utsatt för övergrepp. 
Beroendeställningen ökar risken för att kontrolleras, för våld och kränkningar. 
Våldsutövaren kan vara någon som förutsätts ge hjälp och stöd vilket kan öka 
utsattheten och känslan av maktlöshet. Ibland är den våldsutövande den 
närstående som också för kvinnans talan utåt, vilket skapar extra beroende och 
minskade möjligheter att söka hjälp. I många äldre och funktionshindrade 
kvinnors liv finns ett stort antal personer som hon kan stå i beroendeställning 
till, exempelvis en kontaktperson, personligt ombud, boendestödjare, 
vårdbiträde, vårdare, personlig assistent, avlösare, elevassistent, färdtjänst, 
gode män och förvaltare.  

Att leva med någon som är demenssjuk eller beteendeförändrad kan skapa stor 
påfrestning på relationen och måendet. Risken är stor att man går över gränsen 
och tar till våld eller att utsättas för våld. Ett arbete med samtalsgrupper finns i 
verksamheten Anhörigcenters25 anhörigträffar. Där får anhöriga till kvinnor 

                                                           
24 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-4 

25 http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Anhoriga-och-frivilliga/Stod-till-anhoriga/Anhorigcenter/  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-4
http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Anhoriga-och-frivilliga/Stod-till-anhoriga/Anhorigcenter/
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som är eller varit utsatta för våld av sin partner ett stöd genom att träffa andra 
som är eller har varit i samma situation. Anhörigstöd erbjuder även vila och 
stöd till anhörig, korttidsboende för den sjuke, anhöriggrupper samt utbildning 
och information i form av anhörigutbildning. 

Omvårdnad Gävle har en ”Handlingsplan avseende stöd till våldsutsatta kvinnor 
och män inom Omvårdnad Gävles verksamhetsområde” som skrevs 2009. Det 
är en övergripande beskrivning över vad den enskilde kan få för hjälp från 
andra instanser. Planen ska ge den enskilde medarbetaren kunskaper om vilket 
förhållningssätt och arbetssätt man bör ha, samt vart man vänder sig för stöd 
och hjälp. Anmälan görs till Socialtjänst Gävle vid misstanke eller risk för 
utsatthet. Handlingsplanen har i skrivande stund inte reviderats sedan 2009. 

Utbildning Gävle – i varje klass finns ca två barn som 
bevittnat våld i hemmet 
Utbildning Gävle har ansvar att jobba främjande och förebyggande med barn 
och elever i skolan. Det innebär att arbeta med värdegrund, skolklimat, 
jämställdhet, mänskliga rättigheter, trygghet och sociala relationer liksom att 
göra hälsofrämjande insatser för att öka barnens välbefinnande så att de än 
bättre kan ta till sig av undervisning.26 

Förebyggande arbete mot våld handlar i förvaltningen om att identifiera, 
kartlägga och stävja risker, motverka kränkande behandling, diskriminering, 
trakasserier och ha nolltolerans mot våld. Det handlar också om att stärka 
förmågan hos förskolans och skolans personal att upptäcka, reagera och 
anmäla misstanke om att barn och elever utsätts för våld. De mer åtgärdande 
våldsförebyggande delarna i skolans uppdrag handlar om förmågan att 
upptäcka, reagera och anmäla till socialtjänsten vid risk för utsatthet och att 
samverka med andra instanser.  

Elevhälsans arbete är centralt för arbetet med VINR liksom en utvecklad 
samverkan mellan skola och socialtjänst, uppbyggda rutiner och tydliggjorda 
processer. Genom bra samverkan kan förskolans och skolans personal bli bättre 
rustade i att arbeta våldsförebyggande och vara tydliga gentemot 
vårdnadshavare om skolans ansvar, orosanmälan, hur samverkan med 
socialtjänsten går till osv. 

Utbildning Gävle har rutiner för hur lärare och skolans elevhälsoteam jobbar 
när de identifierat barn med särskilda behov, där barn som lever med våld kan 
upptäckas. För att se och åtgärda särskilda behov finns en arbetsprocess i 
förvaltningen som ska genomsyra elevers lärande och utveckling.27  
Se följande modell: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 26 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck 2015:55 s127 

27 Utbildning Gävle - Skolans plan för särskilt stöd 120515 
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Arbetsprocess för att upptäcka och åtgärda elevers särskilda behov 

 
Processen börjar alltid hos den personal som uppmärksammat att en elev inte 
befaras nå de lägst uppställda kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter 
som kan leda till större problem på sikt. Elevhälsan kan konsulteras i alla steg 
och samråd sker med elev samt vårdnadshavare under hela processen.28 Enligt 
skollagen ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 
kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser.29  

 

I samverkan med Gävle kommun om VINR 
Gävle kommun samarbetar inom kommunen verksamheter emellan och med 

andra aktörer i arbetet mot VINR. Samverkan sker på flera nivåer, bl.a. med 

myndigheter som t.ex. polisen, med Region Gävleborg och med olika 

organisationer som t.ex. kvinnojouren. Här följer en redogörelse för det 

organiserade samarbete som finns på området. 

Samverkan mellan Socialtjänst Gävle och 
Kommunledningskontoret - Det kommunövergripande 
projektet VINR  
I samverkan har Socialtjänst Gävle och Kommunledningskontoret inom ramen 

för det tidsbegränsade, kommunövergripande projektet VINR lyft frågan på en 

strukturell och kommunövergripande nivå i Gävle kommun. Det har gjorts 

utifrån direktiv för Projekt våld i nära relationer (Dnr:14KS36) med uppdraget 

att genomföra ett kommunövergripande utvecklingsarbete rörande våld i nära 

relationer. Flera konkreta uppdrag har genomförts, vilka beskrivs nedan. 

                                                           
28 Ibid 

29 Socialstyrelsen – vägledning för elevhälsan 2014 
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Material 
Rapporten ”Jag försöker glömma, men jag kan inte glömma” har utarbetats30. 

En enkät skickades ut till 3000 gävlebor med frågor om omfattning och karaktär 
av våld i nära relationer. Rapporten ligger i sin helhet på Gävle kommuns 
hemsida31  
Det har producerats en handbok och ett utbildningsmaterial om att våga fråga 
och agera då en medarbetare kan vara utsatt för våld i nära relationer. Arbetet 
gjordes i samverkan med representanter från flera av kommunens förvaltningar 
och bolag i en arbetsgrupp. Materialet riktar sig i första hand till chefer och HR-
personal32. Utbildningsinsatser genomfördes hösten 2015 för chefer och HR-
personal och utbildningstillfällen även anordnats 2016. 
 

Kommunikation 
För att bryta tystnaden om våld i nära relationer är det viktigt att arbeta 
förebyggande med information, föreläsningar och opinionsbildande samtal 
med medborgare generellt. I juni 2014 utfördes den första 
informationsinsatsen på Gallerian Nian i Gävle och den 25 november, på 
Internationella dagen mot våld mot kvinnor, gjordes ytterligare en insats på 
Stadsbiblioteket. Då presenterades resultatet från rapporten Jag försöker 
glömma, men jag kan inte glömma. Maskulinitetsperspektivet lyftes i detta 
sammanhang och det genomfördes även kunskapshöjande insatser gällande de 
särskilt utsatta grupperna, så som barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 
I maj 2015 samordnade projektet så att Grinden, Öppenvårdsmottagningen och 
Rädda barnen informerade om sina verksamheter och om barnkonventionen på 
GD/GIF-olympiaden i Gävle. Projektet har också försökt att synliggöra frågorna i 
lokalmedia några gånger, senast i januari 2016 tillsammans med ungdomar som 
diskuterade frågan om sexuellt ofredande33.  
 
Mediekampanjer för att förändra sociala och kulturella normer är 
internationellt sett de vanligaste strategierna för att förebygga våld i nära 
relationer och sexuellt våld.34 
 

Tidigt våldsförebyggande 
Projektet VINR har under hösten 2015 inlett ett pilotprojekt med tidig 
våldsprevention. Detta i samarbete med organisationen Män för jämställdhet 
(Mfj) och det nationella projektet En kommun fri från våld. Gävle kommun var i 
ett tidigt skede med i diskussionen om det nationella projektet som startades 
för att överföra våldspreventiva metoder, bland annat programmet Mentors in 
violence prevention (MVP) från USA till svensk kontext. MVP innebär metoder 
som ska öka kunskapen och förändra stereotypa könsroller som kopplar 
samman maskulinitet och våldsutövande. Regeringen beslutade i april 2015 att 
ge Skolverket i uppdrag att utvärdera programmet. Skolverket har avsatt fyra 

                                                           
 

31 http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Vald-och-hot/  

32 https://ankaret.gavle.se/Kommunen/Medarbetarportalen/Utbildning/Chef--och-ledarutveckling/Vald-i-nara-
relationer/  

33 http://www.arbetarbladet.se/allmant/gastrikland/ett-nej-ar-ett-nej-redan-i-sandladan  

34 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, s 145 

http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Vald-och-hot/
https://ankaret.gavle.se/Kommunen/Medarbetarportalen/Utbildning/Chef--och-ledarutveckling/Vald-i-nara-relationer/
https://ankaret.gavle.se/Kommunen/Medarbetarportalen/Utbildning/Chef--och-ledarutveckling/Vald-i-nara-relationer/
http://www.arbetarbladet.se/allmant/gastrikland/ett-nej-ar-ett-nej-redan-i-sandladan
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miljoner kronor och anlitat forskare som utvärderar MVP under 2015-2017. 
Utvärderingen ska belysa pojkars och unga mäns samt flickors och unga 
kvinnors attityder och beteenden kopplat till pojkars och mäns våld mot flickor 
och kvinnor. 

I januari 2016 startades det första pilotförsöket i MVP-programmet i Gävle 
kommun med ca 120 elever på Borgarskolan. Arbetet med detta pilotprojekt 
gör tillsammans med Borgarskolan, Utbildning Gävle samt BiG – 
brottsförebyggarna i Gävle, STICKAN – kriscentrum för män och kommunens 
ungdomsstrateg. Syftet med att ha med professionella från olika verksamheter i 
kommunen, är att på sikt kunna skapa en organiserad kommunövergripande 
samverkan samt att sprida idéerna.  

Samverkan i Fridagruppen  
Gävle har en etablerad samverkansgrupp som kallas för Fridagruppen, den har 
funnits sedan mitten av 1990-talet. Den verkar för att synliggöra våld i nära 
relationer i Gävle kommun och att medvetandegöra problemen och behoven 
på en övergripande, strukturell nivå. Medverkande parter i Frida är Socialtjänst 
Gävle, Utbildning Gävle, Region Gävleborg; hälso- och sjukvård samt 
primärvård, polisen, Stickan- krismottagning för män, brottsofferjouren och 
kvinnojouren Blåklockan/tjejjouren Vulcana. 2010 undertecknade parterna en 
samverkansplan och gruppen har under en tid arbetat med en revidering av 
denna. Målgruppen är vuxna och barn som utsatts för våld av närstående och 
vuxna och barn som utsätter närstående för våld.  

I det reviderade underlaget finns tre målsättningar med samverkansforumet; 
Att analysera hur respektive parters insatser svarar upp mot behoven, att 
uppmärksamma och påverka politiker, beslutsfattare och de egna 
verksamheterna, samt att se till att våldsutsatta och våldsutövare blir 
uppmärksammade, får ett bra bemötande och riktad hjälp. För att nå 
målsättningen har gruppen identifierat vad som är viktigt för att lyckas med 
samverkan över myndighetsgränser. Representanterna bör ha god kunskap om 
varandras ansvarsområden, gruppen har regelbundna möten 2-3 gånger per 
termin, representanterna bidrar med erfarenhet, kunskap och identifiering av 
behov samt utvecklingsområden, årliga uppsatta mål och årlig uppföljning av 
dessa mål, en uppföljning av samverkansplanen görs vartannat år och vid behov 
revideras den.  

Gemensamma åtaganden är att informera om samverkansplanens innehåll, 
målsättning och uppgifter i den egna verksamheten eller organisationen samt 
informera allmänheten om samverkansformens uppdrag och arbete. 
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Varje part har även formulerat egna åtaganden, vilket sammanfattas i tabell. 

 

Samverkan med Region Gävleborg 
Länsstyrelsen har en samordnande funktion i länet och ska stödja länets 
kommuner i arbetet mot våld i nära relationer. Länsstyrelsen Gävleborg 
samordnar flera nätverk där representanter från tio kommuner ingår, bl.a. 
Gävle. Nätverket Våld i nära relationer (VINR)har fokus under 2016 på våld mot 

Åtagande för respektive deltagande organisation i Fridagruppen 

Socialtjänst Gävle: Våldsutsatta och våldsutövare ska erbjudas hjälp och stöd samt informeras om 

socialtjänstens öppenvårdsmottagning våld i nära relationer, Grinden som erbjuder stöd individuellt 

och i grupp för barn och ungdomar, Familjestödet, kvinnojouren Blåklockan, Stickan krismottagning 

för män och brottsofferjouren. 

Nyanställda ska informeras om socialtjänstens handlingsplan, handboken för arbetet med våld i nära 

relationer och Gävle kommuns samverkansplan. I varje arbetsgrupp ska det finnas upprättade rutiner 

i arbetet med våldsutsatta och våldsutövare i nära relationer. 

Utbildning Gävle: All personal ska ha god kännedom om sin anmälningsplikt till socialtjänsten. 

Personalen ska ha kunskap för att upptäcka barn och ungdomar som far illa, varit utsatta för eller 

bevittnat våld.  

Region Gävleborg, Hälso- och sjukvård, akutmottagningen Gävle: All personal skall erbjudas 

utbildning och kunskap om våld mot kvinnor. Kvinnan skall få ett professionellt omhändertagande 

och ett gott bemötande: Våga fråga och lyssna, dokumentera och fotografera. Hjälpa till i kontakt 

med kvinnojour, polis och eventuellt tolk, erbjuda kvinnan kuratorskontakt. Vid sexuella övergrepp se 

till att det alltid finns en akutgynekolog. Lägga in den utsatta på sjukhus om inga andra möjligheter 

finns.  

Region Gävleborg, primärvård barn- och familjehälsa, ungdomsmottagning och 

Barnmorskemottagning i Gävle: All personal ska ha kunskap om våld i nära relationer. Våldsutsatta 

ska få ett professionellt omhändertagande och bemötande: Våga fråga och lyssna, alla gravida 

kvinnor tillfrågas. Hjälpa till i kontakt med kvinnojour, krismottagning för män och polis, erbjuda 

kuratorskontakt. Hänvisa till specialistsjukvård vid behov.  

Polisen: Om möjligt ska samtliga barnförhör hållas på Barnahuset, samverkan med Stickan, 

krismottagningen för män ska utvecklas, öka och utveckla samarbetet med polisens 

personsäkerhetsenhet. Ärenden gällande brott i nära relation ska utredas vid Polisens 

familjevåldsrotel samt av särskild utpekad utredare på andra enheter.  

Brottsofferjouren: Ger stöd vid eventuell rättegång, ger medmänskligt akut stöd. Erbjuder praktisk 

hjälp med kontakter till myndigheter, försäkringsbolag med flera och hjälper till med 

skadeståndsfrågor.  

Kvinno-/tjejjouren i Gävle: Ger stödsamtal, enskilt eller i grupp, erbjuder praktiskt stöd och kan 

erbjuda skyddat boende med dagligt stöd. Hjälper till med kontakter och skrivelser till myndigheter 

eller andra organisationer som kan vara till hjälp för kvinnan, ger också stöd via chatt, mejl och 

telefon. Erbjuder taktilmassage och feministiskt självförsvar samt arrangerar föreläsningar.  

Stickan – krismottagningen för män: Erbjuder tid snabbt för individuella samtal med män i kris. Man 

arrangerar föreläsningar och gruppverksamhet mot våld i nära relationer. 
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äldre och personer med funktionsnedsättning. En resursgrupp har utbildats 
inom området hedersrelaterat våld och förtryck (resursteamet Heder) och de 
fungerar som kontaktpersoner för alla som arbetar med frågan35. Det finns 
också ett nätverk för prostitution och människohandel (spetsgruppen POM) 
samt nätverk med frivilliga organisationer. 

Samverkan mellan Region Gävleborg och Utbildning Gävle 
Sedan 2010 står det i såväl Socialtjänstlagen som Hälso- och sjukvårdslagen att 
en individuell plan ska upprättas när en enskild har behov av insatser från både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Gävleborgs län har gjort en särskild 
överenskommelse mellan kommunerna i Gävleborg och landstinget angående 
skolans möjlighet att kalla till Samordnad Individuell Planering, SIP, för att 
upprätta en plan för den enskilde36.  Målgruppen omfattar alla barn mellan 0 
till 18 år som behöver samordnad tvärprofessionell kompetens från både hälso- 
och sjukvården samt kommunens verksamheter. Förutom verksamheter som 
arbetar utifrån hälso-och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ingår även 
verksamheter som arbetar utifrån Skollagen som likvärdig part. Verksamheter 
som omfattas av skollagen har därmed möjlighet att kalla till SIP. Den omfattar 
även enskilda aktörer som en kommun eller Gävleborgs läns landsting slutit 
avtal med.  

 

Barnahus Gävleborg 
Barnahus Gävleborg har funnits sedan 2008 och är en samverkan mellan 
socialtjänsten i länets samtliga kommuner, polismyndigheten, 
åklagarmyndigheten och Region Gävleborg. Här sker samverkan under ett 
gemensamt tak vid utredningar som rör barn som misstänks vara utsatta för 
vålds- och fridsbrott eller sexuella övergrepp. Syftet är att anpassa förhör och 
undersökningar till barnen, att förbättra kvaliteten i utredningarna, öka 
kompetensen hos berörd personal samt förkorta utredningstiden. En 
utvärdering har visat att samverkan mellan polis och socialtjänst varit bra för de 
barn som misstänkts ha varit utsatta. Handläggningstiden och 
lagföringsfrekvensen har minskat. Men en utmaning är att det krävs ett visst 
befolkningsunderlag och en tillräcklig ärendemängd för att bygga upp de 
nödvändiga resurser och specialistkompetenser som ett sådant här initiativ 
kräver. Det innebär för glesbefolkade län som exempelvis Gävleborgs- och 
Dalarnas län att hela länet krävs som underlag, vilket i sin tur skapar en konflikt 
mellan specialisering och närhet.37 

Samverkan med kvinnojouren Blåklockan och 
brottsofferjouren 
Kvinno- och brottsofferjourerna utgör ofta ett viktigt komplement till det stöd 
som socialtjänsten kan ge kvinnan. Samverkan med dessa är därför en del av 
socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor. Om samarbetet fungerar bra 

                                                           
35 http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-
relationer/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/Pages/default.aspx  

36 
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/Jobba_med_oss/vardgivarportalen/halsoval/dokument_och_rutiner
/Samordnad_individuell_plan.pdf  

37 Utvärdering av baranahus – slutrapport, 2011:4 FOU välfärd, region Gävleborg, Kaj Gustavsson 

http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/Pages/default.aspx
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/Jobba_med_oss/vardgivarportalen/halsoval/dokument_och_rutiner/Samordnad_individuell_plan.pdf
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/Jobba_med_oss/vardgivarportalen/halsoval/dokument_och_rutiner/Samordnad_individuell_plan.pdf
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mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, brottsofferjour och kvinnojour ökar 
förutsättningarna att ge god hjälp till utsatta kvinnor.  

Samverkansavtal mellan Stickan, Blåklockan och 
Socialtjänst Gävle  
Krismottagningen för män, Stickan och kvinnojouren Blåklockan åtar sig i och 
med det avtal som reviderades 2014 att utföra insatser enligt Socialtjänstlagen. 
Åtaganden utifrån detta mellan Socialtjänst Gävle och dessa respektive 
föreningar beskrivs i avtalet, mycket är kopplat till kvalitetssäkring. I avtalet 
framkommer också vilken ekonomisk ersättning som socialtjänsten utbetalar. 

Gävle kommun samverkar även med andra verksamheter som på olika sätt 
arbetar med, eller berörs av arbetet med VINR så som bl.a. hälsocentralerna, 
tandläkare och Kriminalvården. 

 

6. Intervjupersonernas upplevelser av 
arbetet samt deras föreslag till 
förbättringsområden 

  

I följande kapitel redovisas de områden som framkommit som identifierade 

framgångsfaktorer i intervjuerna gällande arbetet med VINR. Utifrån 

intervjuerna med berörda förvaltningar och de aktörer som kommunen 

samverkar med lyfter intervjupersonerna områden där både positiva 

erfarenheter och förbättringsområden i arbetet med våld i nära relationer 

framkommer.  

Resultaten har ordnats i fyra insatsområden och kommer att presenteras 
område för område i ordningen; Styrning och organisation, Rutiner och policy, 
Utbildning och kunskapshöjande insatser samt Samverkan. 

Styrning och Organisation  
Området Styrning och organisation tar t.ex. upp frågor om politisk styrning, att 
det bör finnas tydliga mandat för att ta beslut och att området bör prioriteras. 

Genom Socialtjänst Gävles upplägg med coachuppdragen anser de som 
intervjuats att de driver socialtjänstens kunskaps- och utvecklingsarbete inom 
området på ett framgångsrikt sätt. Strukturen med coacherna har bland annat 
lett till att vissa arbetsgrupper frågar alla kunder om våld i nära relationer 
oavsett ärende. Strukturen uppskattas och fungerar i stora drag, men 
utvecklingsområden som framhävs handlar dock om att kunskapen kan bli för 
personbunden och att enhetschefer behöver ha en samsyn och prioritera 
området på ett likvärdigt sätt.  

Det framkommer i intervjuerna att inom Omvårdnad Gävle finns ett organiserat 
och väl fungerande arbete med VINR inom verksamheten Anhörigstöd, där man 
vänder sig till anhöriga. Verksamheten fick Diamantpriset 2015. Men förutom 
anhörigstöds arbete saknas ett organiserat och strukturerat sätt att arbeta med 
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VINR bland äldre och personer med funktionsnedsättning. Intervjupersonerna 
poängterar att utifrån nämndernas uppdrag ligger det generellt ett uppdrag hos 
Socialtjänst Gävle att jobba med främst mäns våld mot kvinnor.  

Alla deltagare i samverkansgruppen Frida som intervjuats tycker att det är 
viktigt att forumet finns. Det framkommer att Fridagruppen har fyllt en 
funktion och har bland annat bidragit till att ta fram ett kommunövergripande 
arbete mot våld i nära relationer, men några utvecklingsområden eller brister 
har lyfts fram i intervjuerna. Personer som deltar i gruppen har olika mandat i 
sin organisation och det försvårar arbetet i Fridagruppen avseende spridning av 
information och utveckling i frågorna på strategisk nivå. Det finns en brist på 
politiska beslut för de politiskt styrda myndigheterna och det saknas ett beslut 
från deltagarnas chefer som borde innebära ett återrapporteringskrav från 
gruppdeltagarna tillbaka till den egna verksamheten. Personer i gruppen har 
bytts ut och någon myndighet har dragit sig ur medan andra tillkommit.  

Såväl kommun som myndigheter och organisationer framförde att ett 
genomgående arbete mot VINR måste stödjas uppifrån och ner i 
organisationerna och att politiska beslutsfattarna behöver involveras mer. 
Intervjudeltagarna menar att vikten av arbetet på området måste tydliggöras 
än mer för att Gävle kommun ska kunna ge förutsättningar för att våld i nära 
relationer ska upphöra.  

Rutiner och Policy 
Under rubriken rutiner och policy berörs bl.a. frågan om handlingsplaner och 
behov av rutiner för att kunna ställa frågan om våld samt hur medarbetare kan 
gå till väga med den information som framkommer.   

Det framgår av intervjuerna att det på Socialtjänst Gävle finns luckor i 
rutinerna. När en våldsutsatt söker hjälp för helt andra behov och den 
professionella förstår att det kan finnas våld i en nära relation kan det 
prioriteras bort för att arbetsbördan upplevs bli för stor och ohanterlig. Det är 
inte heller självklart att den utsatta får stöd i att till exempel hämta sina saker 
hemifrån, besöka sjukhus eller rättegång eftersom ingen professionell i Gävle 
kommun har de arbetsuppgifterna. Det framgår också att en professionell kan  
hänvisa personen vidare för att den inte har tillräcklig vetskap om sitt uppdrag.  
 
Vidare har det inom Socialtjänst Gävle tagits beslut om att upprätta särskilda 
handlingsplaner, utöver de handlingsplaner som finns på de enskilda 
enheterna. Det är ett viktigt steg menar de intervjuade då det framkommit att 
vissa i organisationen saknat kännedom om befintliga lokala handlingsplaner 
och arbetssätt. Det visar sig att enheterna har kommit olika långt i arbetet och 
flera har inte lyckats upprätta en handlingsplan. Det här, menar man, kan 
innebära en stor brist, utan egna handlingsplaner finns risken att frågan om 
VINR inte prioriteras och att stöd uteblir. 

Omvårdnad Gävle har enligt de intervjuade inte någon rutin för att föra statistik 
över ärenden där VINR och man har heller inte möjlighet att göra det i 
dagsläget. Inom Omvårdnadsförvaltningen saknar en del medarbetare 
kännedom om den handlingsplan som finns och i intervjuerna framkommer det 
att man inom viss verksamhet efterfrågar rutiner eller checklistor för att kunna 
ställa frågan om våld, samt rutiner för hur informationen om VINR ska tas om 
hand. 
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Berörda myndigheter uppmärksammar vikten av interna rutiner och policys för 
att lyckas. Vissa myndigheter har till exempel interna handlingsplaner för 
medarbetare och andra har det inte. Bland de som har handlingsplaner är det 
inte säkert att de används i det dagliga operativa arbetet. Skriftliga 
handlingsplaner för medarbetare som möter personer som är utsatta för våld i 
nära relationer efterfrågas. Precis som inom förvaltningarna kan det handla om 
hur frågan om våld kan ställas och hur svaret tas om hand om personen är 
utsatt. Vissa myndigheter har ett begränsat uppdrag att särskilt 
uppmärksamma barn eller kvinnor eller män, vilket försvårar att se den 
komplexa situation som våldet medför. En utmaning som tas upp är den om 
professionella haft stadigvarande kontakt med någon som söker hjälp, så 
minskar ofta chansen att frågan om VINR ställs. Den professionella antar att 
den hjälpsökande inte är utsatt.  Det har även nämnts att chefer måste 
prioritera området än mer, se till att handböcker samt rutiner finns och att 
personal känner sig trygg i att våga fråga om utsatthet för våld.  

Utbildning och kunskapshöjande insatser  
Under rubriken Utbildning och kunskapshöjande insatser finns bl.a. önskemål 
om utbildningsinsatser på området VINR, metoder för att utveckla arbetet och 
frågor om vad som kan göras för ett mer långsiktigt förebyggande arbete mot 
VINR. 

Det framkommer inom berörda förvaltningar att kunskapsnivån är ojämn och 
ofta kopplad till vissa personer, när de slutar försvinner såväl kunskap som 
kompetens ur verksamheten. Man menar att stödinsatserna därför blir 
beroende av den som en våldsutsatt träffar. Vidare framgår det att det inom 
förvaltningarna finns en bristfällig kunskap om hur stöd ges till personer som 
lever i samkönade förhållanden, äldre, funktionsnedsatta och personer med 
utländsk bakgrund. Intervjupersonerna framhåller att olika kulturer kan skapa 
osäkerhet i hur professionella ska agera och fokus blir snarare på gruppen än 
att stödja den enskilda individen. Det framkommer också att det finns 
utmaningar att hantera demenssjuka personer, vilket nämnts tidigare i denna 
rapport. 

I intervjusvar framgåra det inom Utbildning Gävle att uppgiften att identifiera 
utsatta barn ses som en komplicerad avvägning. Professionella upplever att de 
måste ha mycket information innan man vågar fråga barnet och göra en 
anmälan till socialtjänsten om våld i hemmet. Man beskriver att det finns en 
viss okunskap eller osäkerhet i hur regelverket ska tolkas, hanteras och 
användas. 
 
I samtal med samverkansgruppen Frida beskrivs det att inget långsiktigt eller 
tidigt våldsförebyggande arbete bedrivs, men gruppen har bidragit till att det 
kommunövergripande projektet VINR startade genom påverkan på politiker och 
beslutsfattare.  

Såväl myndigheter som kommunens förvaltningar poängterar vikten av 
handledning, feedback på hantering av våldsärenden samt stöd från kollegor. 
Vidare behövs det kontinuerlig utbildning och handledning för att kunna ge ett 
bra stöd till de utsatta. Ett förslag är att inrätta ett samlat lokalt 
utbytescentrum för relevant utbildning och handledning i Gävle.  
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Det visar sig att vissa myndigheter och organisationer inte har någon utbildning 
i VINR och kunskapen om särskilt utsatta grupper är låg, för de som har 
utbildning saknas ofta ett arbetssätt för att ta tillvara den nyvunna kunskapen. 
Intervjupersonerna beskriver också att en del organisationer i Gävle utbildar 
andra eller har gemensamma utbildningar och inhämtar även utbildningar 
nationellt. Det finns en efterfrågan att samordna utbildningsinsatser och 
workshops. 

Samverkan  
Under rubriken finns t.ex. önskemål om systematik, tydligare och ökad 
kontinuitet i samverkan, behov av synkronisering samt tydligare processflöden. 

Olika verksamheter inom förvaltningarna i Gävle kommun samverkar externt 
och internt gällande VINR vilket de intervjuade till stor del upplever som 
fungerande. Professionella ser vinster i att kunna komplettera varandra med 
olika kunskaper över detta tvärprofessionella område. Det efterfrågas ändå 
bland de intervjuade en tydligare och mer frekvent intern samverkan för vuxna 
och barn i berörda förvaltningar men även mellan förvaltningarna. Bland annat 
finns förslag om att Socialtjänst Gävle till exempel kan medverka regelbundet 
på förskolans och skolans föräldramöten där man informerar personal om vad 
som händer vid en orosanmälan, rutiner och uppföljning.  Det poängteras även 
att externa samverkansparter som rättsväsendet och vissa delar av region 
Gävleborg behöver fungera bättre framför allt när det gäller vuxna personer 
utsatta för VINR.  

Det framkommer att en anpassad samverkan sker inom Socialtjänst Gävles 
verksamhet i individärenden, vilket innebär att den professionella som först 
möter och får kännedom om våldsutsattheten tar de kontakter som är 
nödvändiga för att ge det stöd som individen behöver. Den här samverkan 
upplevs av de intervjuade som mer eller mindre lyckad. Skillnaden på den 
organiserade samverkan och den anpassade samverkan är att den organiserade 
upplevs som tvingande och på så sätt fungerar bättre. Det framkommer att 
kvaliteten på samarbetena är ojämn. Det uppstår konflikter om vem som ska 
fatta beslut och styra samarbetet samt vilka personer och kompetenser som 
ska ingå. Det menar man leder till överflödiga samverkans- och nätverksmöten 
som inte leder individärenden framåt.  

Det finns en uppfattning om att sekretessen är starkare hos vissa professionella 
än hos andra inom berörda förvaltningar. En del ser den som ett hinder som 
kan försvåra samarbeten medan andra menar att de har hittat strategier för att 
skapa förtroende hos den utsatta som genererar samtycke till att lämna 
uppgifter vidare. Man menar att professionella också kan lyfta ärenden utan att 
gå in på särskilda fall för att komma vidare trots sekretessen. 

I intervjuresultatet visar det sig att intervjupersonerna har en känsla av att de 
måste ha väldigt mycket information om ett ärende innan man gör en 
orosanmälan. Vidare menar man för att säkra att lagstiftningen följs borde 
Socialtjänst Gävles och Utbildning Gävles skolpersonal samverka när en 
orosanmälan ska göras. 

De intervjuade har generellt lyft nödvändigheten av samverkan över 
organisationsgränser för att ge utsatta och förövare adekvat stöd. Man 
beskriver att VINR är ett komplext problem och kräver därför en samverkan 
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mellan myndigheter och andra aktörer i kommunen. Nedan visas en schematisk 
beskrivning av hur den våldsutsattas samhällskontakter kan se ut: 

 
 
 
Då kommunen, myndigheter och organisationer i Gävle har uppdrag och ansvar 
som skiljer sig åt i arbetet mot VINR så innebär det för de professionella och 
framförallt för de utsatta en rad olika samverkanspersoner. Att minska 
hänvisningarna till olika myndigheter och skapa processflöden för att 
underlätta kontakten med myndigheterna och organisationerna i Gävle beskrivs 
som en nödvändigt. De intervjuade menar att det är en utmaning som 
kommunen, myndigheter och organisationer står inför - att de som möter den 
våldsutsatta vet såväl sin som de övrigas roll gentemot den som är utsatt. Att 
ha en lokal helhetsbeskrivning och synkronisering över kommunens, 
myndigheternas och organisationernas arbetsinsatser och uppdrag, att skapa 
en slags flödeskarta framställs som ett behov.  

En åtgärd som lyfts fram angående samverkan är ett behov av synkronisering av 
tider för besök, undersökningar med mera så att den professionella kan hänvisa 
rätt med en gång. Behovet av en myndighet som tar ansvar för att lotsa den 
utsatta genom alla sina kontakter, vara stöd och ha ett uppföljningsansvar är 
ett annat.  

Tillgänglighet har ringats in som en viktig del i bemötandet, det vill säga att det 
offentliga ska vara tillgängligt i olika forum och erbjuda telefonkontakt, chatt 
med mera. Men de deltagande myndigheterna i intervjustudien upplevde inte 
detta så dynamiskt som behovet kräver.  

Det framkommer att i de samarbeten som redan pågår sker flera på individnivå 
i personliga kontakter snarare än att det görs systematiskt. De fungerar mycket 
väl, de professionella upprättar arbetssätt och förenklar för de våldsutsatta. Det 
här menar man, behöver utvecklas och omfatta fler. Men det framkommer 
även att vissa myndigheter och organisationer inte har något samarbete med 
andra i Gävle överhuvudtaget. 
 

Förlaga: SOU 2014:49 
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7. Projektledarnas sammanfattande 
reflektioner av kartläggningsresultatet 

 
I följande kapitel sammanfattas projektledarens reflektioner utifrån de resultat 
som kommit fram i kartläggningsarbetet. Liksom i kapitlet av intervjuresultaten 
har texten ordnats i rubrikområden. Utöver de områden som presenterades i 
föregående kapitel beskrivs här också områden som visar sig vara mycket 
viktiga för arbetet med VINR. Områdena presenteras i ordningen; Styrning, 
organisation, Rutiner & policy, Utbildning och kunskapshöjande insatser, 
Samverkan, Särskilt utsatta grupper, Systematisk och strukturerad 
våldsprevention, Tidigt förebyggande samt Satsa på förövarna.   
 

Styrning, organisation, rutiner & policy 
Det finns risk för att uppdraget att fokusera på området VINR upplevs som svårt 
att organisera. Förtroendevalda och chefer behöver vara tydliga med att VINR 
är ett prioriterat område och se till att det finns tydlig styrning, uppsatta mål, 
ekonomiska resurser och förankrade styrdokument. 

Bristfällig struktur för att se och möta utsatta äldre och personer med 
funktionshinder bör ses över inom Omvårdnadsförvaltningen. En handlingsplan 
finns men har inte reviderats sedan 2009 vilket kan höra ihop med det faktum 
att medarbetare upplever en osäkerhet i hur frågan om våld ska ställas samt 
hur rutinerna ser ut vid misstanke om utsatthet.  

Handlingsplan och flödesschema är viktiga inslag för att de professonella ska 
kunna hantera och hitta ett bra flöde på ärenden. Checklistor och liknande 
efterfrågas på berörda förvaltningar liksom tydliggjord ansvarsfördelning. 
 
Kunskap bland annat i Socialförvaltningens coachgrupper riskerar att bli 
personbunden och försvinner den dagen den professionella slutar. Det finns 
också risk att stöd till den utsatta är avhängigt vilken person som möter upp 
inom kommunen. För att minska personbundenhet så krävs att en samsyn hos 
enhetschefer finns och att de prioriterar området på ett likvärdigt sätt. Tydliga 
rutiner bör säkerställas, men är alltså inte den enda lösningen. 

Alla inom de berörda förvaltningarna känner inte till definitionen av VINR. 
Därför efterfrågas ett organiserat forum för att mötas, dela information, ha 
gemensamma arbetsytor och träffa andra chefer. Samarbetet mot VINR 
fungerar bäst när det blir en kedja av åtgärder och ansvar där en kan följa den 
utsatta. Det kräver samarbete men hänger mycket på den goda viljan idag. 
Nätverksmöte en gång i månaden för anonyma ärenden efterfrågas.  
 
Det behövs generellt mer resursstöd till personal, bland annat skydd för de som 
följer med den som är utsatt att hämta tillhörigheter vid uppbrott eller när det 
uppstår hotfulla situationer på kontoret. Det är också nödvändigt med ett 
dygnetruntstöd där den utsatta oavsett tid eller dag kan få kontakt med 
personal.  

Utbildning och kunskapshöjande insatser 
Den tidigare nationella samordnaren mot våld i nära relationer Carin Götblad 
har lyft behovet av att samtala om våld i förskola och skola. Elevhälsan bör i 
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hälsobesök och genom skriftliga hälsoformulär ta upp frågan och barn behöver 
få åldersanpassad information.38 För att hålla området VINR aktuellt är det 
viktigt att frågan beaktas av skolledarteamet med kurator som håller 
skolledningen uppdaterad.  

Medarbetare i Gävle kommun har nämnt kunskap som en av de avgörande 

faktorerna för att kunna bemöta och ge stöd till våldsutsatta och våldsutövare. 

Enstaka temadagar, konferenser och planeringsdagar anordnas men 

utbildningstillfällena är tillfälliga och det finns inte någon rutin för att ta tillvara 

kunskapen. Utbildningstillfällen och regelbundna föreläsningar bör hållas och 

vara tillgängliga för alla medarbetare inom de olika förvaltningarna. Det 

efterfrågas lättillgänglig kunskap för att skapa trygghet för personal att till 

exempel våga fråga om våldsutsatthet och för att kunna hantera de svar som 

ges.  

Fridagruppen efterfrågar resurser för utbildning eller kunskapshöjande insatser. 

Samverkansgruppen arbetar inte med tidigt våldsförebyggande arbete vilket 

skulle kunna vara ett kunskapsområde att fortbilda sig inom. 

Samverkan 
Det efterfrågas en tydlig och kontinuerlig intern samverkan rörande barn, 

vuxna och äldre inom berörda förvaltningar men även mellan förvaltningarna. 

Förslag finns om att Socialtjänst Gävle till exempel kan medverka regelbundet 

på förskolans och skolans föräldramöten, att socialtjänst Gävle informerar 

personal på förskola/skola om vad som händer vid en orosanmälan, rutiner och 

uppföljning.  Externa samverkanspartner som rättsväsendet och vissa delar av 

landstinget Gävleborg behöver fungera bättre framför allt när det gäller vuxna 

personer utsatta för VINR.  

När professionella i Gävle kommun identifierat att ett barn lever med våld 

startas ett intensivt arbete. Det finns kompetenta medarbetare, särskilda 

program riktade för barn och självklara rutiner för socialtjänst, skola och 

omvårdnad. Samverkansgruppen Barnahus får alla ärenden som polisanmäls. 

Inom Utbildning Gävle är elevhälsans arbete centralt liksom en utvecklad 
samverkan mellan skola och socialtjänst, uppbyggda rutiner och tydliggjorda 
processer. Genom en bra samverkan kan förskolans och skolans personal bli 
bättre rustade i att arbeta våldsförebyggande och vara tydliga gentemot 
vårdnadshavare om skolans ansvar, orosanmälan, hur samverkan med 
socialtjänsten går till osv. En utmaning är att det bara finns en kurator per 
1200-1300 elever i Gävle kommun. Det är ungefär 300-800 elever fler per 
kurator än majoriteten av kommuner i en undersökning som 
Akademikerförbundet SSR gjort.39  

Projektledaren anser att det finns behov av att formulera tydliga mål för 

samverkansgruppen i Gävle, Frida-gruppen, för att arbetet ska bli enklare. Varje 

ansvarig ledning inom kommun, polis och andra myndigheter behöver anta 

ramar för sitt deltagande och även om det finns en tendens till strategisk 

                                                           
38 SOU 2014:49 s. 151 

39 Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat, Akademikerförbundet SSR 2014 
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samverkan inom Frida saknas den operativa samverkan. Det behövs ett politiskt 

beslut eller chefsbeslut om strategiskt utvalda funktioner inom Frida-gruppen 

samt en medföljande budget.  

Särskilt utsatta grupper 
Särskilt utsatta grupper löper större risk att utsättas för våld och 
konsekvenserna riskerar att bli större eftersom gruppens sociala, ekonomiska 
eller politiska tillgångar är mer begränsade. Det handlar om barn som lever 
med våld mellan vuxna i familjen eller själva utsätts för våld, kvinnor med 
missbruks- och beroendeproblematik, hemlösa, ekonomiskt utsatta, tillhörande 
en minoritetsbefolkning, prostituerade, kvinnor med funktionsnedsättning, 
äldre, kvinnor som har en utländsk bakgrund eller som lever i en hederskontext 
och personer som lever i samkönade relationer. Våld i hbtq-relationer har 
uppmärksammats mer på senare år.40  

 
RFSL lyfter att hbtq-personer ofta är drabbade av homofoba och transfoba 

värderingar och attityder och hetronormativt bemötande och stereotypa bilder 

av brottsoffer och gärningsmän, utifrån inrotade föreställningar om manligt och 

kvinnligt. Det kan handla om att våld ofta tolkas utifrån att den maskulina 

parten slår den feminina parten, att kvinnor inte anses kunna utöva grovt 

fysiskt eller sexuellt våld och att män anses kunna klara av att slå tillbaka när de 

utsätts för våld.41  

Att professionella upplever det komplicerat att identifiera och våga fråga 

utsatta barn har uppmärksammats i SOU 2014:49. Det kan vara så att vuxna 

många gånger inte vill lyssna eller förstå ett barn som berättar om våld. 

Orsakerna kan vara flera. Det kan bero på att barnets berättelse är 

skrämmande att ta till sig eller rädsla över att behöva agera. Det kan även vara 

okunskap om vad som är VINR eller vad som kan göras för att hjälpa barnet. 

Det är vanligt att förekomsten av våld inte uppmärksammas som en orsak till 

problem i barnens utveckling. I de fall där det finns misstankar om att barn far 

illa är det vanligt att det inte anmäls till socialtjänsten. Många forskare lyfter 

fram bristande tilltro till Socialtjänstens förmåga att kunna hjälpa barnet och 

familjen som ett tungt vägande skäl.42  

Systematisk och strukturerad våldsprevention   
Utifrån denna kartläggning har det visat sig att det i Gävle kommun enbart sker 

ett reaktivt arbete gällande VINR. Det våldsförebyggande arbete som sker i 

arbetet mot VINR är huvudsakligen av stödjande karaktär när våldet har blivit 

ett faktum. Tyvärr har det visat sig att trots detta arbete så minskar inte 

våldet.43 

Ett systematiserat och strukturerat våldspreventivt arbete med unga saknas i 

berörda förvaltningar och ingen budget är avsatt för det tidigt 

våldsförebyggande arbetet. Det som nu görs i det nationella pilotprojektet En 

                                                           
40 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck 2015:55 

41 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck 2015:55 

42 SOU 2014:49 s. 141 

43 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/04/tva-nya-steg-mot-ett-mer-jamstallt-samhalle/  

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/04/tva-nya-steg-mot-ett-mer-jamstallt-samhalle/
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kommun fri från våld med MVP-metoden bekostas inom ramen för projektet 

VINR och av Allmänna Arvsfonden. Gävle kommuns deltagande i En kommun fri 

från våld ger en möjlighet att få inblick i, att påverka och delta i en kunskaps- 

utvecklingsprocess och i ett unikt nationellt projekt. 

Det våldsförebyggande programmet MVP som är en del i projektet En kommun 

fri från våld syftar till att öka medvetenheten om våld och att utmana 

vedertagna normer kring kön, relationer och våld. Programmet ska under 

trygga förhållanden öppna för dialog och att inspirera till ledarskap och 

ingripanden samt bryta normalisering av våldet. Programmet fokuserar på 

åskådaringripanden där deltagarna ska göras förberedda på hur de kan ingripa 

före, under eller efter en kränkande eller våldsam situation.44 

Tidigt förebyggande 
Ett tidigt förebyggande arbete är nödvändigt för att VINR ska kunna upphöra. 

Detta initiativ är en början som med fördel kan följas av många fler. Gävle 

kommun satsar nästan uteslutande på indikativa insatser, när våldet har blivit 

ett faktum. Om inte fler satsningar görs på det förebyggande arbetets samtliga 

nivåer och särskilt på den tidigt våldsförebyggande nivån blir det kostsamt. När 

resurserna i första hand satsas på när våld redan skett istället för att förebygga 

våld får det allvarliga negativa effekter på både folkhälsan och ekonomin. 

Scenariot nedan får illustrera en av anledningarna till varför ett tidigt 

förebyggande arbete mot våld behövs: 

”Ett barn som blir utsatt för allvarliga våldshändelser i familjen riskerar kraftiga 
psykologiska och sociala effekter vilket i sin tur kan leda till behov av andra 
insatser från skolan och socialtjänst, till exempel från skolassistent, 
specialpedag och kurator. Det kan bli frågan om kontaktfamilj, korttidsboende 
hos avlastningsfamilj, kortare vistelse på institution och kontakt med 
rättsväsendet för utåtagerande beteende. Ett sådant scenario blir mer och mer 
kostsamt ju äldre barnet blir då insatserna inte upphör, utan utökas. För 
kommunen uppskattas ett sådant senario kosta mer än 850 000 kronor för ett 
barn med liknande problem mellan 7-19 års ålder”.45 
 

Satsa på förövarna 
Flera studier visar att VINR är upprepningsbrott. Risken för att en person som 

utsatts för våld i nära relation ska utsättas igen är mycket stora jämfört med 

andra typer av brott. En av de största riskgrupperna är barn som lever med 

föräldrar där det förekommer våld46  Att arbeta med att bryta destruktiva 

beteenden är ett av de viktigaste sätten att på sikt minska våld i nära relationer 

och behovet av att nå män i kris och män som utövar våld är därför viktigt. Det 

arbete som görs av stiftelsen STICKAN, med selektivt förebyggande arbete, 

samt projektet med Öppenvårdsmottagning VINR i Gävle kommun, som 

erbjuder behandling till personer som vill sluta använda våld, är viktiga insatser.  

 

                                                           
44 http://www.mfj.se/ekffv/  

45 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck 2015:55, s 446 

46 SoU 2014:49, s 243 

http://www.mfj.se/ekffv/
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Modell över hur olika faktorer på olika nivåer kan samverka och leda till våld 47. 

 
Den socio-ekologiska modellen visar här för det första på vilka faktorer som 

ökar risken för att någon ska använda våld eller bli utsatt för våld. För det andra 

så visar den på hur risker kan förebyggas. En praktisk och logisk modell för 

förändring då problem och prevention går hand i hand48. Den största 

förändringspotentialen har våldsförebyggande insatser som riktar sig mot flera 

riskfaktorer på olika nivåer samtidigt och som spänner över många 

verksamheter.49  För Gävle kommun och verksamheter i Gävle skulle det bland 

annat kunna gälla, likt försöket med En kommun fri från våld, skola, 

Socialtjänst, Kultur och fritid, polis, civilsamhället, idrottsföreningar m.fl. 

 

8. Slutsatser och förslag 

 
Mycket av det fortsatta utvecklingsarbetet med VINR kommer att utgå ifrån 

programmet för social hållbarhet (SHP) som för närvarande är under 

framtagande och kommer att gälla från 2017 och framåt. 

Det efterfrågas i det stödjande arbetet med våld i nära relationer tydligare 
styrning, såväl på politisk- som på ledningsnivå inom berörda verksamheter. 
Det krävs ekonomiska resurser och förankrade styrdokument samt en samsyn 
inom och mellan kommunens verksamheter för att tydliggöra att arbetet med 
VINR är ett område med hög prioritet i Gävle kommun.  

                                                           

47 Socialstyrelsen. Kostnader för våld mot kvinnor. En samhällsekonomisk analys. Stockholm, 2006, s 12 

48 Mucf, Inget att vänta på, 2014, s.29 
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Det efterfrågas i arbetet med våld i nära relationer tydligare rutiner i 

bemötandet och rutiner för att våga fråga om våld i nära relation. Detta bör 

beaktas i kommunens förvaltningar och bolags verksamheter. 

Berörda förvaltningar ser utbildning och att kunskapen tas tillvara som en 
nyckel till framgång liksom samverkan olika förvaltningar emellan. Det behövs 
mer kännedom om särskilt utsatta grupper och kunskap om våldsutövarna samt 
metoder och arbetssätt för att särskilt möta dessa.  

Att arbeta med att bryta destruktiva beteenden är ett av de viktigaste sätten 
att på sikt minska våld i nära relationer, därför bör en satsning på förövare 
göras. 

Det framgår av både lokal och nationell statistik att mäns våld mot kvinnor inte 
minskar trots att stora insatser görs i arbetet mot våld i nära relationer. 
Insatserna görs till största del på den nivå när våldet redan är ett faktum. Det 
visar sig också att utöver projektets arbete med tidig kommunövergripande 
våldsprevention så förekommer inget sådant arbete i Gävle kommun. En stor 
utmaningen är att förankra nödvändigheten av långsiktiga insatser för bred och 
tidig våldsprevention hos högre beslutsfattare i kommunen, inklusive 
förtroendevalda. En annan är finansiering av det utvecklingsarbetet.  

En viktig förutsättning för att våld ska minska och fler ska få stöd och hjälp är 
att varje kommun, landsting, polismyndighet med flera säkerställer ett väl 
fungerande samarbete med rutiner för gemensamt operativt arbete, 
ansvarsfördelning och uppföljning.50 För den som blivit utsatt för våld i nära 
relation måste antalet kontaktytor med olika myndigheter minska och 
samordningen mellan och inom berörda myndigheter och organisationer öka.51  
 
Då en strukturerad samverkan mellan förvaltningar och verksamheter i 
kommunen är efterfrågade och ett behov finns av fortsatt utvecklingsarbete, 
såväl inom kommunens verksamheter som med andra aktörer ser projektet 
behov av en kommunövergripande samordnare.  

Denna rapport vill lyfta vikten av att ta ett samlat grepp om våldsförebyggande 
arbete som kan ta sig olika effekter/skepnad såsom VINR, hedersrelaterat våld 
eller våldsbejakande extremism. Detta våld skiljer sig åt i karaktär, uttryck, 
förklaringsgrund med kan med fördel samordnas gällande utbildningsinsatser. 

 

För att fortsätta utvecklingsarbetet med våld i nära relationer föreslås att;  

 En kommunövergripande samordnare tillsätts i Gävle kommun med 
uppdrag att arbeta kunskapshöjande och samordnande avseende VINR 
och förtryck och våld i hedersrelaterat kontext. 

 Att etablera tydligare samverkansforum 
 Att uppdrag ges för att fortsatt utveckla det våldspreventiva arbetet 

med En kommun fri från våld i kommunen. 
 Att genomföra medborgarundersökning om våld i nära relationer vart 

tredje år. 

                                                           
50 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga förslag för ett effektivare arbete SOU (2014:49) 

51 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga förslag för ett effektivare arbete SOU (2014:49) 



31 

 

Källor  
i den ordning de först nämns i rapporten: 
 

Justitiedepartementet (2014) Våld i nära relationer – en folkhälsofråga, Statens offentliga utredningar 
2014:49 

Socialdepartementet (2015) Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck, Statens offentliga utredningar 2015:55 

Gävle kommun, Freiman Emelie (2014) Jag försöker att glömma, men jag kan inte glömma- en 
undersökning om våld i nära relationer 

Gävle kommun (2014) Direktiv för projektet våld i nära relationer, Diarienummer 14KS36 

Brå, Brottsförebyggande rådet, Våld i nära relationer https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-i-
nara-relationer.html  

Uppsala Universitet, NCK Nationellt centrum för kvinnofrid 
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Vald_i_nara_relat
ioner_amnesguide/   

Ungdomsstyrelsen (2013) Grupper maskulinitet och våld  

Jämställ.nu, genussystem http://www.jamstall.nu/fakta/genussystem/ 

Uppsala Universitet NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) Antologi - Sju perspektiv på 
våldtäkt 

Socialstyrelsen (2014) Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor 

Gävle kommun, Omvårdnad Gävle, Anhörigcenter http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Anhoriga-och-
frivilliga/Stod-till-anhoriga/Anhorigcenter/  

Gävle kommun, Utbildning Gävle Skolans plan för särskilt stöd 120515 

Socialstyrelsen (2014) Vägledning för elevhälsan 

Gävle kommun, Utbildningsmaterial Våld i nära relationer 
https://ankaret.gavle.se/Kommunen/Medarbetarportalen/Utbildning/Chef--och-ledarutveckling/Vald-i-nara-
relationer/ 

Arbetarbladet, Wilhelmsson Giron, Ett nej är ett nej redan i sandlådan 
http://www.arbetarbladet.se/allmant/gastrikland/ett-nej-ar-ett-nej-redan-i-sandladan 

Länsstyrelsen Gävleborg, http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/manniska-och-
samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/Pages/default.aspx 

Region Gävleborg, Samordnad individuell plan 
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/Jobba_med_oss/vardgivarportalen/halsoval/dokument_och_ru
tiner/Samordnad_individuell_plan.pdf 

FOU välfärd, region Gävleborg, Gustavsson Kaj (2011) Utvärdering av Barnahus, slutrapport 2011:4 

Akademikerförbundet SSR (2014) Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat 

Regeringskansliet, Två nya steg mot ett mer jämställt samhälle 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/04/tva-nya-steg-mot-ett-mer-jamstallt-samhalle/ 

Män för jämställdhet, En kommun fri från våld http://www.mfj.se/ekffv/ 

Socialstyrelsen (2006) Kostnader för våld mot kvinnor. En Samhällsekonomisk analys  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2014) Inget att vänta på, handbok för 
våldsförebyggande arbete med barn och unga 

 

 

https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-i-nara-relationer.html
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-i-nara-relationer.html
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Vald_i_nara_relationer_amnesguide/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Vald_i_nara_relationer_amnesguide/
http://www.jamstall.nu/fakta/genussystem/
http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Anhoriga-och-frivilliga/Stod-till-anhoriga/Anhorigcenter/
http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Anhoriga-och-frivilliga/Stod-till-anhoriga/Anhorigcenter/
https://ankaret.gavle.se/Kommunen/Medarbetarportalen/Utbildning/Chef--och-ledarutveckling/Vald-i-nara-relationer/
https://ankaret.gavle.se/Kommunen/Medarbetarportalen/Utbildning/Chef--och-ledarutveckling/Vald-i-nara-relationer/
http://www.arbetarbladet.se/allmant/gastrikland/ett-nej-ar-ett-nej-redan-i-sandladan
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/Pages/default.aspx
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/Jobba_med_oss/vardgivarportalen/halsoval/dokument_och_rutiner/Samordnad_individuell_plan.pdf
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/Jobba_med_oss/vardgivarportalen/halsoval/dokument_och_rutiner/Samordnad_individuell_plan.pdf
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/04/tva-nya-steg-mot-ett-mer-jamstallt-samhalle/
http://www.mfj.se/ekffv/

