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Förord 

Arbetet mot våld i nära relation är högprioriterat i svensk nationell politisk kontext. Från att 

ha bedrivits av kvinnojourer och andra ideella verksamheter har det alltmer blivit en angelä-

genhet även för myndigheterna och alltmer professionaliserats. Socialtjänsten har ett stort an-

svar för att erbjuda insatser till såväl vuxna utsatta för våld, barn som bevittnat eller utsatts för 

våld som vuxna våldsutövare. 

Inom ramen för socialtjänst Gävle har en specialiserad öppenvårdsmottagning för våld i 

nära relation startat som ett treårigt projekt 2014. Målsättningen är att erbjuda råd, stöd och 

behandling till målgrupperna, synliggöra och motverka våld samt att samverka internt och 

externt med andra myndigheter och organisationer i arbetet. 

FoU Välfärd har haft uppdraget att utvärdera mottagningen inför beslut om att ev. perma-

nenta verksamheten. Statistik visar att verksamheten lyckats att nå ut till målgrupperna och att 

tillströmningen av hjälpsökande har varit god. Alla målgrupper har sökt hjälp, men verksam-

hetens tyngdpunkt har legat på kvinnor utsatta för fysiskt och psykiskt våld och insatsen råd-

givning utan biståndsbeslut. Även personer som lever i hederskontext har sökt hjälp. 

Brukarintervjuerna visar att brukarna är nöjda med bemötandet, att insatserna motsvarat 

behovet och gjort skillnad för brukaren. Att få samtala om dessa svåra frågor med profession-

ella som har kunskap, visar förståelse och inte moraliserar uppfattas som mycket värdefullt. 

Verksamhetens centrala och samtidigt anonyma läge uppskattas också, liksom att man kan få 

hjälp direkt utan utredning.  

 

Gävle i april 2016 

 

Annika Almqvist 

FoU Chef 

FoU Välfärd, Region Gävleborg 
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Sammanfattning 

I januari 2014 påbörjades inom socialtjänst Gävle ett treårigt projekt i syftet att starta upp och 

driva en specialiserad öppenvårdsmottagning för våld i nära relationer med ett särskilt fokus 

på våldsfrågorna. Verksamheten vänder sig till vuxna utsatta för våld av närstående, vuxna 

som utsätter närstående för våld samt barn och ungdomar som bevittnat och/eller upplevt våld 

från närstående. Målsättningen är att erbjuda råd, stöd och behandling till målgruppen, mot-

verka våld och upprepat våld, synliggöra våld, samverka internt i socialtjänsten och med 

andra myndigheter och organisationer i frågan.  

FoU Välfärd, en forsknings- och utvecklingsenhet inom socialtjänstens område i Region 

Gävleborg, har fått i uppdrag att utvärdera Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer. Syf-

tet med utvärderingen är att belysa hur verksamheten utvecklats och lever upp till det syfte 

och mål som satts upp för projektet. 

Utvärderingen visar att tillströmningen av hjälpsökanden varit god. Antalet unika personer 

som aktualiserats för kontakt (rågivning, samtalsbehandling eller konsultation) under 2015 

bedöms uppgå till 180 och sammantaget har 1123 samtal ägt rum. Verksamhetens tyngdpunkt 

är kvinnor utsatta för fysiskt och psykiskt våld med insatsen rådgivning utan biståndsbeslut, 

vanligtvis 1–3 träffar. Även män söker sig till mottagningen. Totalt har 24 män aktualiserats 

under 2015: 13 män som utövat våld, 9 män utsatta för våld och 2 pojkar utsatta för våld. An-

delen våldsutsatta; 82 % (153) av aktualiseringarna, utgör den största målgruppen, näst störst 

är gruppen våldsutövare; 12 % (22) av aktualiseringarna och den minsta gruppen är barn och 

ungdomar som bevittnat eller utsatts för våld,1 6 % (11) av aktualiseringarna.   

Resultaten visar på att verksamheten lyckats bra med att nå ut till våldsutsatta och att även 

våldsutövare har börjat söka sig till mottagningen. Även kvinnor som utövar våld och män 

som utsätts för våld, söker sig till mottagningen. Andelen barn som aktualiserats (antigen som 

service eller bistånd) vid mottagningen 2015 är blygsam. Bland sårbara grupper2 har projektet 

lyckats bäst att nå ut till personer som lever i hederskontext. Under 2015 sökte 22 personer 

hjälp vid mottagningen av den anledningen. 

Resultaten från brukarintervjuerna visar att brukarna är nöjda med bemötandet, att insat-

serna i stort motsvarat behov och förväntningar samt att det har gjort skillnad för brukaren i 

positiv bemärkelse.  Särskilt betydelsefulla är samtal om våld, känslor, tankar och beteenden. 

Att behandlaren har kunskap om problematiken, visar förståelse samt att behandlaren inte för-

dömer eller moraliserar är hjälpsamt.  Att verksamhetens lokaler har ett centralt men anonymt 

läge och att insatser kan ges direkt utan utredning och beslut uppskattas av brukarna och har 

bidragit till att det är enklare att söka hjälp. 

Samverkan mellan interna och externa samverkanspartners har kommit igång. Samverkan 

sker både i gemensamt arbete med brukare och vid tjänstemannaträffar. Samverkan skulle 

                                                 
1
  När barn som misstänks vara utsatt för våld sker brottsutredningen vid Barnahus Gävleborg. Socialtjänsten 

ansvarar för att barnet får det stöd, hjälp och behandling den behöver. 
2
  Exempel på sårbara grupper är våldsutsatta med eget missbruk, personer som lever i hederskontext, personer 

med funktionsnedsättning, äldre kvinnor och män, personer i samkönad relation och våldsutövare med eget 

missbruk. 
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dock gynnas av att syfte och mål med samverkansträffar tydliggörs. Några av projektets vik-

tigaste framgångsfaktorer är: 

 Att verksamheten har ett helhetsperspektiv på våld i nära relationer i bemärkelsen att 

den vänder sig till hela familjen; både våldsutsatta, våldsutövare och barn, 

 Att verksamheten erbjuder både service- och biståndsbedömda insatser.
3
 Genom att 

erbjuda serviceinsatser når verksamheten ut till fler behövande, 

 Valet av metod ”Alternativ till våld”. Metoden har underlättat uppstarten av 

verksamheten genom att det har funnits en strukturerad grund att utgå ifrån. Hand-

ledning i metoden har underlättat att omsätta teorier till praktik. 

Faktorer som varit hindrande för projektet är: 

 En konflikt inom socialtjänsten om olika tolkningar av uppdraget, huruvida verk-

samheten skulle innefatta både behandling och myndighetsutövning eller enbart 

behandling, 

 Att kompetens försvann när en personal slutade vilket blev sårbart för verksamheten, 

 Att den styrgrupp som kopplades till projektet i inledningen inte utgjorde det stöd 

till förverkligandet av uppdraget. 

Sammanfattningsvis visar utvärderingen på att projektet till stora delar lever upp till de mål 

och syfte som sattes upp vid starten. Verksamheten har kommit igång och använder arbetssätt 

som tilltalar målgruppen. Mottagningen har bidragit till att det blivit lättare att söka hjälp vid 

våld i nära relationer. En stor grupp brukare som annars inte har kontakt med socialtjänsten 

söker sig till mottagningen och en annan stor grupp kommer efter initiativ från tjänstemän 

inom socialtjänsten. Det tyder på att våld uppmärksammas av tjänstemän och att mottag-

ningen bidragit till att det finns en insats att erbjuda målgruppen. Viktiga utvecklingsfrågor 

inför framtiden är: att bestämma om mottagningen även fortsättningsvis ska vara en behand-

lingsenhet eller om även myndighetsutövning ska inrymmas i verksamheten, att utveckla stöd 

och behandling till barn och ungdomar samt att nå ut till fler våldsutövande män. 

  

                                                 
3
  Med biståndsbedömda insatser avses sådana insatser som föregåtts av utredning av behov och beslut om 

insatsen.  Med serviceinsatser avses rådgivnings- och stödinsatser som inte har föregåtts av någon utredning 

och beslut. 
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Inledning 

I Gävle kommun är sedan 2014 ”våld i nära relationer” upptaget som ett prioriterat område i 

kommunalplanen. Ett kommunövergripande projekt har pågått under 20142015 med ett 

långsiktligt mål att skapa förutsättningar för att ingen i Gävle kommun ska utsättas för våld i 

nära relationer. I januari 2014 påbörjades inom Socialtjänst Gävle ett treårigt projekt i syfte 

att starta upp och driva en specialiserad öppenvårdsmottagning för våld i nära relationer med 

ett särskilt fokus på våldsfrågorna. Verksamheten vänder sig till vuxna utsatta för våld av 

närstående, vuxna som utsätter närstående för våld samt barn och ungdomar som bevittnat 

och/eller upplevt våld från närstående. Målsättningen är att erbjuda råd, stöd och behandling 

till målgruppen, motverka våld och upprepat våld, synliggöra våld och samverka inom social-

tjänsten samt med andra myndigheter och organisationer i frågan.  

FoU Välfärd, som är en forsknings- och utvecklingsenhet inom socialtjänstens område och 

servar kommunerna i Gävleborg, har fått i uppdrag att utvärdera Öppenvårdsmottagning våld 

i nära relationer. Utvärderingen ska belysa hur verksamheten utvecklats och lever upp till det 

syfte och mål som satts upp för projektet. 
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Bakgrund 

Våld i nära relationer – ett folkhälsoproblem 

2002 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) mäns våld mot kvinnor som en folkhälso-

fråga. Idag anses våld i nära relationer som ett allvarligt samhällsproblem och en angelägen-

het för hela samhället till skillnad från tidigare synsätt då det var en privat angelägenhet. 

Våldsutsatta riskerar att utveckla psykisk och fysisk ohälsa, både på kort- och lång sikt. För-

utom akuta fysiska skador finns ökad risk för att utveckla kronisk smärta, depression, själv-

mord och olika former av psykosomatiska sjukdomar (WHO, 2002). Även sociala konsekven-

ser så som isolering, arbetslöshet, ekonomiska problem, svårigheter med bostad och sjuk-

skrivningar är vanligt förekommande och påverkar hälsan negativt (Socialstyrelsen, 2015). 

Våld i nära relationer medför stort mänskligt lidande för den enskilda individen som drabbas. 

Samtidigt medför det stora samhällsekonomiska kostnader. I en svensk analys (Socialstyrel-

sen, 2006) uppskattas kostnaderna för våld mot kvinnor i nära relationer uppgå till 2,6–3,3 

miljarder per år 2006. Kostnaderna avsåg direkta kostnader (sjukvård, rättsväsende, social-

tjänst, kvinno- och brottsofferjourer, insatser i offentlig regi, försäkringskassans handlägg-

ning), indirekta kostnader, produktionsbortfall, värdet av ideellt arbete och transfereringar 

bl.a. sjukpenning, ekonomiskt bistånd och brottsskadeersättning. Då var inte kostnader för 

läkemedel, tandvård, psykiatrisk vård och barnens skador och lidande medräknade. 

Socialnämndens uppgift och ansvar 

I Socialtjänstlagen 2 kap. §2 regleras kommunens ansvar för att de som vistas i kommunen får 

den hjälp de behöver. Det är en grundläggande bestämmelse avseende kommunens skyl-

digheter gentemot enskilda och gäller oavsett vilken hjälp de behöver samt orsakerna till be-

hovet. Även brottsoffer omfattas av bestämmelserna. För att markera vikten av att brottsoffer, 

i synnerhet våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, får den hjälp och stöd de behö-

ver har socialnämndens ansvar förtydligats i Socialtjänstlagen 5 kap. §1.
4
 

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 

närstående får stöd och hjälp. 

Socialnämnden ska 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 situ-

ation. 

Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får 

det stöd och den hjälp som de behöver. 

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra över-

grepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och 

den hjälp som barnet behöver. Lag (2012:776). 

I lagtexten tydliggörs att Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att alla brottsoffer generellt 

oavsett ålder och kön, får den hjälp och det stöd de behöver. Nämnden har även till uppgift att 

                                                 
4
  Prop. 2006/07:38, s. 30. 
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efter en individuell prövning enligt 4 kap. §§1 eller 2 SoL, i varje enskilt fall, bevilja behöv-

ligt bistånd till brottsoffren och deras närstående om de själva eller på annat sätt inte kan till-

godose sina behov.   

I Socialtjänstlagen 5 kap. §11 andra stycket beaktas kvinnor som är eller har varit utsatta 

för våld eller andra övergrepp av närstående. Avsikten är att erbjuda kvinnor hjälpinsatser av 

olika slag på ett tidigt stadium. Insatserna ska anpassas efter kvinnan och hennes barns behov. 

Insatserna kan handla om skyddat boende, rådgivning, stödsamtal, ekonomiskt bistånd, kon-

taktperson, förmedling av kontakter med andra myndigheter och frivilligorganisationer, hjälp 

att söka ny bostad, kontakter med polismyndighet och rättsväsende. Det poängteras också att 

det är viktigt att socialtjänsten är lyhörd för kvinnans behov samt att socialtjänsten aktivt 

måste erbjuda hjälp av olika slag.5 

I Socialtjänstlagen 5 kap. §11 tredje och fjärde styckena förtydligas socialnämndens ansvar 

för att barn som utsatts för brott och/eller bevittnat våld och andra övergrepp får det stöd och 

hjälp de behöver. Med att bevittna våld avses att barnet har sett eller hört den brottsliga gär-

ningen.6 Med närstående avses barnets föräldrar, fosterföräldrar, styvföräldrar, mor- och 

farföräldrar, fastrar och mostrar. Utgångspunkten för att någon ska betraktas som närstående 

är att det föreligger en nära och förtroendefull relation mellan barnet och den vuxne.7 

Socialnämnden har till uppgift att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller våld i nära 

relationer. Det inbegriper att både bekämpa och förebygga våld samt att ta ansvar för att hela 

familjen får den hjälp och stöd som respektive person behöver. Det inbegriper att även den 

våldsutövande föräldern eller andra våldsutövande vuxna som bor tillsammans med barn er-

bjuds insatser8. Insatserna ska ha ett tydligt barnperspektiv och syfta till att våldet upphör samt 

att våldsutövaren får en ökad förståelse för hur våld påverkar barn. Insatserna bör även syfta 

till att våldsutövaren ändrar sitt beteende och upphör med våldet (SOSFS 2014:4, Allmänna 

råd i 7 kap.). 

Våld i nära relationer – ett prioriterat område 

Socialstyrelsen beviljade 2010 Socialtjänst Gävle medel ”för att stärka stödet till våldsutsatta 

kvinnor och barn som bevittnat våld”. I mars 2011 tillsattes en projektledare med uppdrag att 

utveckla rutiner och samverkan samt kompetenshöjande åtgärder. Ett genomgripande föränd-

ringsarbete med våld i nära relationer påbörjades inom Socialtjänst Gävle. I november 2013 

beslutade kommunfullmäktige i Gävle att utöka socialnämndens budgetram till förmån för ett 

specifikt arbete med våld i nära relationer. Ett genomgripande förändringsarbete med våld i 

nära relationer påbörjades inom socialtjänsten (Gävle kommun, 2013). 

2014 upptog Gävle kommun “våld i nära relationer“ som ett prioriterat område i kommu-

nalplanen. Det resulterade i ett tvåårigt kommunövergripande projekt under åren 2014–2015. 

Projektet har ett långsiktigt mål: att skapa förutsättningar för att ingen i Gävle kommun ska 

utsättas för våld i nära relationer och fokuserar särskilt på mäns våld mot kvinnor. 

Hösten 2014 genomfördes inom ramen för projektet en kartläggning av våld i nära rela-

tioner i Gävle kommun.  Syftet var att få kunskap om hur många kvinnor och män som någon 

                                                 
5
  Prop. 2006/07:38, s. 27, 32. 

6
  Prop. 2006/07:38, s. 29 och prop. 2005/06:166, s.16. 

7
  Prop. 2006/07.38, s. 31. 

8
  Prop. 2006/07:38, s. 25. 



 11 

gång i livet utsatts för våld i nära relationer samt karaktären av våldet. Kartläggningen ligger 

till grund för kommunens fortsatta övergripande arbete med våld i nära relationer och redovi-

sas i rapporten ”Jag försöker glömma, men jag kan inte glömma. En undersökning om våld i 

nära relationer”, Gävle kommun (2014). Karläggningen bestod av en enkätundersökning som 

skickades ut till ett slumpmässigt urval av 3000 personer i åldersgruppen 18–85 år, jämt för-

delat mellan män och kvinnor. Svarsfrekvensen uppgick till 40 % (n=1199). Resultaten visade 

att var tredje kommuninvånare i åldern 18–85 år hade någon gång i livet varit utsatt för våld 

(psykiskt-, fysiskt-, sexuellt våld eller försummelse) i nära relationer och sett till senaste tolv 

månaderna hade var tionde kommuninvånare upplevt detta. Kvinnor var mer utsatta än män. 

Fyra av tio kvinnor (39 %) hade någon gång i livet varit utsatta för våld i nära relationer jäm-

fört med männen där drygt två av tio (26 %) upplevt detsamma. Det motsvarar 15 100 

kvinnor och 9 800 män i Gävle kommun. Resultaten visade även på att ju grövre våldet blev 

desto fler kvinnor än män uppgav att de blivit utsatta. Både män och kvinnor uppgav att det 

var vanligare att utsättas för våld vid upprepade tillfällen än ett enstaka tillfälle och att 

våldsutövaren vanligtvis var en partner eller före detta partner (Gävle kommun, 2014). Sam-

manfattningsvis pekade resultaten på att våld i nära relationer utgör ett stort folkhälsoproblem 

bland kommuninvånarna i Gävle. 
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Utvärderingens syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med utvärderingen är att belysa hur verksamheten utvecklats och lever upp till uppdra-

gets mål och syfte. Utvärderingen är tänkt att bidra med kunskap och lärande om framgångs-

faktorer, förbättringsområden, ge olika aktörer perspektiv på verksamheten, ge röst åt ”tyst” 

kunskap, synliggöra svårigheter och möjligheter som ett underlag till bedömning om verk-

samhetens framtid och eventuella utveckling efter projekttidens slut. Utvärderingen fokuserar 

på tre områden:  

 beskrivning av mottagningens besökare, 

 besökarnas uppfattning om erhållna insatser, 

 de yrkesverksammas (mottagningens personal, interna och externa samverkanspart-

ners) uppfattningar och erfarenheter av samverkan, verksamhetens inriktning, till-

gänglighet och insatser. 

Frågeställningar 

Den övergripande utvärderingsfrågan lyder:  

Har tillkomsten av en specialiserad öppenvårdsmottagning med fokus på vålds- 

frågorna bidragit till nya arbetssätt som kommer målgruppen till godo?  

Frågeställningar: 

 Vilka besöker mottagningen?  

 Upplevs de insatser som erbjuds svara mot behoven? 

 Gör mottagningen skillnad för målgruppen? 

 Hur har extern och intern samverkan utvecklats? 

 Vilka framgångsfaktorer respektive förbättringsområden finns för verksamheten? 
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Metod 

Utifrån utvärderingens syfte har den här utvärderingen en mer främjande och lärande ansats, 

vilket innebär att det värderande momentet är nedtonat och inte utgörs av mätning av effekter 

i traditionell mening. Utvärderingen är i huvudsak kvalitativ och har kompletterats med kvan-

titativa data för att beskriva besökarna. 

Kvalitativa data 

Med hänsyn till att någon föremätning inte har gjorts vid starten av verksamheten, att pro-

jektets övergripande mål till karaktären är mer av inriktningsmål och därmed svåra att mäta 

samt till utvärderingens tre fokusområden, har utvärderingen inspirerats av en intresseoriente-

rad utvärderingsmodell. Utmärkande för en intresseorienterad utvärdering är att de berörda av 

verksamheten värderar och uttalar sig om förväntningar och farhågor om verksamheten 

(Vedung, 2009). Under insamlandet av information har utvärderaren försökt vara lyhörd för 

de berördas erfarenheter, farhågor och förhoppningar. Tillsammans med uppdragsgivare har 

intressenter identifierats, se figur 1 nedan. Bilden är inte heltäckande. En avgränsning har 

gjorts tillsammans med uppdragsgivaren av de viktigaste intressenterna vid tidpunkten för ut-

värderingsuppdraget.   

 

 

Figur 1. Intressenter till Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer i Gävle. 
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Information om de berördas omdömen, förhoppningar och farhågor har samlats in genom 

brukarenkäter, intervjuer med brukare och gruppintervjuer med verksamhetens personal, led-

ning, interna och externa samverkanspartners. Sammanlagt har 29 personer medverkat i olika 

intervjuer. 

Brukarintervjuer 

Halvstrukturerade intervjuer har gjorts med tio brukare. Under 2015 har Öppenvårdsmottag-

ningens personal tillfrågat alla som avslutat kontakten om de godkände att bli kontaktade för 

att tillfrågas om en eventuell medvekan i en utvärdering. Den ursprungliga planen för urvalet 

var att hitta intervjupersoner, både våldsutsatta och våldutövare med olika kön och åldrar. 

Syftet var att samla in olika aspekter av brukarnas erfarenheter av kontakten med mottag-

ningen och behoven av hjälp. Avsikten var att intervjua tio brukare och därefter fylla på med 

intervjuer till dess ”mättnad” uppstod och ingen ny information kom fram.  Det tänkta urvalet 

bestod av: tre intervjuer med vuxna våldsutsatta fördelat på olika ålderskategorier, en intervju 

med en vuxen utsatt för hedersrelaterat våld, två intervjuer med minderåriga utsatta för våld 

(en pojke och en flicka) samt tre intervjuer med våldsutövare (två män och en kvinna). Sam-

manlagt lämnade tio brukare samtycke till att medverka i utvärderingen. Det planerade urvalet 

gick dock inte att följa pga. att det inte fanns intervjupersoner i de olika kategorierna som 

tackat ja till att medverka. De tio genomförda intervjuerna fördelar sig på:  

 Åtta våldsutsatta: sju kvinnor och en man varav en minderårig, 

 Två våldsutövare: en kvinna och en man.    

Nio intervjuer har spelats in och transkriberats i sin helhet för att underlätta bearbetning och 

analys. Vid en intervju fördes anteckningar under intervjun och renskrevs i efterhand. Varje 

intervju har pågått 1–1½ timme. Tre intervjuer har skett via telefon och övriga sju genom fy-

siska möten. Intervjuerna genomfördes oktoberdecember 2015. 

Gruppintervjuer med personal, ledning, interna och externa samarbetspartners 

Totalt har sex gruppintervjuer med intressenter genomförts. Grupperna bestod av: 

 Öppenvårdsmottagningens personal; samtliga tre personal och operativ arbetsledare, 

 Ledningen för projektet; förvaltningschef och avdelningschef för stöd- och före-

byggandeavdelningen tillika biträdande förvaltningschef och chef för projektet, 

 Representanter från socialtjänstens försörjningsstöd (två representanter), familjerätt 

(en representant) och mottagningsgrupp (en representant), 

 Representanter från Socialtjänstens vuxenteam (två representanter), utredningsgrupp 

för barn (en representant) respektive ungdom (en representant), 

 Representanter från socialtjänstens stödgruppsverksamhet för barn, Grinden, (en 

representant) och kvinnojouren Blåklockan (två representanter), 

 Representant för krismottagningen för män, STICKAN. 

Gruppintervjuerna har genomförts oktober 2015februari 2016. Varje gruppintervju har spe-

lats in och tagit 11½ timme att genomföra. Gruppintervjuerna har transkriberats i sin helhet 

för att underlätta bearbetning och analys.   
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Kvantitativa data 

Beskrivning av besökare 

Beskrivning av mottagningens besökare har gjorts med hjälp av kvantitativa data hämtade 

från socialtjänstens verksamhetssystem och har bearbetats i SPSS. Under projektets första år 

(2014) ägnades mycket av tiden till att planera och informera om verksamheten samt till ut-

bildning i olika metoder. Först under hösten 2014 började tillströmningen av hjälpsökanden. 

För att ge en mer rättvis bild har beskrivningen av besökare som aktualiserats avgränsats till 

2015 då verksamheten varit i full gång.9 

Brukarenkäter 

Brukarenkäten, se bilaga 1, har delats ut till avslutade rådgivnings- och samtalskontakter un-

der perioden maj t.o.m. december 2015. Sammantaget har 85 rådgivnings- och samtalskon-

takter avslutats under perioden. Uppgifter om hur många enkäter som lämnats ut saknas men 

sammanlagt har 20 brukare besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 23 % av 

avslutade kontakter under perioden. Det går inte att säga att svaren är representativa för mot-

tagningens besökare men flera av svaren är ändå informativa för utvärderingen och redovisas 

därför.  Sammantaget har 18 kvinnor och två män besvarat enkäten varav 18 varit utsatta för 

våld, en utövat våld samt en både varit utsatt för våld och själv utövat våld. 

Kartläggningsmetod: FREDA-beskrivning 

I Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2014:4 föreskrifter och allmänna råd om Våld i 

nära relationer, betonas socialnämndens uppgift att bedöma risken för ytterligare våld samt att 

en standardiserad bedömningsmetod bör användas. Öppenvårdsmottagningen använder flera 

bedömningsmetoder, både standardiserade och andra. De bedömningsmetoder som används 

är: 

 FREDA-bedömningsmetoder (FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedöm-

ning), 

 Checklista för bedömning av risk för framtida partnervåld (SARA: SV), 

 Bedömning av risk för hedersrelaterat våld (Patriark), 

 Frågeformulär för kvinnor och män i behandling för aggressivt och/eller våldsamt 

beteende (ett formulär utformat av Kriscentrum Malmös samtalsmottagning). 

Mottagningen har som rutin att använda en lämplig bedömningsmetod i alla nya kontakter. I 

vilken omfattning och i vilka fall bedömningsinstrument används samt hur verksamheten le-

ver upp till fastställd rutin går inte att bedöma eftersom det saknas sådan dokumentation. Ru-

tinen är även att dokumentationen makuleras efter att kontakten avslutas. Eftersom flest 

FREDA-beskrivningar hade sparats, har de valts ut att studeras närmare som ett underlag i ut-

värderingen. Utvärderaren har samlat in 29 sådana beskrivningar utförda under perioden juli 

2014 t.o.m. december 2015 för analys. Långt fler beskrivningar har gjorts men har makulerats 

efter att kontakten avslutats. Även om underlaget inte är representativt är det ändå intressant, 

som ett försök, att sammanställa materialet på gruppnivå i syfte att analysera våldsutsattas och 

                                                 
9
  Vid genomgång av biståndsbeslutade insatser fann personalen att barnen i några familjer var registrerade som 

pågående insatser men att det i praktiken var föräldern som hade kontakt med Öppenvårdsmottagningen. I ett 

annat fall var en insats registrerad men personen hade aldrig besökt mottagningen. Dessa felaktigheter har 

korrigerats i grundmaterialet. 
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barns behov till nytta för verksamhetsutveckling. Samtliga FREDA-beskrivningar avidentifie-

rades innan de överlämnades till utvärderaren för bearbetning i SPSS. FREDA-beskrivning in-

nehåller många variabler. Det är inte möjligt att inom ramen för denna utvärdering göra en 

fullständig sammanställning och analys. Därför har några relevanta variabler för verksam-

heten valts ut: kön, skattningar av våldets farlighet för psykisk och fysisk hälsa, hur rädd per-

sonen är för våldsutövaren, vem som utövar våldet, om den utsatta har kontakt med våldsutö-

varen, om det finns barn under 18 år, om barnen bevittnat våld/utsatts för våld samt om bar-

nen utsatts för hot och våld. De valda variablerna som rör barn är intressanta utifrån att de 

belyser deras situation. Självskattningarna är intressanta eftersom forskning (Heckert & Gon-

dolf. 2004, Hansson m.fl. 2007) visar att våldsutsatta personer ofta gör bra bedömningar av 

risk och farlighet. Av 29 beskrivningar är tre ofullständigt ifyllda och har uteslutits ur mate-

rialet.   
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Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer i Gävle 

Tillkomst, mål och uppdrag 

Inom det genomgripande förändringsarbete med våld i nära relationer som påbörjades inom 

Socialtjänst Gävle 2013 gjordes en genomlysning av hur förvaltningen arbetade med frågan. 

Genomlysningen visade att det fanns behov av en specialiserad verksamhet som erbjuder stöd 

och behandling. En arbetsgrupp tillsattes med uppdrag att ta fram ett underlag till en ny verk-

samhet. Arbetsgruppens underlag ledde sedan fram till ett beslut. I januari 2014 påbörjades ett 

treårigt projekt (Socialtjänst Gävle, 2013) med att starta upp och driva en specialiserad öp-

penvårdsmottagning för våld i nära relationer med målsättningen att: 

 Motverka våld och upprepat våld, 

 Synliggöra och medvetandegöra våld, 

 Erbjuda hjälp och stöd till våldsutsatta och våldsutövare samt verka för ett 

helhetsperspektiv, 

 Samverka internt samt med myndigheter och organisationer. 

I uppdraget ingår: 

1. Att stöd ska utgå från den sökandes behov av hjälp och stöd. 

2. Att vara lättillgänglig, ge ett snabbt mottagande och en snabb service. 

3. Att ge rådgivning via telefon och via samtal. 

4. Att motivera de sökande att ta emot hjälp och stöd. 

5. Att ge kris- och stödsamtal. 

6. Att utveckla gruppverksamhet för vuxna och familjer – utvecklas efterhand utifrån de 
sökandes behov och i samverkan med mansjouren STICKAN och kvinnojouren Blåklockan.  

7. Att vid behov av skydd, tillgodose det i samverkan med myndigheter och ideella organisa-

tioner t.ex. via kvinnojouren Blåklockan, socialtjänstens jourlägenhet eller annat skyddat 
boende utanför kommunen. 

8. Att ge praktiskt stöd bl.a. samordna kontakter med myndigheter och organisationer, ta kon-
takt med myndigheter och organisationer, samt praktisk hjälp vid behov av skyddat boende. 

9. Att utveckla och upprätta rutiner internt i socialtjänsten och externt gentemot myndigheter 
och organisationer. 

I uppdraget ingår ett nära och tätt samarbete mellan Öppenvårdsmottagningen, övriga delar av 

socialtjänsten samt externa samverkanspartner, vilket ses som grundförutsättning för verk-

samhetens möjligheter att leva upp till målen. Vidare ska mer detaljerade samverkansrutiner 

med berörda utformas:   

För att säkerställa det nära samarbetet mellan socialtjänstens övriga verksamheter och 

Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer ska mer detaljerade rutiner och arbets-pro-

cesser upprättas gemensamt mellan berörda. Dessa rutiner och arbetsprocesser ska bl.a. 

tydliggöra ansvarsområden och hur det konkreta samarbetet ska se ut. Liknande rutiner 

och arbetsprocesser ska upprättas tillsammans med de externa samverkans-partnerna. 

Förutom det huvudsakliga uppdraget; att driva en öppenvårdsmottagning med fokus på råd, 

stöd och behandling, ska verksamheten bedriva ”viss myndighetsutövning”. Det innebär att: 
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 Vid akuta situationer bevilja bistånd i form av ekonomiskt bistånd och boende när 

den första kontakten med socialtjänsten är Öppenvårdsmottagning våld i nära rela-

tioner. Övriga behov som kräver myndighetsutövning på kort och lång sikt hand-

läggs av handläggare vid ansvarig enhet.  

Beslutet om ”viss myndighetsutövning” föregicks av en konsekvensanalys innehållande för-

delar och nackdelar av att myndighetsutövande arbetsuppgifter skulle inrymmas i verksam-

heten. Fördelar med ”viss myndighetsutövning” ansågs vara: 

 Att den sökande snabbare får tillgång till insatser och stöd oavsett om det gäller eko-

nomi eller/och boende, 

 Att den sökande får ett snabbt professionellt bemötande i akuta situationer. 

Nackdelar med att ansvar för ”viss myndighetsutövning” läggs på Öppenvårdsmottagningen 

ansågs vara: 

1. Ytterligare en mottagning som utför myndighetsutövning. Familjeenhet och biståndsenhet 

ansvarar redan för myndighetsutövning. 

2. Myndighetsutövning försvårar att skapa en allians och att behålla helhetsperspektivet.  Det 

finns risk för att den hjälpsökande uppfattar det som att behandlaren tagit ställning för nå-
gons part. 

3. Risk för att personalens roll blir otydlig för den hjälpsökande vilket kan påverka tillit och 
det fortsatta behandlingsarbetet.  

4. Risk för att det uppstår olika kulturer och rutiner om myndighetsutövning utförs av fler 

verksamheter inom förvaltningen. 

5. Pga. rättssäkerhet har myndighetsutövning avseende korrekta beslutsunderlag, dokumenta-

tion, delgivning och tidsgränser prioritet vilket kräver resurser i form av tid och personal. 

6. Risk för att myndighetsutövningen i de akuta situationerna gör att samtalsstödet får en 

underordnad betydelse och inte kan erbjudas. 

Nuvarande verksamhet 

I verksamheten arbetar tre behandlare med socionomkompetens, varav två vidareutbildar sig i 

psykoterapeutisk metod, en med inriktning mot kognitiv beteendeterapi och en mot systemisk 

familjeterapi. Två socionomer har vidareutbildning inom våld i nära relationer. Verksamheten 

leds av en operativt ansvarig arbetsledare tillika samordnare för våld i nära relationer inom 

socialtjänsten samt av avdelningschefen för stöd och förebyggande avdelningen tillika biträ-

dande förvaltningschef, vilken har det övergripande ansvaret. 

Verksamheten är inrymd i en ombyggd lägenhet, i ett vanligt flerfamiljshus, centralt beläget 

nära övrig socialtjänst. Till mottagningen kan målgruppen söka sig direkt, utan biståndsbeslut, 

för att få råd, stöd och behandlande samtal sk. serviceinsatser eller efter biståndsbeslut om in-

sats från socialsekreterare. 

Def in i t ion närstående  

Verksamheten utgår från Socialstyrelsens definition av närstående. Med närstående avses den 

person som den våldsutsatte bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Begreppet är 

könsneutralt och exempel på en närstående person kan vara make, maka, sambo, pojk- eller 



 19 

flickvän, föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar. Det kan också vara en person som den 

våldsutsatta/våldsutövaren har haft en nära och förtroendefull relation till.
10

 

Def in i t ion våld  

Verksamheten utgår från Isdals (2001) definition av våld som lyder: 

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, 

smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå 

från att göra något den vill. 

Ett sätt att beskriva våld är att dela in det i olika kategorier. Så här beskriver verksamheten 

våld: 

 Psykiskt våld kan bestå av: trakasserier, förnedring, kontroll, social isolering, kränk-

ningar, hot, förstörelse av ägodelar, övergivande och svek som leder till osäkerhet 

och förtvivlan, 

 Fysiskt våld kan bestå av slag, nyp, knuffar, sparkar, slag med tillhyggen och 

fastbindning d.v.s. uppsåtlig kroppsskada, 

 Sexuellt våld kan bestå av våldtäkt, sexuellt ofredande och trakasserier, 

 Försummelse kan innebära att den utsatte inte får det stöd och den hjälp den behöver 

(särskilt bland äldre och funktionshindrade); att inte få tillräckligt med mat, dryck, 

hjälp med personlig hygien, felaktig medicinering eller liknande, 

 Ekonomiskt utnyttjande kan innebära stöld av pengar och värdesaker, utpressning el-

ler förskingring, 

 Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att våldet är sanktionerat av ett patriarka-

liskt släktsystem där ofta flera personer i nätverket är involverade i utövandet av 

våldet.  Den utsattes livsutrymme begränsas för att dennes oskuld och kyskhet skall 

säkerställas och därmed familjens rykte och anseende. 

Målgrupp 

Socialnämnden i Gävle har valt att utvidga målguppen till att omfatta alla våldsutsatta och 

våldsutövare oavsett ålder och kön i nära relationer. Verksamheten vänder sig till: 

 Vuxna, män och kvinnor, som utsätts för våld av närstående. 

 Vuxna, män och kvinnor, som utsätter närstående för våld. 

 Barn och ungdomar som bevittnat våld mellan närstående. 

 Barn och ungdomar som upplevt våld av närstående. 

Våldet ska ligga nära i tid, dvs. inte hänt för flera år sedan. Målsättningen är också att nå ut 

till särskilt sårbara grupper så som våldsutsatta med eget missbruk/beroende, personer med 

funktionshinder, äldre kvinnor och män, personer som lever i hederskontext, personer i sam-

könad relation, samt våldsutövare med eget missbruk/beroende. 

Verksamhetens innehåll 

I uppdragsbeskrivningen fastslås att verksamheten ska utgå från socialtjänstens handlingsplan 

och dess riktlinjer och rutiner. Alternativ till våld (ATV) och dess grundare Per Isdal (2001) 

utgör en grund och en tankeram för arbetet. Det centrala i behandlingen av våldsutsatta och 

våldsutövare är att bryta tystnaden, placera ansvaret för våldet och bearbeta våldet. En viktig 

                                                 
10

  Socialstyrelsen, (2015). 
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beståndsdel i att motverka våld är att tala om våldet, oavsett om man utsatts för våld, bevittnat 

våld eller utövat våld. Att i detalj gå igenom våldet, vad som hänt, om och om igen. 

En annan viktig del i behandling av våldsutövare är att ändra deras uppfattning om våldet, 

att gå från orsaksförklaringar till avsiktsförklaringar, att de ser sig själva som aktivt handlande 

människor och våldet som ett val. Andra inslag handlar om att arbeta med tolerans mot van-

makt och tolerans mot känslor generellt, att tåla utan att omedelbart vara tvungen att reagera. 

Det innebär att erkänna de känslor man har, att godta dem och till sist lära sig att uttrycka dem 

på andra sätt. I behandlingen ingår också att lära sig att hålla tillbaka den första impulsiva re-

sponsen. En förutsättning för behandling av våldsutövare är att denne accepterar partnerkon-

takt.  Partnerkontakt innebär att sekretessen bryts så att den som lever tillsammans med den 

aktuella personen, särbo eller förälder till gemensamma barn får information om behandlings-

kontakten och erbjudande om en egen samtalskontakt. Syftet är att öka säkerheten för närstå-

ende och att våldet ska upphöra. 

Till en början erbjöds barnen till de föräldrar som sökte hjälp vid mottagningen ett informa-

tionssamtal. Erbjudandet lämnades till föräldrarna. Syftet med samtalet var att giltigförklara 

att våldet har hänt, att sätta ord på våldet, att tydliggöra vem som är ansvarig för våldet och att 

göra en säkerhetsplanering. Ett första samtal skedde tillsammans med den förälder som hade 

kontakt med mottagningen. Vid samtalet informerades barnet om att föräldern hade kontakt 

med mottagningen för att få hjälp, barnet erbjöds en egen samtalskontakt och ett avslutnings-

samtal tillsammans med föräldern i samband med att denne avslutade kontakten med mottag-

ningen. Arbetssättet har ändrats under projekttiden och ett utvecklingsarbete om hur stöd och 

behandling till våldsutsatta barn skulle kunna se ut vid mottagningen har tagit vid. Läs mer 

om skälen till det under rubriken Tankar och erfarenheter av arbetet med barn som bevittnat 

och/eller upplevt våld. Barn kan även ha en biståndsbeslutad samtalskontakt och aktualiseras 

då via socialsekreterare. 

Öppenvårdsmottagingen samverkar internt genom att ingå i förvaltningens interna nätverk 

för våld i nära relationer, den sk. ”Coachgruppen”.11 Coachgruppen har till uppgift att utveck-

la samverkan och arbetet med våld i nära relationer. Operativt ansvarig arbetsledare för Öp-

penvårdsmottagningen ingår också i en extern samverkansgrupp kallad FRIDA-gruppen. 

Gruppen består av representanter från hälso- och sjukvård, polis, frivård, omvårdnadsförvalt-

ning, frivilliga organisationer samt socialtjänst och arbetar utifrån en samverkansplan. Under 

utvärderingen har även en ny samverkansgrupp kallad SAV-gruppen, bildats. Gruppen består 

av representanter från den egna organisationen: Öppenvårdsmottagningen och Grinden, samt 

från kvinnojouren Blåklockan och mansjouren STICKAN. 

  

                                                 
11

  Coachgruppen består av representanter med särskild kompetens inom våld i nära relationer, från 

förvaltningens olika enheter. Coacherna har till uppgift, att vara drivkraften på sin arbetsplats i att utveckla 

och kompetens-höja arbetet med våld i nära relationer. 
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Teoretiska utgångspunkter och tidigare studier 

Synen på våld i nära relationer 

I debatten och litteraturen finns en rad olika förklaringsmodeller till våld i nära relationer och 

om kvinnors och mäns olika upplevelser av våld. Förenklat beskriver Mattsson (2013) två 

olika perspektiv som tolkar våldsrelationen, de strukturella och de relationella perspektiven. 

Den strukturella förklaringen utgår från en könsmaktsdimension där våldet ses som uttryck 

för mäns överordning och kvinnors underordning.
12 

 Det relationella perspektivet ser i stället 

våld som resultatet av en konflikt mellan kvinnor och män och lägger mindre vikt vid makt-

relationen.
13

 De båda förklaringsmodellerna har sina begränsningar vilket kan få konsekven-

ser för arbetet med våld. Om man enbart utgår från en strukturell feministisk förklaringsmo-

dell finns risker för en icke-flexibel syn på kvinnans utsatthet och mannens våldsutövning. 

Den relationella förklaringsmodellen riskerar att osynliggöra maktbalansen i relationer där det 

förekommer våld. Det är inte ovanligt att dessa två förklaringsmodeller ställs mot varandra. 

De empiriska utgångspunkterna för de bägge förklaringsmodellerna menar Johnsson (1995, 

2006) skiljer sig åt vilket gör att makt och kontroll betonas olika.  Det strukturella perspekti-

vet baseras ofta på data från myndigheter där våld som är relaterat till makt och kontroll är 

överrepresenterat. Det relationella perspektivet baseras ofta på surveyintervjuer och ett repre-

sentativt självrapporterande material. I materialet finns en överrepresentativitet av ett rela-

tionsvåld som sker mer på jämlika villkor och som sällan nås av myndigheter. Däremot är 

makt- och kontrollerande våld underrepresenterat i surveyundersökningar eftersom det sällan 

självrapporteras. 

Olika förklaringsmodeller till våld existerar sida vid sida och konkurrerar om tolkningsfö-

reträdet. WHO (2002) menar att ett enda perspektiv inte kan förklara en individs våldsamma 

beteende, utan våld bör förstås utifrån ett komplext samspel mellan individuella, sociala, kul-

turella och samhälleliga faktorer. WHO (2002) ställer sig bakom den sk. ekologiska förkla-

ringsmodellen till våld. 

 

Figur 2. Ekologisk förklaringsmodell till våld. Källa: WHO, (2002). 

I figur 2 illustreras fyra nivåer som innesluter och samspelar med varandra. Dessa fyra nivåer 

kan ses som analysnivåer för att beskriva hur människan utvecklas i samspel med omgiv-

ningen. Den innersta, individuella nivån, representerar en individs omedelbara miljö t.ex. 

partnerrelation, familj, vänner och arbetskamrater. Nästa nivå är relationsnivån som t.ex. 

handlar om samspelet mellan individens familj, vänner, arbete eller fritidsaktiviteter. Därefter 

                                                 
12

  Se även Lundgren (2004). I våldets normaliseringsprocess beskriver hon att kvinnan som lever i en 

våldsrelation succesivt normaliserar våldet.  Utgångpunkten för förståelse av våldet ser hon som att mäns våld 

är ett sätt att dominera och kontrollera kvinnor. 
13

  Se Hydén (1995). 
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följer närmiljön som handlar om det sammanhang, som omger individen och som denne är 

beroende av men inte påverkas av direkt. Den fjärde och sista nivån är samhällsnivån som be-

står av de övergripande samhällsförhållandena, kulturella normer och värderingar samt lagar. 

Den ekologiska förklaringsmodellen och dess integrerade perspektiv bidrar till att den makt-

struktur som möjliggör våld kan analyseras med hjälp av olika teorier på olika nivåer, exem-

pelvis på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Tanken är att en del teorier passar bättre än 

andra för att förstå och förklara behandlingsinsatser och dess effekter samt att ingen teori kan 

förklara våldet fullt ut. 

Resultat från utvärdering av Spirea och Utväg Göteborg 

Spirea 

Spirea är en enhet som riktar sig till kvinnor och barn som lever med våld och är ett samver-

kansprojekt mellan Hultsfreds, Vimmerbys och Västerviks kommuner samt landstinget i norra 

Kalmar län. Syftet med projektet var att pröva nya arbetsformer och en organisationsform i 

samverkan. Spirea organiserades inom socialtjänsten med Västerviks kommun som värd för 

projektet och hade sina lokaler i Västervik. Verksamheten innehåller stöd till våldsutsatta 

kvinnor innefattande såväl samtal som praktisk hjälp. Till barn som traumatiserats av våld er-

bjuds Trappanmodellen.
14

 För de barn där Trappanmodellen inte är tillämplig erbjuds samtal 

där barnens behov och önskemål står i centrum. Utöver stöd till kvinnor och barn var verk-

samheten även behjälplig med barnsamtal i utredningar. Verksamhet riktad till våldsutövare 

ingick inte i det ursprungliga uppdraget men kom senare att inkluderas då man ansåg det nöd-

vändigt för att uppnå långsiktliga effekter. De flesta våldsutövare behövde hjälp och stöd för 

att förändra sitt beteende.  Verksamheten var frivillig och behövande kunde själva söka sig di-

rekt till Spirea. Personalen bestod av en föreståndare, två behandlare och en behandlingspeda-

gog. Verksamheten var mobil och servade tre kommuner. 2012 utvärderades projektet av 

FoU-enheten FOKUS Kalmar län. Utvärderingen belyste verksamhetens funktion och syfte 

samt insatsernas kvalitet och samordning (Hammerin & Larsson, 2012). Utvärderingen visade 

att Spireas arbetssätt och miljö var framgångsrikt för målgruppen på flera sätt. Verksamhetens 

höga tillgänglighet, flexibilitet och stödjande förhållningssätt var en framgångsfaktor. Särskilt 

avgörande var personalens goda förmåga att skapa en tillitsfull och bärande relation, att 

blanda kunskap och medmänsklighet. Andra framgångsfaktorer som betonades av brukarna 

var att praktiskt stöd och insiktsskapande stödjande samtal varvades, att personalen hade goda 

kunskaper om våld och hur samhället fungerar samt att de hade ett stort kontaktnät. Verksam-

hetens lokaler, anpassade efter målgruppens behov av trygghet, bidrog till att kvinnor och 

barn tog emot hjälp och stöd, t.ex. underlättade det att leksaker och möbler var anpassade till 

att ta emot barn. Att det finns spår av andra barn signalerade att ”Du är inte ensam” och att det 

finns fler barn som upplever våld i familjen. Det var viktigt för kvinnorna att känna sig trygga 

i lokalerna, att ingen såg dem och att dörren var låst. Vidare var det betydelsefullt att loka-

lerna var välkomnande och visade omtanke. Att Spirea hade lokaler i Västervik och var orga-

niserad som en egen enhet inom socialtjänsten gynnade samverkan med socialtjänsten i Väs-

tervik. Spireas föreståndare ingick i socialtjänstens ledningsgrupp vilket bidrog till ett kon-

                                                 
14

  Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Den utvecklades av Rädda 

Barnen i slutet av 1990-talet. Att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld, att 

göra det som hänt ”pratbart” och begripligt, och därigenom minska risken för post-traumatiskt stressyndrom 

(PTSD) och annan psykiatrisk problematik. Källström Cater, Å. (2009). 
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struktivt informations- och erfarenhetsutbyte samt till att samverkan utvecklades gynnsamt. I 

de två andra projektkommunerna, där Spirea saknade lokaler och där föreståndaren inte ingick 

i socialtjänstens ledningsgrupp, utvecklades inte samverkan i samma utsträckning. I verksam-

heten satsade Spirea på utbildning och kompetensutveckling till personal, vilket fick positiva 

effekter för samverkan. Samverkanspartnerna uppfattade verksamheten som konkret och tyd-

lig till vilken de gärna vände sig för att få kunskap om våld i nära relationer, samt för att få 

vägledning i hur de skulle kunna stödja och slussa våldsutsatta vidare. Utvärderingen fann 

stöd för att insatserna till målgruppen organiserades i en särskild enhet. Insatser och kontakt-

ytor var samordnade och möjligheten till stöd under lång tid var betydelsefullt för våldsut-

satta.  Kvinnorna betonade att Spireas arbete med barnen avlastat barnen från skuld och skam 

samt gav dem möjligheter att bearbeta upplevelserna. Att den våldsutövande mannen getts 

möjligheten att få hjälp hade varit avgörande för några kvinnor att ta emot hjälp. En särskilt 

riktad enhet mot våld i nära relationer underlättade för yrkesverksamma att motivera våldsut-

satta att söka hjälp och gjorde det tydligare vart de skulle vända sig. Genom tillkomsten av 

Spirea skapades en tydligare ingång för var kommuninvånare och professionella kunde vända 

sig för stöd och konsultation.  

Utväg Göteborg 

Projekt Utväg Göteborg startades 2003 med syftet att genom samverkan mellan berörda myn-

digheter (Göteborgs stad; socialtjänst samt Kris- och jourverksamhet, hälso- och sjukvård, 

polismyndighet, åklagarmyndighet och kriminalvård) erbjuda våldsutövare samt brottsoffer 

och barn som bevittnat våld i hemmet, adekvata insatser (Gillberg & Jordansson, 2007). Målet 

var att skydda och stärka kvinnan, skuldbefria barnen samt förmå männen att ta ansvar för 

våldet och därmed förebygga framtida våldshandlingar. Projektet hade till uppgift att sam-

ordna berörda myndigheters insatser, bedriva uppsökande verksamhet, skapa en helhetssyn 

där kvinnan, mannen och barnen får stöd, bedriva gruppverksamhet för kvinnor, män och 

barn, bidra till förståelse av våldet som en makt- och kontrollhandling samt att öka kunskapen 

om våld i nära relationer inom och mellan organisationer. Projektet och dess program hade 

hittat inspiration från metoder utvecklade i USA och Kanada, sk. Duluth-modellen.15 Projektet 

skiljde sig från andra kvinnofridsverksamheter genom att det bedrev uppsökande verksamhet. 

Kvinnor och män kontaktades när det kom till projektets kännedom, i huvudsak genom poli-

sens försorg, att en kvinna utsatts för våld. Projektet hade som mål att arbeta med hela famil-

jen men det innebar inte att familjens olika medlemmar deltog i samma verksamhet. Med hän-

syn till skyddsaspekten för kvinnorna deltog respektive familjemedlem individuellt. Innehållet 

i programmet bestod inledningsvis av individuella stöd- och motivationssamtal med en sam-

ordnare. Nästa steg bestod av gruppverksamhet en gång per vecka under 15 veckor för kvin-

nor, 27 veckor för män och under en termin för barnen. Barnsamtal och barngruppsverksam-

heten föregicks av samtal med förälder om barnets behov. 

 Gillberg & Jordansson (2007) vid Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, 

utvärderade projektet under åren 2004 tom halvårsskiftet 2006. Resultaten visade att männen 

(våldsutövarna) var betydligt svårare att rekrytera och motivera till verksamheten. Även om 

verksamheten var uppsökande sökte sig många kvinnor, till skillnad från männen, till pro-

jektet på egen hand. Ett omfattande motivationsarbete fick läggas ner på männen. Under åren 

                                                 
15

  Duluth-modellen bygger på kognitiva teorier som utgår från tanken om att män skall se sin skuld och ta 

ansvar för våldet, att kvinnor skall stärkas som individer och skuld befrias samt att barnen skall få möjlighet 

att förstå det som hänt och inte ta på sig något ansvar (Pence & Paymar, 1994). 
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2004 (verksamheten för män kom igång lite senare än för kvinnorna som startade hösten 

2003) till juni 2006 hade projektet kontakt med 91 män och endast 19 män motiverades till att 

delta i programmet jämfört med kvinnorna där 168 kvinnor deltog i enskilda samtal och 45 

kvinnor gick vidare till grupp, under perioden hösten 2003 till och med juni 2006.  Projektet 

kontaktade männen via polismyndigheten efter att våld hade utövats och polisanmälan gjorts.  

Männen visade varierande motivation till att delta men behövde övertygas om att det fanns 

lösningar.  Projektets förklaringar till männens motstånd är att män inte vill tillstå att de har 

problem och att de tenderar att lägga skulden på någon annan, vanligtvis kvinnan. De försöker 

i större utsträckning distansera sig och förtränga det inträffade.  Männens motiv till att tacka 

ja till erbjudandet om stödet var främst att försöka rädda förhållandet med kvinnan.  Kvin-

norna tackade ja till att delta för att få stöd i sin egen utveckling. De empowermentstrategier 

som användes i arbetet med kvinnorna var framgångsrika. Kvinnorna upplevde sig ha blivit 

stärkta och fått en mer positiv självbild.  De beskrev att de hade fått hjälp med att se våldet i 

ett nytt ljus och fått en ökad förståelse för bakomliggande orsaker. Kvinnorna efterfrågade 

mer praktisk hjälp i kontakter med myndigheter. Männen såg också positivt på verksamheten.  

De värdesatte att de lärt sig att hantera känslor och att de tillägnat sig strategier för att kon-

trollera aggressivitet.  Målet med att få männen att ta ansvar för våldet lyckades till viss del. 

Några män hade synpunkter på att det gavs en alltför ensidig bild av män och att det inte är 

bara en parts fel när två bråkar. Flera av männen menade att de också varit utsatta för våld i 

olika former av sina kvinnor, något som inte diskuterades i gruppverksamheten. Detta tolka-

des på två tänkbara sätt: dels som ett ”normalt” motstånd hos män som bekräftar bilden av 

mannen som blind för rådande könsmaktsordning, dels som ett exempel på att det finns en 

diskrepans mellan teori och praktik. När den strukturella förklaringsmodellen, att mäns våld 

mot kvinnor beror på rådande könsmaktsordning i form av mäns överordning och kvinnors 

underordning, möter en verklighet med individer och komplexa relationer uppstår svårigheter. 

Under perioden 2004 till juni 2006 hade projektet individuella samtal med 71 barn och 

ungdomar varav 26 deltog i gruppverksamheten. Resultat från utvärderingen tyder på (trots 

svårigheter med att få barnen att beskriva upplevelserna av gruppverksamheten) att barnen till 

följd av att de tillsammans med andra barn i liknande situationer bearbetat sina upplevelser 

kände sig mindre ensamma. Hur vida projektet bidragit till att skuldavlasta barnen gick inte 

att säga men barnen beskrev att de inte kände sig ”lika arga” och att de såg fram emot grupp-

träffarna. 

Alternativ till våld – ATV 

Per Isdal, verksam vid Alternativ till vold i Oslo och författare till Meningen med våld (2001) 

utgår från att mäns våld mot kvinnor är en makt- och kontrollhandling men att våld går att 

förstå utifrån vanmakt eller maktlöshetsteorier. Våld är enligt Isdal en reaktion på vanmakt, 

dvs. ett sätt att försöka kontrollera och kompensera den maktlöshet en person känner. En ut-

gångspunkt är att våld är ett fel som går att rätta till. Isdal menar att orsaken till att en individ 

begår en våldshandling är komplex men aldrig ursäktlig. För att förstå våldet måste hänsyn tas 

till en rad faktorer på olika analytiska nivåer. De tre huvudsakliga faktorerna är enligt Isdal: 

 Psykologiska faktorer (personens livshistoria och psykiska status), 

 Sociala faktorer (socialt sammanhang), 

 Strukturella faktorer (mäns överordning och kvinnors underordning). 
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Orsaken till våld i nära relationer går därmed inte att reducera till någon eller några av dessa 

nivåer. Alla tre är nödvändiga om våld i nära relationer ska bli begripligt. 

Enligt Isdal är bemötandet centralt i arbetet med våld i nära relationer. Bemötandet syftar 

till att minska risken för upplevelser av vanmakt. Ledorden är frivillighet, respekt och lyhör-

det samt att den hjälpsökande ges både tid och utrymme. Ett viktigt inslag är att den hjälpsö-

kande känner sig sedd och hörd. Isdal utgår också från en grundläggande etisk regel som ge-

nomsyrar synsättet i arbetet: 

Våld är utövarens ansvar. Våldet utgår från utövarens känslor och behov. Våldet väljs 

som ett av ett otal möjliga sätt att reagera på i en situation, och det hjälper utövaren att få 

något som han eller hon har behov av eller önskar.16 

Det centrala i behandlingen av våldsutsatta och våldsutövare är att bryta tystnaden, placera 

ansvaret för våldet och bearbeta våldet. En viktig beståndsdel att motverka våld är att tala om 

våldet, oavsett om man utsatts för våld, bevittnat våld eller utövat våld. Att i detalj gå igenom 

våldet, vad som hänt, om och om igen. 

En annan viktig del i behandling av våldsutövare menar Isdal, är att ändra deras uppfattning 

om våldet, att gå från orsaksförklaringar till avsiktsförklaringar, att de ser sig själva som ak-

tivt handlande människor och våldet som ett val. Andra inslag handlar om att arbeta med tole-

rans mot vanmakt och tolerans mot känslor generellt, att tåla utan att omedelbart vara tvungen 

att reagera. Det innebär att erkänna de känslor man har, att godta dem och till sist lära sig att 

uttrycka dem på andra sätt. I behandlingen ingår också att lära sig att hålla tillbaka den första 

impulsiva responsen. 

Organisationsstrukturens inverkan på klientarbetet 

Vilken inverkan har socialtjänstens organisation på hur väl människors behov av stöd och 

hjälp tillgodoses? I artikeln Hur inverkar organisationsstrukturen på socialtjänstens klientar-

bete? (Grell, Ahmadi & Blom, 2013) sammanfattas kunskapsläget om organisationsstruk-

turens inverkan på socialtjänstens klientarbete. Det sociala arbetet präglas idag av en organi-

satorisk specialisering och i artikeln diskuteras hur denna organisering i form av speciali-

sering och dess motpol integrering inverkar på klientarbetet: hur arbetet utförs och vem som 

utför arbetet. Specialisering innebär en varierande grad av arbetsdelning och fokusering på 

avgränsade arbetsuppgifter. En vanlig specialisering inom socialtjänsten är att sociala pro-

blem, t.ex. ekonomiskt bistånd, missbruk/beroende, barn- och ungdomsvård, delas upp i olika 

enheter. Det kallas för problemspecialisering. Det är också vanligt att organisatoriskt dela upp 

socialtjänstens uppgifter i en sk. funktionsspecialisering vilket innebär att utredande och be-

slutsfattande skiljs från stödjande och behandlande insatser. 

I motpolen integrering karaktäriseras organisationen av flera funktioner och arbetsmetoder 

och att den vänder sig till olika målgrupper. Dessa två motpoler kan ses som ett kontinuum 

där å ena sidan specialiserade och självständiga enheter existerar sida vid sida vilka vänder sig 

till skilda eller gemensamma målgrupper utan samarbete, å andra sidan av kontinuumet finns 

en sammansmältning där flera målgrupper och arbetsuppgifter införlivas i samma organisa-

tion.  Mellan dessa poler, specialisering och integrering, finns grader av samarbete och inte-

grering.  Ett steg mot integrering beskrivs som koordination dvs. att insatser från olika aktörer 
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 Isdal, (2001), sid 98.  
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samordnas, att arbetet genomförs i en viss ordning och att aktörerna håller varandra informe-

rade. Ytterligare ett steg närmre integrering på kontinuumet beskrivs med termen kollabora-

tion vilket innebär att gränserna mellan olika aktörer luckras upp och de inblandade löser 

uppgifter tillsammans i större utsträckning. Kontinuumet och dess motpoler illusteraras i 

figuren nedan (Grell, Ahmadi & Blom, 2013, s.226).   

 

Figur 3.  Specialisering, koordination, kollaboration och integrering som ett kontinuum. 

Grell m.fl. (2013) fann vid genomgång av studier inom organisationsteori ett tiotal studier där 

specialiserade och integrerade organisationsformer jämfördes. Resultaten visar på både för-

delar och nackdelar med de bägge organisationsformerna. Fördelarna med problem- och 

funktionsspecialisering är att de kan leda till bättre utredningar, är bättre på att finna lösningar 

på problem, att utredar- och behandlarrollerna underlättas om de är separerade, att utredningar 

slutförs snabbare och har tydligare frågeställningar samt att funktionsspecialisering har en po-

sitiv inverkar på relationen klient – behandlare om utredningsförfarandet är separerat från den 

behandlande/stödjande funktionen. Det finns således ett visst stöd för att specialisering är att 

föredra vid välavgränsade sociala problem och att en bred och integrerad socialtjänst har svårt 

att hantera alla målgruppers specifika behov. Kritiken av en alltför specialiserad socialtjänst är 

dock att värderingar, förhållandet till yrkesroll och arbetsuppgifter samt synen på klienter kan 

skilja sig åt mellan enheter. Vidare bidrar en specialiserad organisation till fler administrativa 

barriärer som klienter måste passera för att få tillgång till stöd och hjälp. En annan nackdel 

med en specialiserad organisation är att de professionella får ägna mer tid åt att administrera 

och realisera samverkan med andra aktörer på bekostnad av direktkontakt med klienterna. 

Minskad tid till klientkontakt och många professionella involverade i ett och samma ärende 

har också en negativ inverkan på relationen klient och socialarbetare. 

Till den integrerade organisationsformens fördel är att den underlättar en helhetssyn på 

människors livssituation eftersom människors sociala problem ofta spänner över flera områ-

den och inte kan delas upp i enkla kategorier. Grell m.fl. (2013) fann studier som visade att 

organisationsformer som uppmärksammade klienters totala situation var fördelaktiga även om 

kontakten initierats utifrån ett snävare problem. De integrerade organisationsformerna var 

lättare för klienterna att förstå sig på, medförde färre kontakter med socialarbetare, ledde till 

bättre helhetssyn hos socialarbetarna, klienterna involverades mer och var mer nöjda med 

hjälpprocessen. Till den integrerade organisationsformens nackdel fann Grell m.fl. (2013) 

studier som visar att utredningar tenderar att ta längre tid och är vagare i sin karaktär, att 

barnperspektivet är mer otydligt när tydliga målgrupper och specifika barnkunskaper sak-

nades. 

För att överbrygga de två organisationsstrukturernas nackdelar är olika grad av samverkan 

en motkraft. Grell m.fl. (2013) fann empiriskt stöd för de två samverkansformerna koordi-

nation och kollaboration. Fördelarna med koordination är att det ger möjligheter till ett ge-

mensamt arbete med klienten i fokus, samtidigt som specialiseringen av målgrupps- och me-

todkunskaper bibehålls. Fördelarna med kollaboration är att uppluckrade gränser mellan aktö-

rer kan ge synergieffekter och att aktörer gemensamt möter komplexa behov hos särskilt ut-

satta grupper. Nackdelarna med de två samverkansformerna är att det finns risk för samar-
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betssvårigheter t.ex. på grund av (ibland enkla) missförstånd, oklar ansvarsfördelning, konku-

rerande kunskapsanspråk och kamp om tolkningsföreträde. 

Slutsatsen Grell m.fl. (2013) gör av genomgången är att det inte finns någon enskild opti-

mal organisationsstruktur för socialtjänsten. I stället kan det ses som eftersträvansvärt att ba-

lansera mellan specialisering och integrering i olika behovssituationer även om det innebär 

svårigheter. Men genomgången tyder på att en specialiserad organisation tycks passa bäst när 

behoven är avgränsade och enstaka. 
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Resultat 

I avsnittet nedan redovisas först besökarnas erfarenheter av Öppenvårdsmottagningens verk-

samhet. Därefter redovisas personalgruppens, operativ arbetsledares, ledningens samt interna 

och externa samverkanspartners erfarenheter och syn på verksamheten. Sist redovisas verk-

samhetsstatistik, sammanställning av FREDA-beskrivningar och brukarenkät. 

Besökarnas erfarenheter av Öppenvårdsmottagningen 

Hur brukarna fått kännedom om Öppenvårdsmottagningen 

I projektets inledningsskede ägnades mycket tid till att sprida information till professionella, 

organisationer och till allmänhet om verksamheten. Brukarna har tillfrågats om hur de fick 

kännedom om Öppenvårdsmottagningen. De intervjuade har kommit i kontakt med Öppen-

vårdsmottagningen på flera sätt men främst genom socialtjänstens olika verksamheter så som 

barn- och familjeenhet, biståndsenhet, familjerätt och familjebehandling. Någon intervjuper-

son har sökt information på nätet, någon har fått kännedom via en närstående, andra har fått 

information av kurator vid skola, öppenvårdspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Flera 

intervjupersoner med minderåriga barn berättar att de i samband med incidenter med våld i 

familjen kontaktat polis och kvinnojour, vilka gjort anmälan till socialtjänsten. I barnavådsut-

redningen eller i utredningen om försörjningsstöd har socialsekreterare uppmärksammat vål-

det, behoven av stöd, hjälp och uppmanat dem att kontakta Öppenvårdsmottagningen. Så här 

berättar en intervjuperson om hur socialsekreteraren uppmärksammat behoven: 

”För jag var ju förföljd och kände mig hotad och så där. Hon [socialsekreteraren, 

utredarens anmärkning] tyckte att det kan vara bra att prata med människor som vet 

vad jag pratar om, om man säger så. Hon har ju själv ingen utbildning i det. Bra 

gjort av henne också att bolla vidare i stället för att sitta och lyssna bara och inte 

göra någonting. Då tyckte jag att: bolla mig vidare till personer som har rätt kom-

petens.” 

I något fall har intervjupersonen fått information från familjerätten i samband med en vård-

nadstvist och i ett annat fall från en samordnare för våld i nära relationer i en annan kommun.  

Första kontakten 

Den första kontakten med Öppenvårdsmottagningen har övervägande skett via telefon. Flera 

intervjupersoner berättar om starka känslor av rädsla, skam och skuld inför att ta kontakt. Två 

kvinnor berättar om rädsla, tveksamheter att prata med en okänd om våldet och de har ställt 

sig själva frågan: ”Kommer det här verkligen att hjälpa?” En kvinna berättar att hon aldrig 

vågat ta emot hjälp från någon annan, varken myndigheter eller andra och att det var det ett 

stort steg för henne att kontakta Öppenvårdsmottagningen. Hon var rädd för konsekvenserna, 

hur mannen skulle reagera om hon tog hjälp och gjorde en förändring. Det tog lång tid innan 

hon vågade berätta för personalen hur det egentligen var. En annan kvinna berättar att hon vid 

första träffen var i chock: 
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”….Men då tänkte man liksom: ”kommer det här verkligen att hjälpa? Är det verkli-

gen den hjälpen jag behöver? Jag kände väl inte heller att jag vågade öppna upp för 

mycket för en främmande människa liksom. Visste liksom inte vad det handlade om, 

varför jag var där och så……Men jag tror det var på grund av att det hände så 

mycket då, man kanske var i chock….fortfarande och….att det var så mycket runt 

omkring liksom.” 

En manlig våldsutsatt berättar att han upplevde det särskilt pinsamt att ta kontakt, att vara man 

och söka hjälp pga. flera års utsatthet för fysiskt och psykiskt våld av en kvinnlig närstående.  

Han brottades med egna fördomar och föreställningar om att man som man borde kunna för-

svara sig själv: 

”….Det känns väldigt pinsamt, prata med andra människor om hur man har blivit 

behandlad och så. //……//Jag är en stor kille och då tänker folk liksom att: ”ja, men 

vad då, du kan ju försvara dig själv”. Men har man inte dom våldsanlagen i sig lik-

som, då kan man inte…..då vill man inte, man vill inte hålla på och slåss.” 

En minderårig utsatt berättar att hennes föräldrar kontaktat Öppenvårdsmottagningen och bett 

dem ringa upp henne. Så här berättar intervjupersonen om första telefonsamtalet:  

”Men det var bara skönt…..för då blev det redan där att någon brydde sig….alltså 

så här….dom tar ansvaret och ringer till mig.  Det var bra tyckte jag.//…….// Någon 

som frågade: Mår du bra? Vill du prata?....Ja, men dom brydde sig.” 

Att snabbt bli uppringd, att få information om hur det går till när man söker hjälp vid Öppen-

vårdsmottagningen, betydelsen av röstens tonläge i telefonen och att snabbt få en besökstid 

har varit betydelsefullt vid första kontakten. Så här berättar några intervjupersoner om första 

kontakten: 

”De var mycket trevliga och förklarade vilka de var och de förklarade liksom hur det 

skulle gå till om man bestämde sig för ett möte.  Det upplevde jag som väldigt posi-

tivt.” 

”Det var jätte jobbigt….att ringa.//…….//Jag önskade att jag bara kunde få smyga in 

där och sätta mig i ett hörn och att någon kanske skulle se att jag var där. Men hon 

sa att man måste boka tid och det var i och för sig skönt…..då visste jag en tid när 

jag skulle komma dit. Jag fick komma ganska fort.  Så det var skönt.” 

”Hon var väldigt mjuk och vänlig.  Det kändes jättebra….på rösten och på telefonen 

och henne ville jag träffa.  Det är ju liksom jätteviktigt vad det är för röst man hör 

när man är i en sådan situation. Hade det varit fel röst så hade jag kanske inte velat 

gå dit.  Det blev ju liksom vänligt och varmt och det kändes bra att komma dit.” 

”…..Förklarade lite kort och …kände ändå inte att jag blev liksom skamfylld, utmå-

lad på något sätt, utan mer uppmuntrad, att det var bra att jag ringde liksom. Att jag 

var jättevälkommen dit.  Det gjorde också att jag blev stärkt i att faktiskt våga gå.” 

”Jag ringde och beställde tid.  Jag kände ett jätteförstående, ett välkomnande fastän 

jag kände skam och skuld.” 
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Förväntningar 

Intervjupersonernas förväntningar på kontakten med Öppenvårdsmottagningen är främst att 

prata med någon utomstående som förstår och är insatt i problematiken med våld i nära rela-

tioner. Att få hjälp med strategier för hur de kan hantera olika situationer som är problema-

tiska och att reglera känslor som är svåra att bemästra. Så här berättar några intervjupersoner 

om deras förväntningar: 

”Kanske få hjälp, lite hjälp med hur man ska hantera saker och ting, att få någon att 

lyssna på en. Mycket av sakerna man varit med om, att man får ner det på papper 

liksom, så att det släpper från belastningen man har i skallen, om man säger så.” 

”Jag tyckte det vore skönt att ha någon att prata med, att prata ut.” 

”Att jag skulle få prata med någon som förstod mig, någon jag inte kände alls.” 

”Jag tänkte att det här kunde hjälpa mig lindra //……..// att jag ville sluta vara våld-

sam.” 

”Att reparera, jobba med oss själva som individer och reparera relationen.” 

”Det var bättre än förväntat om man säger så. Ärligt talat så har jag inte så höga 

förväntningar om socialtjänstens olika verksamheter. Mycket tycker jag är ”lall”, 

om man ska uttrycka det rätt och riktigt. Men det här tror jag gör nytta, det här gör 

skillnad i alla fall.” 

Bemötande 

Intervjupersonerna berättar genomgående om upplevelser av att personalen lyssnar, visar ac-

ceptans för den du är, att det går lätt att prata om sig själv och sina bekymmer på ett öppet och 

ärligt sätt. En intervjuperson beskriver att: han kände sig bemött som en individ, att persona-

len ville hjälpa honom, att personalen såg människan och att de var goda lyssnare samtidigt 

som de var tydliga med att våld inte är acceptabelt. Intervjupersonen menar att mottagningens 

namn ”Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer” skapar en tydlighet och hjälper till att 

förhindra att våldet förnekas. Namnet signalerar att du är här för att jobba med dina problem 

med våldet. En annan intervjuperson berättar så här om bemötandet: 

”Man blir hörd liksom, man blir förstådd liksom, att man inte är ensam om det lik-

som så där. Jag har trott hela tiden att det här är jag ensam om i hela världen, det 

här har ingen annan varit med om. Så det liksom, man får förståelsen, man blir hörd 

och så där. Man får lite empati också, det känns bra för egot det också.” 

Att behandlarna visar att de bryr sig är betydelsefullt och uppskattas av intervjupersonerna. Så 

här beskriver en intervjuperson: 

”Då ringde hon dagen efter och ville se att det gått bra för mig och det kändes väl-

digt fint. Det betydde väldigt mycket för mig, den lilla personen i mig. Att det var nå-

gon som såg mig och verkligen ville kolla upp. Att jag inte bara var en vanlig patient 

i mängden. Det kändes fint på riktigt liksom.” 

Tillgänglighet 

Kontakterna med mottagningen har mestadels bestått av fysiska möten i mottagningens loka-

ler. Flera intervjupersoner kan inte uttala sig om mottagningens tillgänglighet via telefon ef-

tersom de inte ringt mottagningen vid något annat tillfälle än när de bokade första besöksti-

den. Men de som ringt mottagningen har oftast lämnat ett meddelande på telefonsvararen. 
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Mottagningen har sedan ringt upp vid ett senare tillfälle. Upplevelsen är att systemet har fun-

gerat och att mottagningen är snabba med att ringa upp. En intervjuperson ville inte lämna 

meddelande på telefonsvararen men upplevde ändå att det fungerade att komma i kontakt med 

mottagningen: 

”Det fungerade väldigt bra. Men jag är ju inte en person som gärna lämnar med-

delanden. Jag tycker inte om telefonsvarare, men hon såg väl när jag hade ringt så 

hon ringde upp.” 

Intervjupersonerna berättar att de själva har styrt besökstiderna. Personalen har varit flexibla, 

anpassat sig efter besökarnas arbetstider, busstider och skolscheman. De har även träffats ut-

anför kontorstid för att hitta passande tider. Något som uppskattades av intervjupersonerna. Så 

här berättar en intervjuperson om hur det gick att hitta besökstider: 

”Det fungerade jättebra. Annars brukar det vara svårt med socialtjänsten med tider 

och sådant där. Ett jävla krångel brukar det vara. Men här tycker jag att, här var det 

mycket bättre.” 

En annan intervjuperson berättar att hon vid några tillfällen lämnat återbud och att samtalet i 

stället skett via telefon: 

”Något som jag upplevde som väldigt positivt……det var en eller två gånger som jag 

inte kunde komma på avtalad tid. Men då kom vi överens om en telefontid. Ungefär 

som vi pratar nu och det var så himla bra.  För det var faktiskt inte alltid jag hade 

råd att sitta och åka in till Gävle med buss. Så då löste vi det så och det fungerade 

jättebra för min del.” 

Miljö 

Att lokalerna ligger centralt men ändå lite anonymt på en tvärgata uppskattas. Särskilt bra är 

att lokalerna inte är inrymda i övriga socialtjänsten. Flera berättar att de inte vill ”skylta” med 

att de ska till mottagningen. Så här berättar några av intervjupersonerna om miljön och loka-

lernas placering: 

”Det är ju en gata där det är väldigt få människor som går. Man kommer in i en 

trapp uppför. Så öppnar de dörren. Det var liksom skönt att man inte behövde vara 

mitt i stan samtidigt var man så pass centralt att det var lätt att ta sig dit. Det var lätt 

liksom att få sitta på det där lilla rummet eller stora rummet och prata. Jag tycker 

det var jättebra.” 

”Det ser inte ut som när man typ ska in på socialtjänsten. Där ser man ju att du går 

in där. Men det gör man ju inte här för här är det ju bara en liten knapp som du 

trycker på för att komma in. När man kommer in så är det ett väntrum där de käkar 

lunch. Sen så har de som jobbar där var sitt rum som man kan sitta och prata i. Så 

det är ju litet men det är ju bra, alltså det behöver inte vara större tycker jag.” 

”Jag var nöjd att de hade lokalen någonstans där man inte behövde gå igenom hu-

vudentrén, utan lite på sidan om. Att jag inte behövde gå där, sitta och bli uppropad 

och så. Är det så, vill jag inte gå dit.” 

”Viktigt att det inte är skyltat. Bra att bara slinka in och snabbt bli insläppt. Kände 

mig trygg. Själva miljön är smidig och effektiv.” 

Att dörren är låst, att det finns en porttelefon och kamera bidrar till att det känns tryggt att 

komma till mottagningen. Flera beskriver att miljön är ombonad och inger en varm känsla 
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vilket underlättar samtal om känsliga frågor. En annan har synpunkter på att det saknas be-

kväma fåtöljer för korta personer. Att sitta bekvämt underlättar samtal. Så här berättar en in-

tervjuperson om betydelsen av bekväma möbler: 

”Det var ganska obekvämt att sitta. Precis som nu, när man är så kort. Man når ju 

knappt ner till golvet när man vill luta sig bakåt. //…..// Jag visste inte hur jag skulle 

sitta och det irriterade mig. Kanske ha en filt eller kudde, förstår du? Någonting att 

hålla i.” 

En intervjuperson nämner att ljud från folk som kom och gick ibland kunde vara störande i 

rummet närmast trapphuset.   

Stöd och hjälpbehov 

Intervjupersonerna tillfrågades om vilket behov av stöd och hjälp de hade när de kontaktade 

mottagningen samt om de tyckte de fick den hjälp de behövt. Berättelserna visar på att be-

handlarna är viktiga personer, att det finns en följsamhet och flexibilitet där behandlarna för-

söker anpassa stöd och hjälp efter vad besökarna behöver här och nu.  Bland de som varit ut-

satta för våld har stödet bestått av praktiskt stöd, rådgivning, behandlande och bearbetande 

samtal. Bland de som utövat våld har stödet i huvudsak bestått av behandlande och bearbe-

tande samtal.  

Exempel på praktiskt stöd har handlat om att behandlaren närvarat vid träffar med familjer-

ätten, närvarat vid rättegång, deltagit i rehabiliteringsträffar med hälsocentralen, samt följt 

intervjupersonen till bussen, för att denne skulle kunna lämna mottagningen på ett tryggt och 

säkert sätt. En intervjuperson berättar att det betydde mycket för henne att behandlaren fanns 

till hands, tog sig tid att lyssna, såg och visade på att hon gjorde framsteg trots att livet var 

kaos. Så här berättar hon: 

”Det blev väldigt mycket prat och hon, under vårdnadstvisten, så var hon ju med i 

familjerätten när jag läste papperen, så bröt jag ihop och hon fanns ju där. Jag 

kunde ringa och hon tog sig alltid tid att lyssna även om det bara var över telefonen. 

//…….// Det här med tidsföljden är väl egentligen det svåraste. Att helst så ska man 

ju kunna säga datum och klockslag. Men det går ju inte när det var dygnet runt i 

stort sett.  Ja, det blir väldigt grötigt i huvudet och speciellt då när man ska gå ige-

nom en vårdnadstvist dessutom och ska försöka komma ihåg och vara så tydlig som 

möjligt. //……..// Alltså, många gånger så ser inte jag mitt mående, hur jag har 

kommit framåt. Som utomstående så kan ju hon se vilka framsteg jag har gjort.  Hon 

var väldigt duktig på att påminna mig om att det går framåt.” 

Det är särskilt betydelsefullt att få råd och stöd vid rättegång. Information som t.ex. hur en 

rättegång går till, hur försvarsadvokater agerar, hur det ser ut i en rättssal och hur man sitter 

var hjälpsamt. Så här berättar några intervjupersoner: 

”Men alltså just det här med rättegången och sådana där grejer har ju också varit 

väldigt viktigt för mig att få hjälp med. För det har varit ett skräckscenario för mig. 

att sitta där mot han liksom i en rättegång och sådana grejer. Det har ju varit jätte-

skönt att kunna prata med någon om, som verkligen vet hur det går till liksom.” 

”Om man är jätterädd för en person, så är det ju bra, om det blir rättegång att den 

person man pratar med följer med dig.” 
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”Hon var ju med och vittnade om mitt mående i tingsrätten. Hon fanns där. Även fast 

det var flera timmar som hon inte fick komma in i salen ens, så fanns hon utanför 

varje gång det blev paus.” 

Det har också förekommit att behandlaren ordnat en gemensam träff med polisen och hjälpt 

utsatta med att få information om vad som händer när en anmälan är gjord eller vad som hän-

der i en pågående utredning. En utsatt berättar att en sådan träff, den information och råd som 

polisen gav, hjälpt till att hitta nya strategier att hantera förföljelser på sociala medier och i 

vilka situationer det var bra att göra en anmälan eller att avstå från att göra en sådan. Det 

hjälpte till att handla på ett nytt sätt och situationen förbättrades. 

Flera intervjupersoner som varit utsatta för våld berättar att de till och från har funderat på 

skyddat boende. I flera fall har uppbrottsprocessen och behov av besöksförbud diskuterats 

med behandlaren. Några har erbjudits skyddat boende men tackat nej. I intervjuerna beskriver 

flera en känsla av ambivalens vid tankar på uppbrott och skyddat boende. Fördelar och nack-

delar med skyddat boende har vägts mot varandra för att den utsatte själv ska komma fram till 

vad som är bäst för henne. Att behandlaren lyssnar, kommer med nya infallsvinklar har varit 

hjälpsamt för intervjupersonerna att själva komma fram till vad de vill och hur de ska hantera 

situationen. En kvinna berättar att hon efter samtalen med behandlaren blivit stärkt att sätta en 

gräns, att hon tydligt talat om att hon inte tolererade några hot från sin före detta man och att 

hon tänkte polisanmäla om han fortsatte. Det hjälpte henne att bli kvitt rädslan och stärkte 

hennes självkänsla. En annan utsatt berättar så här om tankarna på att begära hjälp med 

skyddat boende: 

”Nej, det har jag inte gjort. Men det har varit nära. Men jag gjorde aldrig det någon 

gång för då skulle jag verkligen få ge upp hela livet och allting och byta namn och 

sådana där saker. Så långt ville jag inte gå.” 

En annan intervjuperson berättar att ett skyddat boende skulle innebära en rad negativa kon-

sekvenser för henne själv och barnen. Det skulle finnas en risk för att hon själv skulle börja 

må psykiskt dåligt om hon bodde med andra som hade liknande problem, barnen skulle sakna 

sin pappa och hon var rädd för att hon inte skulle få träffa sina barn. Med hjälp av samtalen 

kom hon fram till en lösning som hon tyckte passade bra för henne själv och för familjen.  

Det viktigaste i kontakten med mottagningen har varit samtal. Om detta berättar både ut-

satta och utövare. Mest betydelsefullt har det varit att samtala om våldet, om känslor, tankar 

och beteenden. 

Samtal  om våldet  

Det finns en stor rädsla att prata om våldet och flera har aldrig tidigare berättat får någon om 

det som inträffat. Att samtala om våldet och det som hänt har varit viktigt för intervjuperso-

nerna, både för utsatta och utövare. Det upplevs som avlastande och några beskriver det i ter-

mer av ”att lägga av sig”. Genom att prata om våldet har flera funnit lösningar på situationen. 

Men det är inte för vem som helst man vill berätta. Det är särskilt viktigt att samtala med en 

person som har kunskap om problematiken, som visar förståelse, inte fördömer och morali-

serar.   

Flera utsatta är hjälpta av samtal som varit av krisbearbetande karaktär. En kvinna berättar 

att hon i samtalen bearbetat den kris som uppstod när den person hon levt med i tio år visade 

sig vara en helt annan person och som misshandlade henne.   
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Även hos utövaren kan våldet utlösa en kris. Det är viktigt att våldsutövaren bearbetar det 

våld den utsatt sin anhörig för och att samtala om alla frågor som uppkommer i samband med 

krisen: Hur kunde det bli så här för mig? Vad har hänt med mig? Varför tappar jag kontrollen, 

slår, kastar saker och beter mig illa? Samtalen om hur våldsutövaren som person har föränd-

rats är också viktiga. Så här berättar en utövare om hjälpbehov, upplevelsen av sig själv och 

kontrollförlusten: 

”Jag behöver jättemycket hjälp. Jag känner inte igen mig själv. Jag har jätteag-

gressioner som jag byggt upp under ett halvår. Andra tyckte att jag hade förändrats. 

De såg en personlighetsförändring. Man ser inte själv. Jag var livrädd för mig själv. 

Man blir så arg att man går över styr. Man blir upptrissad och har inte kontroll 

längre.” 

Så här berättar en utövare om hur våldet utlöste en livskris: 

”Du tappar kontrollen. Sover inte. Hela livet raseras. Jag hade ett förtroendefullt 

yrke och tappade allt.” 

Samtal  om känslor  

Att utsättas för våld i nära relationer väcker obehagliga känslor som är svåra att hantera. Om 

detta berättar alla intervjupersonerna. De utsatta berättar att det varit betydelsefullt att samtala 

om de negativa känslor de bär på t.ex. rädsla, skam, skuld, misslyckande, besvikelsen och 

upplevelser av att ha blivit kränkt. Det är avlastande. En intervjuperson berättar så här om be-

hov av hjälp, varför det är viktigt med samtal och hur hon påverkas känslomässigt av våldet: 

”Dels är det ju samtal. Absolut! Det är ju a och o. Att man får ur sig. För går man 

och bär på det som jag har gjort mycket, så är det mycket som händer i en som per-

son. Känslomässigt. Och man förändras ju, man rättas ju in i ledet på något sätt. 

Man blir rädd, man blir livrädd helt enkelt och man blir personlighetsförändrad.” 

Samtalen har hjälpt till att bearbeta känslor av skam och skuld och bidragit till att börja tänka 

annorlunda. För utsatta är samtalen om skammen över att ha utsatts för våld, att inte ta sig ur 

relationen och känslan av att vara skyldig till det som hänt viktiga. Det är betydelsefullt att 

behandlaren normaliserar känslorna, att få höra att det är vanligt att känna skam och skuld och 

att det inte är något fel på mig.  Så här berättar några utsatta: 

”Men saker som varit så skamfyllda så att de har legat och skavt väldigt långt bak, 

som jag har haft en väldig ångest över, där jag liksom kunde få veta att det här är, 

det här är vanligt i sådana situationer. Alltså, att det inte är något fel på mig helt en-

kelt.” 

”Jag har väl trott att allt har berott på mig, att det har varit mitt fel. Det är det jag 

har börjat tänkt att ”så var det inte alls”.  Utan allting som har hänt har inte varit 

mitt fel, ….. jag har börjat tänka annorlunda.” 

”…Att inte jag såg problemen hos honom då…Jag visste ju att folk i min omgivning 

inte tyckte om honom från början, för dom tyckte att han såg speciell ut….att han 

verkade lite….jag vet inte…men jag sa att han var världens perfekta. Men ändå när 

han utsatte mig för brott så förnekade jag det själv, för jag skämdes….jag var rädd 

att någon skulle veta.” 

Bland utövarna har också samtal om skam varit betydelsefullt, t.ex. skammen över att tappa 

kontrollen över sig själv och skammen att gå över gränsen och bruka våld. 
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Synl iggöra tankar  och beteenden  

Att synliggöra samspelet, tankar och beteenden i samband med våldet: vid upptrappning, un-

der handlingen och efter våldet är betydelsefullt. Det hjälper till att förstå vad som händer, 

vad jag tänker och vad jag gör. Både utövare och utsatta berättar om det. Genom att 

medvetandegöra tankar och beteenden erhålls ny kunskap om problemet och därmed möjlig-

heten till förändring. Så här berättar en utövare om nyttan med att synliggöra beteenden och 

hur det leder till en ökad självmedvetenhet: 

”Tycker att jag har lärt mig mer, att man fokuserar på själva kärnan på problemet. 

Att mer, vad är det som händer mer än själva slaget eller den här ”kastande grejen”. 

Att vad händer innan allt det. Vad händer mellan människorna och vad händer i si-

tuationen liksom. För att se mönster och lära sig om, personen får lära sig om sig 

själv och hur den reagerar på olika saker hos andra människor.” 

En utsatt berättar att det är viktigt att få hjälp med att se invanda mönster och hjälp att bryta 

dessa. Så här beskriver hon sitt beteendemönster: 

”Mönstret, att ta sig till eller gå tillbaka när han var snäll, att jag hade dagar eller 

har haft många dagar när jag inte vet hur jag mår. Man vet bara inte……är jag glad 

eller ledsen eller…..alltså, automatiskt plockade jag upp telefonen och ringde ho-

nom….för då hörde jag på hans röst vilket humör jag skulle vara på.” 

Utsatta berättar att samtalen hjälpt dem att flytta fokus från den som utövar våldet till dem 

själva. Det har bidragit till att självkänslan har stärkts.  

Hur går det  t i l l  

Hur går det då till när någon söker hjälp vid öppenvårdsmottagningen och vad tycker besö-

karna om arbetsmetoderna? Resultaten från intervjuerna visar på att arbetssättet följer en 

struktur som är gemensam för både utsatta och utövare men också på en följsamhet efter vad 

personen behöver där och då. Intervjupersonerna berättar att de vid första samtalet berättar om 

vad som hänt, orsaken till att de kommer till mottagningen, lite om dem själva och deras tidi-

gare liv. Det görs med hjälp av att behandlaren ställer frågor. Vid första träffen berättar också 

behandlaren vad mottagningen gör och hur behandlingen går till. Så här beskriver några det 

första samtalet: 

”Det var lite informativt, vad de gjorde och hur det kunde se ut med samtal och hur 

de kunde jobba och så vidare med enskilda individer.” 

”Då satt vi bara och pratade liksom om vad som hade hänt och hon berättade lite 

om vad de gjorde och så där liksom.” 

”Hon ställde frågor, vad som hade hänt och hon visste inte så mycket om varför och 

så. Men jag berättade som det var från början. //………// Jag berättade och hon 

ställde frågor.” 

Om besökaren är minderårig sker första besöket tillsammans med förälder/föräldrar. En tonå-

ring berättar så här om första besöket tillsammans med föräldrarna och hur hon upplevde det: 

”Det var jobbigt i början.  Vi pratade inte så mycket om detaljerna, så då var det 

lugnt. För de [föräldrarna, utvärderarens anmärkning] var ju medvetna om vad jag 

varit med om. Men de visste inte detaljerna.” 
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Upplevelsen är att det är skönt att samtala ensam med behandlaren. Det underlättar för både 

våldsutsatta och våldsutövare att börja samtala om våldet och om de känslor av skam som 

våldet väcker. Även minderåriga uppskattar att samtala enskilt med behandlaren. Så här be-

rättar en minderårig om varför det är skönt att samtala enskilt med en behandlare: 

”Det var mycket skönt att vara ensam. För jag ville inte ens att mina föräldrar skulle 

vara med när vi pratade i första början. Alltså, jag har inte velat berätta för dem.  

Jag vill inte att de ska höra vad jag har varit med om. Det är någonting som är 

skam. Men det var jätteskönt att vara ensam med henne [behandlaren, utvärderarens 

anmärkning].” 

Vanligtvis sker träffarna en gång per vecka och gradvis blir samtalen mer och mer detaljerade 

om personens bakgrund och vad som har hänt. En utsatt berättar att hon till en början bara fo-

kuserade samtalet på hennes före detta sambo men att behandlaren hjälpte henne att flytta fo-

kus till henne själv. Ett viktigt inslag i behandlingsprocessen har varit att kartlägga våldet och 

beteenden. Det har skett i början av kontakten. Kartläggningen har gjorts antingen genom att 

behandlaren har ställt frågor men i de flesta fall med hjälp av frågeformulär. Kartläggningen 

är uppskattad av intervjupersonerna. Frågeformuläret hjälper till att synliggöra våldet, det 

fungerar som ”eye-opener”, hjälper till att tänka efter och tydliggör vad som är fel. Det upp-

skattas också att svaren i formulären diskuterats tillsammans med behandlaren. Det hjälper till 

att gå in på detaljer om vad som händer. Så här berättar några intervjupersoner om frågefor-

mulären och nyttan med dem: 

”Man tänker nog efter på ett annat sätt.  Det är inte bara känslan, utan våldet det 

finns där. Jag menar, läser jag en fråga och ser att ”ja, det där har han gjort” 

…..Det är inte bara känslan av att det är fel utan att jag ser, faktiskt, svart på vitt att 

det inte var rätt.” 

”Alltså då förstod man ju mer det här vad man hade varit med om. När man fyllde i 

det där pappret. Kanske förstod lite mer att förhållandet inte hade varit bra. Det var 

många frågor om hur man hade levt i förhållandet. Då gick det väl kanske lite mer 

upp ett ljus, att det inte hade varit bra.” 

”Jag fick hålla på och fylla i sådant där papper på hur det har sett ut. Sedan när jag 

fyllt i dom där papperen då gick jag och….[behandlaren, utvärderarens anmärk-

ning]…igenom det och pratade om punkt för punkt. Jag tror man fick ha olika 

uppskattningar på hur pass allvarligt…..hur pass hotad man kände sig. Jag fick sätta 

ord på alla punkter kan man säga.” 

Det är just samtalet om varje fråga tillsammans med behandlaren som gör skillnad. Så här be-

rättar samma intervjuperson vidare om att ”sätta ord på alla punkter”: 

”Det upplevde jag som positivt. För annars så, ”fyll i det här”. Sen kollar de bara, 

”jaha, du har så många poäng på det” liksom. Just i det här projektet fick man be-

rätta om varje punkt. Det var bra.//………// Man bearbetar en massa saker.  Jag tror 

det är bra. Det är bra…..man får ur sig lite mer saker, för annars är det bara en 

punkt liksom.” 

Frågeformulären har bidragit till att skapa allians mellan besökare och behandlare. Så här be-

rättar en utsatt om hur formuläret hjälpte att bygga upp en allians: 

”Sedan andra besöket så gick vi igenom det där pappret lite grand och började sakta 

prata om vad det var som hade hänt, lite hur relationen…..hur vi hade träffats och 
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lite grand från början. Sedan gick det liksom sakta framåt och jag fick hela tiden 

välja vad jag ville berätta och inte ville berätta. Det tycker jag var en fördel.//……// 

Visst får man vända ut och in på sig själv. Men jag tycker samtidigt att det är positivt 

att man får börja med att kryssa i litegrand istället för öppna ett samtal direkt. För 

det handlar ju också om att man måste känna av med den man pratar med. Person-

kemin helt enkelt. Fungerar det, fungerar det inte? Kan jag öppna mig, kan jag inte? 

Så att det tycker jag var positivt, faktiskt.” 

Förutom frågeformulären har också andra pedagogiska metoder använts för att synliggöra 

våldet. Genom att rita, beskriva och förmedla kunskap om ”normaliseringsprocessen” erhålls 

nya insikter. Insikterna väcker frågor och tankar om hur situationen kan hanteras annorlunda. 

Så här berättar en utsatt: 

”Då gjorde hon som en liten cirkel och så delade hon upp det i olika kategorier hur 

det här kunde se ut, den här våldsbiten med kontroll och hur man anpassar sig och 

hur man kände att ”nu är det på väg med någonting här” och hur man då anpassar 

sig. Hur den här cirkeln gick runt, runt och runt på något sätt. Då var vi inne på – 

hur gör man då?” 

Efter kartläggningen har behandlingsarbetet fokuserat på att hitta strategier som hjälper till att 

hantera situationen, undvika våld, bearbeta och hantera obehagliga känslor.  

Utövarnas beskrivning av behandlingsprocessen liknar de utsattas. Den startar med berättel-

ser om dem själva och vad som hänt. Med hjälp av att besvara frågeformulär, rita och skriva 

beskrivs våldet steg för steg samt dess konsekvenser. Genom att dela upp våldsprocessen i 

olika steg synliggörs vad personen tänker och känner i varje steg. Vad som triggar igång vål-

det identifieras. Denna grundliga kartläggning uppskattas av intervjupersonerna. Den trycker 

på ”ömma punkter”, som en utövare beskriver det, men ger nya värdefulla insikter om våldet 

och konsekvenserna. Kartläggningen ligger till grund för fortsatt arbete med att ändra beteen-

den, att lära sig nya strategier att hantera triggers och obehagliga känslor jämfört med tidigare. 

Intervjupersonerna poängterar att det viktigaste har varit att få syn på de verkliga konsekven-

serna av våldet, lära sig vad som triggar igång våldet, lära sig hantera känslor (rädsla, skuld, 

skam, svartsjuka, sorg) och att ändra beteenden. Så här beskriver en utsatt behandlingsproces-

sen och hur det hjälpte till att ändra beteendet: 

”I början berättade jag mycket om mig själv. Ja, vi pratade väl mycket om hur min 

situation var och olika saker som inträffade och så där. Men sedan så tycker jag att 

vi började gå in på fler sätt att hantera min ilska på. Vi kunde rita och skriva olika 

steg, hur det var för mig. Kanske steg ett till steg tio. Hur jag upplevde, hur jag 

kände, vad jag gjorde för varje steg och om jag……Till slut blev jag själv mer och 

mer medveten om vilka steg jag var i, när jag var arg. Så att jag själv kunde känna 

att: ”ja, men nu är det här nästa steg” eller ”nu är jag här” och med att försöka 

hitta saker att säga ”nu vill jag ta paus” i den här diskussionen med sambon och 

bryta det. Fick några verktyg. Så tycker jag.” 

I intervjuerna berättar utövare att en viktig del i behandlingsprocessen är att få kunskap om 

våld i nära relationer: olika typer av våld och dess orsaker. Det ökar förståelsen av den egna 

situationen. I samband med att ny kunskap inhämtas förmedlar behandlaren samtidigt att 

han/hon ser människan bakom. Att inte bara bli betraktad som en förövare eller en dålig män-

niska uppskattas mycket av intervjupersonerna. 
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Familjen 

Mottagningen har till uppgift att erbjuda både utsatta, utövare och barn som bevittnat eller ut-

satts för våld råd och stöd. Vid våld i nära relationer påverkas oftast hela familjen. I vilken ut-

sträckning erbjuds partner och barn hjälp? Hur ser intervjupersonerna på familjemedlemmars 

behov av hjälp? Är det önskvärt? Vilka erfarenheter har intervjupersonerna av familjemed-

lemmars delaktighet i behandling? 

Våldsutsat tas syn på barns behov av h jä lp  

Av de åtta våldsutsatta som intervjuats har sju intervjupersoner barn, sex har minderåriga barn 

och en har barn i övre tonåren men som var minderårigt vid tidpunkten för våldet. I tre fall har 

barnen bjudits in och i två familjer har barnsamtal ägt rum. I ett fall tackade föräldern nej. 

Skälen till att tacka nej var att barnet inte varit närvarande utan befunnit sig hos den andre 

föräldern vid de tillfällen när fysiskt våld förekommit. Men barnet har sett föräldern ledsen 

och bevittnat verbala konflikter, något som föräldern inte betraktat som våld. Intervju-

personen anser därför inte att barnet blivit belastat, det ser ut att må bra och att det inte be-

höver någon hjälp.  Barnets situation, om och hur barnet påverkats av våldet, har diskuterats 

tillsammans med behandlaren.   

I de två fall där föräldern tackat ja till barnsamtal har samtalen ägt rum på Öppenvårdsmot-

tagningen i olika konstellationer: enskilt med barn, samtal med flera syskon samtidigt, samtal 

med barn och icke våldsutövande förälder samtidigt. Samtalen har uppskattats av både barn 

och föräldrar. De våldsutsatta föräldrarna beskriver följande nytta med samtalen: 

 Barnet fick kunskaper om lagar och regler, 

 Hjälpte barnet att fatta beslut,  

 Att barnet inte behöver tycka synd om den våldsutövande föräldern, 

 Barnet verkade gladare. 

I två familjer har de yngsta barnen också deltagit i stödgruppsverksamhet för barn som bevitt-

nat/utsatts för våld.  Föräldrarnas erfarenheter är att det också har gjort nytta för barnen. Så 

här berättar föräldrarna om nyttan med stödgruppen: 

”Han har börjat prata och öppna sig. Det var ett sådant ställe där han öppnade sig 

och berättade väldigt mycket, fast han inte pratade så mycket med mig och berättade 

inte så mycket till mig. Det hjälpte väldigt mycket.” 

”Jag såg att hon började våga säga till pappa. Ja, exempelvis kläder, så är det ju 

han som har bestämt och hon vågade helt plötsligt säga att ”nej, men pappa nu vill 

jag ha sådana här jeans, jag vill inte ha sådana där”. Sedan när hon sagt det, då 

kom hon till mig och så sken hon som en sol. –Nu har jag talat om för pappa……. –

Jag har sett förändring att hon törs säga nej.” 

En våldsutsatt kvinna hade önskat att barnet skulle fortsätta med samtal och en ny omgång av 

stödgrupp. Men den andre föräldern var negativt inställd till barnets kontakt med socialtjäns-

ten och det har stor inverkan på barnet trots att kvinnan har enskild vårdnad. Så här berättar 

kvinnan om det som hände efter barnsamtalet på Öppenvårdsmottagningen och pappans in-

verkan på barnet att ta emot hjälp: 

”Vi kom ut därifrån. Då gick hon och skuttade och var jätteglad och liksom att ”det 

här var kul” och…..Ja, sen pratade hon i telefonen med pappa på kvällen och så 

hade hon väl talat om vad vi gjort och att det var kul och då blir det ju tvär-
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stopp.//…….// Pappa tycker inte om att hon får hjälp. Farmor är emot att hon får 

hjälp. Så det blir sådana påtryckningar från det hållet. Så att jag tänker det får vara 

just nu.” 

Föräldern beskriver också att hon känner skuld över spänningen föräldrarna emellan och att 

det påverkar dottern: 

”Jag tror att jag fortfarande bär på väldigt mycket skuld över att det är så spänt som 

det är för vår dotter blir ju påverkad av det. Hon går på tå fast det är ju jag som har 

enskild vårdnad och det är jag som bestämmer, så går hon på tå för att inte pappa 

ska bli arg.” 

Även de myndiga barnen, som är i övre tonåren eller är på väg in i vuxenlivet, har bjudits in 

till råd och stödsamtal, vilket uppskattas av intervjupersonerna. De påverkas också av våldet 

och det är negativt för hälsan. Så här berättar en våldsutsatt förälder om hur våldet påverkade 

hennes myndiga tonårsdotter: 

”Då skickar han meddelanden till henne och börjar anklaga henne. Alltså dolda an-

klagelser och skuldbelägga henne och, hon fick sådan panikångest så hennes pojk-

vän var på väg att skjutsa henne till akuten.” 

I fyra fall har barnen till intervjupersonerna inte bjudits in till Öppenvårdsmottagningen. Orsa-

kerna är att barnet varit för litet, barnen har inte exponerats för våldet eller att barnen har haft 

annan hjälp och stöd av socialtjänsten. I ett fall anser föräldern att barnet var för litet vid tid-

punkten när våldet ägde rum och att barnet därmed inte påverkats i någon större omfattning. 

Fokus i behandlingen låg på den vuxne men barnets situation har dock till viss del diskuterats 

i samtalen med behandlaren. Efter en stunds eftertanke har intervjupersonen ändå funderingar 

på om barnet kanske skulle ha haft nytta av att delta i behandlingen. Så här berättar intervju-

personen om huruvida samtalen berört våldets påverkan på barnet och synen på att involvera 

barnet i behandlingen: 

”Barnet var så litet när vi flyttade. Så att vi (intervjupersonen och behandlaren)kom 

inte in så mycket på det. Utan mycket fokus låg ju på mig och hur jag skulle kunna gå 

vidare. Så att mitt barn har inte, det har inte varit delaktigt så mycket.  Men jag kan 

nog tänka nu, i efterhand så kan jag tänka mig att det kanske hade varit bra. På nå-

got sätt. Men alltså, för att barnet har ju ändå liksom, det är ändå delaktigt på något 

sätt, mitt barn.” 

I ett annat fall där barnen inte bjudits in beskriver intervjupersonen att barnen skyddats från 

våldet. Därför menar intervjupersonen att det inte funnits behov av eller önskemål om att in-

volvera barnen. Barnens situation har inte heller diskuterats med behandlaren. Så här berättar 

intervjupersonen om hur barnen skyddats: 

”Jag har försökt göra allt för att lämna dem utanför liksom. De har inte varit med på 

det viset när våld har uppkommit heller liksom. Utan det har uppkommit på andra 

sätt liksom så. Att jag har liksom försökt och skydda dem så mycket som möjligt då. 

Så de har inte varit med i hetluften.” 

I ett fall, där ett av barnen i familjen bevittnat våldet, har barnet haft samtal med socialsekre-

terare och fortsatt med samtalsstöd inom socialtjänsten (föräldern minns inte var). Intervju-

personen har pratat med barnen om våldet och om det som hänt i familjen samtidigt som hon 

känner en osäkerhet inför det. Hon ställer sig frågan: ”Hur pratar man på ett bra sätt med små 
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barn om vad som hänt i familjen: att pappa slagit mamma och sitter i fängelse?” Barnutred-

ningen och socialsekreterarens samtal med barnen var till viss hjälp, men det finns ett behov 

av mer stöd i föräldrarollen. Så här berättar intervjupersonen: 

”Alltså, jag har ju faktiskt fått lite hjälp också när de har varit och pratat med soci-

alsekreterare. För de har gjort en sådan här utredning kring barnen och så liksom. 

Så då har jag ju fått lite hjälp där hur man ska framföra. Men inte så bra hjälp ändå 

kan jag tycka.” 

Våldsutsat tas syn på at t  involvera den våldsutövande par tnern  

Till skillnad från kontakter med våldsutövare där partnerkontakt17 är en förutsättning för råd, 

stöd och behandling, erbjuds inte per automatik de våldsutsattas närstående råd, stöd eller be-

handling. Mer hur ser våldsutsatta på att partner erbjuds hjälp och stöd? Är det önskvärt? 

Våldsutsatta ser olika på partners delaktighet i kontakt med mottagningen.  

Två våldsutsatta berättar att de tackat ja till erbjudandet om att partnern kontaktades. I 

bägge fallen tackade partnern nej till kontakt. Så här berättar intervjupersonerna om att bjuda 

in partnern till kontakt: 

”Faktiskt innan jag slutade prata med honom så bad jag honom att följa med till 

Öppenvårdsmottagningen och det svarade han ”ja” på. Men sedan när de [Öppen-

vårdsmottagningen, utredarens anmärkning] ringde upp honom då tackade han nej 

och det fick jag inte reda på förrän flera veckor senare. De får inte tala om för mig 

vad han har sagt. Det kom ju fram sedan det.” 

”Jag fick det erbjudandet och jag hade ju sagt det innan själv, men han totalväg-

rade.  Jag fick lite telefonkontakter och lite grejer också, så att jag kunde lämna det 

till honom och säga: –ja, men titta här. Men jag sa till honom: –jag har uppgifterna 

och du kanske ska gå dit och träffa dem och prata”. –Ja, det är bara skit. Det är 

bara för mesiga män. Nej, han skulle aldrig ha med socialtjänsten att göra för det 

var bara idioter som jobbade där som vill ta barnen från folk.” 

En våldsutsatt tackade ja till att bjuda in före detta partner, men är osäker på om han fick nå-

got erbjudande om kontakt. Hon har hört talas om en inbjudan till mannen men vet inte hur 

det gick. Hon hade önskat mer information. Så här berättar hon: 

”Jag visste inte vad som pågick i hans liv, om man jobbade med honom eller jobbade 

man bara med mig. Jag hade ingen information.” 

Kvinnan beskriver att hon känt sig som brottslingen medan partnern gick fri utan krav på sig: 

”Det känns så här: att det är jag som begått brottet. Jag och mina barn. Jag, som en 

brottsling, sitter just nu straffad i fängelset och den här riktiga brottslingen, gär-

ningsmannen, han är fri. Han släpptes fri och han är ute. Jag önskade att den här 

träffen jag hade 2–3 ggr i veckan, jag och barnen, att man skulle ha jobbat dubbelt 

så mycket med honom eftersom det kändes som att det var han som var brotts-

lingen.” 

Två våldsutsatta är osäkra på om frågan om att bjuda in partnern kommit upp i samtalen med 

behandlaren. I vart fall berättar kvinnorna att det inte skulle ha varit aktuellt eftersom deras 

                                                 
17

   Partnerkontakt innebär att sekretessen bryts så att den som lever tillsammans med våldsutövare, särbo eller 

förälder till gemensamma barn får information om behandlingskontakten och erbjudande om en egen 

samtalskontakt. Syftet är att öka säkerheten för närstående och att våldet ska upphöra. 
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partners inte känner till att de sökt hjälp för våldet och att de inte vill berätta detta samt att 

partnern befinner sig i en sådan situation att det inte skulle vara praktiskt genomförbart.  

En annan våldsutsatt berättar att hon fått erbjudande om att bjuda in partnern till mottag-

ningen men att hon tackat nej. Partnern känner inte till hennes kontakt med mottagningen. 

Kontakten utgör ett viktigt skydd för henne och hon tror inte heller att han skulle komma till 

mottagningen om han fick ett erbjudande. Så här resonerar kvinnan: 

”Ja, alltså hon frågade mig om han skulle vilja men jag blånekade direkt för det 

skulle han inte vilja.  Han skulle aldrig sätta sin fot där. Men hon gav erbjudandet 

och jag ville inte heller fråga honom för att jag kände liksom att det här var ett skydd 

som jag hade. Varför skulle han ha det skyddet när det var han som utsatte mig för 

det, så att säga. Även om det kanske hade varit bra.” 

Efter en stunds eftertanke resonerar kvinnan så här om hur hon ser på att bjuda in partnern 

och hur hon tror att det skulle bli för egen del: 

”Det kan jag säga att det kan vara bra ibland men oftast när man går där så är man 

väldigt utsatt som kvinna. Så kanske det inte är i alla fall som det passar.//…..//Men 

jag skulle ha fått mycket negativt från hans sida efteråt. Jag skulle ha fått mycket skit 

och det liksom….ja, påhopp osv. Det var mycket sådant också som gjorde att…..nej, 

jag behåller det här för mig själv.” 

Även en annan våldsutsatt är rädd för partnerns reaktion om han kände till att hon sökt hjälp. 

Så här berättar hon: 

”Han skulle nog bli väldigt arg på mig. Tror jag. Jag tror inte att han, han ser inte 

det som att han har utsatt mig för någonting över huvud taget.” 

I ett annat fall har den våldsutsattes partner erbjudits hjälp av socialsekreterare vid social-

tjänstens barn- och ungdomsenhet, men tackat nej. Intervjupersonen är osäker på om frågan 

tagits upp av öppenvårdsmottagningen. 

Våldsutövares syn på fami l jens behov av h jä lp  

Hur ser våldsutövare på familjens behov av hjälp och vilka erfarenheter har de av att partner 

och barn haft kontakt med mottagningen? Bägge intervjupersonerna har egna barn. I det ena 

fallet har intervjupersonen vuxna barn med eget boende. Våldet har uppkommit i en ny rela-

tion efter att barnen flyttat hemifrån. Barnen har varken bevittnat eller utsatts för våldet. Om 

barnen erbjudits råd och stöd vid mottagningen framkommer inte i intervjun.  Inte heller på-

talar intervjupersonen att det funnits något sådant behov. I det andra fallet har intervjuperso-

nen ett litet barn som vid tidpunkten för våldet vistades mycket hos den andra föräldern pga. 

intervjupersonens psykiska ohälsa. Därför var det inte aktuellt med stöd till barnet. Men för-

äldraskapet diskuterades i samtalen med behandlaren.  

F.d. sambo till den ena intervjupersonen har haft en egen kontakt med Öppenvårdsmottag-

ningen som löpt parallellt. Det var ett gemensamt beslut att söka hjälp vid Öppenvårdsmot-

tagningen. Förhoppningen från början var att de skulle träffas gemensamt och reda ut miss-

förhållanden i relationen. Efter en tid valde intervjupersonen att separera men önskade ändå 

att de skulle ha haft några gemensamma samtal för att få hjälp att göra ett bra avslut. 

I det andra fallet ringde Öppenvårdsmottagningen upp partnern och erbjöd en kontakt. In-

tervjupersonen minns inte om sambon träffade Öppenvårdsmottagningen och kan därför inte 

uttala sig om erfarenheter av partnerkontakt. Däremot bjöds intervjupersonens uppväxtfamilj 
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in till gemensamma träffar för att samtala om det våld som förekom under uppväxten, vilket 

var mycket uppskattat av intervjupersonen. Träffarna bidrog till att relationen till uppväxtfa-

miljen förbättrades. 

En mottagning med fokus på våld i nära relationer 

Ett syfte med utvärderingen är som tidigare nämnts att undersöka om verksamheten är till 

nytta för brukarna. I sammanhanget är det också av intresse att undersöka brukarnas upplevel-

ser av hur mottagningens arbetssätt skiljer sig från andra verksamheter och om det har någon 

betydelse för brukarna om insatserna sker efter biståndsbeslut eller utförs som service? 

Förbätt r ing  

Resultaten från intervjuerna visar att kontakten bidragit till en upplevd förbättrad livssituation 

i flera avseenden och att den gjort skillnad i positiv bemärkelse. De utsatta beskriver nyttan 

med kontakten i termer av: rädslan har minskat, sätter gränser gentemot den som utövar våld, 

har tillägnat mig strategier vid risk för nytt våld, är mer social, den psykiska hälsan är bättre, 

kan hantera konflikter på ett bättre sätt, självkänslan och tilltron till den egna förmågan har 

stärkts. Så här beskriver några utsatta intervjupersoner nyttan med kontakten:   

”De hjälpte mig att bli en beslutsam person. Jag blev av med den här rädslan. Jag 

kände mig trygg och säker från deras sida. Kort sagt, om jag hade haft den här möj-

ligheten att komma i kontakt med en sådan enhet tidigare, då skulle jag inte ha förlo-

rat de 21 åren av mitt liv.” 

”Med hjälp av den här enheten har jag blivit starkare.” 

”Jag har ju släppt mycket av isoleringen. Jag träffar kompisar och så där. Det ser ju 

barnen också och tycker det är kul att jag är mer social och så.” 

”Det blev lite lugnare omkring mig när jag fick lite strategier och sådant där. Sen 

har jag pratat av mig lite grand också. Man har liksom släppt lite grejer som sagt.  

Lite av bördan har man släppt.” 

”När jag hade berättat om mina situationer så diskuterade vi ju runt kring dem. Jag 

tyckte att det gjorde skillnad med tanke på att jag fick en annan insikt om saker och 

ting som man inte tänker på när man är mitt upp i det.” 

”Jag var medveten om, någonstans, när vi avslutade, att det är bara jag som kan 

göra någonting åt det. Vad jag gör är en annan sak. Då får man hitta en strategi och 

jag har valt att sätta ner foten. Punkt, slut!” 

”Att jag kan gå vidare. Att jag inte behöver slå på mig själv över att jag är en dålig 

människa.//……// Att jag kan förstå mig själv, jag kan förlåta mig själv för att jag 

också har gjort misstag.” 

”Jag gick från att vara en otroligt bitter, ledsen, sårad deprimerad till att vara väl-

digt, alltså jag känner mig lättad över att ha, jag känner mig glad liksom. Jag mådde 

bra. Även om det var jobbigt emellanåt så mådde jag bra efter att jag hade kommit 

därifrån. Absolut! Så att det förändrade mig jättemycket.” 

Utövare av våld beskriver att nyttan med kontakten är att de lär sig nya strategier att hantera 

ilska, att inte trappa upp konflikter, att uttrycka och hantera känslor. Så här beskriver några 

intervjupersoner som sökt hjälp för att ha utövat våld mot närstående nyttan med kontakten: 

”Det är lugnt och harmoniskt hemma.” 
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”Nu har jag faktiskt inte gjort illa sambon sedan jag gått där.” 

”Jag är en helt annan människa: jag känner glädje till livet, jag gör inte små saker 

till stora saker, jag uttrycker mina känslor, jag ställer inte aggressiva frågor, undvi-

ker att höja rösten, lärt mig att inte trappa upp en konflikt –att det finns ett val, jag 

har en helt annan relation med barnen och före detta frun, jag har fått lärdom om 

vad en relation kan förändra en människa, att ta ansvar för mig själv och mitt väl-

mående.” 

Hur sk i l jer  s ig Öppenvårdsmottagningen  från andra verksamheter?  

Intervjuresultaten visar att mottagningen skiljer sig från andra verksamheter som bedriver 

psykosocialt stöd till människor i utsatta situationer. Skillnaden är att mottagningen erbjuder 

psykosocialt stöd även till barnen och inte bara till vuxna, att det finns ett tydligt fokus på 

våldsproblematiken, att behandlingsarbetet är inriktat på att ändra beteendet och att persona-

len har specifik kunskap om våld som andra saknar. Så här berättar några intervjupersoner om 

hur mottagningen skiljer sig från andra verksamheter: 

”Här gick man ju in på liksom specifika punkter och sådant där. Man gick djupare in 

på problemet om man säger så.” 

”Blåklockan, de jobbar ju bara med kvinnan. Här kunde jag få hjälp med barnen 

också.” 

”Skillnaden med en psykolog är att den jobbar bara med mig, att jag ska må bra och 

komma upp på banan igen.  Här jobbade de med mitt beteende.//……// 

…[behandlaren på Öppenvårdsmottagningen, utredarens anmärkning]….var extremt 

tydlig med vad som var våld.” 

Några intervjupersoner har tidigare haft kontakt med psykolog och kurator i andra verksam-

heter. Erfarenheterna är att avsaknad av specifik kunskap om våld och avsaknad av fokus på 

våldsproblematik gör att innehållet i den psykosociala behandlingen blir mer av övergripande 

karaktär. En utövare beskriver att en sådan kontakt riskerar att förstärka hans ursäkter och för-

svar av våldet. Så här berättar intervjupersonen om kontakten med psykologen:  

”Där [hos psykologen, utredarens anmärkning] tänkte jag mer på mig själv och hur 

jag skulle komma ur det här, ett inre försvarsbeteende med att hitta ursäkter och 

försvar.” 

Så här berättar en utsatt om kontakten med skolkurator och BUP: 

”Skolan, det verkar inte vara så….de höll inte….de var inte så specialiserade på det 

[våldet, utredarens anmärkning]…de förstod inte….de visste inte vad de skulle säga 

lät det som och det var lika på BUP.” 

Serv ice e l ler  b is tånd  

Öppenvårdsmottagningen ger insatser antingen som bistånd dvs. har föregåtts av en social ut-

redning enligt socialtjänstlagen eller som service dvs. råd och stöd ges utan utredning och be-

slut.  De flesta besökarna tar själva kontakt med mottagningen och erhåller råd och stöd utan 

biståndsbeslut. Grundtanken är att det ska vara lätt och gå snabbt för medborgare att få hjälp i 

frågor som rör våld i nära relationer. Men hur ser intervjupersonerna på att råd och stöd ges 

som service eller som bistånd? Har det någon betydelse? Resultaten visar att en av tio inter-

vjupersoner har ett biståndsbeslut till grund för kontakten. Flera av intervjupersonerna vet inte 

vad bistånd innebär. Trots att intervjuaren förklarar skillnaden är det svårbegripligt. Några ut-
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satta anser att ”det spelar ingen roll” om det finns ett biståndsbeslut eller inte och om uppgif-

ter finns dokumenterade eller inte.  Men samtidigt som de uttrycker att ”det spelar ingen roll” 

uppfattas ett biståndsbeslut som en order eller att bli tvingad. Intervjupersonerna sätter stort 

värde på att de själva har fattat beslut om att söka och ta emot hjälp vid mottagningen. En ut-

satt beskriver att det är värdefullt att kontakten inte har någon tidsbegränsning och att hon av-

slutar när hon känner sig beredd. Ett biståndsbeslut, som oftast är tidsbegränsat eller begränsat 

till antal behandlingstillfällen, skulle kännas stressande. Så här berättar hon om biståndsbe-

slut: 

”Då tror jag, att om det hade stått något om att jag får gå i ett halvår, då hade man 

nog känt en väldig stress. Här avslutar jag när jag är redo….med att jag får ringa 

till ….[behandlaren, utredarens anmärkning]….om det är någonting. Det tror jag 

är……jag har ju gått hos psykolog också genom sjukvården och då blir det ju: ”du 

får dom här gångerna” och sedan är det avslutat och klart.  I det här läget är det 

faktiskt viktigt fortfarande, även om jag inte behöver gå och prata, så är det viktigt 

att stödet finns kvar. Att man har en person, att jag inte behöver ringa någon ny 

varje gång.” 

En utsatt har fått insatsen som ett biståndsbeslut. Så här berättar hon om det: 

”Men det funkade bra liksom. De berättade noga för mig också att jag hade en sorts 

bistånd och sådant där liksom. Men hade jag inte vetat om det så hade inte jag tänkt 

mer på det heller. //…….// Det där är mer en papperssak liksom. Formalia kan man 

säga.” 

En annan utsatt (utan biståndsbeslut) berättar så här om det har någon betydelse om råd och 

stöd föregås av ett biståndsbeslut eller inte: 

”Nej, det har det inte. Det tycker jag inte. Utan vi har ju haft de här samtalen och så. 

Sedan har vi avslutat det nu när jag tyckte att det räckte bra för mig. När jag hade 

fått den hjälpen jag behövde liksom.” 

Andra anser att ett biståndsbeslut är negativt för kontakten, att det inger en känsla av tvång 

och rädsla för att inte kunna samtala öppet. Så här berättar en utsatt om hur hon tänker om bi-

ståndsbeslut: 

”Jag skulle ha tyckt att det hade varit väldigt tungt. Beslut, att jag var tvungen att ta 

det. Jag tyckte det var jätteskönt att jag själv ville ta kontakten. Ja, jag hade väl gjort 

det och varit tvungen att göra det då. Men då skulle jag liksom kanske inte lika fritt 

berätta om allt som jag ville. Jag vet inte, men det var jätteskönt att det inte var nå-

got beslut att jag skulle göra det.” 

Att kontakten med Öppenvårdsmottagningen kan ske direkt utan att den föregås av utredning 

och biståndsbeslut uppskattas av intervjupersonerna som utövat våld i nära relationer.  Att di-

rekt kontakta Öppenvårdsmottagningen känns inte som att ta kontakt med socialtjänsten. Att 

kontakta socialtjänsten ses som ett misslyckande. Så här berättar en utövare om synen på 

social utredning och biståndsbeslut: 

”Jag tror, att då hade jag nog känt att det var ännu ett till steg att gå igenom innan. 

Sedan har jag så dåliga erfarenheter av socialtjänsten. //……..// Men tror mer det 

här att det skulle vara ett extra godkännande innan jag skulle gå och behöva, jag vill 

helst inte ta hjälp av socialtjänsten. För det känns på något sätt som ett misslyckande 

i mitt, i min historia.” 
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En annan utövare berättar så här om betydelsen av att vara anonym och att det är förutsätt-

ningen för kontakten med Öppenvårdsmottagningen: 

”Jag med min tjänsteutövning har det inte varit tänkbart med biståndsbeslut.  Man 

känner sig tvingad och övervakad av biståndsbeslut. Förutsättningen för min kontakt 

var att jag fick vara anonym.” 

Vad kunde ha gjorts annorlunda 

Intervjupersonerna har svårt att peka på vad som har saknats och vad som behöver förbättras. 

Efter en stunds tänkande och diskuterande utkristalliseras följande områden:  

 Syfte och mål med träffarna, 

 Dokumentera bilder, beskrivningar och kartläggningar på papper, 

 Back-up person, 

 Parsamtal, 

 Vikten av att socialtjänstens alla verksamheter är lyhörda för våld i nära relationer. 

En utsatt önskar att träffarna förbereds t.ex. vad samtalet kommer att fokusera på, vad syftet 

med samtalet är och på vilket sätt det är till nytta för den hjälpsökande. En annan intervjuper-

son önskade att bilder, beskrivningar och kartläggningar ritas upp på ett papper. De kan då 

sparas och plockas fram vid ett senare tillfälle. Så här berättar en intervjuperson om vikten av 

att rita på papper: 

”Vi ritade upp kartläggningen på väggen på en tavla. Det var bra att se det framför 

sig, att både höra och se det framför sig. Jag skulle vilja gå tillbaka till det nu. Där-

för hade det varit bra att skriva det på ett papper.  Då hade jag kunnat ta fram det 

igen för att titta på.” 

En behandlare kan bli sjuk eller vara ledig under en längre period. En intervjuperson föreslår 

att det skulle finnas en back-up person som kan rycka in i ordinarie behandlares ställe om nå-

got inträffar. Det skulle gå lättare om ”back-up” personen introduceras i början av kontakten.  

Det skapar trygghet och underlättar ett eventuellt byte av behandlare. Vid byte av behandlare 

finns ofta risk för avbrott i behandling. 

En utövare önskade gemensamma samtal med f.d. sambo som också hade kontakt med 

mottagningen men träffade en annan behandlare. Under behandlingen bestämde sig intervju-

personen för att separera från sambon. För att få hjälp att göra ett avslut hade ett gemensamt 

samtal där respektive behandlare medverkade varit önskvärt. Så här berättar intervjupersonen: 

”Vi hade hoppats på gemensamma samtal. En tredje part hade behövts för ett ärligt 

och öppet samtal.” 

En utsatt kvinna berättar att hon i nio år levt i en relation där mannen utsatt henne för våld, att 

han bl.a. hotat med att anmäla henne för egenmäktigt förfarande av barn om hon flyttade och 

tog barnet med sig. Slutligen tog hon mod till sig och kontaktade i smyg familjerätten för att 

ta reda på vilka rättigheter hon hade. Det hade varit en stor hjälp för henne om familjerätten 

vid besöket tagit initiativ och erbjudit henne hjälp i stället för att besöket avslutades med or-

den ”hör av dig om det blir problem”. Men en kvinna som utsätts för våld är rädd, så rädd att 

det blir oöverstigligt att be om hjälp. Så här berättar hon om besöket på familjerätten och var-

för det är så viktigt att socialtjänsten inte bara låter henne gå: 
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”Där tror jag, det läge man var i så tror jag att de hade behövt kliva in. Inte bara 

säga att det är okej att du går och så hör du av dig om det blir problem med um-

gänget. Alltså kliva in, ordna hjälp åt barnen direkt innan.//….//Hjälpa till att du 

kanske behöver den här kontakten. //…..//Vilka man kan kontakta eller ännu bättre 

hade varit att någon där har kontaktat mig: ”Vad behöver du idag? Vad behöver 

ni?” Så att man inte behöver ringa själv kanske. För man lever i sådan rädsla så 

bara att ta upp telefonen och ringa…..så är man livrädd att det ska slå tillbaka på 

en.//…….// Att orka ta tag i och hjälpa barnen när man knappt vet vilket ben man ska 

stå på själv. Det är också…..det gör man inte.” 

Övriga kommentarer och tips till mottagningen 

Nedan följer några citat, kommentarer och tips från intervjuerpersonerna som får bli slutord: 

”Om det här projektet får fortsätt….. jag tror det behövs i samhället, det tror jag. 

För det verkar i alla fall vara väl investerade pengar av socialtjänsten.” 

”Den jag träffade hade allt jag behövde. Jag kan inte hitta något som kunde förbätt-

ras. – Fortsätt så – skulle jag vilja säga bara.” 

”Om jag skulle komma i kontakt med någon kvinna, då skulle jag faktiskt rekommen-

dera det här teamet.” 

”Om det skulle uppstå några problem eller om det skulle vara aktuellt så kommer 

jag att vända mig till dem igen.” 

Sammanfattning och analys av brukarintervjuer 

Sammanfattningsvis visar resultaten från brukarintervjuerna att de är nöjda med bemötandet, 

att insatserna motsvarat behov och förväntningar samt att det har gjort skillnad för brukaren i 

positiv betydelse. De förväntningar brukarna hade när de vände sig till Öppenvårdsmottag-

ningen var: 

 Att samtala med någon som förstår och är insatt i problematiken med våld i nära 

relationer samt få avlastning, 

 Hjälp med strategier att hantera situationer som är problematiska, 

 Hjälp med att reglera känslor som är svåra att bemästra, 

 Hjälp med att reparera relationen. 

Resultaten visar att det viktigaste i kontakten med Öppenvårdsmottagningen har varit samta-

len. Mest betydelsefullt har det varit att samtala om våldet, känslor, tankar och beteenden. Det 

har varit hjälpsamt att behandlaren har haft kunskap om problematiken, visat förståelse samt 

att behandlaren inte fördömer eller moraliserar. Bemötandet har varit varmt och välkomnande. 

Intervjupersonerna har uppfattat att det funnits en genuin vilja av att hjälpa och en känsla av 

att behandlaren ”bryr sig om mig”, vilket har varit särskilt betydelsefullt. Det som varit hjälp-

samt och till nytta för intervjupersonerna är: 

 Att behandlaren har lyssnat och funnits till hands, 

 Att behandlaren har synliggjort framsteg, 

 Stöd vid rättegång och information om hur en rättegång går till, 

 Att mottagningen ordnat träffar och medverkat i träffar med andra myndigheter, 

 Att diskutera uppbrottsprocessen, ett eventuellt skyddat boende, dess fördelar och 

nackdelar, att behandlaren lyssnar och kommer med nya infallsvinklar har lett fram 
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till ett eget beslut om hur jag vill hantera situationen, vilket bidragit till en stärkt 

självkänsla, 

 Att samtala och bearbeta negativa känslor t.ex. skam, samt att behandlaren har 

normaliserat känslor har varit avlastande. Det har bidragit till att den hjälpsökande 

har börjat tänka annorlunda om sin situation, 

 Krisbearbetande samtal, 

 Att medvetandegöra tankar och beteenden i samband med våldet har bidragit till nya 

insikter och därmed möjligheter till förändring, 

 Att bedömningsinstrument i form av frågeformulär har synliggjort våldet, ökat insik-

ten om våldets omfattning och konsekvenser. Att svaren diskuterats ingående med 

behandlaren har stor betydelse, 

 Att behandlaren har varit följsam och anpassat innehåll efter den hjälpsökande. 

I de fall barnen erbjudits och tagit emot stöd från mottagningen har det uppskattats av förälder 

vilken bedömer att det varit till hjälp för barnen. Ett bekymmer dock är när den våldsutövande 

föräldern motsätter sig att barnet har kontakt. Även myndiga barn på väg in i vuxenlivet har 

erbjudits och medverkat i samtal vilket har varit värdefullt för intervjupersonerna. Resultaten 

visar också på att det finns en tendens att föräldern minimerar våldets påverkan på barnen. 

Utifrån argument som att barnen aldrig bevittnat våldet, aldrig utsatts för våld och att barnen 

ser ut att må bra i förälderns ögon drar de slutsatsen att barnen inte påverkats. Föräldrarna har 

sannolikt skyddat barnen så gott det går men i intervjuerna framkommer också, efter en 

stunds eftertanke och diskussion, att barnet sett föräldern ledsen, har hört de vuxnas konflikter 

och att de uppmärksammat att barn förstår mer än de tror fastän barnet är litet. I de fall barnet 

har haft någon form av stöd har den våldsutsatte föräldern varit i en uppbrottsprocess och/eller 

gjort uppbrott från våldsutövaren samt att barnet bor med den våldsutsatte föräldern. I de 

flesta fall har barnen erbjudits hjälp och stöd via föräldrarna, vanligtvis via den våldsutsatte 

föräldern. Men frågan är om erbjudanden om stöd någonsin nås av barnen när det går via för-

äldern? Kommer barnen till tals? Skulle det vara fler barn som tog del av samtal och grupp-

verksamhet om de fick information direkt?   

En förälder efterfrågar stöd i föräldrarollen; om hur man samtalar med små barn om våld 

och det som inträffat i familjen. Våldsutsattas inställning till partners medverkan skiljer sig. 

Några har önskat att partner skulle medverka. Försök från intervjuperson och mottagning att 

bjuda in partner till en enskild kontakt har gjorts men inte lyckats. För andra våldsutsatta 

skulle det utgöra en allvarlig säkerhetsrisk om partnern kände till kontakten.   

När det gäller våldsutövare är partnerkontakt, som tidigare nämnts, ett krav för våldsutöva-

rens kontakt med mottagningen. Det betyder inte att våldsutövare och dennes närstående träf-

fas samtidigt. Men i det ena exemplet från brukarintervjuerna bjöds uppväxtfamiljen in till 

gemensamma träffar vilket var mycket uppskattat av intervjupersonen. I det andra fallet hade 

intervjupersonen önskat att behandlarna vid Öppenvårdsmottagningen medverkat vid en ge-

mensam träff med f.d. partner för att få hjälp att göra ett bra avslut. 

Lokalernas placering, centralt men ändå avskilt från övrig socialtjänst, har uppskattats.  Att 

inte gå in genom socialtjänstens huvudentré har varit en förutsättning för några att komma till 

mottagningen. Låst dörr, porttelefon och kamera i porten bidrar till att det känns tryggt att 

komma till mottagningen. Intervjupersonerna upplever miljön som varm och ombonad vilket 

de upplever underlätta samtal om känsliga frågor. Tillgängligheten har varit god och intervju-
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personerna har uppskattat att de har kunnat styra besökstider och att personalen har varit 

flexibel.   

Resultaten visar att de råd, stöd och behandling intervjupersonerna tagit del av har gjort 

skillnad. Sammanfattningsvis beskriver intervjupersonerna följande upplevda förbättringar:  

 Upplevd rädsla har minskat,  

 Är mer gränssättande gentemot våldsutövaren,  

 Har strategier för att hantera eventuella risker för nytt våld,  

 Är mer social, 

 Psykiska hälsan är förbättrad, 

 Förmågan att hantera konflikter i relationer har förbättrats, 

 Självkänslan och tilltron till den egna förmågan har stärkts. 

Arbetsgruppens och ledningens syn på verksamheten 

Gruppintervju med arbetsgrupp och operativ chef 

Gruppintervjuerna med arbetsgruppen har genomförts vid två tillfällen. Arbetsgruppen består 

av tre behandlare och en operativ arbetsledare. Nedan kommer en sammanfattning av inter-

vjuerna under olika teman. 

Om uppdraget  

Projektet startade i januari 2014 och det första halvåret ägnades mycket tid till att utbilda per-

sonal och till att marknadsföra mottagningen. Under hösten 2014 tilltog antalet besökare och 

mottagningsverksamheten kom igång på allvar.  

Arbetsgruppen beskriver att det tidigt i projektet uppstod en dragkamp om tolkningen av 

uppdraget, å ena sidan att verksamheten skulle vara en ny myndighetsgrupp å andra sidan en 

behandlingsenhet. Det fanns en förväntan om att mottagningen skulle ta emot alla social-

tjänstärenden som handlar om våld i nära relation, att mottagningen skulle ansvara för både 

myndighetsutövning och behandling. Många chefer och medarbetare i förvaltningen var be-

svikna när det inte blev så. Arbetsgruppen upplevde att de blev motarbetade. De fick ägna 

mycket tid och kraft till att svara på skrivelser och försvara uppdraget det första året. I en 

styrgrupp för projektet försökte uppdraget omförhandlas till att även innehålla myndighetsut-

övning. I december 2014 beslutade socialchefen att det ursprungliga uppdraget, att starta upp 

och driva en öppen behandlingsverksamhet, skulle bestå och gick ut med en skrivelse till öv-

riga verksamheter i förvaltningen. Efter det fick arbetsgruppen arbetsro i arbetet med att 

bygga upp verksamheten. Arbetsgruppen beskriver att uppdraget skulle ha tydliggjorts bättre 

inom socialtjänsten innan verksamheten startade. Det skulle ha besparat dem mycket tid och 

kraft.    

En integrerad mottagning som riktar sig till både våldsutsatta, våldsutövare och barn ser ar-

betsgruppen som en fördel. Det genererar mer kunskap, leder till att behandlaren får fler 

”glasögon” att se med och är till nytta för behandlingsarbetet. Ett exempel är att behandlaren i 

arbetet med våldsutövare samtidigt tänker utifrån ett helhetsperspektiv kring våld i nära re-

lationer och fokuserar i det behandlande samtalet på våldet. Uppdraget att ge sökanden råd, 

stöd och behandling som service dvs. utan biståndsbeslut, upplever arbetsgruppen har gjort 

det lättare för målgruppen att söka hjälp. När de behövande är redo och motiverade kan de 

söka hjälp direkt, utan att gå via övrig socialtjänst. Det främjar behandlingsarbetet och föränd-
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ringsbenägenheten. På så vis symboliserar service den egna motivationen för förändring. 

Uppfattningen är också att genom att erbjuda serviceinsatser når verksamheten ut till fler, 

även till de som inte vill ha kontakt med socialtjänsten eller till de som inte vet vart de ska 

vända sig. Att verksamheten har ett tydligt fokus; våld i nära relation, gör det också tydligt för 

behövande att de kommer till en verksamhet där de vet att de får prata med någon om våld 

och som kan området. 

Erfarenheter av en styrgrupp 

Kopplat till projektet finns en styrgrupp bestående av förvaltningschef (tillika sammankall-

ande), enhetschef för familjeenheten och cheferna för familjestödet, försörjningsstödet, vux-

enteamet och mottagningsgruppen. Öppenvårdsmottagningens operativa arbetsledare hade 

förhoppningar om att styrgruppen skulle leda projektet, att det skulle bli en grupp som arbets-

gruppen skulle kunna testa tankar och idéer med, någon att vända sig till och rådfråga: ”ska vi 

gå den vägen eller den vägen”, att de skulle vara kanalerna ut i verksamheterna, som för ut 

beslut och informerar om hur projektet fortskrider. I stället blev det en grupp där misstroende 

gentemot verksamheten blev fokus, inte misstroende mot det verksamheten gör utan mot syf-

tet och uppdraget. När till slut förvaltningschefen tydliggjorde uppdraget, att det skulle vara 

en behandlande öppenvårdsverksamhet, gick ”luften ur” och styrgruppen tappade fart. Under 

2015 har gruppen bara träffats vid ett tillfälle, i juni. Uppfattningen är att styrgruppen inte 

blev det stöd, den kraftkälla och inspiration de hade behövt. 

Val av metod 

Valet att utgå från den norska modellen ”Alternativ till våld” (ATV) kommer sig av att den 

har funnits i 30 år och att grundarna har stor kunskap och erfarenhet inom området även via 

forskning. Personalens förhoppning är att de med stöd i modellen ska kunna undvika en del 

fallgropar samtidigt som den utgör en strukturerad grund. Det som också tilltalar arbetsgrup-

pen är att den utgår från ett helhetsperspektiv, att den omfattar både utsatta, utövare och barn. 

Uppfattningen är att modellen blir trovärdig tack vare att ATV arbetar kliniskt med våld i nära 

relationer, att de kontinuerligt forskar och utvecklar metoder. Arbetsgruppen utgår från ATV:s 

grundmodell och inom ramen för den provar de och utvecklar även andra metoder. Arbets-

gruppen upplever också att den regelbundna handledningen i modellen är en viktig hjälp i att 

omsätta teorierna till praktiken. 

Tankar  och erfarenheter av arbetet  med våldsutsat ta  

Arbetsgruppens erfarenheter av skälen till att våldsutsatta söker sig till mottagningen är flera. 

Några kommer för att de vill ta reda på om det som händer i relationen är våld. Andra kom-

mer pga. att de lever i våld som de vill komma bort ifrån och behöver prata med någon om 

hur de kan gå tillväga på ett säkert sätt. En grupp kommer för att de tidigare har levt tillsam-

mans med en våldsam partner, vilken de har gemensamma barn med. Det latenta våldet fort-

går, då barnen har växelvis boende eller umgänge med den som utövat våld, och föräldrarna 

möts i det gemensamma föräldraskapet. Ytterligare en grupp kommer pga. att de genomgår 

rättsliga processer efter att ha lämnat en våldsam partner, då de behöver stöd under rätte-

gångsprocessen och därefter hjälp med att bearbeta våldet. Erfarenheterna är att våldsutsatta 

ofta förminskar och normaliserar våldet.  Därför behöver våldet allvarliggöras i behandlingen. 

Arbetsgruppen beskriver vidare att våldet för med sig rädsla och ångest som behöver bearbe-

tas för att skapa en inre trygghet. Till följd av våldet är det också vanligt att våldsutsatta ut-

vecklar en dålig självbild och bär på känslor av att vara värdelös. Därför är en viktig del i be-

handlingen att stärka självkänslan. Andra viktiga inslag i behandlingen är att mobilisera ett 
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säkerhetstänk, att den utsatta planerar för och tänker på sin egen säkerhet. Arbetsgruppen erfar 

att, det är en framgång i behandlingsarbetet när en utsatt går från att vara orädd till att vara 

rädd för våldsutövaren eftersom rädsla bidrar till att tänka på säkerhet och undvika risksitua-

tioner.  

Tankar  och erfarenheter av arbetet  med våldsutövare  

För att uppnå målsättningen om att våld i nära relationer ska upphöra anser arbetsgruppen att 

det krävs att fler våldsutövare söker hjälp. Även om de våldsutövare som söker sig till Öp-

penvårdsmottagningen inte är en så stor grupp så söker sig fler och fler till mottagningen. Ett 

skäl till att våldsutövare söker hjälp är att de upplever sig ha ”gått över gränsen”. De ringer 

själva, känner sig skamsna, tycker att det man gjort är förfärligt och vill få stopp på våldet. 

Arbetsgruppens erfarenheter är att när våldet nyligen inträffat och våldsutövaren själv söker 

hjälp är det också lättare för personen att ta ansvar för våldet. När tiden går tenderar våldsutö-

varen att lägga skulden för våldet utanför sig själv: ”men hon sa….”, ”hon gjorde si och 

så…”. En annan grupp våldsutövare vid mottagningen kommer via kriminalvården. Denna 

grupp skiljer sig från de som söker själva, då det hunnit gå lång tid från våldshändelsen och de 

flesta har byggt upp ett försvar där ansvaret läggs utanför dem själva.  Även kvinnliga vålds-

utövare söker sig till mottagningen. Arbetsgruppens erfarenhet är att de kvinnliga våldsutö-

varna oftast själva varit utsatta för våld. Bland de manliga finns både de som själva varit ut-

satta för våld och de som inte har det. Arbetsgruppens erfarenheter är att våldsutövare behöver 

få prata om våldet, att de behöver få komma till insikt om det våld som inträffat och komma i 

kontakt med sina känslor. Det som är verksamt i behandlingen är: att arbeta med ansvarsfrå-

gan, att våldsutövaren ska ta ansvar för det den gjort, att arbeta med att tydliggöra konsekven-

ser av våldet, att arbeta med alternativ till våld, att samtala om våldsutövarens sammanhang 

och bakgrund, att öva den empatiska förmågan, att komma i kontakt med känslor och strate-

gier att hantera känslor. 

Tankar  och erfarenheter av arbetet  med barn som bevi t tnat  och/e l ler  

upplevt  våld 

Erfarenheterna av att möta barn och deras behov är att de behöver prata; prata om vad man 

sett, hört och upplevt. De behöver också avlastas från ansvar, skuld och skam samt tydliggöra 

vems ansvar våldet är. Även om föräldrarna inte längre bor ihop finns ofta ett latent våld som 

påverkar barnet och oftast har ju barnet fortsatt umgänge med den våldsutövande föräldern. 

Ett viktigt inslag i barnsamtalen är att jobba med säkerhet t.ex. vilka andra viktiga vuxna finns 

runt barnet som kan bidra till trygghet. Erfarenheterna är att samtal med barnen med informa-

tion om att mamma och/eller pappa får hjälp är avlastande för barnen. Men andelen barnsam-

tal har inte blivit så stor som de hade hoppats på av flera skäl. Ett skäl är att en personal med 

lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta barn slutade. Kompetens och lite av drivkraften 

försvann. Ett annat skäl är att nuvarande personal inte tycker sig ha tillräcklig utbildning, erfa-

renhet av barnsamtal och effektiva metoder. De har också börjat vackla i den ursprungliga 

tanken om att ha informationssamtal med alla barn. De ställer sig frågan; Är det bra? Eller blir 

det en konflikt för barnet om den våldsutövande föräldern inte vill göra en förändring och inte 

stödjer eller kanske snarare motarbetar barnet till att ha kontakt med mottagningen? De vuxna 

har också stora behov och upptar mycket av personalens tid. Men samtidigt påminner sig ar-

betsgruppen om att forskning visar på att en stor andel våldsutsatta mammor också utsätter 

barnen för våld. Det talar för att barnsamtal verkligen bör komma till stånd och att barnet får 

en egen behandlare. Under utvärderingen har mottagningen påbörjat ett utvecklingsarbete 
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med att strukturera upp hur en stödjande behandling för barn skulle kunna se ut. Det finns 

också tankar om att involvera Grinden18 i arbetet. De ser möjligheter att tillsamman med Grin-

den skapa en gemensam plattform för det stödjande och behandlande arbetet med våldsutsatta 

barn och deras föräldrar.  

Tankar  och erfarenheter av samverkan  

Under de två år projektet pågått har verksamheten haft extern samverkan med kvinnojouren 

Blåklockan, krismottagningen för män kallad STICKAN och polisen. Med de två förstnämnda 

har de (förutom samverkan i individuella ärenden) haft 3–4 samverkansträffar professionella 

emellan. Vid träffarna har de diskuterat ämnesområdet ”våld i nära relationer”, diskuterat 

vilka problem och dilemman gemensamma klienter ställs inför samt haft ett kunskapsutbyte. 

Arbetsgruppen tänker att det skulle gagna samverkansträffarna om syftet förtydligas. Förutom 

att de har en gemensam målgrupp, vad ska träffarna mynna ut i? De föreslår att samverkan 

skulle kunna fokusera på förbättringar för målgruppen och hur de kan hjälpas åt i förbätt-

ringsarbetet. Ett annat förslag är att arrangera en gemensam utbildningsdag om våld i nära re-

lationer. Tillsammans med STICKAN och Blåklockan har de mycket kunskap och erfarenhet 

som de kan dela med sig av till andra. 

Polisen har sedan starten varit en viktig samverkanspartner. De har haft några strukturerade 

samverkansträffar och ett samarbete på individuell nivå i konkreta ärenden. Arbetsgruppens 

uppfattning är att det är lätt att ta kontakt med brottsofferhandläggaren vid polisen, de känner 

till varandra och brottsofferhandläggaren kommer till Öppenvårdsmottagningen och deltar i 

besök när det behövs. Samverkan dem emellan har bidragit till ett kunskapsutbyte t.ex. vad är 

viktigt att tänka på vid skyddad identitet? Vid säkerhetsplanering? 

Arbetsgruppen har ett lyckat exempel på ett samarbete med STICKAN där de tillsammans 

utförde ett behandlingsarbete med ett par som levde tillsammans. En behandlare vid Öppen-

vårdsmottagningen träffade den våldsutsatta och en behandlare vid STICKAN träffade vålds-

utövaren. Gemensamt planerade de innehåll och träffar samt hade täta avstämningar om hur 

de skulle arbeta vidare med paret. Efter ett antal enskilda samtal och efter noggrann säker-

hetsbedömning började Öppenvårdsmottagningen och STICKAN träffa paret tillsammans med 

lyckat resultat. Öppenvårdsmottagningen avslutade när behandlingsarbetet med våldet var 

slutfört och STICKAN arbetade vidare med paret men nu med föräldrarollen i fokus. 

Arbetsgruppens uppfattning om samverkan med externa samverkanspartners är att den fun-

gerar bra, att de efterfrågar varandras kunskap och erfarenhet samt att de har en öppen dialog. 

Arbetsgruppen ser ett behov av att samverka mer med öppenvårdspsykiatrin. De försöker nu 

starta upp en sådan samverkan. 

Internt har Öppenvårdsmottagningen många samverkanspartners. Mest samverkar de med 

Grinden, familjerätten, mottagningsgruppen, utredningsgrupp barn och utredningsgrupp ung-

dom. Den huvudsakliga samverkan sker i individuella ärenden, t.ex. med familjerätten när en 

våldsutsatt har många frågor som rör vårdnad om barn och umgänge. Omvänt kontaktar fa-

miljerätten Öppenvårdsmottagningen när de upptäcker våld i nära relation. Ett annat exempel 

på samverkan är när mottagningsgruppen inom familjeenheten ber en behandlare från mottag-

ningen medverka vid möten med våldsutsatta och våldsutövare för att informera om vilken 

                                                 
18

  Grinden är en verksamhet inom socialtjänsten som bedriver stödgruppsverksamhet för barn i åldrarna 6–20 år 

däribland barn som upplevt våld i nära relationer. 
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hjälp Öppenvårdsmottagningen kan erbjuda. Arbetsgruppen har en önskan om att bli inbjuden 

till fler möten med våldsutövare.  

Om personalens kompetens 

Under projektets första år genomgick personalgruppen utbildning i behandlingsmodellen 

”Alternativ till våld” (ATV), en modell för psykosocialt behandlingsarbete med våldsutsatta 

och våldsutövare samt en utbildning i samtal med barn. Arbetsgruppens uppfattning är att ut-

bildningarna har varit en framgångsfaktor i utvecklingen av arbetet. De har bidragit till kun-

skaper som de kunnat omsätta direkt i behandlingsarbetet med målgruppen. En annan tanke är 

att grundläggande kompetens i psykoterapi (motsvarande steg 1) är en tillgång för att klara 

arbetet.  Därför har två personal påbörjat sådan utbildning.  

Arbetsgruppens tankar  om f ramt id och utveckl ing  

Arbetsgruppen ser arbetet med att starta upp och driva Öppenvårdsmottagningen som en pro-

cess där de ständigt försöker utveckla och lära sig under vägen. I uppdraget finns angivet att 

efterhand utveckla gruppverksamhet för målgruppen, något de ännu inte har påbörjat. Den 

delen har man valt att ”lägga på is”. Den operativa arbetsledarens uppfattning är att grupp-

verksamheten egentligen inte var tänkt att starta upp under projekttiden, att det mer var en 

fråga på sikt. Det viktigaste var att starta upp den individuella behandlingen först, som grund, 

och sedan är planen att kanske i samverkan med kvinnojouren Blåklockan och mansjouren 

STICKAN, som har erfarenheter av gruppbehandling, göra något gemensamt. Arbetsgruppen 

anser att gruppbehandling är en bra behandlingsform men att de inte mäktar med allt under 

projekttiden. De försöker använda projekttiden till att ta fram tankar och idéer och prova så 

mycket de hinner. 

En idé om utveckling är att utöka samarbetet med Grinden eftersom de också möter vålds-

utsatta barn och deras föräldrar. Arbetsgruppen har tankar om att de skulle kunna enas i en 

gemensam plattform innefattande synen på våld, hur det psykosociala arbetet med barn och 

föräldrarna ska bedrivas. Tillsammans skulle de kunna utveckla vårdkedjan, hur föräldrar kan 

fångas upp och erbjudas stöd, hur barngruppsverksamhet och enskilda samtal med barn kan 

kombineras, utveckla metoder och tillvarata varandras kompetens. Vinsterna med en sådan 

utveckling är att det skulle bli ett tydligare genomslag i förvaltningen hur stöd och behandling 

till våldsutsatta barn och deras föräldrar går till.  

Arbetsgruppen upplever att de nu har en stabil grund, tillräcklig kunskap och erfarenhet för 

att kunna gå från att informera om verksamheten till att föra en dialog om verksamheten, dess 

innehåll och till att bidra till utveckling inom förvaltningen. Arbetsgruppen menar att det finns 

mycket kunskap i förvaltningen om våld i nära relationer men att det inte alltid är lika enkelt 

hur kunskapen ska användas i praktiken. Arbetsgruppen skulle också kunna bidra med utbild-

ningsdagar om våld i nära relation inom förvaltningen. Vidare anser arbetsgruppen att det är 

viktigt för verksamheten att den övriga förvaltningen ser vinsterna med Öppenvårdsmottag-

ningens arbete med målgruppen.  

Ledningens syn på verksamheten 

Förvaltningschef och avdelningschef för stöd- och förebyggandeavdelningen tillika biträ-

dande förvaltningschef och chef för projektet, har intervjuats samtidigt vid ett tillfälle. Nedan 

kommer en sammanfattning av intervjun. 
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Ledningen beskriver att skälen till en specialiserad öppenvårdsmottagning växt fram från 

flera håll. Tidigare kartläggningar visade på behov av förbättringar och kritiserade social-

tjänstens arbete inom området. Socialtjänsten kritiserades för att förlita sig för mycket på fri-

villigorganisationer, att socialtjänsten inte riktigt tog det ansvar de borde för området våld i 

nära relationer, att man inte erbjöd stöd och behandling till våldsutövare och att sårbara grup-

per glömdes bort, så som HBTQ-personer och äldre. Internt i socialtjänsten uppstod ofta kon-

flikter i ärenden som handlade om våld. Det fanns heller inga insatser för våldsut-

satta/våldsutövande vuxna utan barn, de hänvisades hit och dit i förvaltningen. När en situa-

tion blev akut i ett ärende fungerade inte organisationen fullt ut och det blev konflikter. Ett 

annat skäl till projektets tillkomst var att socialnämnden, framför allt politikerna i förra man-

datperioden och Vänsterpartiet, drev våld i nära relationer som en viktig fråga. Projektet har 

med andra ord föregåtts av en lång process under flera år. En framgångsfaktor för projektets 

tillkomst var att de med hjälp av statliga medel finansierade en utredare som utredde förut-

sättningarna för en specialiserad mottagning och konkretiserade projektidén. Ledningens mo-

tiv till en öppen behandlingsmottganing var att man ville kunna möta den här målgruppen på 

ett bättre och mer professionellt sätt. Både kommunen och organisationen hade förutsättningar 

för det.  

Ledningen beskriver att det fanns olika förväntningar internt på vilka typer av tjänster mot-

tagningen skulle utföra. Utredningssidan ville att mottagningen skulle handlägga akuta behov, 

akuta placeringar och inleda utredningar. Uppdraget kom till slut att omfatta behandling och 

det gav upphov till många diskussioner i förvaltningen. Ledningen förklarar att det var just 

pga. oklarheter om vad som skulle ingå i verksamheten som de valde att göra ett projekt på tre 

år för att testa hur det skulle gå att starta upp en specialiserad verksamhet i organisationen. 

Tanken är att lära under resans gång för att i slutet av projekttiden se vad som blev plus och 

minus. Förvaltningschefens uppfattning är att det har varit och fortfarande är spänningar inom 

organisationen om verksamhetens fokus; ska den ligga på utredning och/eller på behandling. 

Just nu ligger fokus på behandling men det är en viktig fråga att fundera över inför fortsätt-

ningen. Idag ingår en liten del av myndighetsutövning, den sk. ”tårtbiten”, i Öppenvårdsmot-

tagningens uppdrag. Den innefattar att Öppenvårdsmottagningen ska inleda utredning, göra 

skyddsbedömning och ombesörja placering i det akuta skedet när det finns ett uttalat skydds-

behov hos den hjälpsökande, om Öppenvårdsmottagningen är första instans. Ledningen be-

skriver att det var svårt att på förhand avgöra omfattningen av ”tårtbiten” och hittills känner 

de bara till ett fall.  De trodde att den delen av uppdraget skulle bli mycket större än vad det 

blev i praktiken och att det skulle avlasta övrig socialtjänst från myndighetsutövning. Led-

ningen hade också en tanke om att en specialiserad mottagning skulle bli duktig och snabb på 

akuta lösningar. Ganska snabbt insåg de att det var orealistiskt att tre personer skulle klara allt 

från myndighetsutövning till behandling, att det inte var rimligt med en akut funktion på 

mottagningen. Ledningen är självkritisk till att de i det avseendet inte tänkte tillräckligt långt i 

planeringen av projektet. Vidare är ledningens erfarenhet av små verksamheter att det blir 

sårbart och ställer sig frågan: Är det bra eller dåligt med små verksamheter? De tänker att det 

är en viktig fråga för förvaltningen att fundera på inför framtiden. 

Ledningens mål och vision är att socialtjänstens insatser ska vara lättillgängliga, att männi-

skor ska kunna söka hjälp direkt och att våga lita på att människor själva kan bedöma om de 

behöver hjälp. Kort uttryckt; ”söker du hjälp ska du få hjälp”. Ledningen är därför nöjd med 

tillkomsten av mottagningen, det har skapat en tydligare och enklare ingång till hjälp och stöd 

för målgruppen. De är nöjda över att de fattade beslutet om projektet att starta upp en speciali-



 54 

serad mottagning för våld i nära relation. Ledningen understryker att de är särskilt nöjda med 

sammansättningen av personal och deras kompetens. Så här beskriver avdelningschefen det: 

”Jag är nöjd över sammansättningen av personalen, jag är jättenöjd med persona-

lens kompetens, riktigt duktig personal. Alla fyra.//…….// Att de har byggt en bra 

struktur. Det har de verkligen gjort.//…..// De har hittat ett sätt att jobba på där alla 

är involverade.” 

De är också särskilt nöjda över att behövande som inte har någon kontakt med socialtjänsten 

sedan tidigare och att våldsutövare söker sig till mottagningen. 

Ledningen har som ambition att behålla och utveckla verksamheten vidare. De ser flera 

viktiga frågor att lösa inför framtiden. En fråga att lösa är om verksamheten ska innefatta både 

behandling och myndighetsutövning eller inte.  En annan fråga handlar om hur verksamheten 

ska sitta ihop med resten av organisationen, om det ska det vara en egen gren i en avdelning.  

Ledningen anser att våldsfrågan är viktig för hela förvaltningen att jobba vidare med. Inför 

fortsättningen skulle de gärna se att Öppenvårdsmottagningen utökar samarbetet med Grinden 

och att Grinden har det huvudskaliga ansvaret för behandling av våldsutsatta barn. De menar 

att Grinden redan har utbildning i ”Trappan”19 och redan bedriver barngruppsverksamhet. An-

nars finns det risk för att parallella organisationer byggs upp. Ett annat önskvärt utvecklings-

område är att utveckla metoder för psykosocialt behandlingsarbete med par där det förekom-

mer våld i relationen. För att kunna tillgodose behoven hos de som väljer att fortsätta leva till-

sammans, att också de får tillgång till hjälp. 

Avslutningsvis beskriver ledningen att visionen är att fortsätta utveckla ett lättillgängligt 

stöd till människor som lever med våld i nära relation, att följa den nationella och internation-

ella forskningen inom området, att ha en verksamhet som ligger i framkant, som grundar sig 

på evidens och bästa möjliga kunskap. 

Sammanfattning och analys av gruppintervjuer med arbetsgrupp 
och ledning 

Resultaten från gruppintervjuerna med arbetsgruppen visar att arbetsgruppens fokus under 

projektet första två år har varit att lära sig mer om kunskapsfältet ”våld i nära relationer” och 

utveckla innehållet i verksamheten. Det är en process som fortgår även under projektets tredje 

år. I gruppintervjuerna framträder några viktiga framgångsfaktorer, hinder och tankar om ut-

vecklingsbehov för verksamheten. Det som hittills varit framgångsrikt för projektet och be-

döms varit till nytta för målgrupperna har varit: 

 Valet av metod ”Alternativ till våld”.  Metoden har underlättat uppstarten av 

verksamheten genom att det har funnits en strukturerad grund att utgå ifrån.  Hand-

ledning i metoden har underlättat att omsätta teorier till praktik, 

 De utbildningssatsningar som genomfördes i inledningsskedet och som pågår har bi-

dragit till kunskaper som kan omsättas direkt i behandlingsarbetet med målgruppen, 

 Att verksamheten riktar sig till både våldsutsatta, våldsutövare och barn. Det stärker 

helhetsperspektivet av våld i nära relation och genererar mer kunskap till behandla-

ren som kommer brukarna till nytta i behandlingsarbetet, 

                                                 
19

  En behandlingsmodell för barn som bevittnat våld. 
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 Att brukarna kan söka sig direkt till mottagningen utan biståndsprövning. Det har 

underlättat för målgruppen att söka hjälp och verksamheten når ut till fler, även till 

dem som inte vill ha kontakt med socialtjänsten, 

 Att behandlingsarbetet med våldsutsatta inriktats på att allvarliggöra våldet, bearbeta 

känslor av rädsla och ångest, stärka självkänslan och mobilisera säkerhetstänk,  

 Att behandlingsarbetet med våldsutövare inriktats på att ansvariggöra våldsutövaren 

för våldet, tydliggöra konsekvenser av våldet, lära ut strategier för alternativ till 

våld, öva den empatiska förmågan, lära sig att känna igen känslor och strategier för 

att hantera känslor, 

 Att samtal och information till barnen om våldet och att mamma och/eller pappa 

träffar mottganingen för att få hjälp, är avlastande för barnet. 

Det som varit hindrande för projektet har varit: 

 Att det internt i förvaltningen uppstod en konflikt om tolkningen av uppdraget, 

huruvida verksamheten skulle innefatta både behandling och myndighetutövning 

eller enbart behandling. Mycket tid och kraft gick åt till att försvara uppdraget, att 

verksamheten skulle vara en öppen behandlingsverksamhet, vilket hämmade upp-

starten, 

 Att den styrgrupp som kopplats till projektet inte blev det stöd och den inspirations-

källa som arbetsgruppen hade hoppats på. I stället uppstod misstroende mot verk-

samhetens syfte och uppdrag, 

 Att en personal med lång erfarenhet av arbete med våldsutsatta barn slutade.  Verk-

samheten tappade viktig kompetens som inte gick att fylla direkt. 

Resultaten visar att samverkan mellan verksamheten och externa samverkanspartnerna; kvin-

nojouren Blåklockan, mansjouren STICKAN och polisen, kommit igång. Arbetsgruppens upp-

fattning är att de efterfrågar varandras kunskaper och erfarenheter samt att de har en öppen 

dialog. Samverkan sker både i träffar professionella emellan och tillsammans i behandlingsar-

bete med brukare. Arbetsgruppen ser dock att samverkan skulle gagnas av att syftet med sam-

verkan tydliggörs.  Förutom att de har en gemensam målgrupp, vad ska samverkan mynna ut 

i? Under utvärderingen har en ny samverkansgrupp kallad SAV-gruppen, bildats. Gruppen be-

står av representanter från den egna organisationen: Öppenvårdsmottagningen och Grinden, 

samt från kvinnojouren Blåklockan och mansjouren STICKAN. SAV-gruppen har tillsammans 

mycket kunskap och erfarenhet om våld i nära relationer och skulle kunna arrangera utbild-

ningsdagar om våld i nära relationer. 

Den interna samverkan sker i huvudsak i individuella ärenden där de tillsammans med 

andra enheter i förvaltningen medverkar i träffar med våldsutsatta och våldsutövare.  

Sammanfattningsvis framkommer några utvecklingsområden som arbetsgruppen pekar ut 

som önskvärda att arbeta vidare med. Arbetsgruppen föreslår att: 

 Utveckla innehåll och metoder vad gäller stöd och behandling till våldsutsatta barn 

och ungdomar. Arbetsgruppen ser Grinden som en naturlig samverkanspartner i ar-

betet eftersom de också möter våldsutsatta barn och deras föräldrar. Det finns pot-

ential att tillsammans med Grinden enas i en gemensam plattform med gemensam 

syn på våld, hur stöd och behandling till barn och föräldrar ska bedrivas, 

 Gruppbehandling för våldsutsatta respektive våldsutövare utvecklas, eventuellt till-

sammans med Blåklockan och STICKAN, 
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 SAV-gruppen fokuserar på samverkansfrågor som rör förbättringar för målgruppen 

och att de stödjer varandra i arbetet, 

 Arbeta för att fler våldsutövare söker hjälp. Arbetsgruppen har en önskan om att bli 

inbjuden till fler möten med våldsutövare, 

 Vara behjälpliga med kunskap om våld i nära relationer till övriga verksamheter i 

förvaltningen.  De har samlat på sig tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att 

kunna bidra med utbildningsdagar om våld i nära relation inom förvaltningen. 

Ledningens motiv till projektet har varit att möta målgruppens behov på ett bättre och mer 

professionellt sätt, att socialtjänsten bör ta ett större ansvar i frågor som rör våld i nära rela-

tioner samt att en kommun i Gävles storlek och med socialtjänstens organisation har potential 

att driva en öppenvårdsmottagning. Syftet att starta upp mottagningen i projektform är att 

testa i praktiken hur en specialiserad verksamhet i organisationen kan fungera, att lära under 

resans gång för att i slutet av projekttiden se vad som blir plus och vad som blir minus. Oklar-

heter om vad som skulle ingå i verksamheten var också ett skäl till att starta upp i projekt-

form. Uppfattningen är att det har funnits och fortfarande finns spänningar inom organisa-

tionen om verksamhetens fokus, om fokus ska vara utredning och/eller behandling. 

Ledningen är självkritisk till att de i planeringen av projektet inte insåg det orimliga med att 

tre personer skulle klara allt från myndighetsutövning till behandling och samtidigt ha en akut 

funktion. 

Ledningen är dock nöjd över att de fattade beslutet om projektet och att starta upp en speci-

aliserad mottagning för våld i nära relation.  Visionen är att socialtjänstens insatser ska vara 

lättillgängliga, att människor ska kunna söka hjälp på ett enkelt sätt och litar på att människor 

själva kan bedöma om de behöver hjälp. Ledningens uppfattning är att mottagningen har 

skapat en tydligare och enklare ingång till hjälp och stöd för målgruppen.  Ledningen anser att 

sammansättningen av personal och deras kompetens har varit en viktig framgångsfaktor för 

projektet. En annan framgångsfaktor är att projektet lyckats nå ut till nya målgrupper som ald-

rig tidigare haft kontakt med socialtjänsten. Ledningens ambition är att behålla och vidareut-

veckla verksamheten. De ser dock sårbarheten med små verksamheter, en fråga att fundera 

över i framtiden. 

Gruppintervju: Grinden och Blåklockan 

Blåklockan är en ideell kvinnojoursverksamhet som bedriver stöd, samtal och ett skyddat bo-

ende för våldsutsatta kvinnor. Grinden är en verksamhet inom socialtjänsten som bedriver 

stödgruppsverksamhet för barn i åldrarna 6–20 år däribland barn som upplevt våld i nära re-

lationer. Blåklockan företräds av en personal och en verksamhetsansvarig. Grinden företräds 

av en familjebehandlare som arbetar med barngrupper och enskilda samtal med barn och de-

ras föräldrar. 

Uppfattningen är att det tidigare saknades en helhetssyn på våld i familjen. Kvinnorna hän-

visades till Blåklockan, männen till Stickan och barnen till Grinden. Separata verksamheter i 

isolerade öar och där ingen tog ansvar för helheten. Överlag saknades (och saknas fortfa-

rande) kunskap om våld i nära relationer inom socialtjänsten.  Förväntningarna som finns på 

Öppenvårdsmottagningen är att hela familjen får hjälp och att det är någon som har ett hel-

hetsgrepp om problemet i familjen. En annan förväntning är att de kvinnor som inte vill lämna 

sin partner, som i stället vill lösa problemen med våld i relationen tillsammans med sin part-

ner, kan få hjälp på Öppenvårdsmottagningen. Att Öppenvårdsmottagningen är en integrerad 
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verksamhet som vänder sig till våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat/utsatts för 

våld ses som en tillgång, som en enkel väg för familjer som vill ha hjälp, att de direkt kan 

ringa och boka en tid. Att råd och stöd ges både som service och bistånd ses om en fördel. 

Mottagningen kompletterar både Blåklockan och STICKAN. Det ses som naturligt att social-

tjänsten driver en verksamhet med fokus på våld i nära relationer, att det i stället är Blå-

klockan och Stickan som är komplement.  

Grinden ser också tillkomsten av Öppenvårdsmottagningen som ett komplement till deras 

verksamhet. Det är positivt att fler i förvaltningen arbetar med våldsfrågorna, att det finns en 

verksamhet de kan hänvisa till och ta hjälp av. Behovet av stöd till barn som upplevt våld är 

stort, både stödgruppsplatser och enskilda samtal med barn efterfrågas. Grindens erfarenhet är 

att barn behöver prata enskilt, utan vuxna i rummet, för att våga berätta om våldet. Grinden 

kommer också i kontakt med föräldrar som har behov av stöd och här blir Öppenvårdsmot-

tagningens verksamhet viktig. 

Samarbetet mellan Grinden och Öppenvårdsmottagningen har på det individuella planet i 

huvudsak utgjorts av att de kontaktat varandra t.ex. när en mamma befunnit sig i kris. Perso-

nal från Öppenvårdsmottagningen har kommit till Grinden och de har hjälpts åt i samtalet 

med kvinnan. Samarbetet bidrar också till ett kunskapsutbyte mellan verksamheterna, t.ex. har 

en av öppenvårdsmottagningens behandlare auskulterat i stödgrupp för barn. För Blåklockan 

har samarbetet på det individuella planet mest handlat om att de hänvisat våldsutsatta kvinnor 

till Öppenvårdsmottagningen. I övrigt deltar Blåklockan tillsammans med Öppenvårdsmot-

tagningen i samverkansträffar på tjänstemannanivå. Dessa träffar bidrar till en större samsyn 

av våld i nära relationer, ökar kunskapen om respektive verksamhet och om vem som gör vad. 

Uppfattningen är att det i slutändan förbättrar mottagandet av våldsutsatta kvinnor och barn 

samt att verksamheterna drar åt samma håll. Det finns inga nedtecknade rutiner för hur sam-

verkan ska gå till men socialtjänstens samordnare för våld i nära relationer är sammankallande 

för träffarna och för minnesanteckningar. Något som uppskattas av Blåklockan. Uppfatt-

ningen är att samverkansträffarna är en möjlighet till ett mer strategiskt utvecklingsarbete, 

särskilt om träffarna skulle inkludera Stickan, Grinden, Blåklockan och Öppenvårdsmottag-

ningen samtidigt. Viktiga utvecklingsområden som utpekas är att nå ut till våldsutövare och 

barn.   

Grinden deltar också i ett samarbete på tjänstemannanivå i den sk. coachgruppen, social-

tjänstens interna samverkans- och utvecklingsgrupp för våld i nära relationer samt i FREDA-

gruppen där de tillsammans med andra myndigheter och frivilligorganisationer samverkar i 

frågor som rör våld i nära relationer. 

Erfarenheterna är att samverkan främjas av att de känner till och har ett ansikte på varandra, 

att öppenvårdsmottagningen ser allvaret när Grinden eller Blåklockan ringer för att få hjälp. 

Det skapar trovärdighet och underlättar att sälja in verksamheten till den hjälpbehövande. Det 

som hindrar samverkan är att det har varit ett högt tryck på Öppenvårdsmottagningen samt att 

samverkan kräver tid till träffar och diskussioner. 

Varken Grinden eller Blåklockan har hittills inte haft något längre nära samarbete i indivi-

duella fall. De kan därför inte uttala sig om hur väl arbetsmetoder fungerar och de har inte ta-

git del av några resultat. De kan därför inte uttala sig om huruvida mottagningen gör nytta för 

brukarna. Hittills har mottganingen varit ganska ”sluten” och de har inte haft någon närmre 

insyn i hur de arbetar. Blåklockan har funderingar kring hur säkerhetstänket för utsatta kvin-

nor fungerar och vilken erfarenhet som finns. 
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Ett viktigt utvecklingsområde som pekas ut är att höja kunskapen om våld i nära relationer 

generellt inom socialtjänsten. Uppfattningen är att det inom socialtjänsten fortfarande saknas 

kunskap men att Öppenvårdsmottagningens tillkomst på sikt kommer att bidra till mer kun-

skap i förvaltningen. Ett område som behöver belysas är skillnaden i kraven på mäns och 

kvinnors föräldraskap. Det ställs mycket högre krav på kvinnors föräldraskap jämfört med 

männens. Även när det kommer till familjer där det förekommer våld. Good enough-nivån är 

lägre för män och högre för kvinnor.  Därmed ställs lägre krav på fäder, även fäder som utö-

var våld. Uppfattningen är att tillkomsten av Öppenvårdsmottagningen inte har ändrat på krav 

på våldsutövande fäders ansvar för barn och det är fortfarande svårt att nå ut till våldsutövare. 

Ett annat tema som lyfts fram i sammanhanget är att kvinnor utsatta för våld ofta befinner sig 

i kris och därmed har en nedsatt föräldraförmåga.  Kvinnorna kan vara nära ett sammanbrott 

och orkar inte ta hand om barnen. Det finns risk att utredningar av föräldraförmågan ofta blir 

felbedömda pga. att kvinnan befinner sig i kris. Hjälpen måste ta hänsyn till dessa omständig-

heter. Ytterligare ett område som behöver utvecklas är stöd till barn, i synnerhet enskilt stöd 

till barn. Att barn får tillgång till krissamtal och att personal har lämplig utbildning t.ex. Trap-

pan-utbildning.  

Gruppintervju: Vuxenteam, Utredningsgrupp barn och Utredningsgrupp 

ungdom 

Gruppen bestod av två representanter från Individ- och familjeomsorgens vuxenteam med an-

svar för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik, en representant från utrednings-

grupp barn och familj samt en representant från utredningsgrupp ungdom. 

Vuxenteamet hade förväntningar på att Öppenvårdsmottagningens uppdrag skulle innehålla 

en helhetslösning för målgruppen, att mottagningen skulle tillgodose både myndighetsutöv-

ning och behandlingsarbete. På så vis skulle den hjälpsökande träffa färre personer och det 

skulle avlasta Vuxenteamet med handläggning i biståndsärenden. Vuxenteamet är kritiska till 

hur det blev i praktiken, att Öppenvårdsmottagningen enbart ansvarar för psykosocial be-

handling och bara i vissa akuta situationer ombesörjer t.ex. skyddat boende. Den hjälpsökande 

tvingas till flera kontakter inom en och samma myndighet och olika enheter belastas med 

myndighetsutövande åtgärder i samma ärenden. Exempelvis när en våldsutsatt har en på-

gående samtalsbehandlingskontakt med Öppenvårdsmottagningen och är i behov av annat bo-

ende, ansvarar Vuxenteamet för utredning, beslut och social förtur till bostad. Den hjälpsö-

kande tvingas till flera kontakter och ytterligare enheter kopplas in som inte har kunskap om 

vederbörande. Vuxenteamet upplever inte att tillkomsten av en öppenvårdsmottagning har 

underlättat deras arbete med att handlägga biståndsärenden. Vidare beskriver Vuxenteamet att 

de gör olika bedömningar om behov och har olika syn på vad som är akut. Ena gången bedö-

mer Vuxenteamet en situation som akut, men inte Öppenvårdsmottagningen och vice versa. 

Utredningsgrupp barn och familjs uppfattning är att tillkomsten av en Öppenvårdsmottag-

ning för våld i nära relationer har varit avlastande för handläggarna och för familjebehand-

larna. Öppenvårdsmottagningen har bidragit till att både föräldrar och barn har fått tillgång till 

samtalsstöd, samtal som handläggaren annars måste tillgodose men har svårt att utföra.  

Handläggarna har inte det tidsutrymmet och möjligheten att fokusera på innehållet för att 

kunna hjälpa den våldsutsatta på ett tillfredsställande sätt. Erfarenheter av att stödja en vålds-

utsatt person är att det tar mycket tid i anspråk, kräver mycket motivationsarbete och praktiskt 

arbete. I och med att det finns en specialiserad mottagning som fokuserar på våldet kan hand-

läggare i stället koncentrera sig på att utreda barnen. 
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Utredningsgrupp ungdoms erfarenheter av verksamheten är att den inger förtroende, att be-

sökarna får hjälp med att synliggöra våldet och med att mobilisera säkerhetstänk. Uppfatt-

ningen är att besökarna får adekvat hjälp. 

De bägge utredningsgrupperna har positiva erfarenheter av att mottagningen involverar 

barnen och att barnen kommer till tals. Uppfattningen är att mottagningen är mer benägen att 

samtala med barnen än vad andra verksamheter i förvaltningen är. Det märks tydligt att verk-

samheten har ett familjeperspektiv. Uppfattningen är att det har varit lätt att ge mottagningen 

ett uppdrag t.ex. barnsamtal. Mottagningen har planerat insatsen på ett sätt som passat barn 

och föräldrar samt att insatsen pågått så länge familjen önskat. Erfarenheterna från både Ut-

redning barn och Utredning ungdom är att barn och unga behöver en egen stödkontakt där de 

kan samtala med en vuxen om våldet utan föräldrarnas närvaro. Tillkomsten av Öppen-

vårdsmottagningen har förstärkt tillgången av insatser till barn och kompletterar Grindens 

stödgruppsverksamhet. Viktigt att förvaltningen kan erbjuda barn och ungdomar enskilda 

samtal eftersom alla inte vill gå i grupp. Uppfattningen är att stöd till våldsutsatta barn och 

ungdomar kan utvecklas än mer så att fler får tillgång till enskilt samtalsstöd. Det framkom-

mer också önskemål om att Öppenvårdsmottagningen jobbar vidare med angränsande pro-

blem som framkommer i arbetet med familjer t.ex. gränssättning till barn, i stället för att hän-

visa till en annan enhet där familjen får börja om med nya behandlare. 

Att hjälpsökande kan kontakta Öppenvårdsmottagningen direkt ses som positivt. Det har 

gjort det lättare att söka hjälp. Det har också medfört att socialsekreterare lättare kan motivera 

behövande att ta kontakt, särskilt de som är tveksamma. Erfarenheterna är att många känner 

sig tvingade om socialtjänsten fattar ett biståndsbeslut, att det är mer frivilligt om det är en 

serviceinsats och klienten söker själv. 

Intervju: STICKAN  

Stickan är en ideell organisation och driver en krismottagning för män. Hit söker sig män som 

befinner sig i kris bl.a. på grund av våld i nära relation. STICKAN är en av Öppenvårdsmot-

tagningens samverkanspartners och har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör våld i 

nära relationer, i synnerhet med män som utövat våld. STICKAN har också ett avtal med Indi-

vid- och familjeomsorgen och åtar sig behandlingsuppdrag där de arbetar individuellt eller i 

grupp med män i kris. Vid intervju representeras STICKAN av en anställd personal. 

Samverkan mellan STICKAN och Öppenvårdsmottagningen sker både på ett övergripande 

plan och på individuell nivå. På övergripande nivå ingår de tillsammans i den sk. FRIDA-

gruppen vilket är en samverkansgrupp i frågor som rör våld i nära relationer och består av re-

presentanter från hälso- och sjukvård, skola, polis socialtjänst och frivilligorganisationer. På 

individnivå har de samverkat i några ärenden. Ett exempel är en familj där Stickan hade kon-

takt med mannen, Öppenvårdsmottagningen med kvinnan och Grinden med barnen. Inled-

ningsvis pågick behandlingsarbetet individuellt och övergick senare till gemensamma samtal 

med föräldrarna. Ett samarbete som fungerade väl och som kunde ha fortsatt. STICKAN, som 

arbetade vidare med föräldraparet, önskade att de skulle ha fortsatt gemensamt även om frå-

geställningen gled över till att handla om angränsande problem rörande föräldraskapet. 

STICKAN menar att det är ett viktigt våldsförebyggande arbete, de hade upparbetade rela-

tioner till familjen vilket utgjort en bra grund till ett fortsatt behandlingsarbete. Men till 

STICKANs besvikelse avslutade Öppenvårdsmottagningen arbetet med familjen när fokus inte 

längre låg på våldet.  
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För STICKAN har Öppenvårdsmottagningen blivit ett komplement till den egna och andras 

verksamheter som riktar sig till våld i nära relationer. En framgångsfaktor är att personalen 

består av både män och kvinnor, att verksamheten är integrerad dvs. har ett helhetstänk och 

riktar sig till hela familjen; män, kvinnor och barn. Att Öppenvårdsmottagningen erbjuder 

serviceinsatser ser STICKAN som positivt. Deras erfarenheter av att nå ut till våldsutövande 

män med insatser, stöd och behandling, är att det sker som service. Många män vill inte 

blanda in socialtjänsten. Stickan har många gånger funderat över ”varför kan inte socialtjäns-

ten få höra det här?”, att det inte handlar om några stora hemska hemligheter. Men bistånds-

beslut upplevs av många som kontroll och en känsla av att bli tvingad. Den egna motiva-

tionen, att själv välja och vilja förändras, är en god grund till att förändring kommer till stånd.  

En viktig fråga i utvecklingen av arbetet med våld i nära relationer är att öka genuskun-

skapen generellt i socialtjänsten, menar STICKAN. Män tillåts kapitulera i relationer och abdi-

kera från föräldraskapet. En kvinna kan inte (tillåts inte) överge sina barn. Socialarbetarna, 

som också är en del av rådande norm, bidrar till att upprätthålla en sådan kultur. De ställer 

inte samma krav på, kontaktar inte lika ofta och lägger inte lika mycket tid på männen som de 

gör på kvinnorna. Genom att öka kunskapen och medvetenheten om genus inom socialtjäns-

ten går det att minska våld i nära relationer. Ett annat sätt att minska på våldet är att utgå från 

flera förklaringsmodeller och behandlingsmetoder av våld. Det skulle gynna förståelsen och 

metodutvecklingen samt inkludera fler grupper. ”Alternativ till våld” (ATV) och systemteori 

är exempel på två förklaringsmodeller tillika behandlingsmetoder, som kompletterar varandra 

i ett komplext problem. Till exempel skulle, i de fall där situations-betingat våld förekommer, 

ATV (som är bra på individnivå) kunna kompletteras med systemteoretiska metoder när det är 

möjligt ur säkerhetshänseende och när ett par vill fortsätta leva tillsammans. STICKAN efter-

frågar mer samarbete och dialog med Öppenvårdsmottagningen. Att diskutera olika förkla-

ringsmodeller, behandlingsmetoder och värderingar skulle skapa en gemensam plattform och 

främja samverkan. 

Gruppintervju: Försörjningsstöd, familjerätt och mottagningsgrupp 

Gruppen bestod av två representanter från Individ- och familjeomsorgens försörjningsstöds-

grupp, en från familjerättsgruppen och en från mottagningsgruppen. 

Av resultaten från gruppintervjun framkommer att tillkomsten av en mottagning inom soci-

altjänsten med fokus på våld i nära relationer bidrar till att målgruppen erbjuds bättre stöd och 

behandling, något som tidigare saknats. I stället hänvisades målgruppen till kvinno- och 

mansjourer. Särskilt positivt är att mottagningen riktar sig till hela familjen, till både våldsut-

satta och våldsutövare. Uppfattningen är att Individ- och familjeomsorgens enheter var eniga 

om behovet av en specialiserad verksamhet i planeringen men att de hade olika idéer om in-

nehållet. Flera i gruppintervjun hade förväntningar på att verksamheten skulle ansvara för 

både myndighetsutövning och behandling, att det skulle bli en helhetslösning för de som sö-

ker hjälp. Det skulle minska på antalet inblandade professionella i samma ärende och för-

hindra att klienten ”bollades runt” mellan enheterna. På så vis skulle målgruppen få rätt stöd 

och hjälp från start. Några intervjupersoners erfarenheter är att våldsutsatta ofta befinner sig i 

kris när de söker hjälp, att de i första hand har behov av mer akut och praktisk hjälp t.ex. i 

form av bostad och pengar. När det är tillgodosett är behovet mer att bearbeta våldet.  

Att råd och stöd erbjuds utan bistånd har gjort det lättare för målgruppen att söka hjälp. 

Samtidigt är det bra att mottagningen har biståndsbeslutade insatser vilket är en nödvändighet 

i flera barnavårdsärenden där barnens situation måste följas upp. Några intervjupersoner har 
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utifrån kontakter med våldsutsatta kvinnor, erfarenheter av att Öppenvårdsmottagningen på 

olika sätt gjort skillnad för besökarna; kvinnorna tas på allvar, de blir lyssnade på, de får en 

stärkt självkänsla, de blir bättre på att sätta gränser och de lär sig nya strategier att hantera si-

tuationen. Huruvida verksamheten gjort skillnad för barn och våldsutövare har de mindre 

erfarenheter av. I några fall där familjerätt och öppenvårdsmottagning, mottagningsgrupp och 

öppenvårdsmottagning samverkat, har Öppenvårdsmottagningen gjort flera försök att få kon-

takt med den våldsutövande föräldern. Att både handläggare och behandlare hjälps åt att för-

söka motivera till behandling uppskattas. Huruvida mottagningen erbjuder samtalsstöd till 

barn och hur de arbetar med våldsutsatta barn råder en viss osäkerhet om. Mer information 

om hur mottagningen arbetar med barn samt uppföljning av hur det går för verksamheten som 

helhet efterfrågas. 

Samtliga deltagare i gruppintervjun upplever att det är lätt att komma i kontakt med mot-

tagningen. De konsulterar varandra vid behov. Lokalernas läge gör att det är nära till gemen-

samma träffar vilket främjar samverkan.  

Ett utvecklingsområde som pekas ut är att Öppenvårdsmottagningens uppdrag bör utökas 

till att även innehålla myndighetsutövning dvs. utreda, bedöma, besluta och verkställa bi-

ståndsinsatser. För det krävs fler resurser till verksamheten. Uppfattningen är att tre personer 

inte kan ansvara för både behandling och myndighetsutövning. 

Sammanfattning av gruppintervjuer med samverkanspartners 

I skenet av resultaten från gruppintervjuerna utkristalliserar sig några framgångsfaktorer och 

utvecklingsmöjligheter för verksamheten.  Öppenvårdsmottagningens framgångsfaktorer är: 

 Att verksamheten har ett helhetsperspektiv på våld i nära relationer i bemärkelsen att 

den vänder sig till hela familjen; både våldsutsatta, våldsutövare och barn, 

 Att personalgruppen består av både kvinnor och män, 

 Att verksamheten erbjuder både service- och biståndsbedömda insatser. Genom att 

erbjuda serviceinsatser når verksamheten ut till fler behövande. Samverkanpartners 

erfarenheter är att många, i synnerhet våldsutövande män, inte vill vända sig till so-

cialtjänsten för att söka hjälp. De kan nu få råd, stöd och behandling i öppenvård 

utan biståndsbedömning. Uppfattningen är också att serviceinsatserna även främjar 

socialsekreterares motivationsarbete med våldsutsatta och våldsutövare som är tvek-

samma till att ta emot hjälp.  Samtidigt är det nödvändigt att hjälpsökande med om-

fattande behov av stöd och behandling kan beviljas biståndsbedömda insatser och att 

individens behov kan följas upp, 

 Att mottagningen involverar barnen, att barn kommer till tals och att barn får till-

gång till enskilt samtalsstöd. 

Samverkanspartners förslag till utvecklingsområden är: 

 Öka genuskunskapen inom socialtjänsten. Flera samverkanspartners belyser att kra-

ven på mäns och kvinnors föräldraskap skiljer sig åt även i familjer där det före-

kommer våld.  Det ställs lägre krav på fäders föräldraskap, 

 Erbjuda par som väljer att fortsätta leva ihop gemensam behandling, 

 Utveckla behandlingsinnehållet genom att komplettera ATV med systemteoretiska 

teorier och metoder. Det skulle inkludera att fler grupper t.ex. par som väljer att fort-

sätta leva tillsammans får hjälp, 



 62 

 Fortsätta utveckla stöd och behandling till barn och ungdomar som bevittnat 

och/eller upplevt våld så att fler får tillgång till enskilt stöd, 

 Att Öppenvårdsmottagningen fortsätter och arbetar med angränsande problem t.ex. 

stöd i föräldrarollen när våldsproblematiken avtagit i stället för att familjen hänvisas 

till en ny enhet och börjar om på nytt med nya behandlare.  

Av resultaten från gruppintervjuerna framkommer att det råder oklarheter om vem som ska 

utföra myndighetsutövning i ärenden som rör våld i nära relationer. Det framkommer också 

att det uppstår oklarheter om tolkningsföreträde av klienternas behov och när en situation är 

akut. Det finns en tendens att när den ena arbetsgruppen bedömer att läget är akut t.ex. det 

finns behov av skyddat boende och vill att den andra arbetsgruppen ska agera, bedömer den 

”andra” arbetsgruppen det som ej akut och agerar inte. Det leder till konflikt mellan verksam-

heterna som inte gagnar klienterna. En förklaring till olika bedömningar kan vara skilda syn-

sätt och olika kunskaper. Dessa skillnader behöver synliggöras och hanteras, en uppgift för 

ansvariga chefer. Att ombesörja praktiska stödinsatser t.ex. leta skyddat boende, transporter, 

är en arbetsuppgift som ”blir över”. Få vill se det som sin arbetsuppgift; ”det är ju inte min 

uppgift som utredare att leta boende……”, ”det är inte min uppgift som behandlare att…….”. 

Både handläggare och behandlare har goda argument för varför de har svårt att utföra arbets-

uppgiften men någon måste göra det och det måste vara tydligt för att undvika konflikter.  

Resultaten från gruppintervjuerna visar att enheterna kommer i kontakt med våld i nära re-

lationer på olika sätt, där de hjälpsökande befinner sig i olika stadium av en förändringspro-

cess och därmed ser de professionella olika behov. Behoven hos de som söker hjälp för våld i 

nära relation skiljer sig också från person till person. Det finns med andra ord flera ”san-

ningar” och en specialiserad mottagning kan inte tillgodose alla behov eller ansvara för alla 

frågor i en förvaltning som rör våld i nära relation.   

Verksamhetsstatistik 

Verksamheten samlar löpande in statistik vilken registreras i ett verksamhetssystem. Nedan 

redovisas statistik för 2015, hämtad från socialtjänstens verksamhetssystem och bearbetad i 

SPSS.  

Antal  kontakter,  serv ice e l ler  b is tånd  

Under 2015 har 187 kontakter aktualiserats vid Öppenvårdsmottagningen varav 145 avslutats 

under året och 42 var pågående vid årsskiftet 2015/2016, se tabell 1 nedan.   

Tabell 1. Antal kontakter 2015, avslutade  

 och pågående. N=187. 

 Antal Procent 

Avslutade 145 77,5 

Pågående 42 22,5 

Totalt 187 100,0 

I tabell 2 kan vi se att 24 kontakter har föregåtts av utredning och ett biståndsbeslut medan 

merparten kontakter (163) har skett som service, dvs. utan utredning eller biståndsbeslut. Ef-

tersom servicekontakter inte dokumenteras kan en och samma person som sökt hjälp vid flera 

tillfällen under året ha registerats mer än en gång. Därför är det svårt att exakt uttala sig om 
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hur många unika personer som aktualiserats vid mottagningen under året. Men en mer ingå-

ende analys visar att fyra rådgivningskontakter övergått till bistånd och därmed räknats två 

gånger. Vidare bedömer personalen att andelen personer som sökt för rådgivning mer än en 

gång under året uppgår till högst 2–5 personer. Det är troligt att de 187 kontakterna motsvarar 

ca 180 unika personer. 

Tabell 2.  Antal kontakter som service respektive  

 bistånd. 

 Antal Procent 

Service 163 87,2 

Bistånd 24 12,8 

Totalt 187 100,0 

Kön 

Andelen kvinnor och män som aktualiserats vid mottagningen 2015 redovisas i diagram 1. Av 

diagrammet kan vi se att 87 % av besökarna är kvinnor och 13% är män.   

 

 
Diagram 1. Andelen män och kvinnor som aktualiserats 2015.  

 Antal och procent. N= 186. 

Åldersfördeln ing 

Det går inte med säkerhet att uttala sig om besökarnas ålder. I dokumentationen av verksam-

heten finns ett stort bortfall på 46,5% om besökarnas ålder. Bortfallet är störst vid kontakter 

som handlar om rådgivning och konsultation där bortfallet uppgår till 55,5% respektive 68%. 

Resultaten om besökarnas ålder kan därför inte anses som representativa. De uppgifter som 

finns har vi ändå valt att redovisa men bör tolkas med försiktighet. Resultaten om besökarnas 

ålder visar en variation från 6 till 56 år där medianåldern (lika många yngre som äldre) är 36 

år. Diagram 2 nedan visar hur besökarna fördelar sig i åldersintervall. Vi kan se flest besökare 

i åldersgruppen 45–49 år. Andelen minderåriga besökare (6–12 år och 13–17 år) i diagram-

met, sex barn, stämmer inte med verkligheten. Tabell 3 nedan visar att 11 minderåriga har 

haft kontakt med mottagningen. Men när uppgiften kontrollerades med personalen vid Öp-

penvårdsmottagningen framkommer att de har haft fler kontakter med barn men att de inte har 

aktualiserats som en egen kontakt eftersom föräldern har haft den huvudsakliga kontakten 

samt att barnen har bjudits in som närstående. Det vi kan säga är att fler barn än 11 har haft 

kontakt med mottagningen. 
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Diagram 2. Besökare till Öppenvårdsmottagningen 2015  

 fördelat på åldersintervaller. N=100. Bortfall=87. 

Målgrupper  

Verksamheten riktar sig till flera målgrupper som upplevt våld i nära relationer. Tabell 3 ne-

dan redovisar av vilken orsak besökarna kontaktat mottagningen fördelat på kön. Vi kan se att 

den största gruppen som sökt hjälp är vuxna som har utsatts för någon typ av våld, 153 av 186 

fall (144 kvinnor och 9 män).  Den näst största gruppen som söker hjälp är vuxna som utsätter 

närstående för någon typ av våld, 22 av 186 fall (13 män och 9 kvinnor) och den minsta grup-

pen är barn som bevittnat eller utsatts för våld, 11 av 186 fall (9 flickor och 2 pojkar). 
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Tabell 3.  Andel män och kvinnor fördelat på aktualiseringsorsak. Antal och  

 procent. N=187. 

Aktualiseringsorsak Kön Totalt Totalt  

Man Kvinna 

Utsatt barn 0-12 år bevittnat våld 0 4 4  

 

 

 

 

 

11 

6 % 

(9 flickor 

2 pojkar) 

0,0% 2,5% 2,2% 

Utsatt barn 0-12 år psykiskt/fysiskt 1 1 2 

4,2% 0,6% 1,1% 

Utsatt ungdom 13-17 år fysiskt 0 1 1 

0,0% 0,6% 0,5% 

Utsatt ungdom 13-17 år psykiskt/fysiskt 1 1 2 

4,2% 0,6% 1,1% 

Utsatt ungdom 13-17 år 

psykiskt/kränkande behandling 

0 1 1 

0,0% 0,6% 0,5% 

Utsatt ungdom 13-17 år sexuellt 0 1 1 

0,0% 0,6% 0,5% 

Utsatt vuxen fysiskt 1 10 11 153 

82 % 

(144 kv 

9 män) 

4,2% 6,2% 5,9% 

Utsatt vuxen psykiskt/fysiskt 4 93 97 

16,7% 57,4% 52,2% 

Utsatt vuxen psykiskt/kränkande 

behandling 

4 37 41 

16,7% 22,8% 22,0% 

Utsatt vuxen sexuellt 0 4 4 

0,0% 2,5% 2,2% 

Utövare fysiskt 4 4 8 22 

12 % 

(13 män 

9 kv) 

16,7% 2,5% 4,3% 

Utövare psykiskt/fysiskt 8 4 12 

33,3% 2,5% 6,5% 

Utövare psykiskt/kränkande behandling 0 1 1 

0,0% 0,6% 0,5% 

Utövare sexuellt 1 0 1 

4,2% 0,0% 0,5% 

Totalt 24 162 186 186 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Typ av kontakt  

I tabell 4 kan vi se att den vanligaste förekommande kontakten är rådgivning utan biståndsbe-

slut. Sammanlagt har 103 besökare (89 kvinnor och 14 män) tagit del av sådan rådgivning un-

der 2015. Den näst vanligaste kontakttypen är samtalsbehandling. Totalt har 56 personer, 51 

kvinnor och 5 män, tagit del av sådan behandling. Samtalsbehandling sker både efter bi-

ståndsbeslut (23 fall) och utan biståndsbeslut sk. service (33 fall). Det är alltså vanligast att 

samtalsbehandling sker utan biståndsbeslut. I jämförelse ser vi att det är vanligare att kvinnor 

har ett biståndsbeslut till grund för insats, 22 av 162 (14%) jämfört med männen där 1 av 24 

(4%) har sådant beslut.  
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Tabell 4.  Typ av kontakt fördelat på kön, service (utan biståndsbeslut) och biståndsbeslut 

 2015. Antal och procent. N = 186. 

Service eller bistånd Typ av kontakt Totalt 

Rådgivning Ansökan Konsultation/ 

Tjänstemanna 

Samtals- 

behandling 

Service  

Kön 

Man 14 0 5 4 23 

14% 0% 20% 12% 14% 

Kvinna 89 2 20 29 140 

86% 100% 80% 88% 86% 

Totalt 103 2 25 33 163 

100% 100% 100% 100% 100% 

Bistånd  

Kön 

Man    1 1 

   4% 4% 

Kvinna    22 22 

   96% 96% 

Totalt    23 23 

   100% 100% 

Totalt  

Kön 

Man 14 0 5 5 24 

14% 0% 20% 9% 13% 

Kvinna 89 2 20 51 162 

86% 100% 80% 91% 87% 

Totalt 103 2 25 56 186 

100% 100% 100% 100% 100% 

Konsultation tjänsteman (se tabell 4 ovan)avser konsultation till andra tjänstemän inom för-

valtningen, t.ex. en socialsekreterare som kontaktar Öppenvårdsmottagningen för att få råd-

givning i ett specifikt ärende. Sammanlagt har 25 sådana konsultationer utförts under året. I 

tabell 5 nedan kan vi se att konsultationerna främst avser vuxna utsatta för våld, 19 av 25 fall. 

I två fall har konsultationen avsett minderåriga och i fyra fall har den avsett vuxna utövare av 

våld. 

Tabell 5.  Antal utförda konsultationer tjänsteman fördelat på målgrupp. 

  Antal och procent. N=25 

Målgrupp Antal Procent 

Utsatt barn 0-12 år psykiskt/fysiskt 1 4,0 

Utsatt ungdom 13-17 år fysiskt 1 4,0 

Utsatt vuxen fysiskt 1 4,0 

Utsatt vuxen psykiskt/fysiskt 11 44,0 

Utsatt vuxen psykiskt/kränkande behandling 6 24,0 

Utsatt vuxen sexuellt 1 4,0 

Utövare fysiskt 1 4,0 

Utövare psykiskt/fysiskt 3 12,0 

Totalt 25 100,0 

I tabell 4 såg vi att det oftast är kvinnor, 22 av 23 fall, som har ett biståndsbeslut till grund för 

insats. I tabell 6 nedan kan vi se hur biståndsbeslutade samtalsbehandlingskontakter fördelar 

sig på aktualiseringsorsak och kön. Två barn (flickor) som bevittnat våld har haft biståndsbe-

slut till grund för insats, en våldsutsatt man, 17 våldsutsatta kvinnor och två kvinnor som utö-

vat våld. 
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Tabell 6.  Aktualiseringsorsak biståndsbeslutade samtalskontakter fördelat på kön.  

 Antal. N=23 

Aktualiseringsorsak Kön Totalt 

Man Kvinna 

Utsatt barn 0-12 år bevittnat våld 0 2 2 

Utsatt vuxen fysiskt 0 1 1 

Utsatt vuxen psykiskt/fysiskt 1 15 16 

Utsatt vuxen psykiskt/kränkande behandling 0 2 2 

Utövare fysiskt 0 1 1 

Utövare psykiskt/fysiskt 0 1 1 

Totalt 1 22 23 

Antal  t räf far  

Vanligtvis består kontakterna av 1–3 träffar och är av rådgivande karaktär, se tabell 7 nedan. 

En rådgivningskontakt innehöll 16–20 träffar men en analys visade att kontakten därefter 

övergått till en biståndsinsats. Mer intensivare kontakter, 10 träffar eller fler, är mindre van-

ligt. Om vi bortser från kontakter som avser konsultation till tjänstemän har 6 av 105 avslu-

tade kontakter varit av mer intensiv karaktär dvs. innehållit tio träffar eller fler. Frågan är om 

samtalsbehandling 1–6 träffar egentligen handlar om rådgivning och att samtalsbehandling 

som bestått av sju träffar eller fler skulle ha föregåtts av utredning och biståndsbeslut?   

Tabell 7.  Avslutade servicekontakter fördelat på antal träffar. Antal. N=130. 

Typ av kontakt Antal träffar Totalt 

1-3 

träffar 

4-6 

träffar 

7-9 

träffar 

10-15  

träffar 

16-20  

träffar 

21 träffar  

eller fler 

0  

träffar 

Rådgivning 80 8 0 0 1 0 1 90 

Konsultation/ Tjänsteman 0 0 0 0 0 0 25 25 

Samtalsbehandling* 3 5 2 2 2 1 0 15 

Totalt 83 13 2 2 3 1 26 130 

*Avser samtalsbehandling utan biståndsbeslut. Samtalsbehandling med biståndsbeslut, 24 ärenden, är ej med-

räknade pga. att det saknas uppgifter om antalet träffar. 

Sammanlagt har 1123 samtal (rådgivande eller samtalsbehandling) ägt rum under 2015 med 

hjälpsökande. Av tabell 8 kan vi se att flest, 1039 samtal, sker enskilt med vuxna. Även fa-

milje- och barnsamtal har ägt rum, 37 respektive 47 samtal. 

Tabell 8.  Antal samtal under 2015. Antal. N=1123. 

Typ av samtal Antal 

Vuxensamtal, enskilda 1039 

Familjesamtal 37 

Barnsamtal 47 

Totalt 1123 
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In i t ia t iv tagare t i l l  kontakt  och ankomstsät t  

Från vem kommer initiativet till kontakten med Öppenvårdsmottagningen? De kontakter som 

föregåtts av utredning och biståndsbeslut kan vi inte uttala oss om eftersom det saknas upp-

gifter. Men för de kontakter som skett utan biståndsbeslut kan vi av resultaten i tabell 9 se att 

det vanligaste initiativet, 47,2 % av fallen, kommer från en annan person. Exempel på en ”an-

nan person” är en väninna, en myndighetsperson eller en tjänsteman i den egna förvaltningen. 

Den senare ”tjänsteman i egen förvaltning” skulle ha kodats ”ex officio”. Det betyder att 

många fler än 17 har aktualiserats ex officio, dvs. av tjänstemän i den egna förvaltningen. Re-

sultaten visar också på att 37,4% av kontakterna har initierats av den enskilde. Att ideella or-

ganisationer hänvisar till mottagningen är mindre vanligt vilket skett i endast två fall. 

Tabell 9.  Initiativtagare till kontakt, servicekontakter. Antal och procent.  

 N=163. 

Aktualiserat av Antal Procent 

Den enskilde 61 37,4 

Annan person 77 47,2 

Ex officio 17 10,4 

Anhörig 6 3,7 

Ideell organisation 2 1,2 

Totalt 163 100,0 

Tabell 10 nedan, visar ankomstsätt vid serviceinsatser d v s hur första kontakten ägt rum. Vad 

gäller biståndsbedömda insatser saknas uppgifter om ankomstsätt och redovisas därför inte. 

Första kontakten med mottagningen sker oftast per telefon vilket har skett i 68,7% av fallen. 

Övriga ankomstsätt är: via e-post (13,5%), genom besök (9,8%) och internt (8,0%).  

Tabell 10.  Ankomstsätt servicekontakter. Antal och procent.  N=163. 

Ankomstsätt  Antal Procent 

Telefon 112 68,7 

Besök 16 9,8 

E-post 22 13,5 

Internt 13 8,0 

Totalt 163 100,0 

Avslut  

Dokumentation om hur kontakter avslutas kan ge information om hur vanligt det är med av-

brott i kontakterna sk. ”drop-outs”. Avbrott kan ha flera orsaker som t.ex. ambivalens eller att 

hjälpen inte motsvarade förväntningar. I tabell 11 nedan jämförs hur de olika kontaktkategori-

erna avslutats. Kontakttypen rådgivning avslutas i de flesta fall, 77%, när upplysning och råd 

är utfört t.ex. när en besökare har fått information om problemet, gjort en kartläggning och re-

sonerat om hur situationen kan hanteras.  Inget avslut har registrerats som ”avslut uteblivit” 

vilket kan tolkas som ett tecken på att besökarna har varit nöjda med rådgivningskontakten, å 

andra sidan kan flera kontakter ha avslutats efter ett besök (vilket vi saknar uppgifter om). 

22% av rådgivningskontakterna har avslutats genom att den hjälpsökande har hänvisats till 

”annan”. Exempel på ”annan” kan vara till familjebehandling för att personen behöver hjälp 



 69 

med att stärkas i föräldraskapet och därmed lättare stå emot våld eller till psykiatrin om per-

sonen uppvisar stor psykisk ohälsa att det blir alltför utmanande att samtala om våldet.  I ett 

fall har rådgivning avslutats pga. ”eget initiativ – mål ej uppfyllda”. Kanske att skälet till 

nämnda avslut egentligen var något annat eftersom det i rådgivningskontakter vanligtvis inte 

sätts upp behandlingsmål.  

Som tidigare nämnts handlar konsultationer om tjänstemän som konsulterar mottagningen i 

ett ärende (anonymt). I de flesta fall, 21 av 25 fall, avslutas kontakten efter att konsultationen 

är utförd. I ett fall har konsultationen resulterat i en inbjudan till mottagningen och i tre fall 

har ärendet hänvisats vidare till annan, t.ex. psykiatrin, familjebehandling eller jurist.   

För kontaktkategorin samtalsbehandling saknas uppgifter om hur kontakten avslutades i bi-

ståndsärenden. Men i servicekontakter kan vi se att avsluten skett på olika sätt: i fyra fall har 

besökaren uteblivit, i två fall pga. ”eget initiativ – mål ej uppfyllda”, ett fall pga. ”eget ini-

tiativ – mål uppfyllda”, fyra fall av ”avslut enligt planering – mål uppfyllda” och fyra fall där 

samtalsbehandling fortsatt som bistånd. Vi kan konstatera att få avbryter behandling pga. 

”uteblivit” eller för att målen inte uppfyllts vilket kan tolkas som få avbrott eller missnöje 

med behandlingen.  Viktigt för fortsättningen är att verksamheten också dokumenterar ”typ av 

avslut” i biståndsärenden för att kunna göra korrekta analyser till grund för verksamhetsut-

veckling. 

Tabell 11.  Jämförelse av hur kontakttyper avslutats. Antal och procent. N=145 

Typ av kontakt Typ av avslut Antal Procent* Totalt 

Rådgivning Avslut eget initiativ - mål ej uppfyllda 1 1  

 

 

90 

Hänvisning till annan 20 22 

Upplysning/råd avslutat  69 77 

Totalt 90 100 

Konsultation tjänsteman Hänvisning till annan 3 12  

 

 

25 

Konsultation utförd 21 84 

Inbjudan till Öppenvårdsmottagning 1 4 

Totalt 25 100 

Samtalsbehandling Avslut uteblivit 4 13  

Avslut eget initiativ – mål ej uppfyllda 2 7 

Avslut eget initiativ – mål uppfyllda 1 3 

Avslut enl plan – mål uppfyllda 4 13 

Övergår till bistånd 4 13 

Totalt 15 50 

Uppgift saknas, biståndsärenden 15 50 

Totalt 30 100 30 

Totalt  145 

* Notera att procenttalen avseende kontaktkategorierna konsultation och samtalsbehandling i tabellen grundar 

sig på ett lågt antal och därmed kan ge en felaktig bild. Att studera det faktiska antalet ger en mer korrekt bild.  

Sårbara grupper  

Ett mål med projektet är att nå ut till både våldsutsatta och utövare av våld. Ambitionen är 

också att försöka nå grupper som har svårare att söka hjälp. Med utgångspunkt i Socialstyrel-

sens handbok ”Våld” (2015) där socialtjänsten föreslås, att särskilt uppmärksamma äldre 

kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med 



 70 

missbruks- och beroendeproblematik samt kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld, utsåg 

projektet på förhand följande grupper att särskilt nå ut till: 

1. Våldsutsatta personer med eget missbruk och/eller beroende. 

2. Personer som lever i hederskontext. 

3. Personer med funktionsnedsättning. 

4. Äldre kvinnor och män. 

5. Personer i samkönad relation. 

6. Våldsutövare med eget missbruk och/eller beroende. 

Resultaten i tabell 12 visar att 39 av 187 kontakter tillhör någon sårbar grupp. Personer som 

lever i sk. hederskontext är den grupp som mottagningen nått ut till bäst av sårbara grupper, 

22 fall av kontakterna handlar om sådant våld. Personer med funktionsnedsättning, utsatta 

med eget missbruk/beroende och utövare med eget missbruk/beroende har mottagningen nått 

ut till i liten omfattning. Äldre kvinnor och män eller personer i samkönade relationer är 

grupper som mottagningen ännu inte har nått ut till. 

Tabell 12.  Sårbara grupper. Antal och procent. N=39 

Sårbara grupper Antal 

Utsatt eget missbruk/beroende 8 

Funktionsnedsatt 6 

Hederskontext 22 

Utövare eget missbruk/beroende 3 

Äldre kvinnor och män 0 

Personer i samkönad relation 0 

Totalt 39 

 

Hederskontext  

Om vi studerar gruppen personer som sökt hjälp för våld i nära relation och lever i heders-

kontext finner vi att det är uteslutande kvinnor. Vid analys, se tabell 13 nedan, framkommer 

att 18 kontakter skett utan biståndsbeslut och fyra med biståndsbeslut, totalt 22 kontakter. Två 

kontakter har dock registrerats dubbelt eftersom ärendet började som rådgivning men över-

gick till samtalsbehandling med biståndsbeslut. I fem fall har tjänstemän i förvaltningen vänt 

sig till mottagningen för konsultation i frågor som rör personer som lever i hederskontext. Om 

vi räknar bort konsultation (fem fall) och de två individer som registrerats dubbelt (både som 

service- och biståndskontakt) har mottagningen under 2015 träffat 15 kvinnor där våldet är 

kopplat till hederskultur. 
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Tabell 13.  Sårbar grupp ”hederskontext” fördelat på typ av kontakt, service- eller 

 biståndsinsats. Antal. N=22. 

Typ av kontakt Service eller bistånd Totalt 

Service Bistånd 

Rådgivning 9 0 9 

Konsultation tjänsteman 5 0 5 

Samtalsbehandling 4 4 8 

Totalt 18 4 22 

Orsakerna till kontakten har i huvudsak varit att kvinnorna utsatts för psykiskt och fysiskt 

våld. En kvinna har sökt för att ha utövat våld. Se tabell 14 nedan. 

Tabell 14.  Personer som lever i hederskontext och orsak till kontakt.  

 Antal. N=20. 

Orsak 
Antal 

Utsatt vuxen psykiskt/fysiskt 14 

Utsatt vuxen psykiskt/kränkande behandling 5 

Utövare psykiskt/fysiskt 1 

Totalt 20 

I tabell 15 nedan kan vi se att fyra kvinnor själva tagit kontakt med Öppenvårdsmottagningen 

och för merparten, 14 kvinnor, har initiativet kommit från någon annan person eller ex officio. 

I fyra fall saknas uppgifter om initiativtagare till kontakten. Vi kan konstatera att det varit av-

görande för kontakten att någon i omgivningen uppmärksammat, informerat och påtalat beho-

vet av hjälp och stöd. 

Tabell 15.  Personer som lever i hederskontext och initiativtagare  

 till kontakt. Antal. N=22 

Initiativtagare till kontakt Antal 

Den enskilde 4 

Annan person 10 

Ex officio 4 

Totalt 18 

Bortfall 4 

Totalt 22 

 

Kar t läggningsmetoder  

Mottagningen har som rutin att använda lämplig bedömningsmetod i alla nya kontakter. I vil-

ken omfattning och i vilka fall bedömningsinstrument används samt hur verksamheten lever 

upp till fastställd rutin går inte att bedöma eftersom det saknas sådan dokumentation. Dock 

har flest FREDA-beskrivningar sparats och därför valts ut för att studeras närmare i utvärde-

ringen. Syftet med FREDA-beskrivning är att beskriva våldet som en utsatt är eller har varit 

utsatt för. Beskrivningen används i första hand för att den våldsutsatta och behandlaren ska få 
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klarhet över våldets karaktär, som ett stöd i bedömningen av hjälpbehov och risk för fortsatt 

våld. I Manual för FREDA (Socialstyrelsen, 2014) beskrivs FREDA-beskrivningens använd-

barhet och tillämpning. Instrumentet innehåller två skalor; psykiskt våld och hot (41 vålds-

handlingar) samt fysiskt och sexuellt våld (25 våldshandlingar). För bägge skalorna är svars-

skalan tregradig och innehåller svarsalternativen; att våldshandlingen aldrig förekommit, att 

den har hänt någon gång eller att den har hänt upprepade gånger. Det finns inga direkta grän-

ser för olika grad av våld. Det viktiga är klientens uppfattning om hur frekvent något har in-

träffat. Efter skalorna innehåller beskrivningen frågor där den utsatta ska skatta; om våldet ut-

gör en fara för den egna psykiska hälsan, om våldet är farligt för hennes eller hans liv, hur 

rädd han/hon är för förövaren samt om kontakt fortfarande finns med vådsutövaren. Studier 

(Heckert & Gondolf. 2004, Hansson m.fl. 2007) visar att våldsutsatta personer ofta själva gör 

bra bedömningar av risk och farlighet. Svaren på dessa frågor bör alltså tas på stort allvar. 

Inom skalan psykiskt våld och hot urskiljs fyra dimensioner (kluster av våldshandlingar) 

som kan sammanfattas som; kränkningar, kontroll, förföljelse samt hot. Den nämnda ord-

ningen på dimensionerna speglar olika allvarighetsgrader. Inom skalan fysiskt och sexuellt 

våld urskiljs också fyra dimensioner av våld; mindre grovt våld, grovt våld, överlagt grovt 

våld och sexuellt våld. De första tre dimensionerna indikerar att våld med olika allvarlighets-

grad fångas på skalan. 

FREDA-beskrivning är främst tänkt som ett underlag för samtal om det våld som förekom-

mit och till bedömning av behov av hjälp och skydd. Den kan användas som beskrivning av 

våldet före och efter insats (Socialstyrelsen, 2014, sid 22). 

Som tidigare nämnts i metodkapitlet, har 29 FREDA-beskrivningar sparats, varav 26 har 

sammanställts och studerats mer ingående i syfte att illustrera ett exempel på hur de kan an-

vändas i en framtida systematisk uppföljning av verksamheten. Som tidigare nämnts har 

materialet avgränsats till några variabler vilka är av särskilt intresse för utvärderingen. De va-

riabler som valts ut är: kön, skattningar av våldets farlighet för psykisk och fysisk hälsa, hur 

rädd personen är för våldsutövaren, vem som utövar våldet, om den utsatta har kontakt med 

våldsutövaren, om det finns barn under 18 år, om barnen bevittnat våld/utsatts för våld samt 

om barnen utsatts för hot och våld. Exemplet redovisas nedan. 

Sammanstäl ln ing av FREDA-beskr ivn ingar  

Totalt har 26 FREDA-formulär sparats vilka besvarats av 25 kvinnor och en man. Av dessa 

har 19 varit utsatta av f.d. partner och 6 av nuvarande partner.  

Diagram 3 visar att 16 av 25 våldsutsatta bedömer våldet som mycket farligt för den psy-

kiska hälsan. 
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Diagram 3.  Den våldsutsattes bedömning av hur farligt våldet  

 är för den psykiska hälsan på en skala 0-5 där  

 0=inte farligt och 5=mycket farligt. Antal. N=25 

I diagram 4 nedan kan vi se att 12 av 25 våldsutsatta har skattat de två högsta värdena på frå-

gan ”hur farligt är våldet för ditt liv”. 

 
Diagram 4.  Den våldsutsattes bedömning av hur farligt våldet är 

 sitt liv på en skala där 0=inte farligt och 5=mycket farligt. 

Skattningar över hur rädd personen är för den som utövat våldet, på en skala 05, där 0=inte 

rädd och 5=mycket rädd redovisas i diagram 5 nedan. 21 av 26 är rädda för våldsutövaren. 14 

av 26 har skattat de två högsta värdena (fyra och fem) på hur rädda de är för personen.  
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Diagram 5.  Hur rädd den våldsutsatta är för personen som utövar  

 våld. Antal. N=26.  

Mer än hälften, 17 av 26, har kontakt med den våldsutövande personen. Den vanligaste anled-

ningen till kontakt är gemensamma barn; samarbete kring barnen, umgänge, hämtningar och 

lämningar av barn. Nio personer nämner det som orsak till kontakt. 

21 av 26 utsatta har barn under 18 år. Diagram 6 nedan visar andelen barn som bevittnat 

våld. 11 barn har sett, hört eller märkt av våldet vid enstaka tillfällen och 9 barn har upplevt 

det vid upprepade tillfällen. Antal svar som redovisas i diagram 6 är 22. En utsatt har barn 

över 18 men har svarat ”ja” på frågan om barnet bevittnat våld eftersom barnet var under 18 

år när våldet inträffade. Vi kan konstatera att en stor andel av de våldsutsattas barn också sett, 

hört eller märkt av våldet. 
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Diagram 6.  Andelen barn som har sett, hört eller märkt av våldet.  

 Antal. N=22. 

I tre fall av 19 (tabell 16) har våldsutövaren också hotat barnen och i 9 fall av 20 (tabell 17) 

har utövaren utsatt barnen för våld. 

Tabell 16.  Utövare hotat barnen. Antal. N=19. 

Har blivit hotad Antal 

Nej 16 

Ja 3 

Totalt 19 

Tabell 17.  Utövaren utsatt barnen för våld. Antal.  

 N=20 

Har blivit utsatt för våld Antal 

Nej 11 

Ja 9 

Totalt 20 

I tabell 18 nedan kan vi se att det är vanligt att våldsutövaren hotar att ta barnen ifrån den 

våldsutsatta. 6 av 22 som besvarat frågan uppger att sådana hot förekommit. 

Tabell 18.  Hot från utövaren om att ta barnen från  

 den våldsutsatta. Antal. N=22. 

Hotat att ta barnen Antal 

Nej 6 

Ja 16 

Totalt 22 

I vilken omfattning har våldsutsatta utsatt barnen för hot och våld? Ingen av nitton svarande 

har utsatt barnen för hot. En av nitton har utsatt barnen för våld. Se tabell 19 och 20.  
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Tabell 19.  Antal våldsutsatta som utsatt barnen  

 för hot. Antal. N=19. 

Hotat att utsätta för våld Antal 

Nej 19 

Ja 0 

Totalt 19 

Tabell 20.  Antal våldsutsatta som utsatt barnen för 

 våld. Antal. N=19 

Utsatt barnen för våld Antal 

Nej 18 

Ja 1 

Totalt 19 

I några fall, 4 av 19, har även den våldsutsatta hotat att ta barnen från partner. Se tabell 21 ne-

dan. 

Tabell 21.  Antal våldsutsatta som hotat ta barnen  

 från partner. Antal och procent. N=19. 

Hotat att ta barnen Antal 

Nej 15 

Ja 4 

Totalt 19 

Spridningsdiagram 1 nedan illustrerar den våldsutsattes bedömning av hur farligt våldet är för 

dennes liv och hur rädd hon/han är för personen samt om den våldsutsatte har barn. Y-axeln 

illustrerar hur farligt våldet är på en skala 0-5 där 0=inte farligt och 5=mycket farligt. X-axeln 

illustrerar hur rädd den våldsutsatte är för personen som utövar våld, på en skala 0-5 där 

0=inte rädd och 5=mycket rädd. Alla röda siffror indikerar att den som svarat har minderåriga 

barn. Om vi tittar längst till vänster på y-axeln och x-axelns nollpunkt, finner vi att fem utsatta 

skattat 2, 3:or och 4:or på hur farligt våldet är för livet samtidigt som de skattar att de inte är 

rädda för personen. Att känna rädsla för den person som bedöms vara till fara för ens liv är en 

viktig försvarsmekanism som har högt överlevnadsvärde för individen. Kvinnornas skatt-

ningskombination indikerar att deras säkerhetstänk inte är aktiverat och att de därmed befin-

ner sig i en situation för allvarlig fara. Kontakten bör förslagsvis fokusera på att mobilisera ett 

säkerhetstänk. Tre av de utsatta har även minderåriga barn som därmed också utsätts för fara. 

Tittar vi upp i det högra hörnet i spridningsdiagram 1 nedan, finner vi att fjorton utsatta 

skattat tre eller högre på både våldets farlighet för livet och rädsla för personen. Det indikerar 

en allvarlig situation för den utsattes liv. Vi kan även utläsa att nio utsatta (se röda siffror) har 

minderåriga barn som också utsätts för allvarlig fara.   
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Spridningsdiagram 1.  Hur farligt är våldet ditt liv och hur rädd är du för personen  

 på en skala 0-5 där 0=inte farligt/rädd och 5=mycket farligt/ 

 mycket rädd. Antal. Svart siffra indikerar att den våldsutsatte  

 inte har barn och röd siffra indikerar att den våldsutsatte har 

 minderåriga barn. 

Spridningsdiagram 2 nedan illustrerar den våldsutsattes bedömning av hur farligt våldet är för 

den psykiska hälsan kombinerat med hur rädd den är för personen. Om vi tittar längst till 

vänster, på y-axeln, ”hur farligt våldet är för den psykiska hälsan” finner vi att två utsatta, 

varav en med minderårigt barn, har skattat en femma dvs. ” mycket farligt” men en nolla på 

rädsla dvs. den utsatta är inte rädd för våldsutövaren. Om vi tittar upp i spridningsdiagram-

mets högra hörn finner vi att 20 våldsutsatta, varav 17 med minderåriga barn, har skattat tre 

eller mer på både våldets farligt för den psykiska hälsan och rädsla för personen.  De bägge 

grupperna befinner sig i en situation med allvarliga konsekvenser för den egna och barnens 

hälsa. 
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Spridningsdiagram 2. Hur farligt är våldet för din psykiska hälsa och hur rädd är du för 

 personen på en skala 0-5 där 0=inte farligt/rädd och 5=mycket 

 farligt/mycket rädd. Antal. Svart siffra indikerar att den våldsutsatte 

 inte har barn och röd siffra indikerar att den våldsutsatte har 

 minderåriga barn. 

Brukarenkät 

Brukarenkäten har delats ut till avslutade kontakter under perioden maj t o m december 2015. 

Om vi bortser från konsultationer har 85 rådgivnings- och samtalskontakter avslutats under 

perioden. Uppgifter om hur många enkäter som lämnats ut saknas men sammanlagt har 20 be-

sökare besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 23% av avslutade kontakter un-

der perioden. Det går inte att säga att svaren är representativa för mottagningens besökare 

men flera av svaren är ändå informativa för utvärderingen och redovisas nedan.  Sammantaget 

har 18 kvinnor och två män besvarat enkäten varav 18 varit utsatta för våld, en som utövat 

våld samt en som både varit utsatt för våld och själv utövat våld. 

En viktig fråga är varifrån besökaren fått informationen om Öppenvårdsmottagningen. I di-

agram 7 nedan kan vi se att i de flesta fall, 12 av 20 fall, har informationen kommit från soci-

altjänsten. Exempel på ”annat” är frivården, kurator och familjemedlem.  
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Diagram 7. Varifrån har besökaren fått information om Öppenvårdsmottagningen. 

  Antal. N=20. 

Av de svarande har 14 personer uppgivit att de har egna barn, eller/och lever med egna barn, 

med andras barn eller med syskon. Se diagram 8 nedan. Frågan ger inte svar på om det är 

minderåriga barn eftersom det inte framgick av frågeställningen. Några kan ha svarat ”ja” 

även om barnen är 19–20 år. 

 

Diagram 8. Antal respondenter som har och/eller lever med barn. Antal. N=20. 

Av de 14 som svarat att de har barn och/eller lever med barn har i tio fall också barnen bevitt-

nat och/eller utsatts för våld. Se diagram 9 nedan. 
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Diagram 9. Andel respondenter där även barnen utsatts för våld och/eller bevittnat det våld 

 de söker för. Antal. N=14. 

Åtta av nio svarande uppger att barnen som bevittnat och/eller utsatts för våld har fått hjälp att 

bearbeta våldet. Se diagram 10 nedan. Frågan ger inte svar på var barnen har fått hjälp med 

bearbetning. Det kan vara på Öppenvårdsmottagningen, inom övrig socialtjänst, inom skolan, 

BUP eller av en bekant. 

 

Diagram 10.  Andel svaranden som uppger att barnen fått hjälp att bearbeta våldet. Antal. 

 N=9. 

I tabell 22 nedan redovisas hur de svarande skattat mottagandet vid Öppenvårdsmottagningen 

på en skala 15 där 1 är det lägsta värdet och 5 det högsta. Medelvärdet varier mellan 4,86-5.  

Vi kan konstatera att de svarande är nöjda med bemötande, tillgänglighet, lokalernas place-

ring och öppettider.  

Tabell 22.  Hur besökaren upplevt mottagandet på en femgradig skala. Antal. N=20. 

 Hur har du upplevt mottagandet vid Öppenvårdsmottagningen? 

 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde 

Bemötandet från personalen 0 0 0 1 17 18 4,94 

Lätt att få kontakt 0 0 0 0 20 20 5 

Lokalens placering 0 0 1 3 12 16 4,69 

Öppettiderna 0 0 0 3 14 17 4,82 

Totalt 0 0 1 7 63 71 4,86 

En intressant fråga är vilka insatser de svarande tagit del av och hur nöjda de är med dem. I 

tabell 23 nedan kan vi se att de svarande tagit del av flera insatser. Mest nöjd är de med stöd- 

och behandlingssamtal där alla utom två har skattat det högsta värdet, 5, på nöjdhet. Avseende 

skyddat boende och praktiskt stöd/stöd vid rättegång är bilden delad. Här finner vi både 

mycket nöjda och inte alls nöjda. Det är möjligt att de tre som skattat en 1:a på dessa insatser 

inte fått den önskade hjälpen.  
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Tabell 23.  Typ av insatser och nöjdhet. Antal. N=20. 

Vilken/vilka insatser har du fått och hur nöjd är du med dem? 

 1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde 

1-3 stödsamtal 0 1 0 0 10 11 4,73 

Behandlingssamtal (fler än 3 samtal) 0 0 0 1 16 17 4,94 

Skyddat boende 1 0 0 0 3 4 4 

Praktiskt stöd/stöd vid rättegång 2 0 0 0 3 5 3,4 

Hjälp i kontakter med myndig-
heter/nätverk 

1 0 1 0 8 10 4,4 

Totalt 4 1 1 1 40 47 4,29 

Hur vanligt är det att närstående erhåller hjälp vid Öppenvårdsmottagningen? Av de tjugo 

som besvarat enkäten har tio svarat att även deras närstående fått hjälp vid mottagningen. Se 

diagram 11 nedan. 

 
Diagram 11. Andel närstående som fått hjälp vid Öppenvårdsmottagningen. Antal. N=20. 

I diagram 12 nedan kan vi se att samtliga tjugo som besvarat enkäten tycker att insatserna vid 

mottagningen har motsvarat behoven. 

 
Diagram 12. Har insatserna motsvarat behoven? Antal. N=20. 

Samtliga 20 som besvarat enkäten kan även rekommendera andra i en liknande situation att 

kontakta Öppenvårdsmottagningen. Se diagram 13 nedan. 
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Diagram 13. Skulle du rekommendera andra att söka kontakt med Öppenvårds-

 mottagningen? N=20. 

Drygt hälften av de svarande har levt med våld i nära relationer i mer än tre år. Se diagram 14 

nedan. Denna fråga skulle kunna ingå som en obligatorisk fråga till alla som söker hjälp vid 

mottagningen. Det skulle göra det möjligt att följa upp över tid om besökarna söker hjälp i ett 

tidigare skede eller inte. 

 
Diagram 14.  Hur länge har du upplevt problemet/problemen som du sökt hjälp för nu? 

 Antal. N=20 

I diagram 15 nedan kan vi se att tolv svarande aldrig har sökt hjälp tidigare för problemen 

med våld i nära relationer. En möjlig tolkning (även om svaren inte är representativa) är att i 

och med mottagningens tillkomst når socialtjänsten ut till en ny målgrupp som tidigare inte 

har sökt hjälp för våld i nära relationer. De som svarat att de sökt hjälp tidigare för samma 

problem har gjort det hos socialtjänsten, kvinnojour, kurator inom hälso- och sjukvården, psy-

kolog, gått i egen terapi och i ”medberoendebehandling”. 

 
Diagram 15.  Har du sökt hjälp för detta/dessa problem tidigare? Antal. N=20. 

I slutet av enkäten gavs de svarande möjlighet att lämna kommentarer. Nio svarande lämnade 

följande kommentarer: 

”Ni är bäst.” 

”Tack för hjälpen.” 

”Tack för allt. Ni hjälpte mig och mina barn. Tack för allt.” 

”Kontaktperson samma, inte olika, vilket uppskattas.” 

”Försöker och är flexibla med tider så länge de jobbar på dagen.” 
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”OBS! Har även haft telefonsamtal då jag inte haft möjlighet att komma, vilket är ett 

stort plus.” 

”Jag hoppas att denna verksamhet fortsätter.  Det har varit den bästa hjälpen som 

jag har fått.” 

”Jag tycker det har varit värdefullt och hoppas på så vis att verksamheten får fort-

sätta.” 

”Jag tycker det även ska finnas stöd för vuxna barn, det är superdåligt med sådan 

hjälp. Vi barn som växer upp i våldshärjade hem behöver få hjälp som vuxna. Men 

vill man komma framåt och "arbeta" med sig själv, ja då är det eget ansvar. Det 

finns ingen hjälp att tillgå från socialen, ännu en gång hamnar man mellan stolarna 

precis som det blev när man var barn som hade otur. Det hade jag. Alla har inte råd 

med terapi för 850 kr/h.” 

”Tack.” 

”Jag är jättetacksam för att fått kommit hit och det har hjälpt mig jättemycket. Mina 

möten har "löst upp" många knutar.  Bara positivt.” 

Sammanfattning och analys av verksamhetsstatistik, FREDA-beskrivning och 

brukarenkät 

Av resultaten från verksamhetsstatistiken kan vi konstatera att tillströmningen av hjälpsö-

kande varit god. Till mottagningen söker sig hjälpsökande på egen hand (37% av fallen) och 

med hjälp av en annan person t.ex. en tjänsteman (47% av fallen). Av brukarenkäten kan vi 

utläsa att socialtjänsten är en viktig informationskälla, 12 av 20 svaranden hade fått kännedom 

om mottagningen den vägen. Antalet unika personer som aktualiserats för kontakt (rådgiv-

ning, samtalsbehandling eller konsultation) under 2015 bedöms uppgå till 180 och sammanta-

get har 1123 samtal ägt rum. Verksamhetens tyngdpunkt är kvinnor utsatta för fysiskt och 

psykiskt våld med insatsen rådgivning utan biståndsbeslut, vanligtvis 1–3 träffar. Även män 

söker sig till mottagningen. Totalt har 24 män aktualiserats under 2015: 13 män som utövat 

våld, 9 män utsatta för våld och 2 pojkar utsatta för våld.   

Den största gruppen hjälpsökande är våldsutsatta vilka utgör 82% (153) av aktualisering-

arna, den näst största gruppen är våldsutövare, 12% (22) av aktualiseringarna och den minsta 

gruppen är barn och ungdomar som bevittnat eller utsatts för våld, 6% (11) av aktualisering-

arna. Resultaten visar på att verksamheten lyckats bra med att nå ut till våldsutsatta och att 

våldsutövare har börjat söka sig till mottagningen. Vi kan notera att även kvinnor som utövar 

våld och män som utsätts för våld söker sig till mottagningen.  En annan reflektion är att an-

delen barn som aktualiserats (antigen som service eller bistånd) vid mottagningen 2015 är 

blygsam, 11 aktualiseringar. Inom hela Socialtjänst Gävle har totalt 280 ärenden kodats som 

våldsutsatta barn och ungdomar under 2015.20 Varje ärende har erhållit minst en biståndsinsats 

under 2015 och för två dessa har insatsen varit samtalsbehandling vid Öppenvårdsmottag-

ningen. En blygsam andel kan tyckas. Även konsultationer som handlar om barn är få, 2 av 25 

konsultationer. Förklaringarna kan vara flera och väcker frågor. En tänkbar förklaring är att 

Öppenvårdsmottagningens arbetsmetoder med våldsutsatta barn ännu inte hunnit utvecklas 

full ut och inte är kända i förvaltningen samt att det inom förvaltningen finns en inarbetad 

barngruppsverksamhet där en av målgrupperna också är våldsutsatta barn. Det kan bli förvir-

                                                 
20

  Källa: Socialtjänst Gävles verksamhetssystem. Antalet unika personer som registrerats som våldsutsatta 

barn/unga, 2015, och som tagit del av minst en biståndsinsats. 
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rande för utredande socialsekreterare om det inte klart framgår vem som gör vad, vad be-

handlingsmetoderna innehåller och hur behandlingen går till. En annan fråga är vilket behov 

av insatser dessa 280 barn har och om de insatser som beviljats tillgodoser behoven? Behöver 

insatser utvecklas för att bättre tillgodose våldsutsatta barn och ungdomar? 

Av verksamhetsstatistiken framträder tydliga könsskillnader. Eftersom våld i nära relationer 

är ett stort problem för kvinnor är det av naturliga skäl flest kvinnor som söker hjälp vid mot-

tagningen. Men om vi tittar på andelen barn och unga som aktualiserats vid mottagningen är 

det 9 flickor och 2 pojkar. Rimligtvis drabbas både pojkar och flickor av våld i nära relationer. 

Är det så att föräldrar och professionella uppmärksammar flickor i större utsträckning? Är 

pojkar mer tysta och visar färre reaktioner på våldet jämfört med flickor? Om en pojke är tyst, 

tolkar föräldrar och professionella det som att han inte har påverkats av våldet? Uppmärk-

sammas pojkars behov i mindre omfattning är flickors?   

En annan könsskillnad framträder i jämförelse mellan kvinnor och män i service- eller bi-

ståndsinsatser. Endast en man har en biståndsbeviljad insats jämfört med kvinnorna där 22 har 

det. Är det så att serviceinsatser tilltalar män mer och att biståndsbeslut är mer avskräckande 

för män än kvinnor? 

Bland sårbara grupper har verksamheten nått ut bäst till personer som lever i hederskontext. 

Att nå ut till fler sårbara grupper är ett utvecklingsarbete inför fortsättningen. Ett samarbete 

med kommunens missbruks- och beroendebehandling, kommunens HVB-hem och halvvägs-

hus för personer med missbruks- och beroendeproblematik, pensionärsföreningar och om-

vårdnadsförvaltningen skulle kunna vara möjliga vägar att nå ut till fler sårbara grupper. T.ex. 

skulle ett samarbete kunna bestå av: 

 Föreläsningar och diskussioner om våld i nära relationer i missbruks- och beroende-

behandling,  

 Använda FREDA-kortfrågor vid HVB-hem och missbruks- och beroendebehandling, 

 Föreläsningar för omvårdnadspersonal och pensionärsföreningar. 

Utvärderingen visar att verksamheten systematiskt har samlat in data om besökarna som går 

att aggregera till gruppnivå och beskriver verksamheten. Men det finns luckor som skulle 

kunna förbättras för att ge en ännu bättre bild. Det är först när data sammanställs som luckor 

upptäcks. Det är svårt att tänka ut vilken data som är relevant och hur den ska samlas in när 

verksamheten startar. Utvärderingen visar på att verksamheten ändå har planerat för systema-

tisk uppföljning till skillnad från många andra verksamheter.   

Förslag till förbättring av verksamhetsstatistik och systematisk uppföljning: 

 Om möjligt använda en kod sk. UNI-kod, vid registrering av servicekontakter för att 

identifiera om en person återkommer. Det skulle ge mer exakt information om anta-

let unika personer och säga något om behoven av förnyat hjälp- och stödbehov 

under förändringsprocessen, 

 Säkerställa att besökarnas ålder dokumenteras. Utvärderingen visade att uppgifter 

om besökarnas ålder hade ett stort bortfall, 46,5%, 

 Inhämta uppgifter om de hjälpsökande har barn, ålder på barnen, om de bor med 

egna eller andras barn och om barnen bevittnat och/eller utsatts för våld, 

 Dokumentera antalet barnsamtal och antalet barn som har kontakt med mottag-

ningen, både service- och biståndskontakter, 
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 Dokumentera vilka tjänster som utförs i varje insats t.ex.: kartläggning, rådgivande 

samtal, behandlande samtal, stöd vid rättegång, familjesamtal, barnsamtal, konsul-

tation inom förvaltningen, anmälan och att antalet träffar under varje tjänst doku-

menteras samt det totala antalet träffar. En sådan dokumentation skulle kunna be-

skriva vad som görs i insatserna och ge information till nytta för verksamhetsut-

veckling,  

 Dokumentation vid biståndsinsatser bör förbättras så att data går att aggregera på 

gruppnivå.  Utvärderingen visade att flera uppgifter så som: antal träffar, initiativta-

gare till kontakt, ankomstsätt, hur insatsen avslutas och vilka tjänster som utförts i 

insatsen inte gick att aggregera på gruppnivå. 

Sammanställningen av FREDA-beskrivningarna visar att värdefull information om hur allvar-

ligt våld våldsutsatta utsatts för går att sammanställa på gruppnivå. Resultaten från FREDA-

beskrivningarna visar att:  

 De våldsutsatta bedömer våldet som farligt för den psykiska hälsan. Hela 16 av 25 

skattar att det är mycket farligt (det högsta värdet) för den psykiska hälsan. 

 Hälften, 12 av 25, bedömer att våldet är farligt för deras liv, 

 De våldsutsatta uppvisar stor rädsla för våldsutövaren, 

 Mer än hälften har kontakt med våldsutövaren, vanligtvis pga. gemensamma barn, 

 Merparten, 21 av 26, har minderåriga barn och barnen har bevittnat våldet, antingen 

vid enstaka tillfällen eller vid upprepade tillfällen, 

 I mer än hälften av fallen, 11 av 20, har våldsutövaren även utsatt barnen för våld.  

Det är också vanligt att våldsutövaren hotar med att ta barnen ifrån den våldsutsatte 

vuxne, 

 Det är mindre vanligt, 1 av 19, att den våldsutsatte föräldern utsatt barnen för våld. I 

några fall har den våldsutsatte hotat med att ta barnen från våldsutövaren. 

Sammantaget visar skattningarna i FREDA-beskrivningarna att de våldsutsatta är utsatta för 

allvarligt våld, de är rädda för våldsutövaren, många har minderåriga barn som bevittnat vål-

det och det är också vanligt att barnen utsätts för våld. Våldet utgör en stor hälsorisk för både 

vuxna och barn. Resultaten ger stöd för att fortsätta erbjuda målgruppen råd, stöd och be-

handling och att säkerhetsarbetet är ett viktigt inslag i behandlingen. Sammanställningen av 

brukarenkätsvaren visar att: 

 Den vanligaste informationskällan till besökarna om Öppenvårdsmottagningen är 

Socialtjänsten. 12 av 20 har fått informationen den vägen, 

 Liksom FREDA-beskrivningarna visar även resultaten från enkätsvaren på att 

många (14 av 29) har barn. Merparten (10 av 14) uppger också att barnen har bevitt-

nat och/eller utsatts för våld, 

 8 av 9 har svarat att barnen har fått hjälp att bearbeta våldet. Men det saknas 

information om hur, 

 10 av 20 uppger att även närstående har fått hjälp vid mottagningen, 

 Respondenterna skattar nöjdhet med mottagande högt; i genomsnitt 4,86 på en 

femgradig skala. De är nöjda med personalens bemötande, att det är lätt att få kon-

takt, lokalens placering och med öppettider, 

 Resultaten visar på att respondenterna tagit del av flera insatser vid mottagningen. 

Liksom mottagandet, skattar de högt även på nöjdhet med insatser, i genomsnitt 4,29 
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på en femgradig skala.  Mest nöjd är de med råd- och stödsamtal samt med behand-

lingssamtal, 

 Samtliga som besvarat enkäten anser att insatserna motsvarat behoven och kan även 

rekommendera Öppenvårdsmottagningen till andra i liknande situation, 

 Drygt hälften (11 av 20) har levt med våld i nära relation i mer än tre år och 12 av 20 

har aldrig tidigare sökt hjälp för problemen. 

Utifrån enkätsvaren kan vi konstatera att besökarna är nöjda med mottagande och insatser 

samt att insatserna motsvarat behoven. Resultaten visar också på att socialtjänsten är en viktig 

informationskälla till hjälpsökande, att många har barn och att barnen också bevittnat 

och/eller utsatts för våld. Trots relativt få enkätsvar överensstämmer resultaten med resultaten 

från brukarintervjuerna. 
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Diskussion och slutsatser 

Det huvudsakliga syftet med utvärderingen har varit att undersöka om öppenvårdsmottag-

ningens verksamhet kommer brukarna till nytta, hur verksamheten utvecklats och hur den le-

ver upp till uppdragets mål och syfte. Syftet är också att bidra med kunskap och lärande om 

framgångsfaktorer, förbättringsområden, ge olika aktörer perspektiv på verksamheten, ge röst 

åt ”tyst” kunskap samt synliggöra svårigheter och möjligheter som ett underlag till bedömning 

om verksamhetens framtid och eventuella utveckling efter projekttidens slut. Därefter diskute-

ras några framträdande intressanta frågor som uppkommit under utvärderingen.  

Hur projektet lever upp till uppdragets mål och syfte 

Mål 1:   Erbjuda hjälp och s töd t i l l  våldsutsat ta  och våldsutövare samt verka 

för  et t  helhetsperspekt iv  

Projektets första år var ett uppstartsår för verksamheten med fokus på utbildning i behand-

lingsmetoder, marknadsföring, utveckling av innehåll och uppstart av mottagningen. Under 

första projektårets andra hälft, slutet av sommaren och hösten 2014, tilltog antalet besökare 

och verksamheten kom igång på allvar. Under projektets andra år (2015) visar resultaten att 

tillströmningen av hjälpsökande varit god. Antalet som aktualiserats för kontakt (rådgivning, 

samtalsbehandling eller konsultation) bedöms uppgå till 180 unika personer. Den största 

gruppen hjälpsökande är våldsutsatta vilka utgör 82 % (153) av aktualiseringarna, den näst 

största gruppen är våldsutövare, 12 % (22) av aktualiseringarna och den minsta gruppen är 

barn och ungdomar som bevittnat eller utsatts för våld, 6 % (11) av aktualiseringarna.   

Resultaten visar på att verksamheten lyckats bra med att nå ut till våldsutsatta och att vålds-

utövare har börjat söka sig till mottagningen. Vi kan notera att även kvinnor som utövar våld 

och män som utsätts för våld söker sig till mottagningen.  En annan reflektion är att andelen 

barn som aktualiserats (antigen som service eller bistånd) vid mottagningen 2015 är blygsam, 

11 aktualiseringar. Bland sårbara grupper har verksamheten lyckats bäst med att nå ut till per-

soner som lever i hedersrelaterad kontext, 22 aktualiseringar handlar om våld i hederskontext.   

Att verksamheten utgår från ett helhetsperspektiv på våld i nära relationer; vänder sig till 

både utsatta vuxna och barn, är en framgångsfaktor. Intervjuer med brukare, professionella 

och ideella organisationer ger stöd för det. Verksamheten har kommit igång med att omsätta 

helhetsperspektivet i praktiken, att ge stöd och behandling till flera familjemedlemmar, indi-

viduellt och i olika konstellationer. Dock efterfrågas möjligheten till gemensam behandling 

för våldsutsatt och våldsutövare förutsatt att säkerheten är säkerställd. Verksamhetens ano-

nyma men centralt belägna lokaler uppskattas av både brukare och interna samverkanspart-

ners.  Brukarna upplever att det är lätt att komma i kontakt med mottagningen. Personalen 

ringer snabbt upp, erbjuder snabbt besökstider och anpassar tiderna efter behov. 

Mål  2:   Synl iggöra och medvetandegöra våld  

Resultaten från brukarintervjuer och FREDA-beskrivningar visar att verksamheten använder 

effektiva metoder i form av bedömningsinstrument för att synliggöra och medvetandegöra 

våld hos de som söker hjälp. Brukarna, både våldsutsatta och våldsutövare, uppskattar att så-
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dana bedömningsinstrument används. Uppfattningen är att bedömningsinstrumenten hjälper 

till att synliggöra våldet och ökar insikten om våldets omfattning och konsekvenser. Det är 

särskilt värdefullt att svaren diskuteras tillsammans med behandlaren. I samtalen medvetan-

degörs tankar och beteenden i samband med våldet, vilket bidrar till nya insikter och därmed 

möjligheter till förändrat beteende hos de hjälpsökande. Studier (Heckert & Gondolf. 2004, 

Hansson m.fl. 2007) visar att våldsutsatta personer ofta själva gör bra bedömningar av risk 

och farlighet. Svar och skattningar i bedömningsinstrumentet FREDA-beskrivning bör alltså 

tas på stort allvar. 

Resultaten visar också att sammanställningar av FREDA-beskrivningar på gruppnivå (som 

beskrivs i exemplet i resultatredovisningen), kan ge värdefull information om våldet samt om 

utsattas och barns situation till nytta för verksamhetsutveckling. Det förutsätter dock ett it-sy-

stem till stöd. Det är också möjligt att med hjälp av it-stöd utveckla ett kvalitetssäkerhetssy-

stem som larmar om t.ex. en våldsutsatt med minderårigt barn skattar högt på farlighet och 

rädsla. Systemet skulle kunna aktivera följdfrågor för att säkerställa att behandlaren uppmärk-

sammats på barnens situation och att en säkerhetsbedömning behövs samtidigt som det blir 

dokumenterat.  Likaså skulle en indikation kunna gå till ansvarig arbetsledare/chef som följer 

upp att säkerhetsbedömning har gjorts. 

Mål  3:   Motverka våld och upprepat  våld  

Resultaten från brukarintervjuer, brukarenkät och personalens erfarenheter ger stöd för att 

Öppenvårdsmottagningens arbetssätt och metoder kommer brukarna till nytta. I brukarinter-

vjuerna framkommer att det viktigaste i kontakten med Öppenvårdsmottagningen är samtalen. 

Mest betydelsefullt är att samtala om våldet, känslor, tankar och beteenden. Det är hjälpsamt 

att behandlaren har kunskap om problematiken, visar förståelse samt att behandlaren inte för-

dömer eller moraliserar.   

Berättelserna om hur behandlingen går till visar att behandlingen följer den teoretiska grun-

den för arbetssättet, Alternativ till våld (Isdal, 2001).  En av de centrala delarna i Alternativ 

till våld är bemötandet, vars syfte är att minska upplevelser av vanmakt. Liksom Alternativ till 

våld betonar brukarna vikten av att kontakten är frivillig, att behandlaren är respektfull och 

lyhörd. Brukarna känner sig sedda och hörda samt upplever att bemötandet är varmt och väl-

komnande. Intervjupersonerna uppfattar att det finns en genuin vilja att hjälpa och en känsla 

av att behandlaren ”bryr sig om mig”, vilket har varit särskilt betydelsefullt. Att behandlaren 

vid första kontakten (som ofta sker via telefon), visar empati och inte fördömer är av avgö-

rande betydelse för att brukaren kommer till mottagningen. Ett bra mottagande förutsätter 

både koncentration, kunskap, lyhördhet och erfarenhet hos personal. Projektet och dess verk-

samhet har lyckats skapa en kontext som stödjer personalen i ett gott bemötande. Brukarna 

beskriver att behandlingen har gjort skillnad och upplever följande förbättringar:  

 Upplevd rädsla har minskat, 

 Är mer gränssättande gentemot våldsutövaren,  

 Har strategier för att hantera eventuella risker för nytt våld,  

 Är mer social, 

 Psykiska hälsan är förbättrad, 

 Förmågan att hantera konflikter i relationer har förbättrats, 

 Självkänslan och tilltron till den egna förmågan har stärkts. 
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Resultaten pekar på att Öppenvårdsmottagningen och dess arbetssätt bidrar till att motverka 

våld och upprepat våld hos de som söker hjälp vid mottagningen. Uppdraget att starta grupp-

verksamhet för vuxna och familjer har verksamheten valt att skjuta på framtiden. Någon 

större efterfrågan på gruppverksamhet har inte framkommit i utvärderingen.  

Mål  4:   Samverka internt  samt med myndigheter  och organisat ioner  

Resultaten visar att samverkan kommit igång både mellan interna och externa samverkans-

partners. Samverkan sker både i individuella kontakter med brukare och genom tjänsteman-

namöten. Vinster med samverkan är utbytet av kunskap om varandras verksamheter och om 

vem som gör vad i respektive verksamhet/organisation. Att verksamheten är lokaliserad i när-

heten av övrig socialtjänst har underlättat den interna samverkan. Resultaten visar att samver-

kan skulle gynnas av att syfte och mål med vad samverkan ska leda till tydliggörs.   

Under utvärderingen har en ny samverkansgrupp, kallad SAV-gruppen, bildats. Gruppen 

består av representanter från Socialtjänst Gävle i form av Öppenvårdsmottagning våld i nära 

relationer och Grinden, samt från kvinnojouren Blåklockan och mansjouren STICKAN. För-

hoppningen är att SAV-gruppen ska fokusera på samverkansfrågor som rör förbättringar för 

målgruppen och att stödja varandra i arbetet. Tillsammans har SAV-gruppen mycket kunskap 

och erfarenhet om våld i nära relationer och de skulle kunna samverka i att arrangera utbild-

ningsdagar om våld i nära relationer.   

För att säkra samarbetet mellan socialtjänstens övriga verksamhet och med externa samver-

kanspartners anges i uppdraget att mer detaljerade rutiner och arbetsprocesser ska upprättas. 

Dessa rutiner och arbetsprocesser ska tydliggöra ansvarsområden och hur det konkreta samar-

betet ska se ut. Resultaten från utvärderingen visar att sådana rutiner och arbetsprocesser åter-

står att utforma och konkretisera. Ett sådant arbete bör prioriteras fortsättningsvis. 

Framträdande frågor 

Rådgivning och/eller biståndsbeslutade insatser 

Resultaten från brukarintervjuer, gruppintervjuer och verksamhetsstatistik tyder på att det är 

en framgångsfaktor att verksamheten erbjuder sk. serviceinsatser i form av rådgivning. Det 

har underlättat för målgrupperna att söka hjälp, i synnerhet för våldsutövare. Det framhålls 

både av STICKAN och i intervjuer med våldsutövare att anonymitet är en förutsättning för 

kontakten. I Socialtjänstlagen 3 kap. och 1 och 6§§ finns stöd för att erbjuda insatser till en-

skilda i form av service. Till service räknas insatser som är allmänt inriktade och generellt ut-

formade (prop. 1979/80:1 Del A. Om socialtjänsten, sid. 152). Det kan handla om informa-

tion, rådgivning och stöd vid rådgivningsbyråer och olika former av öppna verksamheter.  

Resultaten visar att tyngdpunkten i verksamheten handlar om rådgivning, 103 av 186 aktu-

aliseringar. Om en erbjuden insats är anpassad till den enskildes behov förutsätter det att den 

föregåtts av en prövning av det aktuella behovet och kan inte ges som service. En sådan insats 

kan endast beviljas med stöd av 4 kap. 1§ SoL. Samtalsbehandling går inte att betrakta som en 

generell, allmänt inriktad insats utan är en insats anpassad efter den enskildes behov och mål 

som kräver utredning och biståndsbeslut. Utifrån lagstiftningen vore det rimligt att all 

samtalsbehandling vid mottagningen föregås av biståndsbedömning.  

Resultaten visar att 33 samtalsbehandlingskontakter utan och 23 samtalsbehandlingskon-

takter med biståndsbeslut har aktualiserats under 2015. Samtidigt visar resultaten att en av 
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framgångsfaktorerna är anonymitet och att insatser ges som service. Men är motståndet till bi-

stånd i det här fallet en pedagogisk och organisatorisk fråga? Skulle det kännas mindre som 

ett ”tvång” för brukaren om behandlaren på öppenvårdsmottagningen gjorde en kort utredning 

och fattade beslut? Brukaren har kontaktat mottagningen frivilligt i syfte att söka hjälp, be-

handlaren har oftast en upparbetad relation och kunskap om brukaren samt att det i Social-

tjänstlagens 11 kap. §2, andra stycket, finns stöd för att utredningen inte ska göras mer om-

fattande än vad som är motiverat av omständigheterna. Det skulle tala för att det på ett enkelt 

och effektiv sätt går att biståndsbedöma och besluta om samtalskontakter av personalen vid 

mottagningen. Därmed skulle, i de fall brukaren kontaktar mottagningen direkt och behovet är 

samtalsbehandling, brukaren undgå att träffa ytterligare en person och myndighetsutövningen 

skulle inte påverka behandlingsalliansen nämnvärt eller inkräkta på behandlingstiden i någon 

större utsträckning. Skillnaden för brukaren är att uppgifter dokumenteras. Frågan är om det 

skulle avskräcka våldsutövare från att ta emot hjälp? Eller är det en pedagogisk fråga; blir det 

mindre hotfullt om dokumentationen sker tillsammans med brukaren? 

Organisationsstrukturens inverkan på verksamheten 

I teoriavsnittet diskuterades vilken inverkan socialtjänstens organisation, i form av organisato-

risk specialisering kontra dess motpol integrering, har på hur väl människors behov av stöd 

och hjälp tillgodoses. Resultaten från utvärderingen visar på en konflikt om huruvida verk-

samheten ska innefatta både behandling och myndighetsutövande uppgifter eller enbart be-

handling. Konflikten berör frågan om hur det sociala arbetet med våld i nära relationer ska or-

ganiseras. Om vi återgår till figur 3 (sid 26), placeras Socialtjänst Gävles organisation i kon-

tinuumet under specialisering. Socialtjänstens uppgifter har delats upp både i problemspeciali-

sering (försörjningsstöd, missbruk, barn och unga, våld i nära relationer) och i funktionsspeci-

alisering dvs. utredande och beslutsfattande har skiljts från stödjande och behandlande insat-

ser. Konflikten som framkommer i utvärderingen handlar om Öppenvårdsmottagning våld i 

nära relationer ska vara enbart problemspecialiserad eller både problem- och funktionsspecia-

liserad. Argumenten för och emot problem- och funktionsindelning är goda, oavsett vilken 

organisationsform som väljs. Respektive nackdel måste hanteras. 

Fördelar med både problem- och funktionsindelning: 

 Bättre utredningar. 

 Bättre på att finna lösningar på problem. 

 Utredar- och behandlarrollerna underlättas om de är separerade. 

 Att utredningar slutförs snabbare och har en tydligare frågeställning. 

 Relationen klient-behandlare gynnas av om utredningsförfarandet är separerat från den be-

handlande/stödjande funktionen. 

Nackdelar med problem- och funktionsindelning: 

 Värderingar, förhållande till yrkesroll och arbetsuppgifter kan skilja sig åt mellan enheter. 

 Synen på klienter kan skilja sig åt mellan enheter. 

 Fler administrativa barriärer för klienter att passera för att få hjälp och stöd. 

 Professionella får ägna mer tid till administration och organisation av samverkan med 

andra aktörer och mindre tid till direkta klientkontakter. 

 Många inblandade av professionella aktörer har en negativ effekt på relationen klient och 

socialarbetare. 
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För att överbrygga en specialiserad organisationsstrukturs nackdelar fann Grell m.fl. (2013) 

empiriskt stöd för olika grad av samverkan, koordination och kollaboration, som en motkraft. 

En lösning på konflikten skulle kunna vara att arbetet med våld i nära relation behåller pro-

blem- och funktionsspecialiseringen, men att nackdelarna överbyggs med hjälp av koordina-

tion eller kollaboration. Genom koordination skulle de olika enheternas insatser samordnas, 

arbetet genomföras i en viss ordning och enheterna hålla varandra informerade.  Fördelarna 

med koordination är att det ger möjligheter till ett gemensamt arbete med målgruppen i fokus, 

samtidigt som specialiseringen av målgruppen och metodkunskaper bibehålls. Koordination 

förutsätter dock tydliga flödesscheman och rutiner där det klart och tydligt framgår vem som 

gör vad.   

Kollaboration skulle innebära att gränserna mellan de olika enheterna, luckras upp och att 

de inblandade löser uppgifter tillsammans i större utsträckning. Fördelarna är att uppluckrade 

gränser bidrar till ett större kunskapsutbyte och att enheter möter komplexa problem och be-

hov tillsammans. Kollaboration förutsätter att personal med olika funktioner går in på varand-

ras arbetsområden. Nackdelarna med bägge samverkansformerna är att det finns risk för sam-

arbetssvårigheter t.ex. på grund av (ibland enkla) missförstånd, oklar ansvarsfördelning, kon-

kurerande kunskapsanspråk och kamp om tolkningsföreträde. Resultaten från utvärderingen 

visar att samarbetssvårigheter har förekommit i några fall, exempelvis vid olika tolkningar av 

vad som är akut.   

Nackdelarna ställer krav på att arbetsledning och chefer hanterar och undanröjer sådana 

samarbetssvårigheter och i stället arbetar för att främja samverkan. Liknande verksamheter 

t.ex. Spirea (Hammerin & Larsson, 2012) var specialiserad i både problem och funktion. Spi-

rea var en rådgivnings och behandlingsverksamhet, men för att överbrygga administrativa 

barriärer och underlätta för klienten i kontakter med andra enheter i förvaltningen samt med 

andra myndigheter följde kontaktpersonen med klienten till olika träffar.  Kontaktpersonen 

hade därmed en utökad roll, både rollen som behandlare samt som samordnare.   

Utifrån ovanstående resonemang och vad som framkommit tidigare i utvärderingen förslås 

att Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer även fortsättningsvis behåller en problem- 

och funktionsindelning av arbetet men att någon av de två samverkansformerna koordination 

eller kollaboration används för att motverka de negativa effekterna av organisationsformen. 

Men enklare myndighetsutövning i form av biståndsbedömning avseende samtalsbehandling 

skulle dock kunna ske vid mottagningen. 

Utvecklingsområden 

Under utvärderingen har möjliga utvecklingsområden identifierats. Nedan diskuteras tre vik-

tiga områden som verksamheten tillsammans med övriga berörda inom socialtjänsten föreslås 

arbeta vidare med. 

Hjälp och stöd t i l l  barn  

Att nå ut till barn och ungdomar som bevittnat och/eller utsatts för våld är en komplex fråga. 

Andelen barn och unga som aktualiserats vid mottagningen är blygsam. Resultaten från 

gruppintervjuerna visar på att det finns en samstämmighet om att det är en styrka att öppen-

vårdsmottagningen erbjuder barn och unga informations- och samtalsbehandling. I de fall 

mottagningen har arbetat med hela familjen och stöd till barnen har det upplevts positivt av 

både familjerna och av socialsekreterare.  Samverkanspartners föreslår att hjälp och stöd till 

barn och ungdomar som bevittnat och/eller upplevt våld utvecklas så att fler får tillgång till 
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enskilt stöd. En tillgång i projektets inledningsskede var den kompetens en personal med lång 

erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta barn och ungdomar hade, en kompetens som var svår 

att fylla när den personen slutade.  

Arbetsgruppen vid öppenvårdsmottagningen uttrycker en osäkerhet om hur de ska arbeta 

med barn och unga, att de inte riktigt har de metoder, kunskap och erfarenhet som krävs. Un-

der utvärderingens gång har ett utvecklingsarbete påbörjats med att utveckla metoder för hur 

stöd och behandling till barn och unga ska bedrivas vid mottagningen. Utredaren bedömer att 

ett utvecklingsarbete skulle gynnas av att fler enheter involverades. På så vis skulle den kun-

skap som finns inom området i förvaltningen tillvaratas, rutiner, flödesscheman samt innehåll 

i stöd och behandling skulle utvecklas tillsammans. Det skulle tydliggöra ”vem som gör vad”, 

om t.ex. både Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer och Grinden ska erbjuda enskilt 

stöd till barn och ungdomar. Kan de båda verksamheterna komplettera varandra och utgöra en 

plattform i arbetet med stöd och behandling till barn och ungdomar? 

Andra viktiga frågor att besvara i ett utvecklingsarbete är: Vilka behov av hjälp och stöd 

har våldsutsatta barn och unga? Vilka metoder är framgångrika och vilka metoder är evidens-

baserade? Vilka insatser ges idag till våldsutsatta barn och ungdomar? Finns rätt och tillräck-

lig kompetens? Vad motiverar barn till att ta emot hjälp? Vad motiverar föräldrar, i synnerhet 

fäder, till att tillåta att barnen tar emot hjälp? Behövs ett utvecklat samarbete med barn- och 

ungdomspsykiatrin? Förslagsvis skulle ett utvecklingsarbete, tillsammans med berörda en-

heter t.ex. utredningsenheterna för barn och ungdom, öppenvårdsenhet för barn och familj 

samt Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer, inriktas på: 

 Tydliggöra flödesscheman och roller; vem gör vad i arbetet med våldsutsatta barn 

och unga, 

 Motivationsarbete med föräldrar till våldsutsatta barn. Att föräldrar motiveras till att 

stödja och uppmuntra barnen att ta emot hjälp samt att föräldrarna själva motiveras 

till att ta emot hjälp. En metod som skulle kunna prövas är motivationsmetoden 

Möta pappor med våldsproblematik, MPV, (Socialstyrelsen, 2016, 2013),21  

 Att utveckla och prova metoder i arbetet med våldsutsatta barn och unga. 

Män som utövar  våld  

Resultaten från utvärderingen visar att män som utövar våld i nära relationer börjat söka sig 

till mottagningen. I relation till antalet våldsutsatta kvinnor är det fortfarande få och för att nå 

målsättningen; att våld i nära relationer ska upphöra, är det därför angeläget att nå ut till fler 

våldsutövande män. Resultat från utvärderingar av liknande projekt bl.a. Utväg Göteborg 

(Gillberg & Jordansson, 2007), visade på liknande svårigheter att nå ut till våldsutövande 

män. Utväg Göteborg visade att det var betydligt svårare att rekrytera och motivera männen i 

jämförelse med våldsutsatta kvinnor som själva i högre grad sökte sig till projektet. Männen 

(liksom kvinnorna) kontaktades via polismyndigheten efter att våld utövats och polisanmälan 

gjorts. Ett betydande motivationsarbete fick läggas ner och männen behövde övertygas om att 

det fanns lösningar, för att de skulle komma till projektet.   

Gottzén (2013) har i artikeln ”Skam, maskulinitet och respons på mäns våld mot kvinnor”, 

anlyserat hur män som utövar våld mot kvinnor berättar om våld för andra. Männen upplever 

                                                 
21

  Metoden, som riktar sig till föräldrar (oftast till pappor) som utövar våld mot familjen, kan användas i 

barnavårdsutredningar eller som en insats.  En huvudhandläggare ger pappan och en särskild pappahand-

läggare i uppdrag att besvara frågor under fyra-åtta samtal. Mer att läsa om metoden finns på 

www.goranlinden.se.  

http://www.goranlinden.se/
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våldet som skambelagt och är rädda för det sociala nätverkets respons, en rädsla för att bli 

utesluten ur gemenskapen. Skam innebär också att den enskilde erkänner sig själv som otill-

räcklig, underlägsen och moraliskt bristfällig. När skam undertrycks kan det i stället orsaka 

ilska, raseri och våld. För många män är skam tabubelagt eftersom de socialiseras till att 

trycka ner alla tecken på svaghet. I stället uttrycks statusförlust genom att ta till våld. 

Gottzén (2013) fann i analyserna olika strategier för hur män berättar om våld och därmed 

hur de hanterar det förmodade utpekandet av honom som ”kvinnomisshandlare” och våldet 

som skamligt. Det ena är att omdefiniera våldet till att tala om sitt våld i termer av ”ag-

gressionsproblem” och dålig ”impulskontroll”. Ett annat sätt var att kontextualisera våldet, 

d.v.s. att prata om våldet som sina psykiska problem, om hennes psykiska problem eller hu-

mör och provokationer. På så vis görs våldet mindre allvarligt. Ytterligare ett sätt att berätta 

om våldet är att fördöma sina egna handlingar i samband med erkännande av våldet. På så vis 

föregås ett eventuellt fördömande av omgivningen. En fjärde och sista strategi är att uppvisa 

det skamliga i sina handlingar.  Genom synbar ånger, genom att vara beredd att ta sitt straff, 

är det möjligt att berätta om våldet och göra sig själv begriplig.   

Gottzéns analyser av hur våldutövande män hanterar känslor av skam skulle kunna förklara 

en del av svårigheterna att nå ut till män. Är det så att män som fördömer våldet eller uppvisar 

det skamliga i sina handlingar har lättare än de som omdefinierar eller kontextualiserar våldet 

att söka hjälp?  Hur kan i så fall de senare motiveras till att söka hjälp?  En liten verksamhet 

som öppenvårdsmottagningen kan inte ensam sörja för att motivera våldsutövande män att ta 

emot hjälp. Det är en fråga för flera parter, både interna och externa samverkansparter.  Det 

skulle kunna vara ett gemensamt utvecklingsområde för socialtjänst, ideella organisationer 

(Stickan och Blåklockan) och polismyndighet.  Utvecklingen skulle förslagsvis kunna inriktas 

på: 

 Marknadsföring i media om att det finns hjälp, stöd och behandling till våldsutö-

vande män, 

 Tydliggöra flödesscheman över ingångar för våldsutövande män att söka hjälp och 

var motivationsarbete kan förstärkas exempelvis inom den öppna missbruks- och be-

roendevården och vid kommunala HVB-hem, 

 Undersöka möjligheterna till ett tillfälligt boende för personer som har utövat hot 

och/eller våld i familjen liknande Utväg Göteborg. Syftet är att partner och barn ska 

kunna bo kvar i hemmet, samtidigt som den som utövar våldet flyttar och får hjälp 

med att bryta våldsbeteendet,22 

 Prova motivationsmetoden att Möta pappor med våldsproblematik, MPV, 

(Socialstyrelsen, 2016, 2013), som föreslås ovan.  

Utredarens bedömning är att tillkomsten av Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer har 

bidragit till att det blivit tydligare för våldsutövande män var de kan söka hjälp, att det är låga 

trösklar till hjälp och möjlighet till anonymitet. Att det finns alternativ att välja mellan, att 

kommunal och ideell verksamhet kompletterar varandra, bör främja att män söker hjälp. 

Samtidig är det ett långsiktigt arbete att nå ut till våldsutövande män med hjälp och stöd.  

Systemat isk uppfö l jn ing  

Utvärderingen visar att verksamheten kommit gång med att dokumentera data om verksam-

heten som går att aggregera på gruppnivå men också att det finns brister i systematisk upp-

                                                 
22

  Mer information om boendet finns på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se under Utväg Göteborg. 

http://www.goteborg.se/
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följning.  Syftet med systematisk uppföljning är att ge svar på frågor om verksamheten till 

underlag för verksamhetsutveckling och i förlängningen till nytta för brukarna. Exempel på 

frågor att besvara kan vara: 

1. Vilka problem har våra besökare? Hur ser våldet ut? 

2. Vilka insatser får våra besökare? 

3. Har besökarnas situation förändrats efter insats? 

4. Når vi de mål vi satt upp tillsammans med våra besökare? 

5. Vad tycker besökarna om insatserna? 

6. Speglar våra insatser besökarnas behov? 

Det handlar med andra ord om att löpande dokumentera arbetet med enskilda, deras problem, 

behov, insatser och resultat samt sammanställa på gruppnivå i syfte att förbättra verksam-

heten. För att lyckas med systematisk uppföljning krävs planering och att arbetet delas upp i 

olika steg. I Socialstyrelsens skrift Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel (2014) 

beskrivs sex olika steg till hjälp vid planering och genomförande av systematisk uppföljning: 

1. Planera systematisk uppföljning. 

2. Beskriva situationen före insats. 

3. Beskriva situationen efter insats. 

4. Sammanställa uppgifterna. 

5. Analysera resultaten. 

Med inspiration från skriften skulle verksamheten förslagsvis kunna utveckla den systema-

tiska uppföljningen i följande steg: 

 Steg 2: Komplettera beskrivande data enligt förslag i avsnittet sammanfattning av 

verksamhetsstatistik. Samt använda FREDA-beskrivningar som en föremätning för 

målgruppen våldsutsatta. 

 Steg 3: Komplettera med uppgifter till verksamhetssystemet om vad som gjorts i 

ärendet enligt förslag i avsnittet sammanfattning av verksamhetsstatistik och för-

slagsvis använda FREDA-beskrivning som en eftermätning för målgruppen våldsut-

satta.  Ett frågeformulär som mäter nöjdhet med behandling när insatsen avslutas 

skulle ge information om besökarnas uppfattning om insatsen. Ett exempel på ett så-

dant formulär är Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8) (Larsen m fl. 1979). 

Formuläret som består av 8 frågor, är validerat och används för att mäta kundnöjdhet 

inom olika områden t.ex. psykoterapi. Uppgifter om nöjdhet med behandling skulle 

kunna kompletteras med brukarintervjuer, t.ex. att personalen intervjuar en besökare 

var per år om: hur de upplevde mottagandet, insatsens innehåll, metoder, om insatsen 

gjort skillnad och varit till nytta för besökaren.  

 Steg 4 och 5: Verksamheten utser en person som sammanställer data och om det är 

möjligt gör förprogrammerade rapporter med valda data uppdelat på exempelvis 

olika sårbara grupper som är intressanta för verksamheten att följa. Rapporterna 

skulle underlätta analysarbetet och förutsätter att verksamheten avsätter tid till ge-

mensamma analyser. 

Socialstyrelsen kommer under våren 2016 att publicera ett digitalt verktyg för systematisk 

uppföljning i verksamheter som behandlar våldsutövare (SUV-systematisk uppföljning vålds-

utövare).  
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Framtid och möjliga vägval 

Utvärderingen visar att projektet med att starta upp och driva en öppenvårdsmottagning för 

våld i nära relationer med ett särskilt fokus på våldsfrågorna varit lyckosamt i flera avseenden. 

En kommunalt driven verksamhet till vilken brukare med behov av råd, stöd och behandling i 

frågor som rör våld i nära relationer kan vända sig till på ett enkelt sätt har sitt berättigande. 

Projektet har lyckat skapa en verksamhet som erbjuder insatser och metoder som tilltalar och 

kommer brukarna till nytta. Projektet lever till största del upp till uppdragets mål och syfte. 

Det går dock inte att begära att verksamheten ska klara av att uppfylla alla mål på de två och 

ett halvt år som projektet pågått. Inför framtiden, förutsatt att medel avsätts för en fortsatt 

verksamhet, finns några frågor att fundera över och diskutera: 

 En liten verksamhet med endast tre personal är sårbar. Hur ska den organisatoriska 

tillhörigheten utformas så att personalen får bästa möjliga stöd och att verksamheten 

inte blir alltför sårbar om personal blir sjuk eller slutar?  

 En framgångsfaktor för verksamheten är personalens engagemang och kompetens.  

Hur kan personalen stödjas i att behålla engagemang och stimuleras till fortsatt ut-

vecklingsarbete? 
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Bilaga 1. Enkät  

Enkät till dig som sökt hjälp och stöd vid Öppenvårdsmottagningen Våld i nära 
relationer (ÖVINR) 

1. Var fick du information om ÖVINR? 
(ange ett eller flera alternativ) 

 Via socialtjänsten/familjerätten 

 Via polisen 

 Via sjukvården 

 Via kvinnojouren 

 Via brottsofferjouren 

 Via kvinnofridslinjen 

 Via vänner/bekanta  

  Annat, nämligen……………………………………………………………………………………………. 

2. Vilket/vilka problem har du sökt hjälp för vid ÖVINR? 
(ange ett eller flera alternativ) 
 JA NEJ 

Utsatt för fysiskt våld    

Utsatt för psykiskt våld   

Utsatt för sexuellt våld   

Utsatt för försummelse   

Utsatt för ekonomiskt utnyttjande   

Bevittnat våld   

Själv använt våld   

3. Anser du att våldet varit hedersrelaterat, dvs. utförts av någon eller några i din närhet i  
syfte att upprätthålla sin eller sin släkts heder? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

4. Har du egna barn? 

 Ja 

 Nej 

5. Lever du med barn i hushållet?  

 Ja 

 Nej 

(om du svarat nej på fråga 4 och 5 gå vidare till fråga 9.) 

6.  Har barnet/barnen blivit utsatt för våld? 

 Ja 

 Nej 
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7. Har barnet/barnen bevittnat det våld som du sökt hjälp för? 

 Ja 

 Nej 

8.  Har barnet/barnen fått stöd att bearbeta detta? 

 Ja 

 Nej 

9.  Hur har du upplevt mottagandet vid ÖVINR? 

(skatta på en skala 1-5 där 1 är det lägsta värdet och 5 det högsta) 

 1 2 3 4 5 

Bemötandet från personalen      

Lätt att få kontakt       

Lokalens placering       

Öppettiderna       

Annat, nämligen……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

10. Vilken/vilka insatser har du fått och hur nöjd är du med dem? 

(skatta på en skala 1-5 där 1 är det lägsta värdet och 5 det högsta) 

 1 2 3 4 5 

1-3 stödsamtal      

Behandlingssamtal (fler än 3 samtal)      

Skyddat boende      

Praktiskt stöd/stöd vid rättegång      

Hjälp i kontakter med myndigheter/nätverk      

Annat……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

11. Har även dina närstående fått hjälp vid ÖVINR? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

12. Har insatserna motsvarat dina behov? 

 Till stor del 

 Delvis 

 Inte alls 

13. Är det något du saknat? 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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14. Är det något som fungerat särskilt bra? 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

15.  Skulle du rekommendera andra att söka kontakt med ÖVINR? 

 Ja 

 Nej 

16. Hur länge har du upplevt problemet/problemen som du sökt hjälp för nu?     

 Mindre än 1 år 

 1–3 år 

 Mer än 3 år 

17. Har du sökt hjälp för detta/dessa problem tidigare?  

 Ja 

 Nej 

18. Om ja, var har du sökt hjälp tidigare?  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

19. Är det något mer du vill kommentera?  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 

Några bakgrundsfrågor: 

Är du:  

 Kvinna/flicka 

 Man/pojke 

Vilket år är du född?________ 

Var är du född? 

 Sverige  Norden  Europa  Syd- eller Latinamerika 

 Afrika  Asien  Nordamerika  Mellanöstern 

 Annat, nämligen……………………………………………………………………………………………. 

 

Tack för din medverkan!  
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Öppenvårdsmottagning Våld i nära relationer  
 – En utvärdering 

I januari 2014 påbörjades inom Gävle kommun ett treårigt projekt med att starta upp 

och driva en specialiserad öppenvårdsmottagning för våld i nära relationer. Verksam-

heten vänder sig till vuxna utsatta för våld av närstående, vuxna som utsätter närstå-

ende för våld samt barn och ungdomar som bevittnat och/eller upplevt våld från när-

stående. Målsättningen är att erbjuda råd, stöd och behandling till målgrupperna, syn-

liggöra och motverka våld samt att samverka internt och externt med andra myndig-

heter och organisationer i arbetet. 

Verksamheten har utvärderats i syfte att belysa hur verksamheten utvecklats och le-

ver upp till uppdragets mål och syfte. Utvärderingen bygger på registerdata samt 

intervjuer med brukare, personal och samverkanspartners. Utvärderingen ger svar på 

om tillkomsten av en specialiserad öppenvårdsmottagning med fokus på våld i nära 

relation bidragit till nya arbetssätt som kommer målgruppen till godo.  
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