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ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR 
 
APT, arbetsplatsträffarna  
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NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid 
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SKL, Sveriges Kommuner och Landsting 
WHO, Världshälsoorganisationen World Health Organisation 
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INLEDNING 
 
Våld är ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem och ett allvarligt brott mot mänskliga 
rättigheter. Våld i nära relationer drabbar både vuxna och barn, deras hälsa och välbefinnande. 
Det är sedan länge känt att kvinnor är särskilt utsatta för våld utövat av män, särskilt män som 
är dem närstående. Barn far illa av att utsättas för eller bli vittne till våld eller andra övergrep 
(Broberg et al., 2015). När de växer upp löper barn som utsatts för eller bevittnat våld ökad 
risk både för att bli utövare av våld och för att i vuxen ålder bli utsatt (Jennings, Higgins, 
Tewksbury, & Gover, 2010). För att bryta denna och annan menlig inverkan har strävan att 
stärka barns skydd fått en alltmer framträdande position i lagstiftning och annan 
normbildning.   
 
Det har under en längre tid stått klart att även om Sverige var relativt tidigt ute med att 
förbjuda aga av barn, så har målet att skydda barnet inte nåtts till fullo. Successivt har särskilt 
samhällsorganisationerna och de som arbetar inom dem fått utökade uppdrag. De skall 
uppmärksamma, anmäla vid misstanke och delta i samverkan med andra organisationer. De 
skall inte bara reagera på impulser utan även arbeta förebyggande och de skall kommunicera 
med och involvera berörda. Vidare ställs krav på att anställda skall ha tillräcklig kompetens, 
vilket vanligen innebär högre krav på grundläggande utbildningsnivå och därutöver 
specialisering av olika slag. Kompetens inkluderar även ökade sociala färdigheter, inklusive 
ett mod att agera i det som ofta beskrivs som en föränderlig värld.  
 
Det ställs samtidigt krav på vissa organisationer att agera på ett bestämt sätt på impulser. 
Exempelvis skall socialnämnden när den får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld 
eller andra övergrepp av en närstående, eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
en närstående utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp 
(Socialstyrelsen, 2014c). Enligt socialstyrelsens allmänna råd bör socialnämnden avgöra när 
och hur personalen i nämndens verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna 
identifiera våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld (Ibid). Särskilda behov ska 
beaktas. För en våldsutsatt person kan dessa handla om personens ålder, tillhörighet i en 
nationell minoritet, utländsk bakgrund, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning, missbruk och beroende, eller att risk för hedersrelaterat våld 
bedöms föreligga (Ibid).  
 
Våld och övergrepp kan också drabba djur i våldsutsattas närhet vilket i sin tur kan göra det 
svårt för såväl vuxna som barn att söka skydd för egen del utan att hunden, katten eller vad 
det handlar om, också får skydd. I en för Sveriges länsstyrelser gemensam broschyr 
uppmärksammas kopplingen våld i nära relationer och riskerna för djuren (Länsstyrelserna i 
Sverige, 2016). Våld mot djur kan även användas för att kontrollera eller hota personer i 
djurets närhet (Ibid). Det är viktigt att säkerställa att alla drabbade får rätt stöd och skydd, 
stoppa våldsutövaren och förhindra fortsatt våld. Samtidigt är det så att kommunerna i flera 
fall samarbetar med idéburna organisationer, som kan ha egna idéer om vilka de tar emot 
exempelvis på de skyddade boenden de driver.  
 
Interventionerna från samhällets sida behöver inriktas på flera plan och sammanhang 
samtidigt, för att lägga ännu mer arbete på att förebygga att våld över huvud taget uppstår och 
används i nära relationer. Den största förändringspotentialen finns i våldsförebyggande 
insatser som använder en s.k. helasystemet-ansats. Ansatsen innebär att de riktas mot de olika 
nivåerna i de socio-ekologiska livssystemen samtidigt, jämför (Bronfenbrenner, 1979). Det 
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handlar om insatser på individuellt plan, riktade mot relationer i den enskildes nätverket, 
inriktade på närsamhället, grupper i samhället liksom för att förändra på strukturell nivå som 
påverkar och påverkas av, samskapar, varandra, jämför (Dahlberg & Krug, 2002; World 
Health Organization & London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2010). Insatser 
riktade mot strukturell nivå inkluderar förändringar av övergripande samhällsförhållanden, 
kulturella värderingar och normer samt lagar på nationell nivå (SOU 2015:55, 2015). Hela-
systemet-ansatsen innebär också att genomföra organiserade våldsförebyggande insatser som 
spänner över många verksamhetsområden och sektorer, vilket kräver att många aktörer 
samverkar strukturerat.  
 
Länsstyrelserna i Sverige har fått regeringens uppdrag att stödja samordningen och kunskaps- 
och metodutvecklingen i länen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, 
att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen i Skåne har följaktligen tagit initiativet 
till att en regional överenskommelse om samverkan kommit till stånd (Länsstyrelsen i Skåne 
län et al., 2009). Överenskommelsen omfattar Polismyndigheten i Skåne, 
Åklagarmyndigheten i Skåne, Kriminalvården Region Syd, Kommunförbundet Skåne, Region 
Skåne, samt Länsstyrelsen i Skåne. Det är ett handlingsprogram och riktlinjer vid våld i nära 
relationer och det innehåller bland annat överenskommelser om riktlinjer för kunskapsstöd, 
kunskapsspridning och kompetensutveckling. Ur överenskommelsen: 
 

Alla insatser i kampen mot våld i nära relationer måste utgå från de utsattas behov. 
Det är statens och kommunernas ansvar att tillgodose behoven av stöd och skydd. 
Frivilligorganisationerna är ett viktigt komplement till de offentliga 
verksamheterna. Ett ökat samarbete mellan aktörerna är nödvändigt för att arbetet 
mot denna typ av våld ska bli kraftfullt och effektivt. (Länsstyrelsen i Skåne län et 
al., 2009)  

 
Att notera är att statliga institutioner som numera är eller kan vara aktuella för samverkan när 
det gäller att upptäcka och förhindra våld i nära relationer, t.ex. Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen, inte ingår i överenskommen samverkan. Kopplingen arbetsliv – våld i 
nära relationer har först på senare år börjat uppmärksammas i Sverige. En drivande faktor 
bakom det är att regeringen utökat utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegering i 
myndigheter, till att omfatta 60 verksamheter. Syftet är att stärka och vidareutveckla 
jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till 
att uppnå de jämställdhetspolitiska målen (Regeringskansliet, 2016a). Försäkringskassan 
tillhör de myndigheter som svarat snabbt på denna signal, se bl. a. (FK, 2013a). Både att själv 
utsättas för våld och att bevittna våld kan påverka arbetsförmågan, liksom att själv utsätta 
andra för våld, kan påverka arbetsförmågan. En insikt som andra länder tagit konsekvenserna 
av och arbetat längre med än Sverige, se www.workplacesrespond.org (SOU 2015:55, 2015).  
 
Denna rapport handlar om ett projekt i Nordöstra Skåne, där kopplingen mellan arbetsliv och 
våld i nära relationer görs på flera sätt; genom fokus på personer i arbetsför ålder, unga med 
aktivitetsersättning och ungdomar som kan behöva få aktivitetsersättning samt att ta vara på 
människors arbetsförmåga och förmåga till omställning för att undvika långvariga 
sjukskrivningar (SFSNO, 2015).  
 
Bakgrunden är att i Nordöstra Skåne har gjorts flera satsningar på verksamheter med 
inriktning att förebygga och förhindra våld liksom att förstärka omhändertagandet av de som 
drabbats av våld i nära relationer. Inom ramen för den samverkan som sker inom 
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Samordningsförbundet Skåne Nordost, SFSNO, ett Finsamorgan där Försäkringskassan, 
Arbetsförmedling, Region Skåne, kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby 
och Östra Göinge samarbetar, har intresset vuxit för att vidareutveckla samverkan mot våld i 
nära relationer. Detta har lett till initiativet att inledningsvis göra en kartläggning om vad som 
görs och behovsanalys av vad som kan behöva göras samt hur pågående samverkan kan 
vidareutvecklas. Uppdrag AB, Högskolan Kristianstad, har uppdraget att under hösten 2016 
genomföra kartläggningen och behovsanalysen. Författarna av denna rapport har stått för 
genomförandet.  
 
 
Finsamprojektet Förebyggande arbete i Nordöstra Skåne 
Parterna inom SFSNO hade under en lång tid träffats och diskuterat hur samarbetet och 
utformningen av det förebyggande arbetet inom Nordöstra Skåne kan utvecklas framöver. 
Detta utmynnade i en ansökan om medel för att göra en kartläggning av redan förekommande 
våldsförebyggande arbete, behov av kompletterande förebyggande insatser samt möjlighet att 
upprätta en plan för samverkan i och mellan parterna i framtida arbete. SFSNO har beviljats 
extra medel av Försäkringskassans riktade medel till långtidssjukskrivna, ungdomar i 
farozonen för aktivitetsersättning och unga med aktivitetsersättning. Syftet var att genomföra 
en kartläggning och behovsanalys för att få tydligare mål för det förebyggande arbetet på 
individ-, grupp- och strukturell nivå samt hur förutsättningar ser ut för samverkan mellan 
aktörerna. Tanken med behovsanalysen var att denna ska kunna bilda grund, för att inom 
ramen för samarbetet i SFSNO upprätta en plan för det fortsatta våldsförebyggande arbetet 
och samverkan. 
 
Det aktuella projektet omfattar våldsförebyggande arbete inom verksamheter i kommunerna 
Bromölla, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och Hässleholm samt inom Region Skåne och 
Försäkringskassan med fokus på personer i arbetsför ålder (16 – 64 år) och unga med 
aktivitetsersättning. Frågeställningarna var: 
 

• Vilket/vilka olika former av våld skall förebyggas?  
• Vilken/vilka målgrupp/er skall den/de förebyggande insatsen/erna riktas mot? 
• Vilken/vilka metoder kan tillgodose behoven hos de olika målgrupperna? 
• Vilken utbildning behöver personal som skall genomföra de förebyggande insatserna? 

 
Behovsanalysen väntas kunna tydliggöra hur en sådan samverkan gemensamt kan utvecklas 
och etableras samt vilka samordningsmetoder och rehabiliteringsinsatser (sociala, medicinska 
eller arbetslivsinriktade) som kan behöva utvecklas kring målgruppen för att förebygga och 
minska ohälsa samt underlätta en in- eller återgång till arbete (eller studier). Området är 
komplext och förutsätter, som framgått, samverkan mellan ett flertal aktörer. Även om det 
finns stor kompetens och lång erfarenhet inom området inom flera av verksamheterna räcker 
det inte att varje verksamhet fortsätter att utveckla sitt arbete var för sig. Istället behöver 
verksamheterna gemensamt finna sätt att i större utsträckning samverka med varandra där ny, 
gemensam kunskap byggs på de erfarenheter och beprövade metoder som kan finnas hos 
varje enskild verksamhet.  
 
Förebyggande insatser 
Förebyggande insatser kan vara strukturella dvs. på samhällelig nivå, rikta sig till grupper 
(allmänt riktade) eller rikta sig till individ (socialtjänstlagens inriktning). Prevention kan 
klassificeras i tre typer som gjorts inom WHO:s folkhälsoarbete (Dahlberg & Krug, 2002; 
World Health Organization & London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2010): 
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• Primär prevention – syftande att förebygga våld så det inte uppstår.  
• Sekundär prevention – insatser med fokus på de mer omedelbara reaktionerna och 

svaren på våld t.ex. öppenvård, akuthjälp eller behandling efter våldtäkt för sexuellt 
överförbar sjukdomar.  

• Tertiär prevention – långsiktiga insatser med vård och omsorg som kan behövas efter 
att ha blivit utsatt för våld och försök att minska traumat och minska långvarig 
funktionsnedsättning kopplat till våldet.  

 
Ovanstående tre typer av prevention definieras av en tidsmässig aspekt – om preventionen 
sker före, direkt efter eller längre fram. Denna modell kan ha relevans också med tanke på 
förövaren och den juridiska gången i samband med våld. Forskare i fältet inom 
våldsprevention använder mer och mer en indelning som inte tar fast på när insatserna sätts in 
utan för vilken målgrupp (alla, utvald grupp, individ) (Dahlberg & Krug, 2002): 
 

• Universal interventions – approaches aimed at groups or the general population 
without regard to individual risk; examples include violence prevention curricula 
delivered to all students in a school or children of a particular age and community-
wide media campaigns. 

• Selected interventions – approaches aimed at those considered at heightened risk for 
violence (having one or more risk factors for violence); an example of such an 
intervention is training in parenting provided to low income, single parents. 

• Indicated interventions – approaches aimed at those who have already demonstrated 
violent behaviour, such as treatment for perpetrators of domestic violence 

 
Delar av det tidiga våldsförebyggande arbetet kan också benämnas som främjande arbete eller 
promotion, se Broberg et al. (2015). Främjande insatser riktar sig till alla. Det är ett sätt att 
fokusera på det som är välfungerande och arbeta med friskfaktorer för att uppnå generella 
hälsovinster psykiskt, fysiskt och socialt (Nilsson, 2014). 
 
Våld 
Socialstyrelsen definierar våld enligt följande (Socialstyrelsen, 2016a): 
 
Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila 
handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för 
våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. 
 
Fysiskt – Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad. 
 
Sexuellt Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar 
som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld. 
 
Psykiskt – Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot 
husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten. 
 
Social utsatthet – Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa 
släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. 
 
Materiellt/ekonomisk utsatthet– Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. 
Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa 
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konsekvenser för densamme. Människor som är beroende av andra personer för vård och 
omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av 
medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost. 
 
Nationella strategier 
Frågan om våld i nära relationer är högaktuell i Sverige, se Mattsson (2013). Regeringen har 
under hösten 2016 presenterat en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck (Regeringen, 2016a). Det övergripande målet för 
jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv och 
samhället. Som en del i det jämställdhetspolitiska arbetet satsar regeringen på en nationell 
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Regeringen, 2016b). Strategin 
är tioårig och börjar gälla 1 januari 2017.  
 
Strategin inbegriper arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till 
våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar 
destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Strategin sätter också fokus på mäns delaktighet 
och ansvar för att stoppa våldet. Hittills ha samhällets arbete tenderat att hantera våldets 
konsekvenser snarare än förhindra dess uppkomst och orsaker. Nu betonas vikten av särskilt 
förebyggande insatser mot våld och tidig upptäckt (Regeringen, 2016a). 
 
På senare år har flera verksamheter i Sverige börjat ställa frågor om våld för att upptäcka 
våldsutsatthet. Socialstyrelsen har tagit fram vägledning för att öka förutsättningarna att 
upptäcka våldsutsatthet (Socialstyrelsen, 2014a) och handbok för socialtjänstens och hälso- 
och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2016b). Att vara i 
riskzonen för att utsättas för eller utöva våld handlar om att tillhöra en grupp där forskning om 
riskfaktorer pekar på att det finns en förhöjd risk för våld i förhållande till andra grupper eller 
befolkningen som helhet. Det finns i dag t.ex. en ökande kunskap om att våld kan debutera 
under graviditet eller barnets första år och därför är tidigt våldsförebyggande arbete och 
främjande insatser riktade till alla blivande och nyblivna föräldrar viktigt (Lundgren, Heimer, 
Westerstrand, & Kalliokoski, 2001; Rådestad, Rubertsson, Ebeling, & Hildingsson, 2004; 
Stenson, 2004) 
 
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har publicerat rapporten Att fråga om våldsutsatthet 
som en del av anamnesen (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2010) och därtill 
utbildningsmaterial till stöd för personal om att ställa frågor om våld. NCK har också under 
hösten 2016 lanserat en grundläggande webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer (NCK, 2016d). Kursen riktar sig till socialtjänsten och andra personalkategorier 
som i sitt yrke möter kvinnor som utsätts för våld. Även privatpersoner och andra intresserade 
kan gå kursen. Kursen vänder sig i första hand till personal inom socialtjänsten, men också en 
kurs som yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende kan ha nytta av liksom 
intresserade privatpersoner. Den är helt kostnadsfri och tar maximalt tre timmar i anspråk. För 
att systematisera arbetet har teamet tagit fram en egen checklista för säkerhetsplanering och 
även utökat riskbedömningen. Teamet tar emot både våldsutsatta och våldsutövande vuxna 
kvinnor och män. Teamet håller i hela kedjan från första träffen till behandling.  
 
Våldsutsatthet kan vara en bakomliggande orsak till många och långa sjukskrivningar vilket 
Försäkringskassan har uppmärksammat. Inom ramen för regeringsuppdraget att 
jämställdhetsintegrera verksamheten genomfördes under 2014 ett pilotprojekt i Karlstad för 
att ta fram ett metodstöd för att upptäcka våldsutsatthet som orsak till sjukskrivning. 
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Metodstödet vänder sig till handläggare inom Försäkringskassan, och är tänkt som ett stöd i 
att våga fråga om våldsutsatthet och hjälpa våldsutsatta att få rätt stöd och rehabilitering.  
 
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll sa vid Jämställhetsdagarna i Malmö i början av 
2016 om Försäkringskassans arbete (Regeringskansliet, 2016b): 
 

– Att mäns våld mot kvinnor angår hela välfärdssamhället är inte bara sant utan 
också helt centralt för att kunna se och göra något åt problemet. Jag lyfter särskilt 
Försäkringskassan som utifrån sitt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering 
har börjat ställa strukturerade frågor till sjukskrivna kvinnor om våld i nära 
relationer. Beräkningar från Socialstyrelsen visar att det kan röra sig om så många 
som 11 000 kvinnor där sjukskrivningen på ett eller annat sätt hänger ihop med våld 
i nära relationer. Genom att upptäcka våldet kan Försäkringskassan både hjälpa 
dessa kvinnor och sätta in rätt resurser och på ett mer effektivt sätt se hela bilden 
bakom en sjukskrivning. 

 
Arbetsplatser är den arena där majoriteten av de vuxna befinner sig till vardags. Ur 
arbetsgivarperspektiv går det att göra mycket när det gäller att upptäcka om anställd är utsatt 
för våld eller hot om våld såväl i arbetet som utanför arbetet. Det kan behövas finnas 
handlingsplaner för situationer när någon på arbetsplatsen är utsatt för våld eller när man 
misstänker att någon är en våldsutövare. Det kan handla om att som arbetsgivare upptäcka 
och fråga de anställda om de är utsatta för eller riskerar bli utsatta för våld i nära relationer. 
Då behövs också beredskap för och planering för vad som ska göras om våldsutsatthet 
upptäcks. Ur ett arbetsgivarperspektiv kan detta leda till att bakomliggande orsak till ohälsa 
och långtidssjukskrivningar hos anställda avslöjas. Både att själv utsättas för våld och att 
bevittna att någon närstående utsätts kan påverka arbetsförmågan under hela livet. Det är 
möjligt att personen aldrig sökt behandling för de psykiska konsekvenserna av sina 
upplevelser. Både pågående våldsutsatthet och erfarenhet av våldsutsatthet från barndomen 
påverkar alltså arbetsförmågan i vuxen ålder. (SOU 2015:55, 2015) 
 
Internationella strategier 
Sverige har ställt sig bakom internationella överenskommelser som handlar om att värna om 
de mänskliga rättigheterna. FN:s världshälsoorganisation, WHO, har sedan 2002 klassat mäns 
våld mot kvinnor som en prioriterad fråga i folkhälsoarbetet (Dahlberg & Krug, 2002). En 
deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs av FN 1993 (United Nations, 1993). 
Barns rätt till en uppväxt utan våld formulerades av FN 1989 i konventionen om barnets 
rättigheter (barnkonventionen) (United Nations General Assembly, 1989). I konventionen 
betonas staternas ansvar att vidta åtgärder för att skydda varje barn mot alla typer av fysiskt 
och psykiskt våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande. I FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (CRPD) konstateras att kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning ofta är utsatta för större risk, både i och utanför hemmet, för våld, skada 
eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande (United 
Nations, 2016). Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att skydda 
personer med funktionsnedsättning, såväl inom som utom hemmet, mot alla former av 
utnyttjande, våld och övergrepp (Artikel 16:1) (Utrikesdepartementet, 2008).  
 
Också inom det europeiska samarbetet har överenskommits om att förebygga och bekämpa 
våld i nära relationer. Europarådet antog år 2011 konventionen om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen). Sverige 
ratificerade denna i maj 2014 och den trädde i kraft i november samma år. Istanbul-
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konventionen omfattar alla former av våld mot kvinnor, men parterna uppmuntras att tillämpa 
konventionen på alla som utsätts för våld i hemmet (artikel 2) (Council of Europe, 2011). I 
konventionen finns bestämmelser om brottsoffers rätt till stödtjänster såsom t.ex. skyddat 
boende (artiklarna 19, 20 och 22) samt om förebyggande arbete i form av 
behandlingsprogram för våldsutövare (artikel 16). Äldre personers utsatthet och beroende har 
uppmärksammats såväl av FN som WHO och International Network for the Prevention of 
Elder Abuse (INPEA). De två senare organisationerna antog 2002 en gemensam deklaration 
mot våld mot äldre, den s.k. Torontodeklarationen. Till skillnad från definitionerna av våld 
mot kvinnor som antagits inom ramen för FN och Europarådet specificerar 
Torontodeklarationens definition av våld mot äldre att det ska finnas en förtroenderelation 
mellan den äldre personen och den som utsätter denna för våld (NCK, 2016c; Socialstyrelsen, 
2013). 
 
Summering 
Våld är ett problem på såväl global som lokal nivå och i dess närvaro uppkommer allmänna, 
politiska och professionella bekymmer och sakfrågor på grund av den negativa inverkan på 
hälsa och välbefinnande som följer av våldsutövande. WHO har identifierat våld som ett 
folkhälsoproblem (Dahlberg & Krug, 2002; WHA49, 1996). Primärpreventivt arbete mot 
mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ovanligt (Hensing, 2004; SOU 2015:55, 2015). 
Situationen har dock förbättrats. I den svenska debatten har våld i nära relationer fått en 
alltmer framskjuten plats, se Mattsson (2013). Forskningsfältet beskrivs som gediget 
(Smirthwaite & Holmberg, 2014). Det feministiska och strukturella perspektivet har genom 
regeringens nya förslag till strategi och handlingsplan (2016) åter kommit i fokus 
(Regeringen, 2016a). Introduktionen av ett folkhälsoperspektiv på våld har bidragit till fortsatt 
uppmärksamhet på området och mer resurser ställt till förfogande. Samtidigt för 
folkhälsoperspektivet med sig en strängare syn på vad som kan bedömas som tjänliga 
åtgärder, genom sin starka anknytning till ett statistiskt evidensperspektiv på praktiken, EBP 
(Evans, 2010).  
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Ingående organisationer i samverkan mot våld i nära relationer 
 
Kapitlet innehåller presentation av organisationer ingår i samverkan mot våld i nära relationer 
i Nordöstra Skåne. Länsstyrelsen, polismyndigheten och åklagarmyndigheten ingår inte i 
denna studie, men är viktiga aktörer i sammanhanget varför dessa också presenteras 
inledningsvis. Övriga aktörer presenteras genom sammanfattande redogörelser av vad som 
framkommit i denna studie. 
 
Länsstyrelsen Skåne 
Länsstyrelsen i Skåne arbetar med att motverka våld i nära relationer på uppdrag av 
regeringen (Länsstyrelsen Skåne, 2016). Uppdragen är Samordningsuppdraget, Kunskaps- 
och metoduppdraget samt Hedersrelaterat våld och förtryck. Inom ramen för kunskaps- och 
metoduppdraget har utbildningar i metodverktyget FREDA (Socialstyrelsen, 2014b) och om 
könsstympning genomförts. Länsstyrelsen fördelar även utvecklingsmedel, arrangerar 
konferenser och utbildningsdagar inom ramen för uppdraget. Länsstyrelsen Skåne är 
sammankallande i samverkansgruppen mot våld i nära relationer i Skåne län. I bilaga till 
överenskommelsen finns en schematisk översikt utifrån ett klientperspektiv som beskriver de 
myndighetskontakter en våldsutsatt kvinna kan behöva ha (Länsstyrelsen i Skåne et al., 2015).   
 
Polisen Region Syd 
Polisen ingår i samverkansgruppen som nämnts ovan och det finns även samarbetsavtal på 
lokal nivå med kommunerna i form av Glöden & Flamman, en samverkan som främst 
involverar arbetet med unga och där fältsekreterare är samarbetspartners. På kommunnivå och 
i närtid när det gäller mäns våld mot kvinnor så framgår av intervjuerna att de som möter 
kvinnorna har varierande erfarenheter, där det både förekommer att poliser håller löften om 
att informera när mannen släpps och bryter givna löften. Löften lämnade till såväl den utsatta 
kvinnan som till socialtjänsten. Region Syd har utvecklat ett metodverktyg för riskbedömning 
för bedömning av våldsutövare (Mellgren, Svalin, Levander, & Torstensson Levander, 2012; 
Mellgren, Svalin, Levander, & Torstensson Levander, 2014). Detta verktyg har inte 
omnämnts i denna studies intervjuer när deltagare berättat om erfarenheter av polisens arbete. 
 
 
Åklagarmyndigheten 
Åklagarmyndigheten ingår i samverkansgruppen. Riksåklagaren gav år 2014 ut en skrift där 
inledningsvis fem kriminalpolitiska utmaningar beskrevs (Åklagarmyndigheten, 2014). Våld i 
nära relationer och sexualbrott var den andra av dem som nämndes. Myndigheten har ett 
utvecklingscentrum i Göteborg som arbetar med utveckling av lagar och metoder inom våld i 
nära relationer. Detta har tagit fram handböcker för handläggning av brott och det finns 
sådana för fridskränkningsbrotten (Utvecklingscentrum Göteborg, 2006a), hedersrelaterat 
brott (Utvecklingscentrum Göteborg, 2006b) samt för andra brott som förekommer vid våld i 
nära relationer. Vi har inte haft tillfälle att intervjua någon från åklagarsidan. I intervjuerna 
med professionella i kommunal verksamhet som arbetar med barn så framkom missnöje med 
att åklagaren numera lägger ner mål även där erkännande finns.  
 
 
Försäkringskassan, FK 
Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. 
Särskilt föräldraförsäkringen, men även havandeskapspenningen, har haft en klar 
jämställdhetsaspekt (Olsson, 1993). År 2013 lanserade FK en plan för 
jämställdhetsintegrering i verksamheten som svar på ett av regeringen givet uppdrag (FK, 
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2013b). I svaret konstaterar FK att det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra berör Försäkringskassans verksamhet. Som ett led i fullföljandet av 
regeringsuppdraget tar FK fram utbildningar, dels en grundläggande webbutbildning om 
jämställdhetsintegrering, dels tre lärarledda utbildningar inom jämställdhetsområdet. En av 
dessa tre är ”mäns våld mot kvinnor” (FK, 2015). Säkerhetsstaben vid FK tog ganska 
omgående fram ett stöddokument för åtgärder vid våld i nära relationer avseende 
Försäkringskassans personal (FK, 2013a). FK har även tagit fram metodstöd för handläggare 
(FK, 2014). Metodstödet ger stort utrymme för handläggares egna avgöranden men innehåller 
samtidigt formuleringar om att det är bra att ställa frågan om kvinnas utsatthet återkommande 
eftersom det kan vara första gången någon frågar henne om våldsutsatthet. Exempel på 
alternativa sätt att ställa de rutinmässiga frågorna ges samt vilken information som 
handläggaren kan ge kunden. Här nämns att kunden kan informeras om att hennes rätt till 
ersättning inte påverkas av våldsutsattheten. Däremot kan det hen berättar göra att hon får rätt 
rehabilitering. FK vill att frågan ställs till alla men lämnar tillfälle och sätt att ställa frågan 
upp till handläggarens avgörande. Det ges flera exempel på hur handläggaren på olika sätt kan 
ge kvinnan möjlighet att börja prata om en eventuell utsatthet för våld. 
 
Försäkringskassan har på nyligen åter markerat sig inom området arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor (Nordebo, 2016). Kassan ser sig som en viktig aktör för att synliggöra mäns våld mot 
kvinnor som en bakomliggande faktor till ohälsa. Därför finns nu inom FK två utbildningar 
som riktar sig direkt till området. FK har framfört att är det rimligt att anta att kassan 
handlägger omkring 11 000 fall årligen som rör sjukskrivning, rehabilitering eller 
aktivitetsersättning relaterat till misshandel, grov kvinnofridskränkning och olaga hot mot 
kvinnor (FK, 2016b).  
 
I den här kartläggningen har förutom stödet till långtidssjukskrivna, stödet till ungdomar som 
kan bli aktuella för eller som uppbär aktivitetsersättning varit i fokus. Aktivitetsersättning är 
en ersättning för den som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett 
år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Unga personer som måste förlänga 
sin skolgång på grund av en funktionsnedsättning kan få aktivitetsersättning under den tid 
som skolgången varar. Ersättningen kan som längst kan som längst beviljas för tre år i taget 
till personer i åldern 18 till 29 år. En fylligare och mer exakt beskrivning finns i (FK, 2016a). 
Riksrevisionen granskade nyligen systemet med aktivitetsersättning och fann att syftet med 
ersättningen inte uppnås (Riksrevisionen, 2015). FK gjorde inte tillräckligt för att sätta in 
insatser och följa upp dem, skrev revisionen. 
 
Vid intervjuerna fokuserades inledningsvis på vad informanterna beskrev som förebyggande 
insatser. Vilka pågående och planerade insatser hade de kännedom om och vilka idéer hade de 
om vad som behövdes eller kan göras? Förebyggande arbetet beskrevs då som att jobba med 
normer och attityder i skola och arbetsliv, värderingar och kompetensinsatser för de som 
jobbar med människor, samt att fånga upp tidiga signaler. Bland de tre chefer som 
intervjuades inom Försäkringskassan fanns en spridning gällande om förebyggande insatser 
låg inom FKs uppdrag eller ej. Det rådde dock enighet om att en förebyggande del fanns i 
arbetet gentemot de egna medarbetarna i form av kompetensutredning, där en checklista följs. 
Vidare berättades att på arbetsplatsträffarna, APT, fanns en ständig punkt som handlar om 
jämställdhet, mångfald och våld i förhållande till arbetet mot kund.  
 
När det gällde att ställa fråga om våld, så framfördes vid intervjun av chefer att FKs 
handläggare inte har den relation som krävs och att det är mycket telefonkontakt. Något som 
gör att det även där signal om våld ges så är det svårt att ta fram. Det finns begränsningar i 
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vad som kan göras. De sades att FKs utredning kräver klara svar, något som medför en 
konflikt (i förhållande till att förebygga våld). En av de intervjuade hade, som handläggare, 
gått utbildning om våld och hade uppfattningen att det handlat om att våga ställa frågor om 
man ser signaler. Det var dock bättre att fråga en gång för mycket än en för lite. Det noterades 
att detta handlade om att det fanns en impuls, vilket sågs som jämförbart med problematiken 
omkring alkohol- och narkotikamissbruk. Fråga ställdes om hur man lyfter dessa frågor och 
om alla skall behandlas lika genom att de skall få frågan.  
 
Det noterades även att utredningar enligt SASSAM (se nedan) inte genomförs i samma 
utsträckning och att FKs utredande personal inte rehabiliterar utan skall se till att någon annan 
gör det. Det framfördes att utifrån SASSAM finns möjlighet att fråga om förekomst av våld. 
Men det antogs att handläggarna inte regelmässigt tog till vara den. Det krävs att impuls finns 
för att handläggarna skall gå till att fråga, antogs det. Frågan ställdes även om vad göra av det 
om det framkom att någon var utsatt för våld? Vem skall jag lämna över till och vad kan jag 
lämna över? Cheferna antog att handläggarna har en bättre bild av hur det kan hanteras. Inom 
gruppen fanns dock erfarenhet från tidigare arbete i kommunal verksamhet av att om den 
utsatta personen samtycker till att sekretess bryts så har personen ofta redan själv tagit kontakt 
med andra. Samma gällde de som har skyddad identitet, även då var andra redan igång, enligt 
den intervjuades erfarenhet. Det uppfattas ändå som svårhanterligt att exempelvis hänvisa till 
kvinnojourer eller på annat sätt ge råd. Detta då kunden kan uppfatta det som en kränkning av 
den personliga integriteten och även att FKs personal kan göra misstolkningar och/eller 
uppfattas som påträngande. 
 
I arbetet med personer med funktionshinder-diagnos ges ett annat spektrum för att ställa 
frågor menades det. Samtidigt så innebär det att telefonkontakt överväger konsekvenser som 
att det inte går att se om någon ljuger vid den typen av samtal. Det är dessutom inte ovanligt 
att kommunikationen går via ombud, vilket kan försvåra kommunikationen. Många av 
kunderna med funktionshinder är ensamstående. Här antogs det att kan finnas våld mot 
personliga assistenter. När det gäller handikappersättningen så tittas det inte alls på förekomst 
av våld. Aktivitetsersättningen berör ett stort spektrum, men det är inte FKs primära uppdrag. 
Att upptäcka våld ansågs vara förhållandevis lättare inom sjukförsäkringen, då vanligtvis via 
intyg från läkare. Det senare kan tillsammans med samtal med kund göra att man lägger ihop. 
Det primära målet är dock tillbaka till arbete.  När det gäller de längsta sjukfallen, som utgör 
17-18% av ärendemängden, kan man få en känsla i kartläggningsuppdrag. Där kan våga fråga 
hjälpa. Men våld är inte i fokus och samma sak gäller numera droger/alkohol som tidigare var 
mycket på tapeten.  
 
Chefer, som deltog i studien, sa sig uppleva påverkan av en pressad situation med ett svårt 
rekryteringsläge när det gällde handläggare för FK i hela Sverige. Uppdraget är att utreda om 
man har rätt till försäkring och FK är en ekonomisk institution snarare än en social, sas det. 
Att ställa frågan om våld rätt ut kan vara kontraproduktivt. Det kan finnas tabu från kund. En 
svårighet vid hembesök är att alla är med. Det är även svårt att urskilja en dominans från 
kontroll som är kopplad till våld. Samtidigt konstaterades att ju fler vi frågar, ju fler svarar ja. 
 
Bland cheferna var det känt att för arbetet gentemot personalen fanns checklistor/rutiner. En 
intervjuad hade dock ännu inte fått anledning att ta upp det. En annan hade inte hamnat där 
checklistorna kommit till användning utan det har handlat om mer allmänna frågor. Den tredje 
kunde bara dra sig till minnes ett tillfälle och det var för lång tid sedan. Då fanns inte 
checklistorna och man kom inte vidare i ärendet. För den egna personalen fanns möjlighet att 
få remiss till företagshälsovården, FHV, alternativt få ett för chefen anonymt besök hos FHV. 
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I den egna lokala interna processen tillämpades vid tre korta sjukfall (inom en viss tidsperiod) 
att samtal erbjöds. Individuella enskilda samtal hölls med medarbetarna varje månad av en av 
cheferna, men en annan av dem hade inte detta upplägg 
 
På handläggarnivå framkom att det fanns kännedom om att det fanns policydokument rörande 
förebyggande av våld och erfarenhet av att det pratats om dem. Dokumenten beskrevs som 
nya och området uppfattades som svårhanterligt. Uppfattningen var att fråga om våld kunde 
ställas i samband med SASSAM-kartläggning. Samtidigt medförde belastningen på 
verksamheten att denna typ av kartläggning inte kom till lika mycket användning som 
tidigare. SASSAM står för ‘Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad 
rehabilitering’ och har utarbetats och testats inom FK i en process där även vetenskaplig 
rådgivning ingått (FK, 2016d). Kartläggningen dokumenteras på en blankett som är upplagd 
som en matris av öppna frågor i form av ett antal fält, varav ett är hinder inom området 
sociala förhållanden (FK, 2016e). Metoden är främst inriktad på att bedöma rätten till 
ersättning, behovet av rehabilitering samt ställningstagande till samordnade 
rehabiliteringsinsatser. Metoden förutsätter ett personligt möte med individen under 
strukturerade former. SASSAMs metodhäfte nämner inte våld uttryckligt, däremot missbruk, 
utan använder ett allmänt uttryck påfrestande sociala förhållanden. En omorganisation för tre 
år sedan medförde att SASSAM mer sällan kommer till användning. Istället arbetar 
handläggaren med initial behovsbedömning, IBB och löpande behovsbedömning, LBB och i 
huvudsak sker kontakten över telefon. Målet med förändringen var att tidigt identifiera 
personer med behov av stöd och samordning. Modellen har utvärderats av FK och den har 
inte påverkat sjukfallens längd, däremot gett en kostnadsökning sett till 90-
dagarsbedömningarnas utfall (FK, 2016c). Det nya arbetssättet innebar ett avsteg från 
likabehandlingsprincipen, som tidigare tillämpats, till förmån för principen att rätt person får 
rätt åtgärd i rätt tid. Utvärderingen ger dock vid handen att sjukfallslängden inte har 
signifikant påverkats av det nya arbetssättet. Variabeln kön förekommer såvitt vi kunnat se 
enbart i samband med test av om demografisk variation kan ha varit sådan att den använda 
skattningsmodellens antaganden inte håller.  
 
Några av handläggarna efterlyste gemensamma utbildningar med socialtjänsten. Andra 
menade att ett ökat samarbete, snarare än utbildning, var något som efterlystes. Det efterlystes 
att få ett ansikte på den person som ärenden rörande våld skulle kunna lämnas över till. En del 
handläggare uttryckte att där var för många särintressen att ta hänsyn till. Bland de positiva 
erfarenheterna återfanns att socialtjänstens budgetrådgivare har varit och informerat på FK. 
Den ekonomiska situationen påverkar sjukskrivningen, menades det. Skuldsanering var 
möjligen en väg att bryta fortsatt sjukskrivning. En handläggare framförde att ekonomiskt 
våld är nog jättevanligt, frågan är om man ser det. I detta sammanhang framfördes också att 
kollen av gode män har blivit bättre. Men ärendet hamnar hos kommunen även om FKs 
personal kan vara de som upptäcker oegentligheter. Det framfördes att i 
samordningsuppdraget ligger att kartlägga, informera och lotsa, men FKs handläggare har inte 
själva verktygen eller ”kontakten” som kan föra ärendet vidare. 
 
Arbetsgivaren sågs av handläggarna som en viktig resurs. Som handläggare försöker de 
påverka läkare/arbetsgivare att uppmärksamma att den här personen behöver samtalskontakt, 
någon att prata med. Det fanns en osäkerhet om det krävdes medgivande från den enskilde i 
sådana fall.  
 
Det fanns bland handläggarna kännedom om att FKs internutbildningar utvärderas. Många 
anställda har varit i verket sedan 70-talet, då FK organiserade grundutbildningen centralt. Då 
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var utbildningen uppdelad i två delar. Uppdraget har ändrats mycket sedan dess. För tio år 
sedan kom samordningsuppdraget och SASSAM. Omorganiseringen för tre år sedan 
medförde IBB, initial behovsbedömning och LBB, löpande behovsbedömning. Det mesta 
utredningsarbetet sker genom telefonutredning. Målet är att få den försäkrade åter till arbete. 
Den processen påverkas starkt av arbetsmarknadsläget. I fokus är samtidigt om 
arbetsförmågan påverkas av sjukdom och i så fall i vilken utsträckning. Det är den legitima 
frågan.  
 
När det gäller frågan om våld i nära relationer och hur det hanteras på den egna arbetsplatsen 
så sades det att ingen handledning ges i relation till vad en som handläggare varit med om. 
Handläggaren har månadssamtal med chefen. Vid dessa har chefen en agenda när de kommer 
in, att fånga in tidigare sjukfall inom kassan. Det sker en avstämning efter sex månaders 
anställning, men intrycket är ingen bryr sig, de stämmer ej av. 
 
Efter paus berättar en av de intervjuade att denne varit iväg och slått upp i datasystemet och 
hittat en webb-baserad internutbildning med trettio minuter om kännedom om Hur göra när 
kollega varit utsatt för våld i nära relationer. Handläggarna deklarerade att de hade goda 
erfarenheter av FKs webbutbildningar. 
 
En särskild intervju gjordes med en person som arbetade som personlig handläggare inom ett 
samordningsprojekt, AFFE, där FK är projektägare. Projektet riktade sig till ungdomar var 
eller kunde vara aktuella för aktivitetsersättning men också de som inte har någon ersättning 
alls. Femtioåtta personer har varit inskrivna och personer med psykiska diagnoser övervägde. 
Avsikten med projektet var att hjälpa personerna till anställningar, till arbete med stöd från 
Arbetsförmedlingen. Ett projekt som hade föregått AFFE och som var riktat till ungdomar 
med LSS-beslut, som uppbar aktivitetsersättning och som hade varit ute i daglig verksamhet 
under lång tid och kanske gjorde ett jobb, eller vad som kunde jämställas med ett jobb dock 
utan att de hade lön, hade bedömts vara gynnsamt och man ville se om det även gick att göra 
något för personer som var i en liknande position men som inte hade något LSS-beslut. Vid 
uppföljning i nuläget, efter tre år, var 40% i arbete eller studier. Projektet skall dock läggas 
ner sista december 2016.  
 
När det gäller utsatthet för våld, så uppgav informanten att det får man sällan reda på. 
Däremot ställs fråga till ungdomarna om de har kriminalitet med sig i sin historia. Detta för 
att ungdomen ju kan ha planer på att få arbete inom en verksamhet där det krävs att utdrag ur 
belastningsregistret kan uppvisas. Att ställa fråga om utsatthet för våld i nära relationer kräver 
enligt informanten djupare kontakt för att det skall komma fram. Ungdomen kan annars 
försöka att hålla det dolt. Informanten berättade att hen läst om att personer i målgruppen varit 
utsatta, och utsattheten har diskuterats mer allmänt vid samarbete med socialtjänsten. I samtal 
med arbetsförmedlare, som jobbar mer tätt med ungdomen har inte heller något kommit fram 
om de klienter hen arbetat med. Orsaken kan vara att vi inriktar oss mer på det här med 
arbete, säger informanten. Informanten får frågan igen, med en förklaring om att våld kan 
både vara fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Då blir svaret att det varit en ungdom som hade 
aktivitetsersättning föreföll att ha kontrollerats av sin pappa. Handläggaren hade då försökt få 
in en annan person, typ som god man, då det framstod som att ungdomen inte haft pengar till 
lunch och även hade svårigheter att ta sig ut till platsen via allmänna kommunikationer eller 
sitt egna färdmedel på grund av att fadern kontrollerar ekonomin. Handläggaren konstaterade 
att så länge ungdomen själv säger nej till ändring är det svårt. Hen hade samtalat med pappan, 
andra kontakter runt ungdomen och med boendestödet. Samarbete har varit bra. Det har 
kallats till möte och på så sätt lyckats föra ärenden framåt tillsammans. Det har varit lätt att få 
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mötestider och klienten är alltid med. Klienten får ha en anhörig eller god man med sig. 
Skälet att projektet läggs ner är att Arbetsförmedlingen anser att det är för resurskrävande. 
Det projekt som föregick AFFE är integrerat i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. 
 
När vi besökte verksamheterna i anslutning till intervjuerna observerade vi eventuell 
förekomst av affischer, informationsmaterial och liknande som visar att organisationen 
engagerar sig mot våld i nära relationer. I Försäkringskassans lokaler, inklusive de med 
Pensionsmyndigheten och Skattemyndigheten delade utrymmen för mottagning av 
allmänheten, såg vi inte till någon information, vare sig i form av anslag, broschyrer eller 
information i visitkortsformat.  
 
 
Region Skåne  
Region Skåne är ansvarig för Skånes befolknings behov av hälso- och sjukvård. Vården skall 
ges på lika villkor. Regionen är även regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län samt skall 
göra konst och kultur tillgängligt för så många skåningar och besökande som möjligt. Sedan 
1998 har Region Skåne dessutom ett permanent uppdrag av regeringen att ansvara för den 
regionala utvecklingen i Skåne län. Inom ramen för det senare uppdraget har regionen satt 
som ett av målen att Skåne skall erbjuda livskvalitet i världsklass. Region Skåne  
 

• har övergripande policy mot våld i nära relationer mellan vuxna samt ett 
handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa.  

• samverkar regionalt med Polismyndigheten i Skåne, Åklagarmyndigheten, 
Kriminalvården, Kommunförbundet Skåne, samt Länsstyrelsen i Skåne län 
(Region Skåne, 2010) 

• har pågående utvecklingsarbete med journalsystemen för att öka patientsäkerheten 
och uppföljningsmöjligheterna genom förbättrad journalföring av våldsutsatthet 
(Nyberg, 2015).  

• utvecklat och spritt Genushanden© (Nyberg, 2015; Skurups Vårdcentral, 2016). 
• bedrivit projekt på tema Våga fråga med fokus på professionellas trygghet i 

samtalet och vad göra vid jakande svar. Fokus i projektet har varit på samverkan 
med andra aktörer, som socialtjänsten. Broschyr i ämnet är under spridning. 
 

Genushanden© är ett metodredskap som utvecklats för att bryta med tidigare arbetssätt, som 
uppenbarligen inte väsentligt bidragit till att våldet minskat, genom att uppmana 
professionella att göra tvärtom och reflektera över huruvida könsstereotyper inverkar på vad 
det frågas om och till vem fråga ställs. Spridning av metodredskapet skedde i samverkan med 
Försäkringskassan. Verktyget, som varit genomgående inslag i regionens utbildningar av 
genusambassadörer och rehabiliteringskoordinatörer, har fått nationell spridning bl.a. via 
Jämställ.nu och Sveriges Kommuner och landsting, SKL. 
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Regionens riktlinjer för hot och våld fastställdes år 2012 (Region Skåne, 2012). De innehåller 
inget särskilt omnämnande av våld i nära relationer. På del av regionens webb som riktar sig 
till offentlig och privat vårdpersonal betonas personalens roll som de som ofta, direkt eller 
indirekt, möter personer som är utsatta för våld i nära relationer (Region Skåne, 2016). Sidan 
har länkar till resurser som SKL, NCK och Socialstyrelsen. Utifrån sitt uppdrag inom vård 
och hälsa beslutar regionen övergripande om vården och samordnar även den offentligt 
finansierade sjukvården i Skåne, som utförs av både privata och offentliga verksamheter. I 
rapporten har vi valt att beskriva dessa i samband med kartläggningen av lokala 
organisationer, alltså på kommunnivå. Regionen har också samordnat vissa verksamheter med 
kommuners, exempelvis i form av familjehus, där mödravård, barnavård, social rådgivning 
och förskola finns samma lokaler och arbetar i team, se Lindskov (2011). Samarbetet på lokal 
nivå presenteras nedan i avsnittet om kommunerna. 
 
En intervju genomfördes med en utvecklare på Ledning och stab inom Regionen. I den rollen 
har informanten sett ett behov av att utveckla Regionens arbete rörande våld i nära relationer, 
en insikt som kom redan när hen arbetade på sin tidigare position inom organisationen. 
Erfarenheten därifrån var att det inte pratades med patienten om våld i nära relationer, frågan 
berördes inte. Eftersom hen var intresserad av hur det såg ut i andra delar av verksamheten så 
ställde hen frågor till ett annat team om hur de gjorde. Svaret var att inte heller de gjorde det. 
Ett av skälen som gavs var att det inte fanns några insatser inom det området i den egna 
organisationen. Erfarenheten hen gjort är att där det pratas om våldsutsatthet och våld i nära 
relationer kan det bli en annan effekt av de insatser man gör, men också att en förståelse kan 
uppstå om varför man inte kommer vidare. Som förebyggande arbete ser hen i första hand 
sådant som sker i förskola och skola. Inom Vuxenpsykiatrin handlar det om anhörigarbete, 
inklusive att samtala med barn som är anhöriga till patienter. När det gäller samarbetspartners 
så har hen goda erfarenheter av kontakten med Kriscentrum i Kristianstad. Kontakten sker då 
alltid med patientens samtycke. Hen har även haft bra samarbete med nätverket för placering i 
skyddat boende utanför kommunen. Kontakten förmedlades då via en anställd inom 
socialförvaltningen. Hen har börjat ett samtal med samordnare mot våld i nära relationer inom 
Kristianstads kommun om att skapa ett nätverk för att dela kunskap om vad som finns inom 
den egna organisationen och hos samarbetspartners. Utvecklaren uttryckte under intervjun 
förhoppningen att kännedomen om Genushanden© och användningen av dess metodik skulle 
få större spridning inom organisationen. 
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I de lokaler vi besökte i samband med intervjun av utvecklaren fanns broschyrer och annat 
material som berörde området råd och stöd vid våld i nära relationer. Vid intervjun framgick 
att en del av materialet beställts och lagts ut av utvecklaren.  
 
 
Samordningsförbundet Skåne Nordost, SFSNO 
År 1993 inleddes FINSAM, en försöksverksamhet för finansiell samordning av 
socialförsäkringens och hälso- och sjukvårdens resurser (Hammarsköld, 1997). Försöken 
startade med syfte att reducera antalet sjukskrivningsdagarna och genom tidigare vård och 
rehabiliteringsinsatser minska kostnader i sjukförsäkringen och använda utrymmet för att 
bygga ut hälso- och sjukvården. Elva år senare stadfästes ordningen genom lagen om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet arbetar med att 
utveckla nya former för organisation och arbetssätt mellan myndigheterna. Förbundet 
finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet. 
Utvecklingsarbetet inbegriper såväl etablerandet och vidmakthållande av en 
samverkansstruktur, som olika projekt och insatser för enskilda. SFSNO har även tagit 
initiativ till kompetenshöjning för yrkesverksamma genom finansiering av riktade 
utbildningar i förvaltningsrätt, socialförsäkringsrätt och lösningsfokuserat arbetssätt.   
 
Inom ramen för SFSNO togs initiativ att söka medel för den här redovisade kartläggning. 
Förbundet är också initiativtagare till en kommande konferens om förebyggande arbete i 
Skåne Nordost. Av intervjuerna har framgått att SFSNO försökt att utveckla verksamheten i 
riktning mot inkludering även av förebyggande insatser. Modellen verkar ha en strukturell 
släktskap med ovan nämnda Genushanden© genom att guidas av frågan hur göra 
annorlunda? Tankar på förebyggande arbete har aktualiserats bland annat i samband med 
avslöjandet av ett omfattande övergrepp mot barn i förskolan i Kristianstad. Mål som 
diskuteras i gruppen är att bygga nätverk som fokuserar på arbete mot våld i nära relationer, 
så att kännedomen om vem man (yrkesverksamma, våldsutsatta, de som bevittnat våld och de 
som utövat våld) skall vända sig till sprids och hålls levande i organisationerna. Det är viktigt 
att de enskilda utvecklar förtroende för de professionella och att de professionella utvecklar 
förtroende för sig själva och varandra, för att möta upp svaren på frågan om våldsutsatthet och 
säkra att stödjande insatser erbjuds den som vågar berätta. 
 
Inom styrgruppen ser man stora utmaningar framöver. Dels att kunna främja utveckling i 
riktning mot att frågan om våld ställs till alla och att se till att det finns stöd att erbjuda, dels i 
anslutning till de nyanlända där man hittills bara varit ute i kvinnogrupper, men där 
informationen också behöver höras av männen. En erfarenhet som gjorts är att en positiv 
inställning till jämställdhet minskar våldet och att det behövs arbete från låg ålder för att 
motverka att våldet bagatelliseras. 
 
SFSNO har sin lokal i ett så kallat kontorshotell. Material om stöd och råd för våldsutsatta 
fanns inne på det egna kontoret, men vad vi kunde se inte i de gemensamma utrymmena. 
 
 
Lokal nivå, kommunerna, inledning 
År 2007 gav regeringen inom ramen för sin handlingsplan (Regeringen, 2007/08) uppdrag till 
Socialstyrelsen att effektivisera kommunernas arbete mot könsrelaterat våld. Det innebar en 
bl. a en skärpning av kraven på kommunernas kvinnofridsarbete. De i kartläggningen 
ingående kommunerna kan sägas ha varit relativt försigkomna när det gäller handlingsplaner 
på området våld i nära relationer. Av Socialstyrelsens och Länsstyrelsernas lägesbeskrivning 
framkommer att år 2005 hade flertalet av Skånes 33 kommuner inte handlingsplaner för 
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kvinnor som utsatts för våld. Samtliga kommuner som ingått i kartläggningen hade då 
handlingsplan i någon form. Hässleholm hade plan antagen av Socialnämnden/motsvarande. 
Bromölla, Kristianstad, Osby hade plan, den var dock inte politiskt antagen. Östra Göinge 
hade plan, uppgift saknades om huruvida den var politiskt antagen eller ej. Kommunerna har 
vad som framstår som ett tätt samarbete för att nå effektivt inom områden som berör våld i 
nära relationer. I några fall ingår alla kommuner, i andra fall är det ett urval och i bägge fallen 
kan det förekomma att även kommuner utanför Skåne Nordost-samarbetet ingår. Som 
exempel kan nämnas den formaliserade arbetsgången Lots (Östra Göinge kommun, 2016d) 
och Kriscentrum (Kristianstad kommun, 2016d). Nedan beskrivs översiktligt och med fokus 
på personer i så kallad arbetsför ålder, 18 till 65 år, hur kommunernas arbete mot våld i nära 
relationer utvecklats på kommunnivå. Förfarandet medför viss upprepning, men har valts för 
att ge en bättre bild av likheter och olikheter i utformning av insatser som senare tiders krav 
på likvärdighet i och miniminivå på insatserna för våldsutsatta och mot våldet gjort 
obligatoriska för kommunerna. Förfarandet innebär också att de delar av kommunernas stöd, 
rådgivning och andra insatser som riktas till åldrarna runtomkring, dvs. barn, unga och äldre 
inte belyses i proportion till den omfattning som dessa har i relation till gruppen 18-65 år. Här 
redovisas även delar av den lokala samverkan med Region Skåne. 
 
 
Bromölla  
Bromölla kommun är en befolkningsmässigt liten kommun med cirka 12 500 invånare. Av 
dem bor omkring 7 800 i centralorten. Det betyder också något för enheternas, såsom IFOs 
storlek och möjligheterna till specialisering. Det finns ingen särskild enhet/grupp eller 
verksamhet som riktar sig till målgruppen kvinnor som utsatts för våld. Alla i 
socialsekreterargruppen kan komma att möta och arbeta med kvinnor som utsatts för våld. 
Vid behov av spetskompetens köps den från andra kommuner.  
 
År 2005 beslutade kommunstyrelsen i Bromölla att inrätta en handlingsplan för att bekämpa 
mäns våld mot kvinnor (Saxo, 2005). Vi har inte kunnat få fram uppgift om och i så fall när 
den uppdaterats. Kommunen är med i kommunövergripande samarbete i form av Kriscentrum 
i Kristianstad samt inom Familjerådgivning. Vidare har kommunen avtal med 
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer (Kompetenscentrum, 2016). På dagtid finns 
socialsekreterarjour för ärenden som inte kan vänta och det finns även en jourlägenhet 
(hemlig adress). På övrig tid nås socialjouren via 112 eller via Räddningstjänstens 
larmcentral. På kommunens webb finns en sida om Våld i nära relationer som kortfattat 
beskriver att det går att vända sig till socialkontoret för att få stöd och rådgivning.  För den 
som vill veta mer finns telefonnummer och länkar listade. Överst på listan står Kriscentrum 
Kristianstad (Bromölla kommun, 2016b). En samverkansöverenskommelse mellan 
kommunen och Polisen är under framtagande (Kommunstyrelsen, 2016). I den beskrivs bl. a. 
samverkans-forum Glöden & Flamman, inriktning i arbetet med våld i nära relationer samt 
brottsförebyggande arbete riktat till barn/unga. Handlingsplaner mot hot och våld finns inom 
skolan (SBKF, 2016). Det finns program med kostnadsfria föräldraträffar på tema Alla barn i 
centrum, ABC och Älskade förbannade tonåring (Bromölla kommun, 2016a). Det egentligen 
förebyggande arbete mot våld i nära relationer som bedrivs är i nuläget riktat mot åldrarna 0-
18 år. 
  
Vid intervjuerna uppgavs att inom skolan arbetas det utifrån målsättningen att eleverna skall 
må bra, det skall inte bli något våld. Det finns handlingsplaner framtagna. Dessa gås igenom 
årligen. Inom socialtjänsten används FREDA-instrumenten. Alla får frågorna.  Vid jakande 
svar så används djupare instrument för att kartlägga fara. I kommunen finns en fritidsledare 
som är på skolorna under skoltid, något som beskrevs som unikt.  
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I ASI finns frågor om våld. Extensiv användning av ASI. Poäng: Här kan man prata om 
allting, det mesta. LOB-samtal, om under 25 så får alla en tid och ett kontakterbjudande. 
Fältararbete bedrivs utanför Systembolaget, i samarbete med polis. Det finns en önskan att få 
med psykiatrin. Polisen lovar kvinnorna att meddela när mannen släpps, men meddelar sedan 
inte. Gäller att ha ”Tumme med någon polis”. Arbetsförmedlingen behöver komma in mer, de 
står långt utanför. Samverkan fungerar med barn- och mödravård, varierande i övrigt med 
primärvården. Tappar unga vuxna som ej har barn. ”Många unga vuxna män som vi behöver 
nå”.  Första linjen-mottagningen är en resurs för de som är mellan 6 och 18 år, men också för 
de som är förälder till ett barn med psykisk ohälsa. Genom dem finns en möjlighet till hjälp i 
ett tidigt skede. Kommer att komma nya rutiner när det gäller våld. Sammanställa i ett 
dokument, vad man skall tänka på. Har börjat prata om det ekonomiska våldet.  
 
Från arbetsgivarperspektiv har sambandet mellan arbetsliv och livet i övrigt fått 
uppmärksamhet och handlingsplan upprättas, åtminstone på skolsidan, efter en incident där en 
anställd sökte akut hjälp på sin arbetsplats efter att ha blivit utsatt för våld i nära relation. 
Möjligheten att kontakta personalhälsovård finns men först efter att ha talat med chefen. Inom 
socialtjänstens utbud finns också möjlighet till fem ”fria” samtal som sker utan registrering. 
 
Lokalerna i Bromölla var närmast dekorerade med affischer, broschyrer och information i 
visitkortsformat som berörde stöd och rådgivning vid våld i nära relationer. Visitkorten fanns 
möbler i korridor, som bokhyllor och bord, men även på en av de publika toaletterna. 
Affischer/anslag fanns på samtliga väggar i väntrum och reception, samt på anslagstavlor i 
korridor. 
 
Hässleholm  
Kommunen har cirka 50000 invånare varav cirka 19000 bor i centralorten. Den sociala jouren 
är stationerad i Kristianstad och kan nås via telefon. Där finns också hänvisningar till 
Vårdguiden, varav två fokuserar på barn och unga och den tredje på missbruk och beroende. 
Kommunens Socialnämnd, Omsorgsnämnd och Barn- och utbildningsnämnd samarbetar inom 
en process 3 förvaltningar med syftet att samordna de olika kompetenser och resurser som 
finns på bästa sätt, utifrån barn och ungas behov. Det övergripande samarbetet leds av en 
styrgrupp medan det operativa arbetet leds av en ledningsgrupp, Barn och utbildning, Omsorg 
och Social i Samarbete, BOSS (Jansson, 2015). Kommunen har en folkhälsostrateg. 
Kommunen har anslutit sig till Kompetenscentrum mot våld i nära relationer 
(Kompetenscentrum, 2016). Kommunen övervägde, men valde efter utredning och 
ställningstagande i Socialnämndens AU 2007, att inte anta erbjudandet att gå med i 
Kriscentrum i Kristianstad utifrån bedömningen att ett utvecklande av verksamheten hade 
större möjligheter om det skedde inom socialförvaltningens ram i integrerad form. Som 
kärnan i arbetet med integrationen framstår Familjefridsteamet, en del av verksamhetsområdet 
Vuxens öppenvård. Teamet ger stöd till personer som lever eller har levt i en nära relation 
med våld, övergrepp eller kränkningar. Kontakt kan ske anonymt och är kostnadsfri 
(Socialförvaltningen, u.å.).  Familjefridsteamet lyfts i flera av intervjuerna fram som en faktor 
som ger trygghet i arbetet med våld i nära relationer. Man vet vem man kan vända sig till och 
hänvisa till. Socialnämnden antog år 2013 en förvaltningsövergripande rutin/process för tidig 
upptäckt av våld och hot (Hässleholms kommun, 2013). 
 
Av intervjuerna framgick att förebyggande arbete sågs som kopplat till såväl promotion av 
god hälsa, jämställdhet och minskade sociala och ekonomiska skillnader som att motverka 
bilder av maskulinitet som legitimerar våldsutövning. Vidare sågs motåtgärder mot 
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patriarkalism som en del av förebyggande arbete. Ett område där det önskades mer 
förebyggande insatser var skolan, inklusive förskolan. Ett exempel som gavs på mönster som 
understödjer destruktiva idéer knutna till maskulinitet var att det inom förskolan förekom att 
när pojkar slog flickor förklarade personal det med att ”han gör det för att han tycker om dig, 
men inte vågar säga det direkt”. Ett uttryckt som användes var elevhälsan börjar i 
klassrummet. Bland insatser sågs som förebyggande fanns anhörigombud och generellt 
ekonomiskt stöd. Vikten av att vuxna som barnen har förtroende för inte backar för att ta 
samtalet med barnen när de uppfattar att där finns en risk för en negativ utveckling 
underströks. Här nämndes att forskning visat att en av de viktigaste skyddande faktorerna är 
om barnen haft en person som de känt har brytt sig om hur det går för dem. Flera av de 
intervjuade uttryckte oro för effekten av minskade resurser och ökade administrativa krav på 
lärarna. Det pekades på att ett centraliseringstänk också bidragit till en minskning av antalet 
närvarande vuxna per elev. Ett exempel som gavs var att vaktmästarna inte längre tillhörde 
respektive skola utan samlats i en central funktion. Här fanns idéer om att motverka detta 
genom att ändra tänket rörande laguppställningen, för att minska trycket på lärarna. En annan 
idé, på mer generell nivå, fanns. Den gick ut på att de nuvarande hindren för kommunerna att 
göra avräkningar på investeringar i mänskligt kapital borde hävas. Idén var inspirerad av 
Ingvar Nilssons sätt att lägga upp kalkyler för offentlig verksamhet, som baseras på frågan: 
Vad kostar det att vänta? (se SOU 2015:55, 2015)  
 
Inom kommunen arbetas det målinriktat med samverkan när det gäller både det förebyggande 
arbetet och arbetet vid upptäckt. En omarbetning av den schematiska översikten från en 
våldsutsatt kvinnas perspektiv har gjorts för att illustrera hur Familjefridsenheten genom 
lotsning kan stödja kvinnan (Elmqvist, 2016). En annan schematisk översikt har gjorts av 
vilka hälso- och sociala påfrestningar som barn som anhöriga kan komma att utsättas för samt 
vilka enheter som kan behöva möta upp, liksom vilka som arbetat med området på respektive 
enhet. Kommunens Familjefridsteam har av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, lyfts 
fram som ett lärande exempel (NCK, 2016b). NCK uppmärksammar den egenutvecklade 
checklistan för säkerhetsplanering och en utökad riskbedömning. NCK beskriver Hässleholms 
socialtjänst som varande bland de första att arbeta med standardiserade risk- och 
säkerhetsbedömningar av våldsutsatta. Handläggaren och familjeterapeuten Marie Persson, 
som tillhör Familjefridsteamet, har intervjuats och berättar att skyddet av den utsatta måste 
alltid komma i första hand. 
 
Numera används FREDA-bedömningen för att skatta risk. Dessförinnan användes en 
”importerad” modell. Hässleholm har även tagit fram en version av FREDA anpassad till 
situationer med tidspress. FREDA-frågorna kompletteras med egenutvecklade frågor om 
förövarens psykiska hälsa och andra faktorer som erfarenhetsmässigt visat sig viktiga för 
riskbedömningen.         
 
Det finns processbeskrivningar med rutiner för tidig upptäckt av våld och hot, barn som 
bevittnat våld, bistånd i form av skyddat boende, handläggning när det upptäckts att någon 
utsatts för våld respektive upptäckts som utövare av våld, för hedersrelaterat våld där 
ungdomen är över 18 år, för hämtning av personliga tillhörigheter, för ett 
kommunövergripande samarbete Kompotten som syftar till att bistå våldsutsatta kvinnor som 
bedöms behöva bostadsort, för samverkan rörande FRIDA kvinnojour samt för hantering av 
personuppgifter. 
 
Familjefridsteamet har genomfört en kartläggning av våld och övergrepp mot personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk diagnos (Elmqvist, Lindvall 
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Åberg, & Götesson, 2016). Kartläggningen finansierades genom medel från Socialstyrelsen. 
Behovet av en kartläggning framkom i samband med att personal genomgick en 
gruppledarutbildning, V.I.P., vars syfte var att öka kompetensen att förebygga att personer 
med intellektuell funktionsnedsättning utsätts för våld. Kartläggningen genomfördes genom 
att personal ombads fylla i en enkät. Det innebär att data enbart redovisar vad personal har 
kännedom om. Etiska överväganden låg bakom detta val av tillvägagångssätt. Som ett led i 
kartläggningen inventerades även forskningen på området, bland annat för att få 
jämförelsedata. Utifrån kartläggningen gjordes en beräkning som gav att 32% av personerna 
med LSS-beslut i åldersgruppen 18 till 30 år hade utsatts för någon form av våld. Det 
framkom även att det var kvinnorna som var mest utsatta. En slutsats som drogs var att det 
kan antas att sexuellt våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning är mer 
förekommande, än det är mot personer utan funktionsnedsättning. Ett annat viktigt fynd var 
att kännedomen om samverkan framstod som låg. I kartläggningen noterades att det borde 
finnas behov av samverkan samt när det var risk för att samverkan kan utebli. Att personerna 
slutar skolan var ett sådant tillfälle. 
 
När det gäller de nyfödda och minsta barnen så samverkar region och kommun inom ramen 
för Familjens Hus som har inriktningarna barnhälsovård, barnmorskemottagning och social 
rådgivning. Där finns även öppen förskoleverksamhet och temakvällar arrangeras. Delar av 
verksamheten faller inom det allmänna och långsiktigt förebyggande arbetet. Här fokuserar vi 
på två teman: upptäckt av våldsutsatt samt den sociala rådgivningen. Vid intervjuerna 
framkommer motsägande berättelser om frågan om våld ställs till alla eller inte samt när den 
ställs. Dels fanns en berättelse om att frågan ställdes rutinmässigt, dels en om att den inte 
ställdes om kvinnan kom med sällskap, t.ex. med sin man. Det framstod inte som att det i det 
senare fallet, såsom Genushanden@ kan sägas rekommendera, frågan ställdes till mannen. I 
en annan berättelse så ställdes frågan i det som kallades Mariagruppen, där samtal sker i en 
mindre grupp. I en tredje berättelse så ställdes frågan nästan alltid i samband med 
mammasamtal där kartläggning av eventuell förekomst av depression gjordes.  
 
Inom socialförvaltningen erbjuds föräldrautbildning, som ”Älskade barn” (Studiefrämjandet, 
2016). Verksamheten är en del av Barn- och ungdomssupporten, BUS, som är en öppen 
verksamhet med som omfattar samtal, gruppverksamhet för barn och ungdomar, 
föräldrautbildning, medling, med mera. Inom verksamheten förs ingen dokumentation och 
tystnadsplikt råder. Det går att vända sig dit anonymt. Det har också genomförts utbildning 
för studiehandledare i Barnkonventionen, bland som har gått ”Älskade barn”. Detta gjordes i 
samband med att 14 studiehandledare rekryterades vars bakgrund var att de invandrade från 
klan-samhällen. Studiehandledare har också utbildats för utbildningen V.I.P., som nämns 
ovan. V.I.P. är ett våldsförebyggande program i form av en strukturerad pedagogisk metod 
med inriktning för personer med intellektuella/psykiska funktionsvariationer. Syftet med 
V.I.P-programmet är att förebygga att personer med intellektuella funktionshinder utsätts för 
eller utsätter andra för våld i nära relationer (Eskilstuna kommun, 2016). Uppläggningen av 
utbildningen är tematisk med en serie om 12 träffar på sex olika teman. Personalen har i 
samband med utbildningen skapat strategier för att stoppa bråk. Strategierna har 
dokumenterats.      
 
I intervjuerna framkom att våld i nära relationer inom psykiatrin är normaliserat. Det är ”inget 
konstigt”. För att möta upp och också som ett svar på glapp i förhållande till psykakuten har 
kommunen inrättat ett Stöttecenter med en jourtelefon som är öppen 0-24. Personalen där 
beskrivs som ”fiffig” i att guida vidare. Stöttecenter arbetar öppet, utan journalföring. De har 
också två sängar som kallas ”sviktplatser” och används som akut korttidsstöd. 
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För äldre finns träffpunkter och samt en demenssjuksköterska till stöd för personer med 
demens och deras anhöriga. I utbudet ingår även en webbkurs ”Demensens ABC”. 
Kommunen har också engagerat och knutit till sig frivilligsamordnare i kommunen, 270 
engagerade, oftast äldre. 
 
Ny medarbetar- och ledarpolicy har under 2016 fastställts i kommunen och finns publicerad 
på kommunens hemsida. Den har fokus på medarbetares och ledares förhållnings- och 
arbetssätt inom verksamheterna utan att kopplingar mellan arbets- och hemliv görs eller något 
nämns om förebyggande våld i nära relationer.  
 
Kristianstad 
Kommunen har cirka 90000 innevånare. Av dem bor cirka 40000 i centralorten. Kristianstad 
har en särskild hemsida Utsatt för hot och våld (Kristianstad kommun, 2016a), som vänder sig 
till den som är våldsutsatt, lever med hot, eller som själv utövar våld. Hemsidan innehåller 
även länkar vidare till material på lättläst svenska, albanska, arabiska, tyska, somaliska och 
engelska. Där finns också länkar till ett tjugotal organisationer som arbetar inom området 
utsatt för våld, såväl idéburna organisationer, som myndigheter. Bland dem återfinns 
Kvinnojouren för döva i Härnösand, som är öppen även för den som bor på annan ort. 
Kommunen har en särskild samordnare för våld i nära relationer och även en mot kvinnlig 
könsstympning. Kommunen har satsat särskilt på att arbeta mot hedersrelaterat våld och 
förtryck. Det har gjorts i projektform i samband med att alla elever på 
Introduktionsprogrammet samlades på ett av kommunens gymnasier. Inom ramen för 
projektet Fri:JA!, som finansierades av länsstyrelsen, ville man öka skolans kunskap om hur 
arbetet kan bedrivas utifrån ett mångkulturellt perspektiv samtidigt som flickor ges skydd från 
såväl tvångsgifte som hedersrelaterat våld och förtryck (Bernholz, 2015). Projektet pågick i 
två år. Det första året ägnades åt nätverksarbete, intervjuer och test av olika sätt att arbeta 
förebyggande. Det andra året präglades av att sprida hur det under första året utvecklade 
arbetssätten över hela kommunen.  
  
Inom ramen för Familjerättsenheten erbjuds en kortare föräldrautbildning, BiFF (Kristianstad 
kommun, 2016b). Grunden för utbildningen är framtagen av Rädda Barnen i samarbete med 
Södertälje kommun och Kvinnofrid/frizon och skapad för att sänka konfliktnivån, stärka 
föräldraskapet och få fokus på barnet. I kommunen finns även ett Kriscentrum - mot våld i 
nära relationer. Det är en kommunövergripande samverkan mellan Kristianstad, Östra 
Göinge, Bromölla och Osby samt två kommuner utanför Skåne Nordost. Verksamheten är en 
öppen och kostnadsfri professionell samtalsmottagning med tidsbeställda besök för alla 
berörda kommuninvånare. Det finns också en verksamhet inom anhörigstöd med fyra olika 
inriktningar: Ung och anhörig, Anhörig till senior med stödbehov, Anhörig till någon med 
beroende eller missbruk samt Anhörig till någon med psykiska eller fysiska funktionshinder.  
 
Handböcker för personal rörande nära relationer finns tillgängliga via kommunens hemsida, 
se exempelvis (Kristianstad kommun, 2016e). De kan även nås av allmänheten. Det verkar 
som att kommunen valt en öppen redovisning här istället för att lägga materialet på ett 
intranät. Den senare lösningen kräver vanligen inloggning, vilket både innebär begränsning av 
publiken och ökad spårbarhet.  Till handböckerna hör även checklistor, se Kristianstad 
kommun (2016a, 2016c). För att möte de utmaningar som personalomsättningen ställer 
verksamheten inför och för att höja kompetensnivå verkställs under hösten 2016 ett 
utbildningsprogram, som syftar att göra att medarbetare skall känna sig trygga i mötet med 
våldsutsatta. Samtliga anställda, i allt 550 stycken, skall gå NCK:s webbkurs om våld. Kursen 
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kommer enligt beslut av ledningen för Arbete och välfärdsförvaltningen att vara obligatorisk 
för nyanställda, för att fortsatt säkra att en gemensam bas finns. NCK framhäver på sin webb 
initiativet som ett lärande exempel (NCK, 2016a). 
 
Utbudet av gruppverksamhet som riktar sig till föräldrar eller barn liksom speciella insatser 
för dem som identifieras som tillhörande riskgrupper för att kunna bli utsatt för våld, är 
omfattande i Kristianstad. Utbudet för unga vuxna uppfattas dock som svagt.  
 
Det bedrivs således mycket arbete mot våld i nära relationer i Kristianstad, både allmänt 
förebyggande arbete och sådant som kan betecknas som dämpande insatser riktat till ungdom 
och till småbarnsföräldrar. Fritidsgårdarna i Kristianstad drivs av Kristianstads 
Fritidsgårdsforum, KFGF, en idéburen organisation. KFGF samarbetar med skola och polis i 
så kallade Spindelgruppen forum. Också Kulturhuset Barbacka med omfattande kulturutbud 
med teater, dans och andra aktiviteter berörande mellanmänsklig interaktion och samlevnad, 
spelar en viktig som förebyggande våld i nära relationer, en koppling som kan behöva större 
uppmärksamhet.  
 
Ur arbetsgivarperspektiv finns strategier för att möta medarbetares utsatthet för våld eller hot 
om våld i arbetet eller med direkt koppling till anställningen. Koppling mellan arbetsliv och 
de anställdes övriga liv görs inte i övrigt. De anställda kan vända sig direkt till 
personal/företagshälsovården vid behov. Vare sig företagshälsovården eller övriga inom HR-
resurser har hitintills uppmärksammat frågan om våld i nära relationer eller övervägt att våga-
fråga-modellen också kan gälla dem. Denna kartläggning verkar ha väckt tankar och förslag 
om introduktion av ”våga-fråga” dels vid upprepade sjukskrivningar, dels vid besök på 
personalhälsovården. 
 
 
Osby 
Kommunen är en befolkningsmässigt liten kommun med cirka 12500 invånare, varav något 
mer än hälften bor i centralorten Osby. När det gäller våld i nära relationer så framhäver Osby 
kommun på sin hemsida Kriscentrum – mot våld i nära relationer (Osby kommun, 2016a). På 
hemsidan finns även en länk till RFSL:s hbtq-jour. På en annan websida som är kopplad till 
området Barn och ungas hälsa beskrivs Våld och övergrepp och även där framhävs 
Kriscentrum (Osby kommun, 2016b). Dessutom finns länkar till bland andra 117.se och 
bris.se. Kommunens sociala jour sker i samarbete med Kristianstads kommun. Handlingsplan 
mot våld/hot mot elever finns (Osby kommun, 2014a). Familjebehandling ges också inom 
Familjehuset, en öppenvårdsverksamhet.  Inom Familjehuset finns även en barngrupp Spiran 
vars målgrupp är barn 7 - 12 år som levt eller lever i en familj med en känslomässig sjukdom. 
Med känslomässig sjukdom menas psykisk ohälsa, våld, svåra separationer och alkohol- eller 
drogberoende . Det finns även andra verksamheter som på olika sätt är inriktade på att stödja 
barn samt föräldrar till barn, t ex en Familjecentral och föräldrautbildningen BiFF.  
 
I intervju framkommer att kommunen har tillsatt en verksamhetsutvecklare med uppgift att ta 
fram nya riktlinjer för arbete mot våld i nära relationer. Inriktningen på arbetet är att det skall 
vara ett levande dokument och något som kan vara verksamt i spridandet av idéer som Våga 
fråga samt vad göra när det redan har hänt. Erfarenheten är att mycket görs, men det är inte 
strukturerat. Något som gör att fokus ibland blir på sådant som är svårt att förändra, istället för 
på vad som går att förändra och hur det skall ske. I det förebyggande arbetet är inriktningen 
på att jobba med attityder och värderingar och viktiga målgrupper är de som går i gymnasie 
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och de som finns på boende för ensamkommande. Ansvaret har legat på 
försörjningsstödshandläggaren men det framstår som nödvändigt att sprida ut det. 
 
Det finns rutiner för hur skolan hanterar orosanmälan och för samverkan. Det som efterlyses i 
intervju är bättre kartläggning, instrument för riskanalys och checklista för tidiga insatser. I 
arbetet med personer med intellektuella funktionshinder och/eller med neuropsykiatrisk 
diagnos uppstår ofta svårigheter på grund av att orsak och verkan ”frikopplas”, det är lång 
latens mellan den händelse som påverkat, exempelvis något som hänt på morgonen, och att 
personens reaktion kommer, det sker kanske inte förrän på kvällen eller rentav nästa dag. Här 
uppkommer frågan hur jobba förebyggande med de som slår? En idé är att kommunicera att 
våld aldrig är OK och sedan gå över till vad gjorde att våld ändå användes? 
 
Under intervju framkom också erfarenheter som väl stämmer med vad som är känt från 
brottsstatistiken, nämligen att det finns ett samband mellan nivå och frekvens på intag av 
alkohol och/eller andra droger. Det sågs som viktigt att minska konsumtionen men också hitta 
vägar som underlättar för särskilt utsatta kvinnor att göra ett uppbrott. I nuläget är 
erfarenheten att kvinnor som är i aktivt missbruk inte tas emot av de skyddade boendena. 
Detta på grund av att de uppfattas som stökiga. Detta är ju en del av det mönster som föranlett 
(Smirthwaite & Holmberg, 2014) att ta fram modellen Uppbrottstrappan, för att lyfta fram de 
svårigheter som kvinnor när de skall påbörja en uppbrottsprocess. I sammanhanget uppbrott 
nämndes även att ekonomiskt bistånd betalas ut till mannen. Det måste sägas till särskilt om 
så inte skall ske.  
 
Även om arbetet med våldsförebyggande/dämpande av informanter beskrevs som inte 
strukturerat, så kunde vi se att det fanns en underliggande princip som personal försöker 
upprätthålla. Den uttrycktes vid minst ett tillfälle som ta bort vet bäst. Särskilt kom detta till 
uttryck i förhållande till den kognitiva dimension som aktualiseras då personer har 
demenssjukdom, intellektuella funktionshinder eller neuropsykiatrisk diagnos. Det uttrycktes 
också genom reflektionen att man kan läsa akter, men vi försöker att inte dra upp det. För att 
bättre komma vidare trots svårigheter i kommunikationen via språket (skriftligt, men även 
muntligt) så används istället bilder samt att det försöks göra ändringar i miljön. I kontakten 
med de som är anhöriga till personer i de nämnda tre personkretsarna finns erfarenheten att 
många av dem känner skam & skuld.   
 
Erfarenheten är att samverkan mellan kommun och region fungerar bra. Man tar del av 
varandras kunskap, är nära varandra. Det talades om rutiner som lyser rött, men det blev inte 
klargjort om dessa även hade dokumenterats. En förändring har skett när det gäller 
orosanmälningar som enligt uppgift lett till att det blivit vanligare att blivande föräldrar 
slussas vidare till rådgivning, något som ger en chans att arbeta förebyggande. I arbetet med 
läkemedelsassisterade underlättas kommunikationen av att behandlingen förutsätter att den 
enskilde skriver på ett dokument som bryter sekretessen under tiden som behandling pågår. I 
förhållande till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är erfarenheten att en försämring 
från det att de flyttade ut från centralorten och att sedan fortsatt omorganisering i AF och FK 
gjort att det är svårt att veta var du hittar rätt kontakt. 
 
I intervju framkom att personal har fått kompetensutveckling som uppfattats som relevant i 
förhållande till arbetet mot våld i nära relationer. En utbildning om interpersonellt våld vid 
Lunds Universitet nämndes, samt utbildning i FREDA, i Våga Fråga och i att möta ungdomar. 
Delar av utbildningarna har kommit till stånd därför att finansiering via EU-projekt erhållits. 
Hur många som fått utbildning framkom inte vid intervju. Uppgiften om utbildningen vid 
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Lunds Universitet uppfattar vi som osäker. Det kan vara så att utbildningen genomförts i regi 
av Högskolan Kristianstad. I intervju nämndes också utbildning av processledare, men vi har 
inte kunnat klarlägga om det handlar om genomförd, planerad eller önskvärd utbildning. 
 
Handlingsplan mot Våld och/eller hot mot elever finns för Grundskolan (Osby kommun, 
2014b). Det finns en Hot- och våldspolicy som berör medarbetare och förtroendevalda som 
utsätts för hot och våld i arbetet eller på fritiden, som en direkt följd av arbetet/uppdraget. 
Policyn tar upp att kvinnor och män kan drabbas olika, samt att även sexuell läggning, 
ursprung, trosuppfattning samt funktionshinder kan ha betydelse för vilka hot- och 
våldssituationer som kan uppstå. Arbetsplatserna skal göra riskbedömningar och vid 
uppenbara risker ta fram en handlingsplan och göra medarbetarna väl förtrogna med vad som 
där står. Alla hot- och våldssituationer skall registreras (Osby kommun, 2007). Det som 
särskilt kan göra det möjligt för arbetsgivaren Osby kommun att upptäcka och förebygga våld 
i nära relationer hos medarbetare är att de anställa erbjuds och genomgår hälsokontroller var 
tredje år. 
 
 
Östra Göinge 
Östra Göinge är en mindre kommun med cirka 13500 invånare. Centralort är Broby med cirka 
3000 invånare. Inom kommunen finns också tätorten Knislinge med något fler invånare. 
På kommunens hemsida finns en särskild sida för våld i nära relationer (Östra Göinge 
kommun, 2016g). Den listar vad socialtjänsten kan erbjuda inklusive Kriscentrum (med länk). 
Därutöver finns även länkar till brottsofferjour, polis, Kristianstad kvinnojour, med flera. För 
jourärenden på kvällstid och helger hänvisas till polisen. Vid akutsituation hänvisas den 
enskilde att ringa 112. Även i den allmänna informationen om stöd inom området Barn, 
ungdom och familj omnämns familjevåld särskilt (Östra Göinge kommun, 2016b). 
Kommunen har anslutit sig till Kompetenscentrum mot våld i nära relationer 
(Kompetenscentrum, 2016). Detta skedde under tiden som kartläggning pågick. 
 
Inom kommunen har antalet ärenden som rört våld i nära relationer legat runt åtta årligen och 
i runt hälften av ärendena har det varit aktuellt med skyddat boende. Kommunen har anlitat 
kvinnojour för detta. Vid enstaka tillfällen har HVB-hem anlitats. Det finns rutiner vid 
aktualisering/förstagångsbesök på grund av våld i nära relation (Östra Göinge kommun, 
2016e) och för ansökan alternativt anmälan våld i nära relation (Östra Göinge kommun, 
2016a). FREDA-kortfrågor används samt ett antal frågor vid skyddsbedömning. Den enskilde 
skall erbjudas hjälp och stöd i kontakt med andra myndigheter. Det ställs även frågor om 
nätverket runt personen och vilket stöd som kan finnas där. I rutinen ingår bokning av 
återbesök. Det finns även en lista/rutin för insats till våldsutsatta som tar upp vad 
socialsekreterare skall eller kan göra (Östra Göinge kommun, 2016c) samt rutin för placering 
i skyddat boende (Östra Göinge kommun, 2016f). I den senare finns även beskrivet 
säkerhetsåtgärder som skall vidtas. Socialtjänsten har en särskilt ansvarig för arbetet mot våld 
i nära relation.  
 
Vid intervju har deltagarna enbart erfarenhet av rutiner för våld i nära relationer som berör 
medborgarna inte specifikt för den egna personalen annat än vid hot och våld på arbetsplatsen 
eller kopplat till arbetet. Aldrig hört att någon arbetsgivare sagt något, tagit upp det i allmänna 
ordalag. I utvecklingssamtal tas upp om balans mellan jobb och hem. Vi har ju handledning, 
sa deltagarna, men vet inte hur dom (handledarna) gör med den informationen. 
Företagshälsovården skulle kunna ta frågor om våld, men det har inte lyfts av FHV.  
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Tillvägagångssätt och material 
Kartläggningen och behovsanalysen som denna rapport redovisar, är beställd av SFSNO. 
Uppdraget har genomförts av Högskolan Kristianstad Uppdrag AB, som för delar av 
genomförandet anlitat AMOVE AB, Lund. Projektledare har varit Ann-Margreth E. Olsson, 
FD och universitetslektor i socialt arbete med arbetslivsinriktning. Från AMOVE AB har 
deltagit Sven-Erik Olsson, FD och forskare. 
 
Studien har genomförts som dialogisk deltagande aktionsforskning med en explorativ 
kvalitativ ansats, se Olsson (2014a, 2014b). Innebär att statistisk evidens saknas vilket också 
kännetecknar övriga studier som berör våld, förebyggande av och åtgärder mot våld, se 
Hockenhull et al. (2015) och Mikton (2014). 
 
Rapporten baseras dels på ett empiriskt material i form av dialogiska intervjuer. Samtliga 
intervjuer ljudinspelades. I flertalet tillfällen användes även bildinspelning. Som komplement 
användes även penna och papper (pen and paper interviewing, PAPI). Dels insamlades 
dokument, se nedan. Vidare baseras rapporten på litteraturgenomgångar efter genomförda 
litteratursökningar. Vid besöken i organisationerna gjordes också observationer av 
förekomsten av anslag, broschyrer och liknande i de lokaler som intervjuarna besökte. 
Särskild uppmärksamhet gavs åt de utrymmen som allmänheten hade tillträde till, såsom 
besöksrum, väntrum, reception, toaletter. 
 
Uppdragsgivaren har representerats av en styrgrupp för projektet med en representant från 
vardera organisation samt förbundschef Annica Nilsson, SFSNO, som sammankallande och 
ansvarig. Vi har träffat styrgruppen sammanlagt vid sex tillfällen. Inledningsvis överenskoms 
om upplägg för genomförandet. Därefter har gjorts lägesrapporter med reflekterande respons i 
dialog med styrgruppens deltagare. Vid varje möte har också gjorts förnyad planering och 
överenskommelser om fortsättningen.  
 
Deltagande av yrkesverksamma 
Forskning med emancipatorisk inriktning, ibland används empowerment forskning som en 
synonym, har visat sig mer effektiv i att ge röst åt och forma politiken på områden som rör 
utsatta grupper, inklusive de som utsatts eller riskerar att utsättas för våld, jämför 
diskussionen i (Mikton, 2014). Vi har utifrån rådande kunskapsläge använt oss av en 
alternativ lösning i form av deltagande aktionsforskning i nära dialog med styrgruppen 
inklusive uppdragsgivare. 
 
Studiens första fas - orientering 
Styrgruppens medlemmar inventerade i sina respektive organisationer vilka dokument som 
fanns i respektive organisation när det gäller arbete mot våld i nära relationer och översände 
dessa via e-post till forskarna. De sände över dokument i form av program, vägledningar, 
planer, handböcker, rutinbeskrivningar, överenskommelser, uppföljningar och utvärderingar 
som forskarna tog del av. 
 
Samtidigt orienterade sig forskarna också på andra sätt, dels genom att studera 
organisationernas hemsidor dels genom sökningar i olika databaser. Detta i syfte att koppla 
kartläggning och utforskning till det aktuella kunskaps- och forskningsläget. 
Våldsförebyggande arbete anknyter till det övergripande temat prevention/förebyggande 
arbete. Aktiviteter kan ske på såväl allmän som specifik nivå. Arbetet kan vara inriktat på 
hälsa (i vid mening), men även på rättigheter. Det kan vara inriktat tidsmässigt (kort sikt, 



FINSAM Rapport  Sidan 27 av 35    

längre sikt) och/eller på särskilda målgrupper, exempelvis anhöriga, barn, unga, kvinnor och 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Vid den första orienterande sökningen användes sökorden prevent* interpersonal violence 
vilket gav 58,080 resultat. Ett urval gjordes utifrån målet att få en variation utifrån skalvärden 
som allmän-specifik, låg ålder-hög ålder, frisk-sjuk och fokus som etnicitet, genus, utsatthet. 
Därefter fortsatte sökningen enligt ett rullande förfarande som vid snöbollsurval. Ord som 
kom frekvent till användning i dokument som inkommit och/eller användes av informanterna 
användes vid sökning i Summon@hkr.se, Google, på de ingående organisationernas hemsidor 
och i AMOVE AB:s litteraturdatabas.  
 
Studiens andra fas - aktion i form av dialogiska och reflekterande intervjuer 
För att kartlägga hittillsvarande insatser mot våld i nära relationer samt vilka behov av 
förebyggande arbete som de professionella i aktuella organisationer noterat, genomfördes 30 
besöksdagar i verksamheterna  
 
Styrgruppens medlemmar rekryterade inom sina respektive organisationer deltagare till 
gruppsamtal om fem-sex personer. I praktiken genomfördes såväl individuella intervjuer som 
gruppintervjuer. I två av de fem kommunerna representerades kommunen av en enda 
tvärgrupp av olika professionella medan samtliga andra deltagande organisationer 
representerades av flera tvärgrupper.  Sammanlagt deltog 107 personer.  
 
Syftet med att samla till gruppintervjuer och att i dessa använda förhållnings- och arbetssätt 
som kan förstärka lyssnandet och berättandet, var att söka initiera förstärkning av nyfikenhet 
och intresse för varandras arbete, erfarenheter och idéer. Dels kan detta inspirera till reflektion 
och eftertanke, dels öppna upp för att se nya möjligheter och öka den egna medvetenheten om 
vad som redan är i görningen, på gång eller som skulle kunna göras. När grupperna dessutom 
bestod av yrkesverksamma som sällan eller aldrig annars samtalar med varandra, kunde 
träffarna i sig öppna upp för nya kunskaper och samarbetsformer. 
 
Huvudstrukturen på de dialogiska intervjuerna följde projektplanens huvudområden, se 
nedan. Systemiskt delta-reflekterande samtal inledde mötet när deltagarna var tillräckligt 
många för att detta skulle kunna förverkligas. Efter introduktion och överenskommelse om 
vad som skulle gälla under träffen (inkl. skriftligt medgivande om inspelning och deltagande i 
studien) bad Ann-Margreth att få intervjua någon av deltagarna. Under tiden ska resten av 
gruppen lyssna utan att blanda sig i eller kommentera vad som sägs i intervjun. Efter en 
stunds intervjuande i det första ämnet, se nedan, så bad Ann-Margreth att återstoden av 
gruppen skulle reflektera över vad de hört och göra det utan att involvera parterna i den 
inledande intervjun. Förenklades genom att de bildade ett eget ”team” genom att sitta 
tillsammans och helt prata till och se på varandra ñ inte vända sig till den som intervjuats eller 
intervjuaren. Det var här tillåtet att också lägga till något eget dvs. “delta” med egna 
berättelser, vilket annars inte brukar medges i metoden “reflekterande team” jämför Andersen 
(2003). Därav att denna form kalla delta-reflekterande - man får skapa ett delta-land av 
berättelser med nya fåror. Passar bra som i detta sammanhang när uppgiften var att inventera 
samtliga deltagarens erfarenheter och idéer. Efter att delta-reflektionen avslutats, fortsatte 
intervjuaren och den intervjuade i den första konstellationen en liten stund, kommenterande 
vad de hört från teamet och/eller tilläggande mer som intervjupersonen kommit på under 
lyssnandet på delta-reflektionsteamet. Därefter öppnades upp så att alla fortsatte att delta och 
medverka i gruppsamtalet, alla utom Sven-Erik som förde anteckningar. Ann-Margreth 
fortsatte att leda gruppsamtalet och flyttade fokus till nästa ämne, se nedan, genom att oftast 
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skicka ut flera frågor i samma ämne och se vad eller vilken fråga som fångades upp av 
deltagarna. Varje gruppmöte och intervjusamtal avslutades med reflekterande frågor om det 
som deltagarna just deltagit i och varit med om att skapa. Både hur samtalen utvecklade sig 
med stort engagemang från deltagarnas sida och vad som sas i slutreflektionen, tyder på att 
processen som utvecklades var uppskattad och att deltagarna blivit varse om varandra och 
varandras kapacitet och kompetens. 
 
För intervjuerna har ett ramverk utgående från en gruppintervju om två timmar använts. Detta 
har sedan anpassats utifrån hänsynstagande till hur verksamheterna kunnat arrangera de 
intervjuades deltagande så att verksamheten inte allvarligt stördes. I förekommande fall kunde 
det innebära kortare tid, mindre grupp än de fem till sex personer, som ramverket utformats 
utifrån. I några fall blev det nödvändigt med enskilda intervjuer. För ramverket, se nedan. 
 
2 timmars gruppintervju 
Introduktion, sätta kontext/sammanhangsmarkera 10 min 
Förebyggande insatser: Vad menas med förebyggande? 
pågående, planerad, idéer om vad som behövs eller kan göras 

25 min 

Samarbete, utbildning/fortbildning: tidigare, pågående, planerad, idéer om 
vad som behövs eller kan göras 

25 min 

Händelser/Exempel som gjort skillnad 25 min 
Ovanstående när det gäller den egna arbetsplatsen – som anställd 25 min 
Avslutande reflektion över helheten  5 min 
Hur var det här- och- nu/vad tar du med dig? 5 min 
 
Första 25 minuter Delta-reflekterande 
Introduktion 2 min 
Ann-Margreth intervjuar 1 deltagare 5 min 
Delta-reflekterande – resten av gruppen (teamet) 5 min 
Fortsatt intervju av deltagaren 5 min 
Öppna upp: hela gruppen delta-reflekterar  5 min 
Avslutande reflektion på ovanstående 3 min 
 
 
Etiska överväganden 
Vid insamling och hantering har Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed iakttagits. 
Informanter har erhållit muntlig och skriftlig information om studiens syfte, om 
konfidentialitet och om att deltagande var frivilligt samt möjlighet att avbryta utan några 
negativa konsekvenser för egen del. Forskarna har framfört önskemål om att få videobanda 
intervjuerna. I samband med detta har frivilligheten i deltagandet åter betonats och att 
forskarna varit beredda att använda annan dokumentation, varvid anteckningar och enbart 
ljudinspelningar varit de som förts på tal. I två fall har deltagarna valt enbart ljudinspelning, 
vilket följaktligen respekterats. Samtliga övriga deltagare accepterat videobandning. Skriftligt 
medgivande har erhållits från samtliga deltagare. I ett fall avbryts upptagningen vid en 
gruppintervju på begäran av en deltagare, som önskade att säga något till de närvarande, men 
som samtidigt inte ville att det sagda skulle ingå i studien. Detta respekterades och 
bandningen återupptogs senare, när deltagaren avslutat sitt inpass och liksom övriga deltagare 
önskade den återupptagen. Känsliga personuppgifter har inte insamlats. Ärenden som återges 
har avidentifierats och detaljer som inte har betydelse för analysen har förändrats. 
Intervjucitat kopplas i förekommande fall till deltagarnas yrkestitel och kön där det kan antas 
att detta spelat roll för hur de förstått våld i nära relationer.   
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Diskussion och slutsatser 
Studier av förekomsten av interpersonellt våld, särskilt mot kvinnor, har visat att detta för ett 
antal olika hälsokonsekvenser som inkluderar skador, kronisk smärta, sjukdomar, med mera 
(Montesanti, 2015). Ett effektivt förebyggande arbete kräver att starka signaler ges om att det 
är angeläget att motverka uppkomst, förekomst och konsekvenser av interpersonellt våld. Det 
kan ske genom olika främjandeåtgärder, informationsarbete och samverkan/samarbete med 
frivilligorganisationer och enskilda (civilsamhället).  
 
Bland de arenor som föreslagits för preventivt åtgärder mot interpersonellt våld återfinns 
förskolor, skolor, idrottsföreningar, arbetsplatser och massmedia (Jakobsson, von Borgstede, 
Krantz, Spak, & Hensing, 2013). Bland de allmänt förekommande framhävs vanligen 
normbildning och förbättring av det sociala stödet, särskilt anhörigstödet, samt 
nätverksarbete. Det har noterats att våldet förekommer jämförelsevis mer sällan i länder som 
lagstiftat mot det och i länder med högre grad av jämställdhet mellan könet. Det betyder dock 
inte att lagstiftning och jämställdhet eliminerar våldet. Det behövs ytterligare åtgärder. 
Forskarna är överens om att det krävs åtgärder på flera nivåer av och i organisationer och 
bland professionella om våldet mot kvinnor skall kunna förhindras (Jakobsson et al., 2013). 
WHO (2014) kartlade särskilt förekomsten 18 olika typer av våldspreventiva program och vi 
var granskat förekomsten av dessa inom ramen för vårt kartläggningsområde. För 17 av 
programtyperna kunde vi se att antingen regionen, samordningsförbundet, länsstyrelsen eller 
någon/flera av de ingående kommunerna hade aktiviteter. Inom tidsramen har det inte varit 
möjligt att göra en kvantitativ sammanställning av utfallet.  
 
Vi kan ändå konstatera omfattande aktivitet, både till antal aktiviteter och till variationen i 
dem inom programtypen Normförändring Våld i nära relationer, där det både förekommer 
strategiska ramverk och insatser i form av utbildning. När det gäller normförändring sexuellt 
våld har regionen aktiviteter, inklusive informationsmaterial som syftar till att utsatta skall 
våga berätta.  När det gäller ökning av den professionella medvetenheten förekommer både 
direkt och indirekt verkande program. Det har funnits och planeras framöver fortsatta och i 
Kristianstads fall vittomfattande utbildningsåtgärder. Med indirekt verkande program avser vi 
sådana där personalen går i direkt dialog med deltagare, som exempel kan nämnas V.I.P, 
Fri:JA!, genusambassadörer och samverkansgrupper. Inom ramen för MVC/BVC görs 
hembesök, men enligt vår bedömning är den öppna samtalsverksamhet som bedrivs på 
familjehus/familjecentral minst lika viktig för att verka för minskad risk och ökad upptäckt av 
våld i nära relationer. Det förekommer utprövade program med föräldrautbildning. Det finns 
program för den fysiska miljön. Vidare finns förebyggande program riktade till skol- och 
gymnasieungdom samt även fritidsprogram. Inom äldreområdet finns stöd till anhöriga som är 
vårdgivare och upplysningsverksamhet, exempelvis riktade insatser för de som är anhöriga till 
personer med demenssjukdom. Vissa av de program som FN har intresserat sig för framstår 
som väl utvecklade och vi avser då bland annat den tilltagande framväxten av olika typer av 
kompetenscentra. 
 
Vi har inte ställt frågan om förekomst av Mikrolån med jämställdhetsintegrering (gender 
equity training) eller motsvarande. Ingen av informanterna nämnde ämnet eller anslutande 
aktiviteter som företagsfrämjande aktiviteter, som visserligen är frivilliga för kommunerna, 
men ett viktigt inslag sett till jämställdheten mellan kön. (Tillväxtverket, 2015) fann vid sin 
kartläggning att de främjande aktiviteterna främst skedde på regional nivå och att systemet 
kommit att stötta framförallt mäns företag och företagande. (Tillväxtverket, 2015) 
konstaterade även att skillnaderna mellan kvinnor och män är betydande, inte minst kopplat 
till frågan om de känner till vad som krävs för att starta företag, samt att kvinnornas tillgång 
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till stödsystemen bromsades av att de inte motsvarade manliga stereotyper för 
entreprenörskap. Arbetsförmedlingen har inte ingått i kartläggningen, men vi vill ändå 
uppmärksamma att den erbjuder starta eget-bidrag i form av aktivitetsstöd i upp till sex 
månader för individer som är arbetssökande men som har ambitionen att starta företag samt 
lever upp till ett antal kriterier kopplat till ålder och ställning på arbetsmarknaden.  
 
Av kartläggningen framkom att de flesta avvaktar en indikation, som att något framkommit 
eller en magkänsla innan fråga ställs om eventuell erfarenhet av att ha varit utsatt och/eller 
utövare av våld. Samtidigt förekommer det praktiker där frågan ställs till alla. När så kan 
frågeställaren berätta om positiva erfarenheter i form av att våld synliggjord. Samtidigt är 
latensen vanligen lång, det vill säga tiden mellan att frågan ställts och att den enskilde berättar 
om sin erfarenhet är lång, ibland flera år. Analysen av materialet har visat det finns en 
myckenhet av aktivitet samt utvecklade metodstöd för att kunna ta arbetet mot våld i nära 
relationer framåt. Dock så framstår det som att det inom Försäkringskassan finns spänningar 
mellan de ambitioner som uttrycks i FKs strävan att vara långt framme och den mer 
restriktiva läsning av sjukförsäkringslagen, AFL, som fanns bland de chefer vi intervjuade 
och de erfarenheter av hur kontakterna med de försäkrade utvecklats. Det framstod som att 
det nya i viss mån nått fram på handläggarnivå och intervjuerna i sig väckte en nyfikenhet och 
vilja att ta reda på mer.  
 
Vår bedömningen är att det kan behövas särskilda insatser för att uppmärksamma att det på 
FKs medarbetare finns förväntningar på ett arbetssätt som starkare anknyter till ett 
jämställdhetsintegrerat arbetssätt där frågan om utsatthet för våld ställs och därmed också 
möjligheterna kan ökas att de försäkrade får den rehabilitering de har rätt till. Att ställa frågan 
underlättas av kännedom om vilka möjligheter det finns att lotsa den försäkrade vidare till 
andra som kan erbjuda stöd och rådgivning. En möjlig väg att gå är att ha nätverksträffar 
mellan handläggare i de olika organisationerna.    
 
Vi ställde fråga om vilket stöd det fanns för det fall den egna personalen var utsatt för våld i 
nära relationer. Det visade sig att det fanns möjlighet att få hjälp genom Företagshälsovården, 
men FHV behöver ställa frågan om våldsutsatthet för att öka sannolikheten för att hjälpen blir 
effektiv.   
 
Kännedomen bland de yrkesverksamma om vad som kan göras och vem som kan göra det 
behöver enligt vår analys ökas. I arbetet med hur det kan ske bör enligt vår bedömning 
Kriscentrum i Kristianstad och Familjefridsteamet i Hässleholm kunna spela en strategisk roll.   
 
Här kan behövas lokala kommunala eller mellan-kommunala handlingsplaner som fastställs i 
organisationernas övergripande beslutsorgan för att gälla såväl de aktioner som görs inom 
verksamheterna gentemot medborgare och i relation till den egna personalen. I enlighet med 
de signaler som nu kommit från regeringsnivå ska fokus ligga såväl på förebyggande insatser 
som ingripande.  
 
En grupp som inte får glömmas bort är de unga vuxna och vuxna utan barn. Viktigt att frågan 
om att förebygga våld ses och hanteras som hela samhällets angelägenhet och bli varse om 
den betydelse som såväl skola och utbildning som fritid- och kulturverksamhet kan ha i 
sammanhanget.  
 
Information och kunskap om de insatser, den kompetens och de resurser som finns inom 
respektive verksamheter har visat sig i de dialogiska intervjusamtalen vara bristfällig men 
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intresset för varandra och varandras möjligheter desto större. Regelbundna nätverksträffar i 
konstellationer som vanligtvis inte samarbetar kan visa sig värdefulla i det vardagliga arbetet 
och i kunskapsutvecklingen när det gäller vad som görs och kan göras mot våld i nära 
relationer.  Gemensamma handlingsplaner kan ses som levande dokumentation där vilka de 
olika aktörerna är och vilka insatser som erbjuds synliggörs men också hur de samskapar det 
som utsatta personer kan erbjudas och kan samverka för att förebygga våld i nära relationer, 
 
 
  



FINSAM Rapport  Sidan 32 av 35    

Referenser 
Andersen, T. (2003). Reflekterande processer. Samtal och samtal om samtalen. Stockholm: Mareld. 
Bernholz, I. (2015). Fri:JA! - ett projekt. Kristianstad: Kristianstads kommun. 
Broberg, A., Almqvist, K., Appell, P., Axberg, U., Cater, Å., Draxler, H., . . . Röbäck de Souza, K. (2015). 

Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Göteborg: Göteborgs 
universitet, Karlstad universitet, Mälardalens Högskola, Örebro universitet. 

Bromölla kommun. (2016a, 2016-04-05). Föräldraträffar.   Retrieved from https://www.bromolla.se/utbildning-
barnomsorg/foraldratraffar/ 

Bromölla kommun. (2016b, 2016-04-08). Våld i nära relationer. Omsorg och hjälp.  Retrieved from 
https://www.bromolla.se/omsorg-och-hjalp/vald-i-nara-relationer/ 

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Experiments by nature and design. London: 
Harvard University Press. 

Europarådet konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, 210 
(Council of Europe 2011). 

Dahlberg, L. L., & Krug, E. G. (2002). Chapter 1. Violence – a global public health problem. In E. G. Krug, L. 
L. Dahlberg, J. A. Mercy, A. B. Zwi, & R. Lozano (Eds.), World report on violence and health. 
Geneva: World Health Organization. 

Elmqvist, H. (2016). Myndighetskontakter en kvinna kan behöva ha när hon utsatts för våld, <8-10 olika 
personer >30-50 i allvarliga fall, vilket kräver stor kunskap om samhället och förmåga att ta många 
kontakter och berätta om och om igen. Hässleholm: Hässleholms kommun. 

Elmqvist, H., Lindvall Åberg, P., & Götesson, A. (2016). Kartläggning av våld och övergrepp mot personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk diagnos. Hässleholm: Hässleholms 
kommun. 

Eskilstuna kommun. (2016). Utbilda dig till V.I.P-gruppledare.   Retrieved from 
http://www.eskilstuna.se/sv/Omsorg-och-hjalp/Funktionsnedsattning/Vuxna/VIP/Utbilda-dig-tillVIP-
gruppledare 

Evans, S. (2010). Public Health and Moral Blindness: Promoting Desirable Relationships in Violence Prevention 
Education. Ethics and Social Welfare, 4(1), 44-56. doi:10.1080/17496531003608014 

FK. (2013a). Stöddokument. För åtgärder vid våld i nära relationer avseende Försäkringskassans personal  Dnr 
40521-2013. In Säkerhetsstaben (Ed.), Dnr 40521-2013. Stockholm: Försäkringskassan 
Säkerhetsstaben. 

FK. (2013b). Svar på regeringsuppdrag Dnr 3046-2013. In D. Eliasson (Ed.). Stockholm: Försäkringskassan. 
FK. (2014). Metodstöd för att motverka mäns våld mot kvinnor Dnr:053936-2014. In P. M. v. m. kvinnor (Ed.), 

Dnr: 053936-2014. Stockholm: Försäkringskassan. 
FK. (2015). Försäkringskassans arbete med jämställdhetsintegrering. Stockholm: Försäkringskassan. 
FK. (2016a). Aktivitetsersättning.   Retrieved from 

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/aktivitetsersattning 
FK. (2016b). Bättre bemötande av våldutsatta kvinnor.   Retrieved from 

https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/nyhetsarkiv/!ut/p/z1/rZLLboMwFES_pQuW4AsGAt2RJm1
SNVLbKC9vkA3m0YBJwIHm72uibCo1VJXqneW5c89ojAjaIiJom6dU5pWghbrviBtiE8AfmwF478EI
5pP12-
tsgjE8YLS5CODGCQCR4fk1IohEQh5khnZRJSQXsuEaiHPGJa81sMB0NGBUypqHjJeVpCLmIW3D
lhZxc5KNeqLhvs2FqOre7RDlMdrZruckODZ1kzlMtz0Kuo8Z1xOFYuKYRb7NrvQDeGQ43KbfpySe
BYvxxWEJHsz9mT999K2nyci-
CgY8dophdJNhaaFNm_MOrVS6UjWy_GPEGaDn30pQLecfxyMJVBV9BZ8Sbf-
hC7U3Z6XRRaUBhu1YluPatuP4nutabr80EAx7KSI1T3jNa-NUqx-
XSXlo7jXQoOs6I62qtOBGj_HTRFY1ivWbEB3KVenhs75PFlNsE-YU7 

FK. (2016c). Effektutvärdering av Den nya sjukförsäkringsprocessen (Vol. 2016): Försäkringskassan. Analys 
och prognos. 

FK. (2016d). SASSAM.   Retrieved from 
https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/f_medicin/forsakringskassans_uppdrag/sassam 

FK. (2016e). SASSAM-kartan.   Retrieved from https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/713c62a9-
e2c2-461b-a81a-63340d6368d2/SASSAM_karta.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 

GAPF. (2012, 2012-09-13). Glöm aldrig Abbas Rezai.   Retrieved from http://gapf.se/glom-aldrig-abbas-rezai/ 
Hammarsköld, C.-G. (1997). FINSAM. Förändring av en välfärdsorganisation genom försöksverksamhet (Vol. 

VIII). Lund: Bokbox förlag. 
Hässleholms kommun. (2013). Förvaltningsövergripande rutin/process för tidig upptäckt av våld och hot antagen 

av SN 131217. Hässleholm: Hässleholms kommun. 



FINSAM Rapport  Sidan 33 av 35    

Hensing, G. (2004). Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. 
Göteborg: Socialmedicinska avdelningen vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet. 

Hockenhull, J. C., Cherry, M. G., Whittington, R., Dickson, R. C., Leitner, M., Barr, W., & McGuire, J. (2015). 
Heterogeneity in interpersonal violence outcome research: An investigation and discussion of clinical 
and research implications. Aggression and violent behavior, 22(May-June), 18-25.  

Jakobsson, A., von Borgstede, C., Krantz, G., Spak, F., & Hensing, G. (2013). Possibilities and Hindrances for 
Prevention of Intimate Partner Violence: perceptions Among Professionals and Decision Makers in a 
Swedish Medium-Sized Town. International Journal of Behavioral Medicine, 20(3), 337-343. 
doi:10.1007/s12529.012-92381 

Jansson, S. (2015). Utvärdering av Team 3, Samarbete – 3 förvaltningar. Hässleholm: Hässleholms kommun. 
Jennings, W. G., Higgins, G. E., Tewksbury, R., & Gover, A. R. (2010). A Longitudal Assessment of the 

Victim-Offender Overlap. Journal of Interpersonal Violencee, 25(12), 2147-2174. 
doi:10.1177/0886260509354888 

Kommunstyrelsen. (2016). Samverkansöverenskommelse mellan Bromölla kommun och Polismyndigheten. 
Utkast version 161010. In M. Wäppling (Ed.). Bromölla: Bromölla kommun Diariet. 

Kompetenscentrum. (2016). Om Oss. Kompetenscentrum mot våld i nära relationer. En kommungemensam 
angelägenhet.   Retrieved from http://kompetenscentrumvald.se/om.html 

Kristianstad kommun. (2016a, 2016-10-27). Att fråga. Omsorgsförvaltnignens Handböcker.   
Kristianstad kommun. (2016b). Barn i Föräldrars Fokus. Stöd och Rådgivning.  Retrieved from 

https://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Stod-Radgivning/Familjeratt---barn/BiFF---Barn-
i-Foraldrars-Fokus/ 

Kristianstad kommun. (2016c, 2016-03-29). Checklistor, tips och stöd. Omsorgsförvaltningens Handböcker.  
Retrieved from https://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Vard-
Omsorg/HandbockerRed/Handbocker/Vald-i-nara-relationer/Checklistor-tips-och-stod/ 

Kristianstad kommun. (2016d, 2015-05-27). Kriscentrum - mot våld i nära relationer. Stöd/Rådgivning/Hot och 
våld i familjen, Kvinnofrid.  Retrieved from http://www.kristianstad.se/Kristianstads-kommun/Stod-
Radgivning/Hot-o-vald-i-familjen---Kvinnofrid/KRISCENTRUM--MOT-VALD-I-NARA-
RELATIONER/ 

Kristianstad kommun. (2016e). Våld i nära realtioner Handbok för all personal inom omsorgsförvaltningen. 
Kristianstad: Kristianstads kommun. 

Länsstyrelsen i Skåne, Polismyndigheten Region Syd, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården Regions Syd, 
Kommunförbundet Skåne, & Region Skåne. (2015). Våld i nära relationer - regional överenskommelse 
om samverkan. Kristianstad och Malmö: Länsstyrelsen Skåne. 

Länsstyrelsen i Skåne län, Polismyndigheten i Skåne, Åklagarmyndigheten Skåne, Kriminalvården Skåne, 
Kommunförbundet Skåne, & Region Skåne. (2009). Våld i nära relationer - Regional överenskommelse 
om samverkan. Region Skåne: Region Skåne. 

Länsstyrelsen Skåne. (2016). Våld i nära relationer.   Retrieved from 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-
relationer/Pages/index.aspx 

Länsstyrelserna i Sverige. (2016). Våld mot djur och våld i nära relationer. In L. i. Sverige (Ed.), 
http://www.lanstyrelsen.se: Länsstyrelsern i Sverige. 

Lindskov, C. (2011). Familjecentralen som modern välfärdsarena. Socialmedicinsk Tidskrift, 88(2), 110-121.  
Lundgren, E., Heimer, G., Westerstrand, J., & Kalliokoski, A.-M. (2001). Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i 

jämställda Sverige – en omfångsundersökning. Umeå: Brottsoffermyndigheten och Uppsala Universitet. 
Mattsson, T. (2013). Motstånd och neutralisering. Kön, makt och professionaliet i arbett med våld i nära 

relatoner. Socialvetenskaplig tidskrift, 20(3-4).  
Mellgren, C., Svalin, K., Levander, S., & Torstensson Levander, M. (2012). Riskanalys i polisverksamhet: 

utvärdering av polisens arbete med riskanalys för våld på individnivå: Skånemodellen och Check 10 
(+). Malmö: Malmö Högskola, Institutionen för kriminologi. 

Mellgren, C., Svalin, K., Levander, S., & Torstensson Levander, M. (2014). Skånemodellen: beskrivning och 
utvärderng av ett nytt verktyg för polisiär bedömning av risk för upprepat hot och våld på individnivå. 
Stockholm: Rikspolisstyrelsen. 

Mikton, C. (2014). A Systematic Review of the Effectiveness of Interventions to Prevent and Respond to 
Violence Against Persons With Disabilities. Journal of Interpersonal Violence, 29(17), 3207-3226. 
doi:10.1177/0886260514534530 

Montesanti, S. R. (2015). The role of structural and interpersonal violence in the lives of women: a conceptual 
shift in prevention of gender-based violence. BMC Women's Health, 15(1), 93. doi:10.1186/s12905-
015-0247-5 



FINSAM Rapport  Sidan 34 av 35    

NCK. (2010a). Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. Uppsala: Uppsala Universitet. 
NCK. (2010b). Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt (Vol. 2010). Uppsala: 

Uppsala Universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid  
NCK. (2016a, 2016-09-13). I Kristianstad ska alla gå kursen om våld. Lärande exempel.  Retrieved from 

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/visningssida-larande-
exempel/?tarContentId=590980 

NCK. (2016b, 2016-01-221). Skyddet går alltid först. Lärande Exempel.  Retrieved from 
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/visningssida-larande-
exempel/?tarContentId=573994 

NCK. (2016c). Våld mot äldre kvinnor. En forsknings- och kunskapsöversikt. Uppsala: Uppsala universitet, 
Nationellt Centrum för kvinnofrid. 

NCK. (2016d). Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.    
Nilsson, A. (2014). Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. 

Stockholm: Skolverket. 
Nordebo, P. (2016, 2016-03-14). Aktivt arbete mot mäns våld mot kvinnor. Publikt. Retrieved from 

http://www.publikt.se/artikel/aktivt-arbete-mot-mans-vald-mot-kvinnor-18656 
Nyberg, A. (2015). En jämställd sjukskrivningsprocess. Kristianstad: Koncernkontoret, Avdelning för hälso- och 

sjukvårdsstyrning, Region Skåne. 
Olsson, A.-M. E. (2014a). Dialogical participatory action research in social work using delta-reflecting teams. In 

F. Rauch, A. Schuster, T. Stern, M. Pribila, & A. Townsend (Eds.), Promoting change through action 
research (pp. 163-172). Rotterdam: Sense Publishers. 

Olsson, A.-M. E. (2014b). The impact of Dialogical Participatory Action Research (DPAR): riding in the peloton 
of dialogical collaboration In G. Simon & A. Chard (Eds.), Systemic Inquiry Innovations in Reflexive 
Practice Research (pp. 230-243). Farnhill: Everything is connected  

Olsson, S.-E. (1993). Kvinnor i arbete och reproduktion. Havandeskapspenningens tillämpning (Vol. IV). Lund: 
Bokbox förlag. 

Osby kommun. (2007). Hot. och våldspolicy. Antagen av Ks §214/2007. Osby: Ossby kommun. 
Osby kommun. (2014a). Handlingsplan Våld och/eller hot mot elever. Grundskolan (Uppdaterad version 2014-

08-27 ed.). Osby: Osby kommun. Barn och skola. Grundskola. 
Osby kommun. (2014b). Handlingsplan. Våld och/eller hot mot elever. Grundskolan. In B. o. s. Grundskolan 

(Ed.), (Uppdaterad version 2014-08-27 ed.). Osby: Osby kommun. 
Osby kommun. (2016a, 2016-11-04). Våld i nära relationer. Stöd & Omsorg.  Retrieved from 

http://www.osby.se/stod-omsorg/vald-i-nara-relationer/ 
Osby kommun. (2016b, 2015-08-21). Våld och övergrepp.   Retrieved from http://www.osby.se/stod-

omsorg/barn-och-ungas-halsa/vald-och-overgrepp/ 
Rådestad, I., Rubertsson, C., Ebeling, M., & Hildingsson, I. (2004). What factors in early pregnancy indicate that 

the mother will be hit by her partner during the year after childbirth?: A nationwide Swedish survey. 
Birth: issues in perinatal care, 31(2), 84-92.  

Regeringen. (2007/08). Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. In F. Reinfeldt (Ed.), Skr. 
2007/08:39. Stockholm: Regeringen. 

Regeringen. (2016a). En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Utdrag 
(kapitel 5, sid 109-155) ur Makt, mål och myndighet – feministisk politik för jämställd framtid 
Ske.2016/17:10. Stockholm: Regeringskansliet. 

Regeringen. (2016b). Makt, mål och myndighet – femininistisk politik för en jämställd framtid. Stockholm: 
Regeringen. 

Regeringskansliet. (2016a, 2015-07-20). Jämställdhetsintegrering.   Retrieved from 
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/jamstalldhetsintegrering/ 

Regeringskansliet. (2016b, 29 januari 2016). Statsråden Regnér, Strandhäll och Bolund medverkade vid 
Jämställhetsdagarna.    

Region Skåne. (2010). Våld i nära relationer. Regional överenskommelse, handlingsprogram och riktlinjer för 
Region Skåne. KORTVERSION. Avsedd för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård som 
Region Skåne ansvarar för. Kristianstad: Region Skåne, Koncernkontoret, Avdelningen för hälso- och 
sjukvård. 

Region Skåne. (2012). Riktlinjer för hot och våld. Fastställd av regionstyrelsen 2012-12-11, §285. In 
Regionsstyrelsen (Ed.). Kristianstad: Region Skåne. 

Region Skåne. (2016). Vårdgivare Skåne/För offentlig och privat vårdpersonal/ Våld i nära relationer.   
Retrieved from http://v%C3%A5rdgivare.skane.se 



FINSAM Rapport  Sidan 35 av 35    

Riksrevisionen. (2015). Aktivitetsersättningen - en ersättning utan aktivitet (Vol. 2015:7). Stockholm: 
Riksrevisionen. 

Saxo, N. (2005, 18 augusti 2005). Kvinnojour välkomnar handlingsplan mot våld. Kristianstadsbladet. Retrieved 
from http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/kvinnojour-valkomnar-handlingsplan-mot-vald/ 

SBKF. (2016). A till Ö 2016. In V. S. B. Kommunalförbund (Ed.). Bromölla, Sölvesbrog: Vuxenutbildningen 
Sölvesbrog Bromölla Kommunalförbund. 

SFSNO. (2015). Bilaga till ansökan om medel för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna, ungdomar i 
farozonen för aktivitetsersättning samt unga med aktivitetsersättning. Samordningsförbundet För Skåne 
Nordost. Kristianstad.  

Skurups Vårdcentral. (2016). Genushanden©.   Retrieved from http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-
vardriktlinjer/sjukskrivning/jamstalld-sjukskrivning/genushanden_5ord.pdf 

Smirthwaite, G., & Holmberg, C. (2014). UPPBROTTSTRAPPAN. En modell för intersektionellt socialt arbete 
med våldsutsatta kvinnor. Tidskrift för genusvetenskap, 35(2-3).  

Socialförvaltningen. (u.å.). Familjefrid - alternativ till våld i nära relationer. Hässleholm: Hässleholms kommun. 
Socialstyrelsen. (2013). Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. Stockholm. 
Socialstyrelsen. (2014a). Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att 

upptäcka våldsutsatthet. Stockholm: Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsen. (2014b). Manual för FREDA (Version 2014-10-22 ed.). Stockholm: Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsen. (2014c). Våld i nära relationer.   
Socialstyrelsen. (2016a). Definition av våld och utsatthet i nära relationer.    
Socialstyrelsen. (2016b). Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 

relationer. Stockholm: Socialstyrelsen. 
SOU 2015:55, S. O. U. (2015). Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hederrelaterat våld och 

förtryck. Slutbetänkande av utredningen som kan föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot 
kvinnor. Stockholm: Regeringskansliet. 

Stenson, K. (2004). Men's Violence against Women – a Challenge in Antenatal Care. Uppsala: Uppsala 
University. 

Studiefrämjandet. (2016). Studiecirkel: Älskade barn.   Retrieved from 
http://www.studieframjandet.se/Mittskane/Hitta-ditt-intresse/Miljo--samh%C3%A4lle/foraldrar--
barn/Alsakde-barn/Studiematerial-Alskade-barn/ 

Tillväxtverket. (2015). Kartläggning av det företagsfrämjande systemet i Sverige. Stockholm: Tillväxtverket. 
Declaration on the Elimination of Violence against Women, A/RES/48/104, General Assembly  (1993). 
United Nations. (2016). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).    
United Nations General Assembly. (1989). Convention on the Rights of the Child. Resolution.   
Utrikesdepartementet. (2008). Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 

fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning New York 
den 13 december 2006 (pp. 44). Sweden: Sveriges internationella överenskommelser. 

Utvecklingscentrum Göteborg. (2006a). Handläggning av fridskränkningsbrotten. Handbok (Uppdaterad version 
2016 ed.): Åklagarmyndigheten. 

Utvecklingscentrum Göteborg. (2006b). Hedersrelaterat våld. Handbok (Uppdaterad version juni 2014 ed.): 
Åklagarmyndigheten. 

WHA49. (1996). WHA49.25 Prevention of violence: a public health priority Forty-ninth World Health 
Assembly. Geneva, Swiss: WHO. 

WHO. (2014). Global status report on violence prevention 2014. Geneva: World Health Organisation. 
World Health Organization, & London School of Hygiene and Tropical Medicine. (2010). Preventing intimate 

partner and sexual violence against women. Taking action and generating evidence. Geneva: World 
Health Organization. 

Åklagarmyndigheten. (2014). Åklagaren - en länk i rättskedjan. Stockholm: Åklagarmyndigheten. 
Östra Göinge kommun. (2016a). Ansökan/anmälan våld i nära relation.  
Östra Göinge kommun. (2016b, 2016-11-25). Barn, ungdom och familj. Stöd.  Retrieved from 

http://www.ostragoinge.se/stod/barn-ungdom-och-familj/ 
Östra Göinge kommun. (2016c). Insats till våldsutsatta. 
Östra Göinge kommun. (2016d, 2016-09-07). Lots. Stöd/Barn, ungdom och familj/Stöd till barn och unga.  

Retrieved from http://www.ostragoinge.se/stod/barn-ungdom-och-familj/stod-till-barn-och-unga/lots/ 
Östra Göinge kommun. (2016e). Rutin -aktualisering/förhandsbedöming 1-2 besök. 
Östra Göinge kommun. (2016f). Rutin -placering i skyddat boende. 
Östra Göinge kommun. (2016g, 2016-10-24). Våld i nära relationer. Stöd/Barn, ungdom och familj.  Retrieved 

from http://www.ostragoinge.se/stod/barn-ungdom-och-familj/vald-i-nara-relationer/ 


