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Idag

9:00-12:00 Kunskap om våld i nära relation 

• Vad är våld?
• Vilka är våldets konsekvenser?
• Hur ställa frågor om våld?

12:00-13:00 Lunch 

13:00-16:00 Hur ser arbetet med VINR ut i Skaraborg? 



13:05 Akutsjukvård Malin Svensson
13:30 Polis och åklagare Carolina Fast Trogen
och  Ylva Lundgren

14:00 Paus

14:15   Brottsofferjour Yvonne Jannes
14:40   Socialtjänst                    Rebecka Wäring

15:00   Paus   

15:15   Kvinnohuset Tranan Leona
15:40 UMO                               Ylva Johansson 

16:00   Slut
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Utväg Skaraborg, 
myndighetssamverkan i arbetet mot 

nära relation
startades 1996

Finansieras av VG-regionen
och Skaraborgs 15 kommuner 

268.500 invånare (2019)

Hälso- och sjukvård
Socialtjänst 

Polis – Åklagarkammare – Kriminalvård
Frivilligorganisationer

Frivillighet

Kostnadsfritt

Tystnadsplikt

Dold journalföring

Anmälningsplikt



Erbjuder stödsamtal till:

Utsatta
Utövare
Barn och ungdomar

Gruppverksamhet:

3 kvinnogrupper
2 mansgrupper
1 pappagrupp
1 unga vuxna, egen relation
1 unga vuxna, uppväxtvåld
Barn- och föräldragrupp

Hur kommer personer till Utväg?

Oftast egen kontakt

Via rekommendation från någon av 

Utvägs samverkande parter eller av 

anhöriga



Vilka är ni?

Sr.se



• Försäkringskassan handlägger omkring 11 000 fall årligen som 
rör sjukskrivning, rehabilitering eller aktivitetsersättning kopplat 
till våld och hot mot kvinnor. *

• Var femte person i befolkningen utsätts för våld i nära relation 
någon gång i livet.**

• Minst 150 000 barn bor i hushåll där det förekommer våld.**

• Stort mörkertal 

• *Socialstyrelsen, 2014, **BRÅ 2014:



Gro Dahle, Svein Nyhus

”Den arge”
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Fysiskt Psykiskt

Sexualiserat 

Materiellt

Latent

Försummelse

Vad är våld?



Våldshändelse

Skuld & skam

Försoning

Smekmånad

Upptrappning

Möjlig utväg

Möjlig utväg

Ingen förändring - Hög risk att 

våldet ökar både i frekvens och 

uttryck
Leonore Walker, 1978 



Våldets konsekvenser
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Den ekologiska modellen

Samspel mellan samverkande faktorer på olika nivåer

▪ Struktur

▪ Samhälle

▪ Relation

▪ Individ



Att fråga om våld

”Att ställa frågor om våld ökar möjligheter att synliggöra våldet och att kunna erbjuda hjälp 
och stöd. Det bidrar till en generellt förbättrad hälsa och medverkar på lång sikt att våldet 

upphör”*)

Tidig upptäckt, återkommande upptäckt ger ett tidigare uppbrott från våldet.

Om fler verksamheter frågar om våld på rutin, kan fler barn  som upplever/utsätts för  våld 
ges möjlighet att uttrycka sig- som de har rätt till enligt barnkonventionen.**)

(*Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen, NCK, 2010, 

**Våld i nära relationer, 2018).



Vad är hjälpsamt i mötet?

Skapa trygghet                                    Lyssna intresserat

Vara ensam i rummet         Fråga vidare

Respektfullt bemötande

Icke-dömande förhållningssätt

Kunskap om konsekvenser av våld

Generalisering som metod: ”Du är en av många”

Inge hopp!

Det finns hjälp att få, vill du att jag hjälper dig till den?



Generella frågor

• I mitt jobb träffar jag många som har det jobbigt hemma, det är vanligt. Jag brukar 
fråga alla om hur de har det hemma för vi vet att det påverkar oss väldigt mycket. Är 
det okej för dig?

• Hur är relationen med din partner?

• Vi har träffats ett tag nu och jag upplever att du verkar må sämre. Hur är det med 
dig och hur har du det? 

• Vi inom XX vet att bråk hemma är vanligt. Svåra konflikter påverkar alla, så därför 
frågar jag alla om hur de haft det och har det i sina relationer. Är det okej för dig?

Inspirerad av NCK



Exempel på direkta frågor:

• Har någon slagit, sparkat, skrämt eller gjort dig illa?

• Jag ser att du har ett blåmärke på armen, hur fick du det? 

• Jag undrar lite, är det något som har hänt dig?*)

• Har din partner hotat att skada dig eller någon i din familj?

• Är din partner svartsjuk?

• Har din partner någonsin försökt hindra dig från att göra saker som är viktiga 
för dig (gå i skolan, arbeta, träffa din familj, träffa dina vänner)?**

*ATT VILJA SE, VILJA VETA OCH ATT VÅGA FRÅGA, Socialstyrelsen 2014,
** Våld i nära relationer, 2014



Vad gör jag med svaret?

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping dagtid 0510-219 00, 
kvällstid, 0200-11 33 33

Kvinnojouren och kvinnohuset Tranan i Skövde 0500-41 86 68

Brottsofferjouren: Västra Skaraborg 0510-235 88
Östra Skaraborg  0500-48 75 43
Norra Skaraborg 0501-100 42

RFSL stödmottagning 020-34 13 16

Välj att sluta                                                                                       020 555 666

Bris 116 111

Utväg Skaraborg mån-tors 8:00-9:00 0700-85 25 06




