
Utväg

Myndighetssamverkan i arbetet mot våld i nära 
relation

Kerstin Nettelblad, verksamhetschef

www.utvag.se

http://www.utvag.se/


Utväg
Myndighetssamverkan i arbetet 

mot våld i nära relation

Skaraborg/Södra Älvsborg

Finansieras av VG-regionen
och kommunerna i respektive område

Expertenheter, Regionhälsan

Hälso- och sjukvård
Socialtjänst 

Polis – Åklagarkammare –
Kriminalvård

Frivilligorganisationer

Kontaktuppgifter; www.utvag.se

http://www.utvag.se/


Varje handling mot en annan person som, 

genom att denna handling 

skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, 

får denna person att göra något mot sin vilja 

eller att avstå från att göra något den vill”

Per Isdal ”Meningen med våld”



Vad innebär samverkansavtalet?

Samtliga myndigheter arbetar utifrån en gemensam plattform i 
samarbete med andra organisationer. 

• Reaktivt/repressivt

• Reparativt

• Framåtblickande/förebyggande

Varje myndighets handlande får tyngd och betydelse genom att det 
utgör en länk i en helhet. 



Kontaktpersonsnätverk

Hälso-
och 
sjukvård

Socialtjänst



Allas ansvar! 

• Allt fler verksamheter ställer frågor på rutin om våld. (BMM, BVC, 
tandläkare, vårdcentral, socialtjänst…)

• Allt fler arbetsgivare ställer frågor om våld i medarbetarsamtalet. 
Våld i nära relation – stöd för dig som chef (skr.se)
• Sedan 1 augusti 2021 finns det en uttalad bestämmelse i socialtjänstlagen 

som innebär att socialnämnden ska verka för att personer som utsätter 
eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt 
beteende. 

• Var fjärde kvinna och var sjätte man har utsatts för våld av sin partner. Vart 
tionde barn har upplevt våld mellan föräldrarna. Försäkringskassan 
handlägger 11 000 sjukskrivningsfall årligen, där orsaken är våld i nära 
relationer*.

https://skr.se/download/18.13d8be6b17d669a65b815c1b/1638308481636/Vald-i-nara-relation-stod-for-dig-som-chef-uppdaterad-november2021.pdf




Målgrupp

 De som utsatts för våld i nära relation

 De som utövat våld i nära relation

 De barn som upplevt våldet 



Utvägs uppdrag i korthet

• individuella samtal

• samtal/behandling i grupp

• rådgivning, konsultation, stöd hjälp

• förhindra upprepning av våld mot kvinnor/män i nära 
relationer

• arbeta förebyggande för att minska förekomsten 
av våld i nära relationer. Utbilda och föreläsa

• samverkan

• underlag för forskning



Framgångsfaktorer

Trygghet att veta att det finns stöd att hänvisa till

Specialistkompetens om våld i nära relation

Låga trösklar- vida dörrar

Föräldraskapet

Myndigheterna skapar kontakter mellan varandra



• Lyssna intresserat

• Ställ öppna frågor

• Generaliseringar som redskap

• Bära hopp om att förändring är 
möjligt

• Gensvarets betydelse

• Varje berättelse är unik…

• …men det går att skönja ett 
gemensamt mönster. 

• Berättelsen som förändras

Att möta berättelser om våld



Stöd till våldsutövare 
Förutsättningar hos behandlaren:

• God teoretisk kunskap

• God självkännedom

• God kunskap om våld och egen syn på våld

• Motbilder/växla perspektiv

• Frivillighet

• Motivationsarbete- att flytta sig själv in i centrum för sin egen berättelse om våldet. 

• Respektfullt bemötande, skapa trygghet.

• Generalisering som metod: ”Du är en av många”.

• Kunskap om de psykologiska försvaren, och vad de har för syfte.

• Resultat över tid: Bredare, djupare och ansvarstagande berättelser om det egna våldet.

”Att allvarliggöra våldet 
Och

mänskliggöra utövaren”



Detta innebär

 att ta ställning!

 att arbeta med motstånd!

 kräver mod! 

Dessa barn tillhör de allra mest utsatta och skyddslösa.

”Har vi väl dragit upp rullgardinen och försöker att dra ner den igen,

finns ändå det kvar som vi har sett”

SYNLIGGÖR BARNEN
Våga – Bli den vuxna som ser och uppmärksammar barnens utsatthet

www.utvag.se



Frågor och diskussion!


