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1 Inledning 
I samband med att pandemin covid-19 gjorde sitt intåg i Göteborg fick Social 
resursförvaltning i uppdrag att skapa beredskap och föreslå aktiviteter för att 
möta en eventuell ökning av våld i nära relationer (VINR) genom att: 

1. beskriva nuläget och säkra kontinuerlig lägesbild bland annat genom 
statistik över anmälningar inom socialtjänsten. 

2. beskriva riskerna som vi behöver förhålla oss till och beskriva strategier 
för att möta dessa risker och befarad utveckling. Presentera förslag på 
adekvata aktiviteter på kort och lång sikt. Involvera civilsamhällets 
aktörer i arbetet. 

Två arbetsgrupper skapades för att utföra uppdraget. Denna uppföljning avser 
den andra delen av uppdraget. Båda delarna av uppdraget pågår fortfarande. 
Delar av det som framkommit i statistikuppdraget (uppdrag 1) redogörs för 
under rubriken statistik då det påverkat övriga aktiviteter. 

Flera insatser har gjorts av andra aktörer i staden, till exempel aktiviteter för att 
dämpa social oro i samband med pandemin, genom bland annat 
sommaraktiviteter för barn och unga, samt folkhälsoarbetet, genom 
informationspunkter mm för att sprida information om covid-19. En del av 
dessa aktiviteter är också förebyggande för VINR och det har varit samverkan 
mellan aktörerna. Delar av ovan beskrivet arbete kommer att kortfattat 
beskrivas i denna uppföljningsrapport då samverkan har skett utifrån våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld. 

Även internationella och nationella aktörer har uppmärksammat pandemins 
påverkan på våld i nära relationer, skapat informationsmaterial och bidragit till 
ökad insikt om problematikens omfattning. Stadens arbete får ses i ett större 
sammanhang av dessa lokala, nationella och internationella aktiviteter. 

1.1 Arbetets utformning 
Utgångspunkten var att arbetet skulle utformas i ordinarie strukturer. Det 
bildades tre arbetsgrupper med representation utifrån stadens ordinarie 
samordningsarbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. 

• Aktiviteter riktade specifikt till barn och unga 
• Aktiviteter riktade specifikt till vuxna 
• Aktiviteter riktade till samtliga invånare 

Arbetsgrupperna har under mars-september tagit fram informationsmaterial, 
bidragit till kompetenshöjande aktiviteter och utformat kommunikationsvägar 
för att nå ut med stadens budskap till medarbetare och invånare. Fokus har varit 
att öka medvetenheten om våld i nära relationer, öka medarbetares 
förutsättningar att upptäcka våldsutsatta och att utsatta personer ska få stöd och 
hjälp. Arbetet i de tre arbetsgrupperna har samordnats under arbetets gång och 
slogs samman till en större arbetsgrupp i oktober. 
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Dialogmötet har också hållits med resursverksamheter inom staden, 
samtalsmottagningar inom Social resursförvaltning samt ideella organisationer 
för att följa hur verksamheterna ser på läget och vilka analyser de gör av 
situationen. Att utbyta erfarenheter samt följa om parterna ser en ökning av våld 
under pandemin och om det kräver en ökad beredskap hos verksamheterna. 

Statistik och verksamhetsuppföljning har löpande analyserats av 
sektorscheferna och rapporterats till direktörerna och till kommunstyrelsen. 
Detta för att ha en beredskap i händelse av en ökning av antalet ärenden till 
socialtjänst och verksamheter. 

1.2 Metod för uppföljningen 
Stadsdelsförvaltningar, förskoleförvaltning, grundskoleförvaltning, 
utbildningsförvaltning och Social resursförvaltning har fått svara på skriftliga 
frågor om vilka aktiviteter en genomfört och även kommentera utfallet. 
Samtliga har inkommit med svar. Dessa redogörs för under rubriken resultat.  

Resultatet är indelat i underrubrikerna; Kommunikationsaktiviteter, Aktiviteter 
av förebyggande karaktär, Aktiviteter för upptäckt av våld samt Aktiviteter för 
att utveckla stödet till invånare. Informationsmaterialet beskrivs under rubriken 
kommunikationsaktiviteter men hur det använts återkommer också under övriga 
rubriker. 

Resultatet rör aktiviteter och statistik är för perioden mars-september. 

Det har även hållits ett möte med verksamheter som möter invånare som lever 
med våld samt ideella organisationer som redogörs för under rubriken 
verksamhetsstatistik. Det har hållits ett möte med den samordnande 
arbetsgruppen där arbetet utvärderats vilket redogörs för under rubriken analys. 
Analysen har därefter bearbetats av Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld. 

Rapporten gör inte anspråk på att vara heltäckande, mycket arbete kan ha 
genomförts utöver det som kommit till arbetsgruppens kännedom. 

2 Resultat 
Flera förvaltningar och bolag har lyft kampanjen Orange Day under v 48 som 
ett sätt att uppmärksamma våld i nära relationer och hedersrelaterat våld (HRV) 
under pandemin. Dessa aktiviteter har inte tagits med i uppföljningen då de har 
ett specifikt syfte och genomförs årligen samt inte omfattas av tidsramen för 
uppföljningen. Men de kan ses som ett komplement till nedanstående aktiviteter 
och är ett viktigt inslag i stadens arbete för att uppmärksamma VINR och HRV 
även under pandemin. 
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2.1 Kommunikationsaktiviteter 

2.1.1 Kommunikationssatsning – Känner du dig otrygg 
hemma? 

Göteborgs Stad genomförde en bred satsning på kommunikation, med material 
riktat till både medarbetare och invånare.  

2.1.2 Interna budskap 
Syftet med de interna budskapen var att uppmärksamma medarbetarna på risken 
för ökat våld. Syftet var också att uppmana till att vara lyhörda och vaksamma i 
mötet med brukare och invånare, samt att agera vid misstanke om 
våldsutsatthet.  

Till alla medarbetare: 

”Det finns risk för att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ökar under 
covid-19-pandemin. Höj din uppmärksamhet och var extra lyhörd på utsatthet. 
Det finns stöd och hjälp att få.” 

Till medarbetare som möter barn och unga: 

”Under covid-19-krisen förändras mångas vardag och mer tid spenderas i 
hemmet. För barn och unga som redan lever i en utsatt hemmiljö ökar risken för 
våld och övergrepp. Det är därför viktigt att vara en trygg vuxen och att vara 
extra uppmärksam. Agera vid misstanke om utsatthet.” 

2.1.2.1 Information riktad till medarbetare 

Pågående situation och risken för ökat våld i hemmen påtalades för stadens 
medarbetare genom åtta intranätsartiklar publicerade under perioden 26/3 till 
och med 27/8. Statistik visar att medarbetare tog del av artiklarna, framför allt 
var det många som gick in för att läsa den först publicerade artikeln.  

Artiklarna innehöll följande: 

• Uppmaningar om att vara uppmärksamma på personer som far illa 
• Hänvisningar till vart en kan vända sig, både för professionen och för 

invånare, för att få stöd och hjälp 
• Information om att informationskampanj görs 
• Hänvisningar till var på intranätet en kan hämta informationsmaterial  
• Uppmaningar att sprida och dela informationsmaterialet 

2.1.2.2 Information till grundskoleförvaltningen 

Riktat mot grundskolan gjordes en särskild satsning som publicerades i ett 
chefsbrev på grundskoleförvaltningens intranät v. 22 under rubriken 
”Informationsmaterial om våld och orosanmälan” innehållande: 

• Brev till elever 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/poc?urile=wcm%3Apath%3Aportal+site%2Fz6_000000000000000000000000a0%2Fz6_00000000000000a0br2b300go2%2Fz6_2b0q8b1a0o9g00iboudig520g1%2Fz6_oak8h242j0vo70aorja6k43080%2Fz6_0gdig3c0moqt10q4d4b0a32s05%2Fz6_0gdig3c0mgp710qcbep1ot3su6%2Fz6_0gdig3c0mg8pe0q2qij7pj3du7%2Fz6_0gdig3c0mg8pe0q2qij7pj3dt6%2Fz6_0gdig3c0mgog80qu2eo9lhbo70%2Fz6_0gdig3c0mo5hd0q9ahjqlg14q3%2F556a70c4-dba4-47af-a1fe-78137b0e3cc3&pagedesign=intranat_design/Intra_NyhetsbrevInlagg&page=2020528131549357
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• Brev till lärare 
• Brev – Var en trygg vuxen 

Årligen gör Göteborgs Stad en informationssatsning inför sommarlovet, för att 
höja uppmärksamheten på barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld. 
I våras kopplades den informationen ihop med covid-19 och ökad risk för 
utsatthet på grund av isolering i hemmen.  

2.1.3 Externa budskap 
”Känner du dig otrygg hemma? Blir du, eller någon du känner, kontrollerad, 
hotad eller slagen? Det finns hjälp att få. Alla har rätt att leva utan våld.” 

Syftet med det externa budskapet var att uppmärksamma invånare på att det 
finns stöd och hjälp att få vid våldsutsatthet och att understryka att alla har rätt 
att leva utan våld. Detta kompletterades med kontaktuppgifter till Göteborgs 
Stad. 

Genom att inkludera ”någon du känner” i budskapet öppnar vi också för att den 
som är orolig för någon annan kan ta kontakt med de verksamheter som finns 
inom området. 

2.1.3.1 Information riktad till invånare 

I början av april publicerades en sida på goteborg.se - Covid-19: Otrygghet i 
hemmet. Sidan innehåller hänvisningar till var du kan få stöd och hjälp vid 
våldsutsatthet. Fram till 22/9 hade denna sida 939 visningar, varav 820 unika. 

I den digitala tidningen Vårt Göteborg publicerades 13/5 artikeln ”Ökad risk för 
våld i hemmen under covid-19-pandemin”. Artikeln uppmärksammade den 
ökade risken och innehöll hänvisningar till vart en kan vända sig för att få stöd 
och hjälp. Fram till 22/9 var 665 personer inne på artikeln. 

Kommunikationsmaterial 

Följande material togs fram till kommunikationssatsningen Känner du dig 
otrygg hemma?: 

• Affisch på 12 olika språk 
• Kontaktkort på 12 olika språk 
• Bildspel på 8 olika språk, med inläst röst till texten, för sociala medier 

och bildskärmar  
• Annons för dagspress, digitalt och papperstryck 
• Text till det samlade covid-19utskicket från Göteborgs Stad ”En 

annorlunda sommar” 
• Annons för användning i kollektivtrafiken 

 

 

 

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/samhallsskydd-och-beredskap/goteborgs-stads-information-om-covid-19/covid-19%3A%20otrygghet-i-hemmet/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifS0s3D083A0C_F1cLQ0CPTw9fI2dAgz9jQ31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigB69epi/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/samhallsskydd-och-beredskap/goteborgs-stads-information-om-covid-19/covid-19%3A%20otrygghet-i-hemmet/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifS0s3D083A0C_F1cLQ0CPTw9fI2dAgz9jQ31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigB69epi/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://vartgoteborg.se/ovrigt/okad-risk-for-vald-i-hemmen-under-covid-19-pandemin/
https://vartgoteborg.se/ovrigt/okad-risk-for-vald-i-hemmen-under-covid-19-pandemin/
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Affisch  

 
Bildtext: Affisch Känner du dig otrygg hemma? 

Affischen spreds genom en intranätssida där medarbetare själva laddar ner och 
skriver ut material ifrån. Länk till denna sida spreds också till flertalet privata 
hyresvärdar i Göteborg, samt till föreningar inom civilsamhället. 

Enligt kontaktpersonerna i samordningsgruppen VINR/HRV, samt statistik från 
nedladdningssidan har affischen blivit väl använd. Samtliga 
stadsdelsförvaltningar och en del fackförvaltningar har spridit den. Affischen 
har satts upp runt om staden på till exempel: 

• Medborgarkontor 
• Mötesplatser 
• Fritidsgårdar 
• Kulturhus 
• Bibliotek 
• Socialkontors receptioner 
• Familjecentraler 
• Närhälsan 
• Äldreboenden  

Kontaktkort  

Kontakkorten beställdes i en upplaga på drygt 20 000 kort, varav en 
övervägande majoritet var på svenska, med arabiska som andra största språk. 
Dessa kort har spridits genom förvaltningarnas kontaktpersoner och bland annat 
ställts ut i brukarnära verksamheter, till exempel: 

• Dialogpunkter 
• Hälsotek 
• Bibliotek 
• Familjecentraler 
• Medborgarkontor 
• Socialkontor 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/information_covid-19/start/kommunikation%20covid19/skyltar/!ut/p/z1/nczBCoJAGATgZ-kJdvY3lzq6ir8msqywVnuRPYWQ1iF6_uxWQbE0t4H5RnhxEH4O9_EUbuNlDuelH70awEXNSY7WtFbBVuzQr53MexL7j0GTFrCyLDvldkQNCR_jScNutMxgtgzU2rgFpASWcR5vyaA70gnAhv7xr0-R_vvA_76_Tu6Z1QN66HWg/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Nyckelfunktioner som träffar många invånare har haft med sig korten i sina 
jobb, till exempel ungdomsvärdar, invånarguider och hälsoguider. Samtliga 
ungdomsmottagningar i Göteborgs Stad har fått kontaktkort på alla språken.  

Bildspel 

Bildspelen fanns för egen nedladdning på samma intranätssida som affischen 
och har använts av fem av tio stadsdelsförvaltningar, samt en fackförvaltning.  

Bildspelen har visats på bildskärmar i: 

• Receptioner i stadsdelshus 
• Socialkontor 
• Verksamheter inom äldreomsorgen 
• Medborgarkontor 
• Resursenheter 
• Ett kulturhus 
• Ett antal idrottsanläggningar, främst i socialt utsatta områden 

Kopplas användningen av bildspelet till sociala medier ser vi att det också 
delats på en del lokala sociala medier, men framför allt har det använts på 
Göteborgs Stads officiella Facebooksida. Där har bildspelet lagts upp som ett 
återkommande inlägg vid 13 tillfällen under perioden 17/6-2/10. 

Innan bildspelet blev klart publicerades illustrationen som stillbild, med samma 
budskap vid 6 tillfällen under perioden 9/4-6/6. 

Den totala räckvidden för samtliga Facebookinlägg är 78 187 (Räckvidd är ett 
mått på hur många personer som exponerats för inlägget i sitt flöde.). 

Bildspelsinläggen publicerades, utöver svenska, på arabiska, persiska, finska 
och engelska. Statistiken visar på en låg räckvidd för samtliga språk, utom 
svenskan. Endast den engelska versionen fick en något högre räckvidd på 
sammanlagt 4209. 

Annonsering på GP Mobil och i Göteborg Direkt 

Under perioden 1/6-15/6 skedde annonsering i dagspressen. 

Den digitala annonsen på GP Mobil fick drygt 5500 klickningar, medan den 
digitala annonsen på Göteborg Direkts hemsida fick 30 klick. I Göteborg Direkt 
fanns det även en annons i den pappersupplaga som gick ut 6/6, till samtliga 
hushåll i Göteborgs kommun. 

Broschyr från SLK till alla hushåll i Göteborgs Stad 

Broschyren En annorlunda sommar skickades ut till alla hushåll i Göteborgs 
Stad i början av juli. Den delades också ut på stadens medborgarkontor, 
bibliotek, turistbyrån och andra platser där människor samlas, exempelvis de 
dialogpunkter som ordnades med anledning av covid-19. I broschyren finns kort 
information om otrygghet i hemmet med hänvisning till 
www.goteborg.se/valdochhot. 

Annonsering på bussar och spårvagnar 

http://www.goteborg.se/valdochhot
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Under perioden 29/8 till 11/9 syntes annons i kollektivtrafiken i Göteborgs 
kommun. Annonsen utgjordes av streamers i storlek 1000x241. Den placerades 
ut på 280 platser på spårvagnarna och 250 platser på bussarna. 

2.2 Förebyggande aktiviteter 
Arbetet med att förebygga social oro till följd av pandemin (från rapport) 

Inför sommaren mobiliserade Göteborgs Stad för att förebygga social oro till 
följd av pandemin. Social resursförvaltning och SDF Angered fick ansvar för att 
samordna arbetet. Arbetet organiserades i en projektorganisation med bred 
representation från stadens förvaltningar och bolag. En styrgrupp, en 
arbetsgrupp och olika arbetsutskott inrättades.  

Arbetet fokuserades till tre delar: 

• Säkerställa att det finns en gemensam lägesbild inom Göteborgs Stad 
som uppdateras varje vecka.  

• Säkerställa att barn och ungdomar erbjuds en meningsfull fritid.  

• Upprätta informationscenter på strategiska platser i staden.  

Förvaltningen bedömer att satsningen gav önskat resultat. Styrgrupp och 
arbetsgrupp hade en tät dialog. Arbetsgruppen kom igång snabbt och med 
tillräckligt bred representation och mandat. Man kom fram till ett antal 
aktiviteter och åtgärder som genomfördes enligt plan.  

Man nådde goda resultat utifrån de tre fokusen gemensam lägesbild, fler 
aktiviteter till barn och unga, samt riktad dialoginriktad och lokal information. 
Sommaren 2020 var den lugnaste på väldigt många år när det gäller social oro 
kring barn och unga.  

Bidrag till föreningar (information från intranätet) 

”Utlysning av medel för ”att ordna aktiviteter och insatser i syfte att minska 
social oro, våld i nära relationer samt för att stimulera till meningsfulla 
fritidsaktiviteter”. 

Denna utlysning gjordes gemensamt av idrotts- och föreningsförvaltningen och 
Social resursförvaltning. Först efter att redovisningarna har inkommit 
(förhoppningsvis innan jul) går det att avgöra vilka av organisationernas 
verksamhet mer eller mindre var riktade till att minska våld i nära relationer. 
Fler professionella ungdomsarbetare var i tjänst och fritidsgårdarna utökade sina 
öppettider. Enligt målen med utlysningen: 

• att motverka social oro genom att tillhandahålla positiva sammanhang.   

• att motverka isolering i otrygga hem där fysiskt och psykiskt våld 
förekommer. Se till att de som lever med våld i nära relationer inte förlorar sina 
sociala kontakter utanför hemmet och därmed möjligheten att få hjälp och stöd.  
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• att fler barn, unga och deras familjer får tillgång till fler mötesplatser, 
föreningsaktiviteter, läger samt att fler redan goda sammanhang kan 
tillgängliggöras.” 

Sammanlagt beviljades 100 föreningar cirka 9,3 miljoner kronor för att anordna 
fritidsaktiviteter under sommarlovet. 

2.2.1 Arbetet med VINR kopplat till covid-19 i samverkan 
med folkhälsoarbete och andra förebyggande 
verksamheter. 

Alla stadsdelar har kopplat ihop arbetet med att nå ut med information om 
VINR/HRV och att det finns hjälp med annat ordinarie arbete eller 
folkhälsoarbetet under covid-19. Man har bland annat använt det centrala 
material som tagits fram för detta ändamål men också egna initiativ 
framkommer med informationsfilmer, panelsamtal samt gruppdiskussioner för 
att uppmärksamma de ökade riskerna för VINR under pandemin. De 
medarbetare som framför allt har bidragit med att informera och möta upp 
invånare är: hälsolotsar, hälsoguider, invånarguider, feriearbetare, brobyggare, 
personal på Familjecentraler och öppna förskolan, ungdomsvärdar, personal på 
informationspunkterna, frivilligcentraler med flera. Även fastighetsägare, 
bostadsbolag och kyrkan är parter som varit involverade i arbetet. Skriftlig 
information om att det finns stöd och hjälp att få har gått ut via förskolor, skolor 
och via internt redan etablerade kommunikationskanaler såsom Föräldraguiden. 
De dialogpunkter som upprättades i sex stadsdelar bidrog också till att sprida 
information och material om VINR. Totalt har dialogpunkterna haft öppet i 446 
timmar och mött 1774 av stadens invånare.  Bemanningen på läger och i 
korttidsverksamheterna inom SRF har förstärkts då personer med 
funktionsnedsättning är mer utsatta för VINR och avlastningen är mycket viktig 
för dessa familjer. 

2.2.2 Kompetenshöjande aktiviteter 
I samtliga stadsdelsförvaltningar har ovanstående grupper av medarbetare som 
arbetar med förebyggande och främjande arbete fått kortare utbildningsinsatser 
för att kunna förmedla informationen om VINR och att det finns stöd och hjälp 
att få, på ett så bra sätt som möjligt. Det har även genomförts filmvisning, 
gruppsamtal, panelsamtal mm för att öka kunskapen. Inom ramen för det 
förebyggande arbetet har det gjorts fler än 15 kompetenshöjande aktiviteter med 
över 120 deltagare. Hur många invånare som nåtts av information och 
kontaktuppgifter från dessa medarbetare och informationskanaler har inte 
sammanställts.  
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2.3 Aktiviteter för att upptäcka personer 
som lever med våld 

Aktiviteter för att upptäcka personer som lever med våld aktiviteter rör framför 
allt medarbetare inom socialtjänst, förskola, skola och skolhälsovård för att ge 
bättre förutsättningar för att kunna upptäcka våldsutsatta personer. Här finns 
framför allt kompetenshöjande aktiviteter men också de enheter som 
implementerat att de ska ställa frågor om våld på rutin. 

Mobiliseringen inför sommaren utifrån HRV och att barn riskerar att föras 
utomlands på grund av hedersrelaterade orsaker tidigarelades i våras med 
anledning av pandemin. Gymnasieskolorna stängde och barn och unga riskerade 
även att isoleras i hemmen. En gemensam mobilisering skedde för att öka 
upptäckten av barn utsatta för hedersrelaterat våld genom information till 
förskolor och skolor. 

Budskapet till medarbetare om att: 

”Det finns risk för att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ökar under 
covid-19-pandemin. Höj din uppmärksamhet och var extra lyhörd på utsatthet. 
Det finns stöd och hjälp att få.” 

Och till medarbetare som möter barn och unga: 

”Under covid-19-krisen förändras mångas vardag och mer tid spenderas i 
hemmet. För barn och unga som redan lever i en utsatt hemmiljö ökar risken för 
våld och övergrepp. Det är därför viktigt att vara en trygg vuxen och att vara 
extra uppmärksam. Agera vid misstanke om utsatthet.” 

Dessa budskap nådde ut genom stadengemensamma kanaler men också genom 
förvaltningarnas egna informationskanaler. Kopplat till budskapet för dem som 
möter barn och unga fanns ett brev till elever och ett brev till lärare. Det är 
oklart hur dessa brev nått ut till skolpersonal, skolhälsovård och elever. 
Elevhälsan på gymnasienivå har arbetat uppsökandet av elever som kan vara 
utsatta i sin hemmiljö. Det har funnits ökad tillgängligheten till psykolog och 
kontaktuppgifter till har psykolog lagts till på hemsidorna. Information via 
Hjärntorget till elever vart de kan vända sig om de känner oro för någon eller 
själva behöver hjälp. 

2.3.1 Kompetenshöjande aktiviteter  
Områdeschefer för bistånd och service har sedan tidigare tagit ett beslut om att 
implementera FREDA-kortfrågor i verksamheterna. I och med covid-19 blev 
detta arbete än mer angeläget och implementeringstakten har ökat avsevärt. 
Dialoga har, i samverkan med stadsdelarna, utbildat flera enheter i FREDA-
kortfrågor. Dessa utbildningar görs på uppdrag från enheterna och pågår 
löpande. Fram till september har det genomförts 6 utbildningar med cirka 140 
deltagare. Deltagare är bland annat från Försörjningsstöd, Vuxen, Barn och 
unga och Funktionshinder. Även några utförarenheter har genomgått utbildning. 
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Dialoga har genomfört två webbinarier tillsammans med Örgryte-Härlanda 
Barn och Unga-enhet, i att ställa frågor om våld till barn. Vid dessa två 
webbinarier deltog sammanlagt 207 medarbetare. Det är flest deltagare från 
socialtjänsten (BoU-enheter, mottagningsenhet, resursenhet, familjehemsenhet) 
men också behandlingsassistenter, ungdomshandledare, skolkuratorer, 
förskollärare, fritidsledare, ungdomshandledare, och ett par rektorer. Syftet med 
utbildningen är att upptäcka barn som kan vara utsatta för våld i sin hemmiljö 
och kunna ställa frågor till barn på ett bra sätt. 

Stadsdelarna har egna utbildare inom VINR och HRV och har genomfört 
utbildningsaktiviteter i egen regi. Här finns ett flertal aktiviteter i form av 
basutbildningar i VINR och HRV, fokusutbildningar om våld mot barn och 
FREDA-kortfrågor. Sammanlagt har stadsdelarna redogjort för 17 olika 
aktiviteter med över 300 deltagare. Antalet deltagare är med stor sannolikhet 
högre eftersom vissa inte angett antal. De som deltagit i satsningarna är personal 
inom socialtjänst, förskola, skola, äldreomsorg och funktionshinder. 

Utöver dessa ovanstående aktiviteter har Dialoga sitt pågående ordinarie arbete 
med kompetenshöjande aktiviteter såsom konferenser, utbildningar och 
föreläsningar. Förvaltningarna uppger även de att ytterligare kompetenshöjande 
insatser genomförts och att dessa gjorts inom ramen för ordinarie verksamhet. 

2.4 Aktiviteter för att stödja personer som 
lever med våld 

Bland aktiviteterna för att stödja personer som lever med våld finns 
kompetenshöjande insatser för medarbetare inom socialtjänsten, samverkan 
mellan stödmottagningar i kommunal regi och ideella verksamheter. Här finns 
också aktiviteten att löpande analysera den statistik som tagits fram för att på så 
sätt ha en beredskap för ett ökat inflöde av personer i behov av stöd eller skydd. 
Det togs också fram ett stödmaterial för medarbetare för att på så sätt öka 
förutsättningarna för personer att få stöd och hjälp. Inför sommaren togs det 
fram en kontaktlista på personer med god kompetens i arbetet med VINR och 
HRV gemensamt för socialtjänsten. Syftet var att säkerställa att det alltid skulle 
finnas personal tillgänglig för rådfrågning avseende VINR och HRV under 
semestertiden. De verksamheter som arbetar med stöd till våldsutsatta och 
våldsutövare har fortsatt med sin ordinarie verksamhet under pandemin. 
Verksamheter har öppnat upp för digitala möten och telefonkontakter vid 
behov. 

2.4.1 Samverkan med civilsamhället 
Under våren träffade representanter från Covid 19 och våld i nära-arbetsgruppen 
de kommunala verksamheterna för våld i nära relationer, idéburna jourer och 
samtalsmottagningar. Mötena syftade till erfarenhetsutbyte och 
lägesuppdatering. Staden informerade jourerna om kommunikationssatsningen 
för att förbered dem på en eventuell ökning i inflöde av antal besökare. Denna 
samverkan ledde bland annat till att vi delade framtaget material och metoder. 
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2.4.2 Stöd-kortet ”Mötet med våldsutsatta” – hur har det 
nått ut? 

Stödkortet togs fram av Dialoga inför sommaren för att ge medarbetare ökade 
förutsättningar till ett bra bemötande vid ett första möte med en våldsutsatt 
person. Stödkortet innehåller information om VINR och HRV, vilka frågor som 
är viktiga att ställa och hur ett gott bemötande av den våldsutsatta personen kan 
säkerställas. Alla stadsdelsförvaltningar och Social resursförvaltning har fått ta 
del av stödkortet via samordningsfunktionen i förvaltningen. I vissa 
förvaltningar har kortet nått ut brett till många verksamheter till exempelvis 
chefer och medarbetare inom socialtjänstens myndighetsutövande enheter, 
resursenheter, Bmss (Boende med särskild service), förebyggande enheter, 
Kultur och fritid, äldreomsorg och funktionshinder. I andra förvaltningar är det 
framför allt myndighetsutövande socialtjänst som tagit del av det. Även 
förskola, skola och skolhälsovård har fått ta del av stödkortet. Där har det 
framförts synpunkter på att kortet upplevdes mer anpassat för socialtjänst. 

2.4.3 Kompetenshöjande aktiviteter 
När det gäller kompetenshöjande aktiviteter så har flera förvaltningar redogjort 
för att dessa skett inom ramen för ordinarie kompetensutveckling men arbetet 
totalt i staden har intensifierats. Några förvaltningar uppger att de satsat på 
utbildning för Resursenheter både genom ökad kunskap i VINR och HRV men 
också i stödinsatser av familjebehandlande karaktär anpassad till VINR och för 
att motivera våldsutövare till förändring. 

3 Statistik 
För att kunna följa om det sker en ökning eller minskning av våld i nära 
relationer och utifrån det kunna anpassa aktiviteter och nå ut med information 
har arbetsgruppen våld i nära relationer och covid-19 samverkat med 
arbetsgruppen för statistik och verksamhetsuppföljning. Vi har också följt 
rapporteringen från myndigheter på nationell nivå. Bland annat har 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) utkommit med rapporten ”Få tydliga 
konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i 
september 2020”. Av rapporten framgår att kategorin Brott mot person 
(innehåller exempelvis misshandel, hot, fridskränknings-brott och sexualbrott) 
totalt sett under pandemimånaderna handlade om ett skifte från ökningar till 
minskningar i mars–maj 2020 även om detta var marginellt. Det indikerar att 
pandemin under dessa månader kan ha inverkat på nivåerna av de anmälda 
brotten mot person. 

Det ligger nära till hands att tolka ökningen av de anmälda misshandelsbrotten i 
parrelationer under 2020 som ett utslag av pandemin och en ökad utsatthet för 
våld i hemmet. Brå har dock påbörjat granskningar av grunddata till 
anmälningarna som visar att ökningen i början av året till stor del kan kopplas 
till ett förändrat sätt att registrera misshandelsbrott hos polisen.  
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Även om det är möjligt att pandemin kan ha bidragit till en viss del av ökningen 
från och med mars av de anmälda misshandelsbrott som begåtts mot kvinnor av 
en närstående genom parrelation, finns det således i nuläget osäkerhetsfaktorer 
som påverkar tolkningen av statistiken.  

3.1 Verksamhetsuppföljning 
För att följa utvecklingen och kunna agera vid ökade behov har staden följt både 
kommunala och ideella verksamheters arbete under pandemin. Det uppdraget 
pågår fortfarande och rapportering sker veckovis. Här ges en övergripande bild 
insamlad under september-oktober 2020 för att koppla till de insatser staden 
gjort under pandemin hittills. 

3.1.1 Treserva 

Barn och unga 0-20 år 

De totala aktualiseringarna för barn och unga, oavsett orsak och ärendetyp, är 
under perioden januari till september 2020 färre än under samma period tidigare 
studerade år (2017-2019). Aktualiseringarna rörande våld i nära relationer för 
perioden januari till september 2020 är högre än 2017 och 2018 (en ökning med 
27,4 respektive 25,1%), men endast marginellt högre än 2019 (ökat med 1,4%). 

Sett till de fyra nya stadsområdena har det under året framförallt blivit fler 
aktualiserade för våld i nära relationer inom Sydväst och Centrum, jämfört med 
föregående år. 

Bild 1: Aktualiseringar våld i nära relationer, barn och unga 0-20 år, under åren 
2017-2020. 

 

Aktualiseringarna för våld i nära relationer är fler 2020 än 2018 men 
avviker totalt sett inte anmärkningsvärt från 2019. Antalet under 
sommarmånaderna (jun – aug) var fler 2020 än tidigare år.  
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Kampanjer och insatser kan ha bidragit till ökningen inom socialtjänsten mellan 
maj och juni i år då fler utsatta och närstående till utsatta har fått information 
om att det finns stöd och hjälp att få. Dock syns samma mönster år 2017, men 
på en lägre nivå. 

Vuxna 21- 

Totalt sett har antalet aktualiseringar (alla ärendetyper) oavsett orsak ökat under 
2020 jämfört med föregående studerade år (2017-2019). Aktualiseringarna 
rörande våld i nära relationer för perioden januari till september 2020, är högre 
än tidigare år och jämfört med 2019 har aktualiseringarna ökat med 18 procent. 
Ökningen kan ha med en reell ökning av VINR att göra eller att kampanjen nått 
utsatta – det är svårt att veta. 

Andelen aktualiseringar som rör våld i nära relationer i förhållande till totala 
antalet aktualiseringar oavsett orsak, har inte nämnvärt förändrats mellan åren. 
Sett till de fyra nya stadsområdena har det under året jämfört med tidigare år, 
framförallt blivit fler aktualiserade för våld i nära relationer i Hisingen och 
Sydväst. 

Bild 2: Aktualiseringar för vuxna 21+ oavsett orsak och för alla ärendetyper 
under åren 2017-2020 

 

Antalet aktualiseringar oavsett orsak och för samtliga ärendetyper har 
fram till och med september varit fler under 2020 jämfört med de tidigare 
studerade åren. 

3.1.2 Lägesbild från kommunala verksamheter (200929) 
Kriscentrum för kvinnor (KCK)  
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KCK noterar inte någon ökning i stödverksamheten. Samtalen till stödtelefonen 
har legat stadigt runt 12 till 18 samtal i veckan. Man har två veckors väntetid på 
samtalsmottagningen och kan erbjuda fler stödsamtal än vanligt då de på grund 
av pandemin inte genomför någon utåtriktad verksamhet. Beläggningen i 
boendet gick ner i juni, men var fullbelagt igen i augusti. 

Kriscentrum för män (KCM) 

Kuratorerna på KCM har på grund av pandemin arbetat relativt mycket 
hemifrån och tagit samtal på telefon snarare än på mottagningen. Detta gjordes i 
högre utsträckning i våras och somras jämfört med nu under hösten. Några 
personer föredrar att komma till mottagningen, några vill komma ibland till 
mottagningen men kan tänka sig samtal på telefon medan andra kan tänka sig 
att fortsätta med telefonsamtal. En del möten har också skett utomhus i offentlig 
miljö när så har varit möjligt, för att minska risken för smittspridning.  

Det har varit ungefär samma tryck på telefontiderna. I våras kunde fler av de 
som hörde av sig vittna om att konsekvenserna av pandemin stressade deras 
familjesystem. Under våren märktes en tendens att i redan pågående ärenden 
ökade konfliktnivåer och våld, och det kunde kopplas till covid-19. De personer 
verksamheten hade kontakt med hade i större utsträckning lite mer behov av 
stöd och kontakt med sin kurator. 

Med anledning av att mycket kontakter skett via telefon istället för på 
mottagningen så har också avbokningarna varit tydligt färre. Verksamheten har 
inte haft ett högre tryck av nya brukare och kön har inte påverkats av covid-19.  

Beläggningen på Utväg Boende var under våren låg, på ungefär samma nivå 
som i vintras och förra hösten. Över sommaren var beläggningen 100% men är 
nu nere på 25%. Beläggningen varierar mycket även i vanliga fall och kan inte 
kopplas till covid-19.  

Barnahus  

Sett över hela perioden är det en minskning av antalet samråd på Barnahus. 
Samråden utgör kärnverksamheten och där diskuteras skyddet för barn och 
genomförandet av polisförhör. I regel har polisanmälan gjorts i de ärenden som 
tas upp i samråd. Det rör sig oftast om våld i nära relationer. Barnahus har 
minskat ner på sin utåtriktade verksamhet på grund av pandemin, vilket kan 
vara en förklaring till att de inte sett någon ökning av ärenden gällande våld i 
nära relationer eller annat. De tar även emot barn i behov av stödinsats på 
bistånd. Där har de sett en minskning i antalet.  

Stödcentrum för brottsutsatta 

I början av pandemin var det lugnare än vanligt under ett par veckor på 
Stödcentrum för brottsutsatta. Efter det har de sett en ökning på 10 till 15 % i 
alla typer av ärenden och inte enbart gällande våld i nära relationer. 

Mikamottagningen 
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Mikamottagningen kommer emellanåt i kontakt med ärenden som rör våld i 
nära relationer. De arbetar med personer som ägnar sig åt sex mot ersättning. De 
har haft en ökning i verksamheten.  

Resursteam heder  

Resursteamen startade ett instagramkonto tidigt under våren. Tanken var att nå 
ungdomar som levde i isolation på deras egna arenor. På instagram lämnades 
information om vart man kunde vända sig vid utsatthet. Kontaktkort  med 
information om instagramkontot trycktes upp för att läggas ut på UMO, 
bibliotek, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar vistades. Ett av 
resursteamen tog kontakt med kyrkan i församlingen för att nå de personer som 
sökt sig dit med sin oro för pandemin efter att kyrkan larmat om ett ökat våld 
bland besökarna. Vissa av teamen anslöt sig till Stadsmissionens stödbussar 
som stod i ytterområdena. Ett infobrev till elever inom Gymnasieskolan 
skickades ut digitalt via kuratorerna om att de kan kontakta teamen om de 
utsätts för våld eller kontroll. 

De kommunala bostadsbolagen och Störningsjouren 

De kommunala bostadsbolagen och Störningsjouren har ett pågående ordinarie 
arbete med trygghetsskapande åtgärder och information till hyresgäster i 
trapphus, tvättstugor och intranät. Lokal samverkan finns med vissa 
stadsdelsförvaltningar innefattande informationsutbyte och kompetenshöjande 
aktiviteter. 

Störningsjouren har noterat en ökning av störningsincidenter men dessa har inte 
varit kopplade till våld i nära relationer. 

3.1.3 Lägesbild från ideella verksamheter (200929) 
Lex Femme  

Lex femme uppger att det var tyst i deras stödtelefon i början av pandemin men 
efter ett tag kom inflödet igång igen. Det är främst kvinnor med utländsk 
bakgrund som utgör deras målgrupp. De uppfattar ingen ökning i antalet 
kontakter jämfört med föregående år samma period.  

Kvinnohuset Kassandra  

Kvinnohuset Kassandra har upplevt en minskning av förfrågningar i boendet 
och på stödtelefonen. I början av pandemin blev de under en tvåveckorsperiod 
nedringda från SPINK (Samlad placerings -och inköpsfunktion) därefter blev 
det lugnt igen. I höst har det varit en intensiv tvåveckorsperiod igen, som nu 
återgått till det normala.  

Bojen  

Bojen uppfattar att det var tyst under de första veckorna av pandemin men att 
det innan sommaren kom igång igen. De har märkt en liten ökning nu i höst. I 
våras pausades gruppverksamheten på grund av pandemin och den ska komma 
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igång i början av oktober igen. De har fått större lokal för att kunna genomföra 
verksamheten på ett säkert sätt utifrån covid-19.  

Maskrosbarn  

Maskrosbarn har haft utökade tider på sin chatt. I början var det mycket fokus 
på covid-19 och senare gick det över till att handla mer om psykisk ohälsa. 
Verksamheten har i stort fortsatt som vanligt. De har sett en ökning på en 
generell nivå men inte avseende VINR specifikt. 

4 Analys 
Stadens arbete mot VINR under pandemin har genomförts på bred front riktat 
mot olika målgrupper. Direktörerna i staden enades om att detta arbete var 
viktigt. De kontinuerligt upprättade lägesbilderna har skapat möjligheter att 
anpassa aktiviteterna utifrån behov. Hittills har de inte visat på ett kraftigt ökat 
inflöde av ärenden kopplat till VINR. Det har därför inte funnits behov av 
ökade resurser avseende stödinsatser till utsatta. Samverkan med civilsamhället 
har fungerat väl och det har funnits möjlighet till att dela lägesbild och arbete 
med aktiviteter.  

Fokus har varit på att nå ut med information om de ökade riskerna för VINR i 
och med pandemin, att upptäcka våldsutsatta, samt vart det finns stöd och hjälp 
att få. Totalt har det genomförts över 70 kompetenshöjande aktiviteter med 
olika antal deltagare och för olika grupper, framför allt riktat till medarbetare 
och chefer. Över 700 personer har erhållit någon form av kompetenshöjning i 
VINR/HRV hittills under pandemin.  

Informationsaktiviteter 

Det har gjorts ett omfattande arbete i staden för att nå ut med de framtagna 
budskapen både internt och externt. Informationsmaterialet har exponerats för 
stadens medarbetare och invånare på många olika ställen, såväl digitalt som i 
fysisk pappersform. Invånare har också mötts av samma budskap oavsett var de 
bor. Genom samordningsgruppen VINR och HRV har materialet spridits på 
strategiskt viktiga platser och via nyckelfunktioner som möter invånare.  

Upptäckt 

Det har gjorts ett omfattande arbete i staden för att öka förutsättningarna att 
upptäcka våldsutsatthet avseende barn och vuxna. Arbetet med att utbilda 
personal i att ställa frågor om våld har intensifierats under pandemin. Att 
upptäcka våldsutsatthet är en strategiskt viktig fråga avseende arbetet mot våld i 
nära relationer. 

Stöd 

Att utveckla stödet till våldsutsatta är ett identifierat utvecklingsarbete för 
staden och ett långsiktigt arbete som pågår. Det har genomförts ett par 
aktiviteter på det här området kopplade till pandemin om att utveckla stödet till 
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våldsutsatta. Det finns ett behov av att arbeta mer med insatser mot 
våldsutövare. 

Organisering 

Stadens befintliga organisering av arbetet mot VINR och HRV har haft en 
avgörande betydelse i genomförandet av uppdraget. Samverkan har underlättats 
och det har varit viktigt att ha mandat och stöd från högsta ledningsnivå. 
Samordningsgruppen för arbetet mot VINR och HRV tillsammans med andra 
strategiska funktioner som ingått i arbetsgruppen har varit centrala aktörer. Vi 
har på ett snabbare och smidigare sätt kunnat växla upp i vårt arbete. Det är 
tydligt att förvaltningarna använt redan upparbetad samverkan för att nå ut med 
budskap och information. Strategiska funktioner har utbildats för att i sin tur nå 
ut med budskapen till invånare. Den årliga kampanjen Orange Day nämns som 
ett sätt att uppmärksamma våld i nära relationer och sprida information även 
under pandemin.  

Fortsättningen? 
Pandemin har inte upphört och arbetet med att uppmärksamma de risker den för 
med sig behöver fortgå. Hittills har inte den befarade uppgången av 
aktualiseringen av personer som utsatts för våld i nära relationer skett men 
farhågor finns att lägesbilden förvärras nu när pandemin ökar igen. En annan 
farhåga är att antalet utsatta synliggörs när pandemin är över och isoleringen för 
många bryts och människor har möjlighet att söka hjälp.  

Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete tillsammans med övriga aktörer. 
Vissa av aktiviteterna förs in i ordinarie strukturer, till exempel så kommer 
framtaget material att återanvändas och finnas tillgängligt för medarbetare och 
chefer att använda sig av. Bildspel, inlägg på sociala medier återanvänds med 
jämna mellanrum för att nå ut med information. Materialet till elever och lärare 
ingår i skolans ordinarie arbete och aktualiseras med jämna mellanrum. Möten 
med civilsamhället kommer att genomföras löpande fortsättningsvis. 

Samordningsgruppen för arbetet mot VINR och HRV fortsätter sitt ordinarie 
arbete och är en fortsatt viktig funktion för att nå ut med information och 
aktiviteter. Arbetet behöver vara förankrat i berörda förvaltningsledningar och i 
linjen då det underlättar och ger förutsättningar för medarbetare att nå ut med 
information om aktiviteter och budskap. Detta är viktigt att ta med in i de nya 
förvaltningarna. 

Staden är en stor arbetsgivare med många medarbetare varav en del själva kan 
vara utsatta för våld i nära relationer eller utöva våld i nära relationer. 
Budskapen om att det finns stöd och hjälp att få behöver nå även stadens 
anställda. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara klart under januari 2021. 

Vi kan behöva utveckla fler sätt att nå de som är isolerade med information och 
ha fokus på särskilt utsatta grupper. En nationell informationssatsning på flera 
av ICA och Willys butiker sker framöver, vilket är ett sätt att nå ut. Vi behöver 
också utveckla metoder för att nå ut till personer som riskerar att eller utövar 
våld i nära relation. 


	1 Inledning
	1.1 Arbetets utformning
	1.2 Metod för uppföljningen

	2 Resultat
	2.1 Kommunikationsaktiviteter
	2.1.1 Kommunikationssatsning – Känner du dig otrygg hemma?
	2.1.2 Interna budskap
	2.1.2.1 Information riktad till medarbetare
	2.1.2.2 Information till grundskoleförvaltningen

	2.1.3 Externa budskap
	2.1.3.1 Information riktad till invånare


	2.2 Förebyggande aktiviteter
	2.2.1 Arbetet med VINR kopplat till covid-19 i samverkan med folkhälsoarbete och andra förebyggande verksamheter.
	2.2.2 Kompetenshöjande aktiviteter

	2.3 Aktiviteter för att upptäcka personer som lever med våld
	2.3.1 Kompetenshöjande aktiviteter

	2.4 Aktiviteter för att stödja personer som lever med våld
	2.4.1 Samverkan med civilsamhället
	2.4.2 Stöd-kortet ”Mötet med våldsutsatta” – hur har det nått ut?
	2.4.3 Kompetenshöjande aktiviteter


	3 Statistik
	3.1 Verksamhetsuppföljning
	3.1.2 Lägesbild från kommunala verksamheter (200929)
	3.1.3 Lägesbild från ideella verksamheter (200929)


	4 Analys

