
Reflektioner från Skaraborg 

 

När Skaraborg fick uppdraget att vara med att arbeta med våld i nära relation var det en stor glädje 
att få vara med att sprida/ställa/kartlägga denna viktiga fråga. En fråga som många tycker är svår att 
ställa och den rädslan gör att man inte ställer den överhuvudtaget.  När samordningsförbundet valde 
att arbeta med frågan har det underlättat för många som tidigare inte visste hur man skulle ställa 
frågan om någon har varit utsatt eller bevittnat våld i nära relation. Frågeformuläret har fångat både 
de som varit utsatta men också de som eventuellt utövat våld. Frågeformuläret gör ingen skillnad på 
var du kommer ifrån, vilket kön du tillhör utan alla har fått frågeformuläret och gör ett eget val att 
svara på enkäten eller inte vilja svara alls. 

Tyvärr kom en pandemi som gjorde att många verksamheter inte längre kunde ha öppet och träffade 
inte sina deltagare, kommuner fick prioritera sitt dagliga arbete utifrån de regler som kom och fokus 
fick istället läggas på att se till att ha en bemanning.  Det gjorde att det var svårt att komma igång 
med användandet utav frågeformuläret. 

Resultat 
”En man i medelåldern berättade att det var första gången någon frågade honom om han hade varit 
utsatt för våld i nära relation. Han hade varit sjukskriven många gånger, besökt vården, varit 
inskriven på AF. Flertal gånger hade han fått frågan om hans alkoholvanor, men aldrig om våld. Han 
har vuxit upp med våld i nära relation” 

Erfarenheten från samtalen med verksamheter/kommuner som börjat med frågeformuläret är att de 
upplever det säkrare att prata om våld, de har lett till att de kunnat fånga upp de som varit utsatta 
och de har varit tvungna att upprätta rutiner hur de ska fortsätta arbeta med frågan.  

Förbundet har haft fokus på att först prioritera de insatser som arbetar med förberedande insatser 
och det har handlat om fem specifika insatser, förbundets ESF-projekt Cresco Creare där 11 av 14 
kommuner finns med samt Vuxenpsykiatrin och några ytterligare kommuner. 

Goda exempel och aktörer som har kommit igång riktigt bra och använder sig av frågeformuläret i 
samtal är Promise insats i Hjo, Gullspångs kommun samt Töreboda kommun. I Mariestad, Töreboda 
och Gullspång har det lett till att all personal har fått utbildning i VINR genom nanolearning som 
bestått av sju delar.  
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