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• Introduktion av Socialförvaltningen Sydväst

• Vad är våld? + Olika former av våldsärenden
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• Finns det intresse för implementering?
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Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti
Septemb

er
Oktober

Sydväst 322 429 449 396 458 387 272 353 558 520

Nordost 477 586 779 615 753 538 371 592 714 757

Hisingen 517 604 711 581 637 620 431 605 640 653

Centrum 306 367 552 487 476 423 287 434 499 494
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20 650st inkomna orosanmälningar 2022

Centrum Hisingen Nordost Sydväst

Göteborg Stads socialförvaltningar



Mottagningsenheten, IFO Barn & Familj -Sydväst

• 12 socialsekreterare
2 förste socialsekreterare
1 enhetschef

• Tar emot orosanmälningar och ansökningar

• Tid för förhandsbedömning:14 dagar

-Vid oro/misstanke om våld ska utredning inledas skyndsamt

• Vi inleder utredning i cirka 30-40% av samtliga inkomna
orosanmälningar

(–majoriteten av dem innehåller oro kring våld)



Islandsprojektet à Islandsmodellen

Påbörjades som ”Islandsprojekt” 2015

Projektledare: Carina Eliasson, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum 
om våld i nära relationer.

https://www.valdinararelationer.se/vkv/

Inspiration från Islands arbetsmetoder kring Våld i Nära Relation som 
anpassades för svenska förhållanden och lagstiftning

Islandsmodellen implementerades i Göteborg under 2021



Våldsdefinition

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att 
denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna 
person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra 
något den vill"

– Isdal, Per (2001), Meningen med våld, Gothia förlag, Stockholm.



Akut våld ≠ ”Ordinarie” våld ≠ ”Allvarligt” våld

• Olika hantering beroende på information som framkommer, HUR 
och NÄR informationen framkommer samt från VEM

• Skyddsbedömningar det viktigaste arbetsmomentet 
– Barnsamtal på skola

– Kalla föräldrar till kontoret

– Hembesök



Islandsmodell ≠ Allvarligt våld
Islandsmodell

• Akut våld från eller mellan 
närstående familjemedlem i 
närtid (samma dag)
– Ev. skador finns/kan antas 

finnas

• Polis larmats/polisanmälan 
upprättats

”Vanligt” våldsärende

• Skola skickar skriftlig 
orosanmälan med information 
om att ”David, 9 år” berättat om 
att förälder 1 slagit honom

• Skola ringer och orosanmäler att 
”David, 9 år” idag berättat att 
hans förälder slog honom igår 
kväll och är han är rädd att gå 
hem idag.

• Orosanmälan kommer från 
kvinnojour efter att förälder sökt 
samtalsstöd och berättat om 
våldsutsatthet

Socialtjänst gör 
bedömning om 
anmälan till polis 
vid misstanke om 
brott mot barn



Målet med islandsmodellen

Våldsutsatta vuxna och barn, barn som bevittnat/upplevt våld skall ur 
ett helhetsperspektiv i större omfattning synliggöras och erhålla ett 
adekvat och konsekvent bemötande samt erhålla skydd, stöd och 
behandling. 

Personer som utövar våld skall i större omfattning lagföras och 
erhålla adekvat stöd och behandling.



Primära myndigheter som samverkar inom Islandsmodellen

Hälso- & 
Sjukvård PolisSocialtjänst Social jour Åklagare



modellen



Krissamtal med Förälder och barn
-Sammanhangsmarkering:
Det här har hänt 

Det här händer nu

Inte fråga detalj-frågor –
”berätta..”/Uppmuntrande –Stoppa vid 
behov!

Motivera till 
läkarundersökning och 
skadedokumentation
-Närakuten, Östra 
Sjukhuset

modellen

-bekräfta Barnet, 
validera, gör begripligt, 
tydlighet, 
förutsägbarhet, ge 
information!



Hjälpmedel inför och i samtalen
• Checklistor för respektive 

profession: polis, socialtjänst, 
sjukvård

• Lathund – Samtal med barn i 
kris och utsatta situationer

• ”Vad har hänt och vad händer 
nu?”-böcker att läsa med barn

• Filmer kring 
skadedokumentation för 
vårdpersonal



Ny lag: Barn som 
bevittnar våld –Brottsoffer 
& målsägande

Samråd på Barnahus
-De kan vara till hjälp att 
remittera till BUP

modellen



Vem gör vad? 
Polis

• Förundersökning
– Brott-målet
– Förhör

– Målsägande
– Barn
– Vittnen 

– Professi-
onella

• Barnfridsbrott
– ”Huvud-brottet” 

behöver styrkas 
först!!

Socialtjänst
• Initiala kris och stödsamtal

• Skyddsbedömning(ar)

• Utreder föräldraförmågorna 
och barns behov

• Beviljar stödinsatser
– Skyddat boende
– Samtalsstöd/behandling 

inom socialtjänsten eller 
utomstående 
verksamhet 
(remiss/samverkan)

Hälso- & Sjukvård
• Läkarundersökning

• Skadedokumentation

• Remiss & uppföljande 
vård

Gott arbete kräver 
samverkan mellan 

professioner –
Kontakt och 

informationsöver-
lämning är viktigt



Vinster med Islandsmodellen
• Varje profession kan ha fokus 

på respektive ”uppgift”
• Närmare samverkan med Polis 

och Åklagare
– Direktkontakt med utredare på 

polis
– Information om frihetsberövande 

och frigivning

• Smidigare kontakt med Hälso-
och sjukvård. 
– Kortare väntetider
– Bättre hälsoundersökningar & 

skadedokumentation

• Barnfokus
– Barns delaktighet och 

barnperspektiv
– Barns rätt till kris och stödsamtal

• Bättre skyddsbedömningar
– ”Möjlighetsfönster”

• Bättre underlag till polis och 
förundersökning

• Bättre orosanmälningar och 
informationsöverlämning från 
polis till socialtjänst



Möjliga behandlingsinsatser
Våldsutsatta

Vuxna:

• Kriscentrum (Kvinnor/Män)

• Vuxenpsykiatri

• Föräldrastöd

Barn:

• Trappan (Rädda Barnen)

• TF-KBT (BUP)

• CPP (Child-Parent Psychotherapy)

(Alicia Lieberman, Patricia Van 
Horn & Chandra Ghosh
Ippen)

Våldsutövande

• Kriscentrum (Kvinnor/män)
• MPV (Möta Pappor/Föräldrar 

med våldsproblematik) 
(Göran Lindén)

• Föräldrastöd

• Utvecklingsarbete pågår…
– Alternativ til Vold
– UTVÄG (Skaraborg & Älvsborg)



Intresse för islandsmodellen
• Implementering har skett i 

hela Göteborg

• Stockholm (projekt pågår)

• Hallands län

• Kranskommuner till Göteborg
(delar social jour & 
polisområden)



Frågor??



Tack för er 
uppmärksamhet!


