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Aftonbladet har under 10 år haft fokus
på de kvinnor som mördats av män de
haft eller har en nära relation med. Läs
deras bok ”I händelse av min död”

Våld i nära relation väcker motstånd
• Att detta inte är vårt ansvar
• Att detta inte är ett problem vi har i vår verksamhet
• Att vi inte hinner med att jobba med detta också
• Att man skadar mer än gör nytta genom att ställa frågor om våld
• Att jag är rädd för att personen kommer bli ledsen eller arg
• Att jag faktiskt inte fixar att fråga för att det blir jobbigt för mig själv

(Todahl, 2009)

Vad är våld?

Detta är exempel på våld
Fysiskt:

Sexualiserat:

Slå, sparka, knuffa, lugga, riva, spotta på, trycka
ner, släpa, strypa, bränna, skada med tillhygge/
vapen, hindra kroppen, tvinga kroppen,
könsstympning, tvångsgifte…

Våldta, tafsa på, tjata till sig sex, nöta ner ett nej till
ett ja, försoningssex, tvinga någon till sexuella
handlingar på platser, tidpunkter den andre ej
samtyckt till. Tvingas till att se på porrfilm, agera som
på porrfilm, kränka med sexuella ord, hota med att
eller ”outa” sexuell läggning, tvingas till abort eller
oönskad graviditet, könsstympning, tvångsgifte,
tvingas utföra sexuella handlingar mot betalning…

Psykiskt (sker ofta även digitalt)
Gapa & skrika, kränka, hota, kontrollera, isolera,
skuldbelägga, ignorera, utöva makt, älta, ljuga,
förtala, hota med suicid, manipulera, hotfullt
kroppspråk, svartsjuka, göra någon mindre värd,
inte ta ansvar, kontrollera ekonomin, skada djur,
tvångsgifte…

Materiellt:
Göra sönder saker/ egendom, slå i väggar, skära
sönder bildäck, göra sönder barnens leksaker,
förstöra dator/ mobiltelefon, bränna ner huset…

Latent:
Rädsla för nytt våld, våld som möjlighet, känna på
sig att våld är på gång… Livet sätts på paus!...

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

Berör våld i nära relation oss?
• Över en miljon personer hade 2012 utsatts för upprepat fysiskt våld under sin barndom
• Nästan en miljon personer levde 2012 med minnen av att i sin barndom upplevt våld mellan sina föräldrar
• Var femte kvinna och var tjugonde man hade 2012 någon gång i sitt liv utsatts för sexuellt övergrepp

• Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick
till 22 fall 2018
• 200 000 barn i Sverige lever just nu i familjer där våld förekommer.
• 164 barn har under 2000-talet upplevt att deras pappa dödat deras mamma. Vart tredje av dessa barn har sin
morddömda pappa som vårdnadshavare.

Tydliga samband mellan tidigare upplevelse av våld och senare fysisk och psykisk ohälsa

NCK 2014, VÅLD OCH HÄLSA. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa, SCB ,Rädda Barnen och ifrån boken ”I händelse av min död”

Alla påverkas av att uppleva
traumatiska händelser
Men hur vi påverkas varierar

Symptom och konsekvenser av våld

Vanliga Symtom och tecken på våld
Fysiska:
• Blåmärken, sticksår, brännmärken, kala hårfläckar, frakturer, yrsel, magproblem,
smärtproblematik, hjärtklappning, högt blodtryck, påverkat immunsystem och
ämnesomsättning, bäckensmärtor och underlivsproblem…
Psykiska:
• Hög Stress, oro, rädsla, sömnproblem, trötthet, skam och skuld, nedstämdhet, ångest,
depression, förvirring, koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, inlärningsproblem,
låg självkänsla, utmattningssymptom…
Beteendemässiga/ relationella:
• Tillitsbrist, undvikande, svårt med planering, kan vara högpresterande,
självskadebeteende, förändrad sexualitet, riskbruk/ missbruk, problem med
känslokontroll, ökat kontrollbehov, våldsutövande, suicid, berövad/ obefintlig
föräldraförmåga, berättar inte om upplevelserna…
• Ofta sjukskriven kortare perioder, långtidssjukskriven, arbetslöshet, skulder och
utanförskap…

Toleransfönstret

En arbetsförmedlare berättar om en kvinna som aktualiserades som
långtidsarbetslös på en arbetsförmedling i Västra Götaland 1996
Arbetsförmedlaren berättar att kvinnan under 20 års tid sökt hjälp upprepade gånger hos
hälso- och sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst.

Kvinnan har varit sjukskriven av och till under dessa år för ryggproblem,
utmattningsdepression, ångest och smärtproblematik. Hon har haft kontakt med
socialtjänsten sedan 2007 på grund av ekonomiska problem.

Kvinnan har bland annat mött yrkesvägledare, AF-rehab- och arbetspsykolog,
arbetsterapeut, erhållit SIUS (särskilt introduktions- och uppföljningsstöd), genomgått
multimodal utredning samt behandlats av fysioterapeut. Därutöver har hon mött
socionomer inom socialtjänsten samt läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Hennes son uppvisade stora svårigheter i skolan, utreddes för ADHD-symtom och
fick därefter hemundervisning från skolan.
Under de här 20 åren har ingen professionell i någon av verksamheterna ställt frågor
om hon har upplevelse av våld i nära relation.
2016 får hon för första gången frågor om hon upplevt våld i nära relation av
arbetsförmedlaren, vilket hon svarar ja på.
När hon fick frågor om hon har varit utsatt för våld i nära relation berättar kvinnan
att hon kände en stor lättnad.
Nu får kvinnan äntligen adekvat stöd och behandling inom Utväg vilket senare bland
annat resulterar i att sonen kan börja gå i skolan igen och hemundervisningen
avslutas.

Bild lånad av Hässleholms kommun

Detta är NORMALA reaktioner på en
onormal livssituation
Vi behöver förstå människors symtom och problem utifrån deras tidigare och nuvarande
livsvillkor, sätta människor i ett större sammanhang.
Det som vi definierar som problem kan i själva verket vara en människas försök att hantera ett
problem vi inte känner till.
Detta resulterar i felaktiga diagnoser, felaktig behandlingar och felaktiga insatser.
Uppmärksamma särskilt barnen eftersom dom själva sällan får komma till tals.

Men varför lämnar hon inte?!!?

Motivation till
förändring

Våldscykeln
Våldshändelse
Motivation till
förändring

Upptrappning

Skuld & skam

Försoning

Smekmånad
Kvinnomisshandelssyndromet - Våldscykeln
Leonore Walker, 1978

Om ingen förändring sker är risken stor för
eskalering – Våldet kommer ske oftare och bli
grövre!

Vårt psykologiska immunförsvar - försvarsmekanismer
Förnekelse - osynliggörande
Externalisering – Lägger orsak och skuld utanför sig själv

Bagatellisering –Det var inte så farligt
Fragmentisering – Våldet blir undantaget, snällheten regeln
Människors försvarsmekanismer ska hanteras varsamt, risk för suicid

Separation är inte en händelse utan en process
Det definitiva uppbrottet har ofta föregåtts av flera försök att lämna

Att bryta upp

Att bli fri

Att förstå

Riskfylld separation
Våldet eskalerar oftast vid separation
Våldet fortsätter efter separation

Våld med dödlig utgång sker oftast i samband med separation

För att synliggöra våld ska vi ställa rutinmässiga frågor om våld
Vi ska ställa rutinmässiga frågor om våld eftersom de personer vi möter i våra professioner
sällan på eget initiativ berättar om sina upplevelser av våld.
Få personer sätter sin ohälsa i samband med tidigare eller nuvarande upplevelser utav våld.
Att få frågor om våld är i sig hälsofrämjande och möjliggör att de som har upplevelse av
våld kan få kunskap om våldets konsekvenser, stöd och behandling samt skydd vid ett
pågående våld.
Att ställa frågor om våld på rutin innebär att vi ger barn möjlighet till rätten att växa upp
utan våld och få förutsättning till god hälsa och utveckling.

Prata med varandra
Hur ska en person vara eller säga för att Boj,
Bojs mamma eller Bojs pappa ska klara av att berätta
om sin situation?

Innan frågor om våld ställs ska du ha gjort
följande
• Skapat en trygg situation och auktoriserad telefontolk är bokad om behov av det finns.
• Du har sammanhangsmarkerat, berättat varför ni ställer frågor om våld
• Du har definierat våld
• Du har berättat om din anmälningsskyldighet

Berätta varför ni ställer frågor om våld
• -Vi vet att våld är vanligt förekommande och upplevelse av våld påverkar hälsan
negativt både på kort och lång sikt.
• -Det finns starka samband mellan att ha tidigare upplevelse av våld och en senare
psykisk och fysisk ohälsa. Ohälsan kan även uppstå senare i livet, långt efter att
våldet har upphört.
• -Att ställa frågor om våld gör det möjligt för oss att kunna ge information, stöd och
behandling till vuxna och barn samt skydd vid ett pågående våld.

Ge exempel på våld
• Med psykiskt våld menar vi att man varit utsatt för eller utövat exempelvis: hot, kontroll, kränkningar,
isolering, könsstympning, tvångsgifte. Det psykiska våldet utövas ofta även digitalt
• Med fysiskt våld menar vi att man varit utsatt för eller utövat exempelvis: slag, sparkar, knuffar,
stryptag, skada med tillhygge, könsstympning
• Med sexuellt våld menar vi att man varit utsatt för eller utövat exempelvis: sexuella kränkningar
verbalt eller fysiskt, pressad till/ pressat någon till sexuella handlingar mot den personens vilja,
våldtäkt, att tvingas se på porrfilm/ agera som på porrfilm, digitala övergrepp, könsstympning,
tvångsgifte eller på andra sätt utsätta/ utsättas för olika sexuella övergrepp

Informera om din anmälningsskyldighet
- ”All personal som möter vuxna och barn i sitt yrke har en
anmälningsplikt. Detta innebär att om vi får kännedom eller
misstänker att ett barn under 18 år far illa på något sätt så är vi
skyldiga att ta kontakt med socialtjänsten”.

Frågeformulär med sju frågor om våld
• 1. Har du blivit hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad eller liknande av en närstående
• 2. Har du blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt av en närstående?
• 3. Har du känt press att mot din vilja delta i eller se på sexuella handlingar av en
närstående?
• 4. Har du varit utsatt för verbala, psykiska och/eller fysiska sexuella kränkningar av en
närstående?
• 5. Har du blivit utsatt för våld enligt fråga 1-4 av någon annan person än någon närstående?
• 6. Har du under din uppväxt sett eller hört en närstående bli utsatt för våld enligt fråga 1-4?
• 7. Har du själv som vuxen utsatt någon annan för våld enligt fråga 1 – 4?

Verksamma faktorer och bemötande
• Stöd ifrån chef och ledning
• Personen fyller i FOV på ett tryggt sätt som sedan används som utgångspunkt för samtal om våld
• Bemöt alltid personen lugnt och med ett icke dömande förhållningssätt
• Människor som upplevt våld skäms ofta och känner skuldkänslor vilket aktiverar deras
försvarsmekanismer

• Generalisera… våld är vanligt förekommande, du är inte ensam
• Inge hopp om förändring, berätta om det stöd och den behandling som finns att få. Inhämta samtycke
för att hjälpa till med att hänvisa till och samverka med annan verksamhet om det behövs

• Dokumentera
• Anmäl oro för barn till Socialtjänst
• Ha uppföljande samtal

Vi måste prata om det som händer med oss i våra arbeten där vi möter personer med problem och/ eller sjukdom. Vi lämnar inte
jobbet på jobbet!

Nationella resurser
jagvillveta.se

Valdinararelationer.se/VKV

1000mojligheter.se

stodefterovergrepp.se

ungarelationer.se

latossprataomsex.nu

Lockerroom.nu

dagsattprataom.se

Ellencentret.se

pegasus.se

terrafem.org (62 språk)

transformering.se

kvinnofridslinjen.se

Newcomersyouth.se

tjejjouren.se

Preventell.se

hedersfortryck.se

Valjattsluta.se

dinarattigheter.se

Mfj.se/killfragor

Kollpåsoc.se

treskablinoll.nu

Tack för er tid och uppmärksamhet!

