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Kanske är det så..
..Att detta inte är vårt ansvar
.. Att våld i nära relation inte är ett stort problem hos dem vi möter i vår
verksamhet
..Att vi faktiskt inte har tid
..Att fråga om upplevelse av våld skadar mer än gör nytta
..Att jag är rädd för att göra klienten ledsen eller arg
.. Att jag undviker problemet för att det skulle vara jobbigt för mig själv
(Todahl, 2009)

Berör detta oss?
Över en miljon svenskar bar 2012 på upplevelser och minnen av att ha utsatts för
upprepat fysiskt våld under sin barndom (468 000 kvinnor och 581 000 män i åldern 18-74 år)
Var tionde vuxen kvinna och var tjugonde vuxen man i Sverige har någon gång i sitt liv
utsatts för grovt sexuellt våld
Nästan en miljon svenskar levde 2012 med minnen av att i sin barndom upplevt våld
mellan sina föräldrar (501 000 kvinnor och 444 000 män i 18-74 årsåldern)

200 000 barn i Sverige lever i familjer där våld förekommer

Tydliga samband mellan tidigare utsatthet för våld och senare ohälsa

NCK 2014, VÅLD OCH HÄLSA. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. Rädda
Barnen

Vad är våld?
Fysiskt:

Sexualiserat:

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

Våldta, otrohet, 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, tvingas utföra sexuella handlingar
mot betalning…

Psykiskt:
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…

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)

Konsekvenser av våld

Alla reagerar på att uppleva våld i nära relation,
men hur vi reagerar varierar.

Inre konsekvenser
av våld

PåträngandeMinnesbilder
Oro & stress
Hjärtklappning
Ångest

Rädsla
Självskadebeteende

Ambivalens mellan hopp och uppgivenhet
Depression
Psykosomatik
Sömnsvårigheter

Inlärningssvårigheter
Skuld & skamkänslor

Koncentrationssvårigheter

Låg självkänsla
Ensamhetskänslor

Självförakt

Minnesproblematik
Suicidtankar

Yttre konsekvenser
av våld
•

Tillitsbrist

•

Suicidtankar/ försök

•

Relationsstörningar

•

Självskadebeteende

•

Humörsvängningar

•

Riskbruk/ missbruk

•

Förvirring

•

Påverkad föräldraförmåga

•

Glömska

•

Tystnad

•

Lågt självförtroende

•

Ökat kontrollbehov

•

Svårt att ta beslut

•

Våldet ökar

•

Sjukskrivning

•

Arbetslöshet

•

Påverkad sexualitet

I vilken utsträckning möter du personer
med symptom vi precis pratat om?
Har du just nu några personer i åtanke
där du funderar om deras symptom
handlar om upplevelse av våld?
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Socialtjänst
Huvudman, Närhälsan VG-regionen
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Kostnadsfritt
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Verksamhet
KÄRNVERKSAMHET
Individuella samtal
Gruppverksamhet: 10 grupper igång varje vecka för
kvinnor, män, pappor, barn & föräldrar

MYNDIGHETSSAMVERKAN
Samarbete
Utbildning/Handledning

FORSKNING OCH UTVECKLING
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Hur kommer utsatta och utövare till Utväg Skarborg
•
•
•

Från andra myndigheter/organisationer
Uppsökande arbete/polisen
Via anhöriga eller på eget initiativ

Utväg erbjuder…
•
•
•
•
•

Kris – och stödsamtal
Motivering till förändring – ambivalensarbete…
Gruppverksamhet
Synliggörande av eventuella barn så de får stöd –Trappan
Motivation i att aktivera eller utöka sitt stödnätverk

www.utvag.se

Tack för idag, vi ses snart igen!

Vi inom Utväg Skaraborg
tackar för er uppmärksamhet

www.utvag.se

