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Vid första tillfället
O Inledde med teatern ”Våga Se”
O Prevalens
O Definition av begreppet våld
O Konsekvenser av våld
O Utväg Skaraborgs verksamhet presenterades

Vid andra tillfället
O Såg tillsammans del av filmen ”Den Arge”
O Våldets mekanismer
O Våldscykeln

VÅLDSCYKELN
Utvägar innan våld

Våldshändelse
Skuld & skam

Upptrappning

Försoning
Utvägar innan våld

Smekmånad

www.utvag.se

Ingen förändring - Hög risk att
våldet ökar både i frekvens och
uttryck

Vid andra tillfället
O Kvarhållande faktorer, traumatisk fläta

Vid andra tillfället
O Våldets mekanismer
O Uppbrottsprocessen

Uppbrottsprocessen

Uppbrott är inte en händelse utan en process
Ambivalens

Förälskelse

Separation

Att bryta upp – praktiskt
Att bli fri – känslomässigt
Att förstå - kognitivt
www.utvag.se

Vid andra tillfället
O Våldets mekanismer
O Att hantera kraftiga påfrestningar och allvarlig stress
O Förneka våld
O Externalisera våld
O Förminska, bagatellisera våld
O Marginalisera våld
O Normalisera våld
O Omdefiniera våld

Teman för dagen:
O Bemötande
O Att ställa frågor om våld
O Vad gör vi med svaren?
O Verksamheter att samarbeta med och hänvisa till
O Utrymme för reflektioner och frågor

Förekomst av våld bland Skaraborgs ca: 256 000
invånare mellan (18-74 år)
Fysiskt våld – Utsatthet som vuxen
O 12 740 kvinnor och 4 550 män har utsatts för våld eller hot om våld av en nuvarande eller
tidigare partner.
Psykiskt våld – Utsatthet som vuxen
O 18 200 kvinnor och 7 280 män har någon gång i sitt vuxna liv utsatts för upprepat och
systematiskt våld från nuvarande eller tidigare partner.
Sexualiserat våld – Utsatthet under senaste året
O 1 550 kvinnor har blivit utsatta det senaste året av nuvarande eller tidigare partner. Detta
handlar om de allvarligaste formerna av sexuella övergrepp, att med fysiskt våld eller hot om
fysiskt våld ha blivit påtvingad samlag eller liknande, inklusive försök och sexuellt utnyttjande
då de befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig.

Den samlade bilden av Skaraborgarnas utsatthet för våld visar att 46 % av kvinnorna och
38 % av männen någon gång har varit utsatta för allvarligt sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld!

Forskningen visar på tydliga samband mellan
upplevelse av våld och fysisk- och psykisk ohälsa

Att fråga om våld
”Att ställa frågor om våld ökar möjligheter att synliggöra våldet
och att kunna erbjuda hjälp och stöd. Det bidrar till en generellt
förbättrad hälsa och medverkar på lång sikt att våldet upphör”
Tidig upptäckt, återkommande upptäckt ger ett tidigare
uppbrott från våldet.

(Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen, NCK, 2010).

Tänk tillbaka på, eller visualisera ett tillfälle
då du vänt dig till någon för att berätta
något som varit svårt för dig..
..Vad var det med denna person som gjorde
att du kunde prata om det jobbiga med
hen?

Exempel på att fråga om våld
Mödravårdscentral
Barnavårdscentral

Fråga om våld, filmer om bemötande på MVC, BVC och Ungdomsmottagning, VKV, 2011
Filmerna kan ses på www.våldinärarelationer.se

Att fråga om våld generaliserande
” Många av dem jag möter har liknande symptom som du har.
En del har dem för att de är stressade eller oroliga över något.
Är det något du känner igen dig i? ”

”Många som jag träffar har det emellanåt
jobbigt i sin relation, det är vanligt. Jag
brukar fråga alla om hur de har haft eller
har det i sina relationer för det påverkar
hur vi mår. Är det okej för dig? ”
”Jag har märkt att du den senaste tiden mår allt sämre.
En del som jag möter har berättat att det beror på att de
har det jobbigt med sin/sina partners/anhöriga.
Vill du berätta om det är så för dig också? ”

”Vi inom XX vet att våld i nära relationer är vanligt.
Upplevelser av svåra konflikter påverkar människor på olika
sätt. Därför frågar jag alla jag möter om hur de har det i sina
relationer. Går det bra för dig?”

Att fråga specifikt om våld
- Du verkar bekymrad över din partner. Kan du
berätta lite mer?
Uppträder partnern ibland på ett skrämmande sätt?
Vad gör/säger personen då? Hur blir detta för dig?

- Brukar ni vara osams och
bråka? Blir din partner ibland
våldsam?

- Jag ser att du har blåmärken.
Vill du berätta för mig vad som har hänt?
Uppträder du ibland på ett sätt som kan göra din
partner och barn rädda?
När hände det senast? Har det hänt ofta?

- Har din partner skadat dig fysiskt (skakat, slagit,
sparkat, strypt, puttat, bitit eller bränt)? Har det
hänt ofta? När/var hände det senast? Är du rädd?
Känner du att du befinner dig i fara? Är det säkert
för dig att vara ensam med din partner nu?

-Jag har märkt att du har svårt att komma hit.
Är det så att din partner inte vill att du ska
vara hemifrån?
Hur mycket anpassar du dig till någon annan?

Citat från verkligheten
”..Det är väldigt viktigt att man säger att dom här frågorna
ställer vi till alla”, Kvinna med annan etnisk bakgrund än
svensk
”..Att möta en person som jag kunde prata om mitt våldsproblem med
är det bästa jag upplevt”, Polis återberättar en persons upplevelse
”..Det var många som visste, jag och min bror sprang ju in till
grannarna många gånger… när dom höll på”, Flicka 8 år
”Jag är så ledsen för att inte detta uppmärksammades när jag var
ung så jag kunde fått hjälp med min ilska då”, 67 årig man

”Det är viktigt att upprepa den här frågan… inte bara en gång och
sen släppa”.. Kvinna 43 år
När hon frågade kände jag att hon brydde sig.. på riktigt.. och då
orkade och vågade jag berätta”, kvinna 34 år
”..Jag önskar att någon hade frågat”, pojke 10 år

Vad är hjälpsamt?
- Att bli sedd
- Att bli lyssnad på
- Att bli trodd

Vad är hjälpsamt?
O Skapa trygghet
O Respektfullt bemötande
O Kunskap om mänskliga reaktioner vid belastande livssituationer
O Generalisering som metod: ”Du är en av många”
O Inge hopp!

Tryggt bemötande
•

Ställ frågor om våld!

•

Prata ensam med personen.

•

Tala i direkta ordalag om vad du ser och upplever.

•

Visa omsorg och omtanke. Ha tålamod.

•

Avhåll dig från att fördöma. Fråga aldrig varför hon/han inte bara lämnar sin partner.

•

Beröm personens mod att berätta.

•

Berätta om möjligheter till hjälp och erbjud dig att hjälpa till med kontakt.

•

Ta det inte personligt om du blir avvisad. Våga fråga igen.

•

Följ upp samtalet.

Att arbeta för allas rätt till ett liv utan våld..
..Innebär
O att ta ställning!
O Att skaffa sig kunskap!
O att arbeta med motstånd!
O kräver mod!

”Har vi väl dragit upp rullgardinen och försöker att dra ner den igen,
finns ändå det som vi har sett kvar”
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Utväg Skaraborg
Myndighetssamverkan i arbetet mot våld i nära relation
Frivillighet
Kostnadsfritt

Tystnadsplikt
Ingen dokumentationsskyldighet
Anmälningsplikt

Individuellt samtalsstöd
Gruppverksamhet
Råd och konsultation
Utbildning
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