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Vad är våld?
Fysiskt
Psykiskt
Sexualiserat
Materiellt
Latent
Aktivt/passivt

Prevalens
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)
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)
Var tionde vuxen kvinna och var tjugonde vuxen man i Sverige har någon gång i sitt liv
utsatts för grovt sexuellt våld
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 och SCB.

Alla påverkas av att uppleva våld i nära relation,
men hur vi påverkas varierar.

konsekvenser av
våld

Påträngandeminnesbilder

Oro & stress
Hjärtklappning

Rädsla

Ångest
Ambivalens mellan hopp och uppgivenhet
Depression
Psykosomatik
Sömnsvårigheter

Inlärningssvårigheter
Skuld & skamkänslor

Koncentrationssvårigheter
Låg självkänsla
Ensamhetskänslor

Självförakt

Minnesproblematik
Suicidtankar

Yttre konsekvenser av våld
•

Tillitsbrist

•

Självskadebeteende

•

Humörsvängningar

•

Suicidtankar/ försök

•

Förvirring

•

Riskbruk/ missbruk

•

Glömska

•

Påverkad/ obefintlig

•

Lågt självförtroende

•

Svårt att ta beslut

•

Tystnad

•

Frånvaro från skola/ arbete

•

Ökat kontrollbehov

•

Sjukskrivning

•

Våldet ökar

•

Arbetslöshet

föräldraförmåga

Tänk tillbaka på 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?

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).

Generella frågor om våld
-

I mitt jobb pratar jag med många som har det jobbigt hemma, det är vanligt med
konflikter. Jag brukar fråga alla om hur de har det hemma för vi vet att det
påverkar oss väldigt mycket. Är det okej för dig?

-

För att jag ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver jag ställa frågor om sånt vi
vet kan påverka hur vi mår och hur vi fungerar. Hur vi haft det och hur vi har det
tillexempel i vår familj påverkar vår hälsa så frågor om det ställer jag till alla. Känns
det okej om jag ställer frågor om detta till dig också?

-

Vi på verksamhet XX vet att våld i nära relationer är vanligt. Svåra konflikter
påverkar alla, så därför frågar jag alla om hur de har det i sina relationer. Är det
okej för dig?

-

I mina medarbetarsamtal ställer jag frågor om saker som kan påverka vår hälsa. En
fråga jag ställer till alla är hur de haft det och hur de har det i sina nära relationer.
Är det okej för dig att vi pratar om det?

Specifika frågor om våld
-

Jag har förstått att ni ibland har det jobbigt hemma. Vad är det som händer som du
tycker är jobbigt? Hur blir detta för dig?

-

Är det så att du ibland gör saker eller säger något som kan göra din partner och
barn rädda?

-

Jag ser att du har ett blåmärke. Vad här hänt?

-

Du är borta från jobbet ofta. Är det så att någon inte vill att du ska åka hemifrån?
Får du anpassa dig mycket efter vad någon annan tycker?

-

Har din partner skrämt dig eller skadat dig? Hur har ni det just nu? Känner du dig
rädd för att vara med din partner som det är just nu?

• Hur kan du stötta din personal som ska börja ställa frågor
eller som idag ställer frågor till era
klienter/kunder/deltagare?
• Hur kan du som chef göra det möjligt för din personal att
prata om våld i nära relation med dig?
• Hur ser möjligheten ut för dina anställda att få samtal och
stöd för egna upplevelser av våld i nära relationer?

Tryggt bemötande
•

Prata ensam med personen.

•

Ställ frågor om våld!

•

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.

Samhällsinstanser att samarbeta med
och hänvisa till
• Socialtjänst, 1 okt 2014 nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.
– Socialnämnden ska verka för att vuxna och barn som utsatts och dennes
närstående får stöd och hjälp.
– Kommunens hemsida eller växel.

• Polis- Brott i nära relationsgrupp
–
–
–
–

Polisanmälan
Brottsoffersamordnare, hot- och riskbedömning, skyddssamtal
Skyddspaket
Åklagare kan utfärda kontaktförbud

• Hälso- och sjukvården
– Vård och behandling, dokumentation, rättsintyg. Anmälningsskyldighet.

Utväg Skaraborg
Utväg erbjuder
•
•
•
•

Individuella samtal med våldsutsatta, våldsutövande samt barn & ungdomar
som upplevt våld i sin familj
Gruppverksamhet, 10 grupper igång varje vecka
Konsultation och handledning
Utbildning

Hur kommer man till Utväg?
•
•
•

På eget initiativ eller att anhörig rekommenderat
Genom att andra myndigheter/organisationer rekommenderat
Utväg gör ett uppsökande arbete utifrån polisanmälan
Frivilligt
Kostnadsfritt
Dokumentationsskyldighet
www.utvag.se

Tystnadsplikt
Anmälningsplikt

