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Dagens innehåll

• Vad är våld i nära relation och hedersrelaterat våld? Hur vanligt 

är det? Vilka drabbas?

• Normalisering och uppbrott

• Stockholms program

• Bemötande och att fråga om våldsutsatthet

• Sammanfattning och avslut



• https://vimeo.com/211625191

https://vimeo.com/211625191


Våld i nära relationer – förekommer överallt

• Drygt var femte svensk har någon gång 

utsatts för våld i en nära relation

• I majoriteten av fallen som rör vuxna är offret 

en kvinna och våldsutövaren en man

• Drygt 13 procent av unga mellan 13 och 25 

år har blivit utsatta för våld av en närstående, 

varav tre procent upprepade gånger

• Våldet kan förekomma i alla åldrar och i alla 

samhällsgrupper

• Våldet utövas på många olika sätt till 

exempel fysiskt, psykiskt, sexuellt, 

ekonomiskt/materiellt



Definition av våld

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 som den vill.



Vad innebär begreppet nära relation?

• Är könsneutralt

• Kan vara en make, partner, sambo, 

pojk- eller flickvän, föräldrar, syskon, 

barn eller andra släktingar

• Kan även gälla andra personer som 

den våldsutsatta har eller har haft en 

nära och förtroendefull relation till 

Källa: Socialstyrelsens handbok ”Våld”



• Sexuellt; tvingar till sexuella handlingar, 

våldtäkt, tvingar till prostitution

• Materiellt; tar sönder ägodelar, säljer 

ägodelar

• Latent; det våldet som ligger i luften, 

kroppsspråk, smällar i dörren, hotfulla 

gester

• Försummelse; ger ej mat, hjälper ej till 

med hygien, hjälper ej till läkare

• Fysiskt; knuffa, slå, riva, nypa, dra i 

håret, slå med föremål, bränna, stryptag, 

kväva, skaka, hålla fast, sparka

• Psykiskt; förnedra, förminska, skratta åt, 

isolera, skämma ut, hota, förfölja, hota 

att göra barnen illa, ifrågasätta, isolera   

• Ekonomiskt; tvingar till ekonomiska 

olagligheter, får ej ha egna pengar, får 

veckoutbetalning, får för lite pengar att 

handla för 

Våldets uttrycksformer
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Hedersrelaterat våld och förtryck 

– bygger på traditioner och normer

• Ca 100 000 ungdomar utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i 

Sverige idag* – därtill kommer de vuxna som utsätts

• Handlar om ett kollektivt förtryck

• Pojkar och unga män har ofta dubbla roller – begränsas själva av 

normer samtidigt som de förtrycker kvinnliga släktingar genom bland 

annat kontroll

* Källa: SOU 2014:49

• HBTQ-personer är särskilt utsatta då 

deras sexualitet och könsuttryck ofta 

betraktas som avvikande

• Överträdelser av normer straffas 

genom begränsningar i vardagen, 

tvångsäktenskap, våld och i värsta 

fall mord



Särskild sårbarhet

• Faktorer som vissa personer påverkas av och som gör dem 

extra sårbara vid våldsutsatthet

• Dels faktorer som gör personen extra sårbar för att bli utsatt för 

våld, dels faktorer som gör att våldsutsatthet får särskilt svåra 

konsekvenser



Sårbarhetsfaktorer

• Att ha en eller flera 

funktionsnedsättningar

• Att vara äldre

• Att leva i missbruk

• Viktigt: Detta är exempel på faktorer som kan innebära extra 

sårbarhet. Personer som påverkas av dessa faktorer är individer och 

deras situation och eventuella behov av stöd är individuella.

• Att vara homo- eller bisexuell, 

transperson eller queer 

• Att ha utländsk bakgrund

• Att leva i en hederskontext



Normaliseringsprocessen (partnervåld)

Normalisering innebär att gränsen för vad som är acceptabelt i en 

relation förflyttas och att den utsattas livsutrymme successivt blir allt 

mindre

Våldet som kontinuum:

”Gullig” 
svartsjuka

Knuff

Stryptag



Våldsvåg, växling mellan våld och värme
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Film normaliseringsprocessen

• https://www.youtube.com/watch?v=nQNq5kag1-I

https://www.youtube.com/watch?v=nQNq5kag1-I


Det traumatiska bandet

Källa: ”Hur går hon?”, 2011, Enander et. Al 



Konsekvenser av att utsättas för våld i en nära 

relation
• Medicinska – skador av fysiskt våld, (sår, frakturer, skallskador, blåmärken), mag- och 

tarmproblem, kroniska smärtor i kroppen

• Psykiska – förändringar i personlighet, dåligt självkänsla, självmordstankar, ångest, 

depression, sömnproblem, oro

• Riskbruk av alkohol

• Sociala – isolering, ställer in möten och aktiviteter med vänner/familj

• Ekonomiska – sjukskrivning, ej kunna arbeta och få inkomst, påverkan på pension 



Konsekvenser forts.

• Kontakt med socialtjänst 

- Barnavårdsutredning

- behov av ekonomiskt bistånd

- Vårdnadsutredning 

• Ensamt ansvar om barnen

• Kan ej arbeta eller studera

• Hemlöshet 

• Begränsad rörelsefrihet



Uppbrottsprocessen - ”Två steg fram och ett 

tillbaka”

• Att bryta upp

Det fysiska uppbrottet

• Att bli fri

Bryta de emotionella banden

• Att förstå

Definiera verkligheten som den varit

De tre faserna infaller ofta inte linjärt utan mer ryckvis.

Våldet ofta upptrappat och grovt och frekvent tiden före 

uppbrottet. Att lämna är ofta extra riskfyllt. 

Källa: Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, 2014, Björk, Heimer och Kunosson (red.)



Statistik för Stockholms stad

Misshandel, inkl. grov, mot kvinna/man 18 år eller äldre, inomhus, bekant i nära 

relation samt grov kvinnofridskränkning. Antal anmälda brott år 2010 – 2016.

Misshandel, inkl. grov, mot barn 0-17 år, inomhus, bekant med offret, antal 
anmälda brott år 2009-2016

Källa: Brå

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mot barn 0-6 år 174    222    212    235    222    291    346    310    

Mot barn 7-14 år 433    434    449    439    539    588    603    596    

Mot barn 15-17 år 245    233    217    221    232    190    253    265    

Totalt 852    889    878    895    993    1 069    1 202    1 171    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %

Kvinna 1 362 1 451 1 465 1 379 1 323 1 437 1 054 78%

Man 443 491 463 422 504 405 292 22%

Summa 1 805 1 942 1 928 1 801 1 827 1 842 1 346 100%

Grov 

kvinnofridskränkning 382 431 373 305 270 302 224



Antal polisanmälda misshandelsbrott, i relation 

till antalet invånare i de olika stadsdelarna 2016

Stadsdelsnämnd

Antal anmälda 
misshandelsbrott 
mot barn 0-17 år

Andel av antalet 
barn 0-17 år

Misshandelsbrott, inkl. grov, mot 
kvinna/man, 18 år eller äldre, 
inomhus, bekant i nära relation

Misshandelsbrott, andel av antalet 
invånare 18 år eller äldre

Rinkeby-Kista 90 0,76% 114 0,31%

Spånga-Tensta 85 0,84% 50 0,18%

Hässelby-Vällingby 152 0,87% 147 0,84%

Bromma 50 0,29% 79 0,13%

Kungsholmen 34 0,33% 65 0,11%

Norrmalm 41 0,37% 81 0,14%

Östermalm 41 0,37% 62 0,10%

Södermalm 80 0,38% 139 0,13%

Enskede-Årsta-Vantör 169 0,84% 175 0,22%

Skarpnäck 76 0,78% 70 0,19%

Farsta 108 0,91% 120 0,27%

Älvsjö 25 0,35% 21 0,10%

Hägersten-Liljeholmen 63 0,36% 100 0,14%

Skärholmen 133 1,59% 111 0,40%

Totalt 1 147 0,78% 1 334 0,18%



Stockholms stads 
program mot

- våld i nära relationer och 

- hedersrelaterat våld och 

förtryck

2017-2020



Bakgrund

• Programmet antaget i kommunfullmäktige 

i januari 2017

• Omfattar alla stadens nämnder och bolag

• Vissa nämnder har särskilt stort ansvar 

som exempelvis 

social-, utbildnings-, äldre- och 

stadsdelsnämnderna

• Följs upp med indikatorer och aktiviteter i 

ILS

• Varje nämnd och bolag skapar sina egna 

indikatorer och aktiviteter 
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Vision för programmet: 

”Stockholm är en stad fri 

från våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och 

förtryck”



• Programmets syfte är att motverka 
och upptäcka våld i nära relationer 
(VINR) och hedersrelaterat våld och 
förtryck (HRV)

• Syftet är även att ge skydd och stöd 
till våldsutsatta samt insatser till 
våldsutövare för beteendeförändring

• Stödet ska vara adekvat och likställt 
oavsett var i staden personen bor

• Arbetet baseras på ett normkritiskt 
förhållningsätt där värderingar och 
attityder ifrågasätts som exempelvis 
maskulinitetsnormer
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Kort om programmet



Vad innebär normkritiskt tänkande?

• Att synliggöra och ifrågasätta 

normer kring exempelvis 

sexualitet, samlevnad och 

samhällsorganisering

• Genom att analysera och 

ifrågasätta vad som är normalt 

kan diskriminering, hot och våld 

motverkas

• Ett långsiktigt arbete för att 

förändra attityder och stereotypa 

könsnormer som kan leda fram 

till ett våldsutövande



Många har bidragit till programmets innehåll

• Programmet är framtaget av 

socialförvaltningen i samråd 

med en referensgrupp med 

representanter från

– Socialtjänsten i några 

stadsdelsnämnder

– Arbetsmarknadsförvaltningen

– Idrottsförvaltningen

– Utbildningsförvaltningen

– Äldreförvaltningen

– Kansliet för mänskliga rättigheter

– Origo

– Socialnämndens skyddade boenden



Programmet bygger på en helhetssyn

• Arbetet bygger på tidigt förebyggande 

arbete till insatser och stöd om våld 

inträffar och omfattar:

– många olika typer av verksamheter

– män, kvinnor, transpersoner, vuxna 

och barn 

– heterosexuella och samkönade 

parrelationer, andra nära relationer 

samt våld som sker i en hederskontext

– både den utsatta och utövaren



Målgrupper för programmet

• Alla stockholmare – tidigt 

förebyggande arbete

• Vuxna stockholmare som 

utsätts för VINR eller HRV

• Barn i Stockholm som 

upplever VINR eller HRV

• Stockholmare som utövar 

VINR eller HRV



Vi vill säkerställa att

1. Alla våldsutsatta får stöd och skydd utifrån sina behov och att 

våldsutövare erbjuds stöd för att sluta utöva våld

2. Stockholmare och medarbetare i stadens verksamheter vet 

vart man ska vända sig om man känner oro för eller har 

kännedom om att

– en vuxen våldsutsatt person vill ha stöd 

– ett barn upplever våld

– en person som utövar våld vill söka hjälp för att förändra 

sitt beteende

3. Medarbetare i stadens verksamheter arbetar 

våldsförebyggande utifrån ett normkritiskt förhållningssätt



Vår ambition för 2020

1. Alla medarbetare i stadens verksamheter ska ha grundläggande 

kunskaper i förbyggande arbete kring VINR och HRV utifrån ett 

normkritiskt förhållningssätt

2. Chefer och medarbetare i verksamheter med särskilt ansvar 

ska därtill ha

– fördjupade kunskaper om VINR och HRV 

– kunskaper i att se tecken på utsatthet och våga fråga om det

– samt kunskaper om kopplingen mellan:

» maskulinitetsnormer och våld i nära relationer

» normer, våld och förtryck

3. Utformningen av det våldspreventiva arbetet ska anges i lämpligt 

policydokument exempelvis likabehandlingsplan eller motsvarande



Stockholmare

(alla) 

- Vuxna som utsätts 

- Barn som utsätts

- Vuxna som utövar
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Externa intressenter har en mycket viktig roll som 
vidareförmedlare för att nå stockholmarna

Myndigheter
(Polis, sjukvård, rättsväsende, länsstyrelse m fl)

(Origo*)

Föreningar
(Idrottsföreningar, religiösa föreningar, kulturföreningar m fl)

Idéburna aktörer
(Rädda Barnen, Bris, RFSL m fl)

Media och opinionsbildare

Invånar-

perspektiv

Professionella 

aktörer: Viktiga 

vidareförmedlare 

för att nå 

stockholmarna

Samarbets-

perspektiv

Vidareförmedlare

*Origo ägs av Stockholms stad m fl och 

arbetar under myndighetsliknande former.



Polis, hälso- och sjukvård, 

rättsväsende och andra 

myndigheter samt Origo

• Kännedom om Stockholms stad 

ambition och agenda 

• Förståelse för vad som krävs för att 

målet ska nås

• Positiva till samarbete 

• Dela med sig av kunskap och 

tillsammans driva arbetet framåt
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Målbild: myndigheter



Mål: medarbetare i stadens verksamheter arbetar 

våldsförebyggande utifrån ett normkritiskt 

förhållningssätt

– Medarbetare i stadens verksamheter har grundläggande kunskaper i 

våldsförebyggande arbete utifrån ett normkritiskt förhållningssätt

– Medarbetare i stadens verksamheter har grundläggande kunskaper i arbete som 

förebygger hedersrelaterat våld och förtryck, utifrån ett normkritiskt förhållningssätt

– Stadens våldspreventiva arbete är samordnat, evidensbaserat och av hög kvalitet



Mål: vuxna som utsätts för VINR eller HRV 

• Socialtjänsten genomför en strukturerad hot- och 

riskbedömning i alla ärenden som rör våldsutsatthet

• Vid hedersrelaterat våld och förtryck används ett 

bedömningsinstrument anpassat för våld i en 

hederskontext

• Lättillgänglig information om stöd och hjälp 

tillhandahålls på flera språk på stockholm.se

• Anpassad och tillgänglig information om stöd och 

hjälp sprids till hushåll och till stadens egna och 

andra aktörers verksamheter

• Stadens bostadsbolag bidrar till att hyresgästerna 

får tillgång till information om hur man kan agera 

som granne, samt samverkar med 

fastighetsägarföreningar och hyresgästföreningar

• Samverkan med polis, åklagare, hälso- och sjukvård 

och idéburen sektor både på strategisk nivå och 

kring enskilda individer



Mål: barn/unga som utsätts för VINR eller HRV

• Medarbetare i socialtjänst, skola, förskola, kultur- och 

idrottsverksamhet har kunskaper om barn som upplever VINR och 

HRV, dess konsekvenser, är medvetna om anmälningsplikten och 

vågar fråga om våldsutsatthet

• Riktad information om stöd och hjälp till unga stockholmare sprids via 

de arenor och verksamheter som de deltar i och besöker 

• Rätten till en obruten skolgång för alla barn säkerställs och barn i 

skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka från 

ankomst till boendet

• Rätten till förskola säkerställs för barn i skyddat boende där det är 

möjligt utifrån en bedömning av säkerhet och barnets bästa

• Våldsutsatta vuxna i behov av skyddat boende som har medföljande 

barn erbjuds barnanpassat skyddat boende

• Socialtjänsten säkerställer att barn som upplevt VINR eller HRV vid 

behov erbjuds stödsamtal eller annat lämpligt stöd på kort och lång 

sikt

• Blivande jour- och familjehemsföräldrar har kunskaper om barn som 

upplever VINR och HRV samt möjliga konsekvenser av detta

• Samverkan med polis, åklagare, hälso- och sjukvården samt idéburen 

sektor både på strategisk nivå och kring enskilda individer



Mål: stockholmare som utövar VINR eller HRV

• Socialtjänsten i stadsdelsnämnderna har 

rutiner för att motivera personer som 

utövar VINR eller HRV till att ta emot 

stöd för att upphöra med våldet

• Personer som utövar VINR eller HRV 

erbjuds och motiveras till samtalsstöd 

eller behandling

• Samverkan med polis, åklagare, hälso-

och sjukvården samt idéburen sektor 

både på strategisk nivå och kring 

enskilda individer



Att fråga om våldsutsatthet

• Forskning visar att de flesta tycker det är bra att någon frågar

• Få börjar prata spontant, men kan berätta om någon frågar

• Väljer själv om hen vill svara

• Tydligt budskap – visar att vi har kunskap och villighet!

• Fråga när ni är ensamma

• Utgå från signalerna

• Motivera gärna varför du frågar

• Definiera vad du menar med våld. Var konkret, fråga gärna om ”har någon 

knuffat/tagit hårt i/slagit dig?”, ”Är hen snäll?, Hur är hen när hen inte är snäll? 

Vad händer när hen blir arg?”

• Förbered dig på vad du ska göra med svaret – du kommer inte alltid veta exakt 

vad som ska göras, men du måste vara beredd på att göra något. 

• Fråga alltid om eventuella barn!

Källa: Josefin Grände



Hur man kan fråga

• Vi vet att det är vanligt med våld i familjen eller att man far illa i 

sina relationer. Jag har därför börjat fråga alla om de har blivit 

utsatta för våld eller ibland är rädda för någon de känner.

• Alla par bråkar ibland. Vad händer när du och din partner är 

oense?

• Är du någonsin rädd för din partner eller någon i din familj?

• Har någon gjort dig illa?

• Jag träffar ibland klienter som skadas eller hotas av någon de 

älskar. Har det hänt dig?

Källa: Josefin Grände



Hur man kan fråga, forts.

• Jag har märkt att du ofta har bråttom hem eller har svårt att 

komma hit. Är det så att din partner inte vill att du ska vara 

borta eller försöker kontrollera ditt liv? Är din partner svartsjuk?

• Du berättar att du ofta har magsmärtor/ont i huvudet/svårt att 

sova. Det kanske inte gäller för dig men min erfarenhet är att 

många som har varit med om något svårt som våld eller 

övergrepp eller som befinner sig i en svår livssituation kan få 

de symptomen. Hur är det för dig?

• Jag har märkt att du ofta har ekonomiska problem. Hur är det, 

har du själv kontroll över dina pengar eller är det någon annan 

som kontrollerar eller använder sig av dina pengar?

Källa: Josefin Grände



Hur man kan fråga, forts.

• Hur har du det i din relation? Du verkar orolig över din 

relation/över din partner. Hur är det när ni är oense eller bråkar, 

vad händer då? Händer det att du blir rädd för din partner?

• Du vill inte längre bo på ett boende/delta i en aktivitet. Vad 

beror det på? Är det något obehagligt som har hänt i samband 

med att du har varit där?

• Du vill inte längre åka med färdtjänst. Vad beror det på? Är det 

något obehagligt som har hänt i samband med någon resa?

• Vi vet att det är så vanligt så vi ställer frågor till alla om de är 

utsatta för våld eller kränkningar

• Jag har märkt att du…det gör mig orolig för att…

• Jag ser det här… Det är allvarligt. Jag kan hjälpa dig. 
Källa: Josefin Grände



Hur man kan fråga, forts.

• Är personen snäll? Hur är det när hen inte är det?

• Känner du dig trygg hemma? Är det något som får dig att 

känna dig otrygg?

Källa: Josefin Grände



Signaler på utsatthet

• Blåmärken, rodnader, klösmärken, andra tecken på fysiskt våld

• Lågt självförtroende, osäkerhet

• Depression

• Interaktionen med anhöriga (t ex att någon alltid talar över 

huvudet, säger nedsättande saker, alltid är med, fattar beslut 

åt)

• Pengar tar slut, värdesaker försvinner

• Undvikande av insatser som innebär insyn

• Inte få tillgång till hjälpmedel, vård, stöd osv. 

• Tillbakadragenhet, isolering

• Sömnlöshet

Källa: Josefin Grände



Signaler på utsatthet, forts.

• Ätstörningar

• Förlorar färdigheter eller får försämrad funktionsnivå

• Ovilja att tala om relationen eller ett krampaktigt sätt att tala om 

hur bra relationen är

• Självskadebeteende

• Utagerande beteende

• Överdrivet fokus på sex

• Inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter

• Kräkningsreflexer, svårigheter att svälja

Källa: Josefin Grände



Signaler på utsatthet, forts.

• Oro, ångest, rädsla

• Talar nedvärderande om sig själv och sina förmågor

• Får inte vara själv med den professionelle vid t ex hembesök

• Märkliga frågor om vad som är ok och normalt i en relation

• Interaktionen mellan partners, kroppsspråk som förändras när 

båda är i rummet

• Självmordstankar

• Ovilja att t ex gå hem från jobb/skola/aktivitet eller orolig inför 

besök av närstående

Källa: Josefin Grände



Mer information och kunskap

• Nationellt centrum för kvinnofrid, www.nck.uu.se

• Operation kvinnofrid, www.operationkvinnofrid.se

• ”Att vilja se, vilja veta och att våga fråga”, vägledning från Socialstyrelsen 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-10-30

• Stockholms webb, sidan om våld i nära relationer 

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara-

relationer/

• Hedersrelaterat våld och förtryck: www.origostockholm.se och 

www.hedersfortryck.se

• Webutbildning om våld i nära relationer:

http://www.nck.uu.se/information-

nck/nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida/?tarContentId=636038

• Programmet i sin helhet och info om stöd från Stockholms stad: 

• http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara-

relationer/

http://www.nck.uu.se/
http://www.operationkvinnofrid.se/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-10-30
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara-relationer/
http://www.origostockholm.se/
http://www.hedersfortryck.se/
http://www.nck.uu.se/information-nck/nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida/?tarContentId=636038
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj--barn/Vald-i-nara-relationer/


Du kan göra skillnad!

Genom att arbeta förebyggande och våga agera 

om du misstänker att någon utsätts för våld i nära 

relation eller hedersrelaterat våld och förtryck

Mer information finns på stockholm.se



För frågor om programmet kontakta

Socialförvaltningen:

Malin Torberger, strateg våld i nära relationer

08-508 25 416

malin.torberger@stockholm.se

Marie Haesert, utredare

08-508 25 086

marie.haesert@stockholm.se
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