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”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 den vill.”

Per Isdal (2001)

Vad är våld?
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FYSISKT VÅLD
Varje fysisk handling som riktas direkt mot den andre 
för att skada eller kontrollera denna personen.

PSYKISKT VÅLD
Allt bruk av ord, ton, handling eller hot om handling som 
kontrollerar, skadar eller kränker någon annan.

SEXUELLT VÅLD
Att tvinga den andre att genomföra samlag 
eller andra sexuella handlingar mot sin vilja.

Våldsformer
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MATERIELLT VÅLD
Våld som går ut över döda saker

LATENT VÅLD
Våld som inte direkt manifesteras i ord eller våldsam fysisk handling, 
utan uttrycks genom ett kroppsspråk som signalerar en potentiell fara

EKONOMISKT VÅLD
Att utöva våld mot någon genom t.ex. ekonomisk kontroll eller genom att 
medvetet försätta en person i svåra ekonomiska situationer

FÖRSUMMELSE
Att aktivt försvåra vardagen för person t ex med funktionsnedsättning

Våldsformer



Hur vi är organiserade

BEHANDLING
våldsutövare  
utsatta vuxna  

utsatta barn upp till 18 år

MYNDIGHETSUTÖVNING
skyddat boende 

orosanmälningar barn
bevilja behandling 

FAMILJEVÅLDSGRUP
PEN

Utredning
barn 0-18 

görs av  
utredare i 

annan enhet
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• Skyddsbedömningar på barn som har bevittnat våld.

• Stöd och behandling, skyddat boende för personer utsatta för 
partnervåld och hedersrelaterat våld och förtryck för personer över 
20 år. 

• Insatser – bygger på frivillighet.

Myndighetsdelens arbete
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• Träffar våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld.

• Behandling utgår från personens våldsproblematik.

• Vi jobbar utifrån mål som individen själv sätter upp.

• Kan erbjuda krissamtal, motiverande samtal, stödsamtal och 
behandling.

• Regelbunden kontakt – varje eller varannan vecka.

• Uppföljning med socialsekreterare från myndighetsdelen var tredje 
månad.

Behandlardelens arbete
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• Att bryta upp från en relation där det förekommer våld kan vara en 
svår process. Det är vanligt att den våldsutsatta återvänder till 
relationen flera gånger.

• Olika processer som försvårar uppbrottet.

• Viktigt att inte skuldbelägga eller ställa ultimatum – kan leda till att 
den utsatte känner sig pressad och istället allierar sig ännu mer med 
våldsutövaren.

Att bryta upp från en våldsam relation
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• För att upptäcka våldsutsatthet behöver man fråga!
• Våldsutsatta personer berättar sällan självmant om att de är utsatta 

för våld, men det är vanligare att de berättar om de får en direkt 
fråga om det.

• Vanligast är att man frågar vid indikation på våldsutsatthet.
• Skapa förutsättningar för att personen ska kunna prata om våld
• Benämn våld som våld!

• Socialstyrelsen uppger dock att erfarenhet visar att mångdubbelt fler 
fall upptäcks vid rutinmässigt frågande. 

• Finns olika manualer, t.ex. FREDA-kortfrågor

Att upptäcka & fråga om våld



Barn som bevittnar våld

 10 - 12 % , 190 000-200 000 barn i normalpopulation

 20 - 40% i kliniska populationer ( tex inom BUP, soc) 

 Starkt samband med barnmisshandel

 Barn upp till 18 år som bevittnat våld i nära relationer betraktas enligt 

 Socialtjänstlagen som offer för brott och ska få det stöd och den hjälp som 
barnet behöver. 

 Sedan år 2006 har barn som bevittnat våld även rätt till 
brottsskadeersättning. 

 (Rädda Barnen, SCB, Brå) 
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Familjevåldsgruppen har en gemensam telefon som är 
bemannad 9-12 & 13-16 vardagar. Tel: 042-10 32 00

Ring gärna till den om ni har frågor och behöver komma i 
kontakt med oss.

Susanne Johansson, sektionschef och 

Tove Carlsson, Sakkunnig

Tack för att ni lyssnat!
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