
och Huddinge!

Samordningsförbundet HBS 

7 november 2018



Hur ofta möter du en våldsutsatt 

person i ditt arbete?

Bikupa



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 (Per Isdal ATV)

Definition av våld



Former av våld

Psykiskt våld

Fysiskt våld

Sexualiserat våld

Ekonomiskt våld

Materiellt våld

Latent våld

Försummelse



Utgångspunkter och begrepp

Mäns våld

Mäns våld 
mot kvinnor

Våld i nära 
relation Hedersrelaterat 

våld och förtryck



Utgångspunkter och begrepp forts

FNs konvention om avskaffandet av alla slags 
diskriminering av kvinnor (1979)

FNs deklaration om avskaffandet av våld mot 
kvinnor (1993)

Europarådets konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i 
hemmet (2011)

Sveriges sjätte politiska jämställdhetsmål; mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor



Omfång



Omfång

Fysiskt våld

För kvinnorna i studien var det vanligast att en 
aktuell eller tidigare partner utsatt dem för fysiskt 
våld medan det i männens fall oftast var en 
okänd person

14% av kvinnorna i studien svarade att de blivit 
utsatta för fysiskt våld i nära relation att jämföra 
med 5% av männen 

16% av männen vittnade om att det fysiska 
våldet kom från en okänd medan 3% av 
kvinnorna hade sådana erfarenheter



Omfång forts 

Psykiskt våld

20% av kvinnorna i studien svarade att de 

utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt 

våld efter 18 års ålder av aktuell eller tidigare 

partner

Motsvarande siffra hos männen var 8%



Omfång forts

Sexuellt våld 

28% av kvinnorna i studien svarade att de blivit 

utsatta för sexuellt våld efter de fyllt 18 år

Motsvarande andel av männen var 6%

7% av kvinnorna och 1% av männen hade blivit 

utsatta av en aktuell eller tidigare partner



Våldets normaliseringsprocess

Den process i vilken våld blir ett normalt inslag i vardagen 

och som leder fram till att våldet accepteras och försvaras.

• Kontroll och isolering

• Växling mellan våld och värme

• Våldet bortförklaras

• Skuld och skam

Livsutrymmet minskas 
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Bryta det traumatiska bandet
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Hon provocerade mig

Det var 
spritens fel!

Varför?!?

Förvirrad

Upprörd

ChockadLedsen

IlskenChockad

Rädd

Kränkt Skuld/Skam

Det ska aldrig 
hända igen!

Skuld/Skam

TYSTNAD

Bortförklaringar: 
Alkoholen… Om 

hon inte…. Skydda 
mig… Tvungen… 
Inte så farligt…

Skuldsanering

Blommor, smycken, 
vara till lags osv.…

Smekmånad

Tillbaka 
till 

vardagen

Inspirerat av Manscentrum, Stockholm

Våldscykeln



Uppbrottsprocessen

• Att bryta upp

- det fysiska uppbrottet

• Att bli fri

- bryta de emotionella banden

• Att förstå

- definiera verkligheten så som den varit
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FREDA kortfrågor
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Att bemöta en våldsutsatt person
Var uppmärksam på signaler

Våga fråga

Exempel på indirekta frågor:

Alla par har konflikter ibland. Vad händer när du och din partner är oense? Leder 

era konflikter någonsin till fysiskt våld?

Jag träffar ibland klienter som hotas eller skadas av någon de har en nära relation 

till. Har det någonsin hänt dig? Är du någonsin rädd för din partner?

Direkta frågor:

Har din partner någonsin knuffat, slagit eller skrämt dig på något annat sätt?

Har din partner eller fd partner någonsin gjort dig illa eller hotat med att göra dig illa?

Kan din partner vara överdrivet svartsjuk?

Var direkt och tydlig i ordvalen. Använd hellre ord som knuffa, slå eller sparka än 

generella termer som utnyttja eller misshandla.
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Telefon: 08 - 530 631 95

Måndag-fredag klockan 9.30-11.30 

Mottagning våld i nära relation i Botkyrka



Mottagning våld i nära relation; vuxna 

forts
Föräldrastöd våldsutsatt; stöd till förälder som varit 
utsatt för våld av den andre föräldern, och i behov av stöd 
i sin föräldraroll på grund detta. Integrerad med insats för 
barn/ungdomar som upplevt våld i hemmet 

Föräldrastöd våldsutövare; stöd till förälder som utövat 
våld mot den andre föräldern, och i behov av stöd i sin 
föräldraroll. Integrerad med insats för barn/ungdomar som 
upplevt våld i hemmet

Råd och Stöd våldsutsatt/våldsutövare; enklare råd 
och stöd för våldsutsatt och våldsutövare. Max 5 samtal.

Kontaktperson våldsutsatt; praktisk hjälp



Mottagning våld i nära relation; vuxna

Utredning våldsutsatt; utredning av 

våldsutsatthet och behov av insats

Utredning våldsutövare (pilot); utredning av 

det utövade våldet och behov av insats

Brottsofferstöd våldsutsatt; bearbetning av 

det våld vuxen utsatts för

Insats våldsutövare (pilot); alternativa 

strategier



Mottagning våld i nära relation; barn

Integrerad föräldra- barninsats; 
beteendeförändrande insats för föräldrar där det 
förekommit barnmisshandel samt ett 
bearbetande stöd till barnet. Insatserna 
integreras utifrån behov och efter 
säkerhetsbedömning

Barninsats; bearbetande insats för barn som 
har upplevt våld i sin familj. Integrerad med 
insats föräldrastöd våldsutsatt samt föräldrastöd 
våldsutövare utifrån behov och efter 
säkerhetsbedömning



Enheten mot våld i nära relationer (EMV) i 
Huddinge
• Enhetschef: Marlene Geiger 

• Gruppledare: Sonnia Frogvall

• Socialsekreterare: Hanna Strand, Jennie Hén, Carina 
Boberg, Karin Nyström, Johanna Korfitsen och Martina 
Duggan. Trainee Elinor Willis.

• Behandlare: Tomas Frison, Arminda Santana Santana och 
Nalan Demirörs

• Administrativ assistent: Eva Lindberg
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Arbete med våldsutsatta
• Akutarbete: Hot- och riskbedömning samt beslut om insats. 

• Utredning: Våldet och våldets konsekvenser kartläggs. 
Hot- och risk-bedömningar görs i alla ärenden.

• Insatser: Placering på skyddat boende, behandlingssamtal, 
socialsekreterarstöd och kontaktperson.

• Rådgivning och konsultation: Ges till målgrupperna, 
anhöriga samt samarbetspartner. Andra våldsutsatta 
personer hänvisas till rätt instans.

- All kontakt med EMV bygger på frivillighet, sekretess och är 
kostnadsfri.

- Vi utgår från ett barnperspektiv.



Utredningsförfarandet

• Socialstyrelsen bedömningsinstrument FREDA, 
farlighetsbedömning och beskrivning. Evidensbaserad 
utrednings- och bedömningsmetod. 

• Polisen- farlighetsbedömning

• Utredning under placeringstiden
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Arbete med våldsutövare

• Informations- och motivationssamtal kan göras av 

behandlare eller socialsekreterare

• Efter ansökan om behandling görs en gemensam 

bedömning/utredning av behandlare och socialsekreterare, 

cirka 3 gånger (”Samtal om våld”)

• Biståndsbeslut och vård/behandlingsplan

• Partnerkontakt 

• Behandling som kan variera mycket i tid 

• Avslutning och uppföljning



Enheten mot våld i nära relationer (EMV) i 
Huddinge
• Enhetschef: Marlene Geiger 

• Gruppledare: Sonnia Frogvall

• Socialsekreterare: Hanna Strand, Jennie Hén, Carina 
Boberg, Karin Nyström, Johanna Korfitsen och Martina 
Duggan. Trainee Elinor Willis.

• Behandlare: Tomas Frison, Arminda Santana Santana och 
Nalan Demirörs

• Administrativ assistent: Eva Lindberg
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Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen 

att ta fram en plan för utökad samverkan för att förbättra 

upptäckt av våld i nära relationer m.m. 2019-2021 

- rutiner och metoder för att upptäcka våldsutsatthet och 

våldsutövande,

- övergripande information om våld, lagstiftning, skydd 

och stöd,

- hänvisning till socialtjänst, hälso- och sjukvård samt 

rättsväsendet för berörda individer,

- förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter

Regeringsuppdrag



Kontaktuppgifter

Anija Johansson

Samordnare våld i nära relation samt hedersrelaterat våld 

och förtryck

0708 89 18 03

anija.johansson@botkyrka.se

Jennie Hén

Socialsekreterare

08 535 366 57

Jennie.Hen@huddinge.se


