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De anställda inom social- och hälsovården möter dagligen kvin-
nor, män, barn och familjer som utsatts för våld i nära relationer, 
men även våldsutövare. En del söker hjälp för de fysiska skador 
som våldet gett upphov till, medan andra söker hjälp för indirekta 
följder, såsom depression, ångest, sömnlöshet eller missbruk av 
alkohol och droger. Endast få kan eller vill själva söka hjälp mot 
våldet. 

Det är viktigt att kartlägga våldet i nära relationer framför allt 
inom mental- och missbrukarvården, eftersom undersökningar 
visat att dess klienter upplevt denna typ av våld oftare än den 
övriga befolkningen. I denna klientgrupp finns det också ett stör-
re antal personer som utövat våld i nära relationer. Att ett offer 
får hjälp i rätt tid beror ofta på om social- och hälsovårdsperso-
nalen tar upp våldsfrågan eller inte.

Denna handbok handlar om att ingripa mot våld i nära relatio-
ner vid mötet med varje klient. Handboken innehåller mångsidig 
information om teman kring våld i nära relationer och konkreta 
verktyg för det egentliga klientarbetet. I handboken råds perso-
nalen att ställa frågor om våld till alla klienter.

Exemplen kommer från mental- och missbruksvården, men 
handboken lämpar sig för all social- och hälsovårdspersonal.
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Förord

Inom social- och hälsovårdstjänsterna möter de anställda dagligen kvinnor, män, barn 
och familjer som utsatts för våld i nära relationer samt våldsutövare. Detta gäller fram-
för allt för mentalvårds- och missbrukartjänsterna, där klienterna är en högriskgrupp 
för våld i nära relationer. Sannolikheten att framför allt kvinnor som missbrukar al-
kohol och andra droger blir offer för fysiskt och sexuellt våld är stor och deras möjlig-
heter att få hjälp är små. Uppmärksamhet har riktats mot denna specialgrupp även i 
programmet för att minska våld mot kvinnor. Denna handbok har utarbetats som en 
åtgärd inom ramen för detta program.

De anställda inom social- och hälsovården behöver utbildning och konkreta arbets-
redskap för att hjälpa våldsutsatta klienter. Denna handbok erbjuder information, ar-
betsredskap och startpunkter för att utveckla arbetet. Exemplen i handboken kommer 
från mentalvårds- och missbruksarbetet, men handboken lämpar sig väl för använd-
ning av alla yrkespersoner inom social- och hälsovårdstjänsterna.

En central utgångspunkt är blanketten för screening och kartläggning av närstående-
våld, som utvecklats vid Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med Mellersta 
Finlands sjukvårdsdistrikt, som testat och använt blanketten. I enlighet med rekom-
mendationerna om förebyggande av våld i nära relationer till kommunerna ska kom-
munerna utveckla förfaringssätt för att identifiera våld i nära relationer, vilka möj-
liggör ingripande mot våldet i så tidigt skede som möjligt (SHM 2008). Institutet för 
hälsa och välfärd rekommenderar att de anställda använder ovan nämnda blankett för 
screening och kartläggning av närståendevåld i alla social- och hälsovårdstjänster som 
en del av kartläggningen av varje klients grundläggande situation. En förutsättning för 
detta är att man skapar förfaringssätt för varje serviceorganisation samt samordnar 
och utvecklar servicevägarna tillsammans med de lokala aktörerna.

Den första delen av handboken har planerats för alla som är intresserade av våld i nä-
ra relationer och det våldsförebyggande arbetet och den innehåller mångsidig infor-
mation såväl om sambandet mellan missbruk och psykiska problem och våld som 
om ingripande mot våld i nära relationer. Den andra delen av handboken har plane-
rats för yrkespersoner inom social- och hälsovården och innehåller konkreta redskap 
för det egentliga klientarbetet. Till slut ger handboken redskap för att i bruk verksam-
hetsmodellen och utveckla tjänsterna genom att bl.a. beskriva testningen av våldskart-
läggningen inom mentalvårds- och missbruksarbetet i Päijänne-Tavastland, som val-
des till pilotort.

Innehållet i handboken har varit föremål för utbildning och tester inom mentalvårds- 
och missbrukartjänsterna i Päijänne-Tavastland. Handboken har författats av Reetta 
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Siukola från Institutet för hälsa och välfärd. Ett nätverk av sakkunniga, som utgjor-
des av sakkunniga och erfarenhetsexperter inom mentalvårds- och missbrukararbe-
tet samt våld i nära relationer, har inrättats till stöd för projektet och deltagit i bear-
betningen av handboken. Nätverket av sakkunniga bestod av Helena Ewalds, Minna 
Piispa, Esa Nordling, Airi Partanen och Jaana Markkula från Institutet för hälsa och 
välfärd, Kari Paaso och Elina Kotovirta från social- och hälsovårdsministeriet, Heli 
Heimala från Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Olli Jäppinen från Föreningen 
för Mental Hälsa i Finland, Lolan Lindroos och Kirsi Utoslahti från A-klinikstiftelsen, 
Tiina Saarela från Kyrkostyrelsen, Pekka Tuomola från Helsingfors Diakonissanstalt 
samt Jenny Kaasinen-Wickman och Tiina Mauno. Vi vill också tacka övriga instanser 
som kommenterat utkastet till handboken.

Helsingfors, april 2014

Anneli Pouta     Helena Ewalds
Avdelningschef     Utvecklingschef
Avdelningen för barn, ungdomar  Avdelningen för barn, ungdomar
och familjer    och familjer
Institutet för hälsa och välfärd  Institutet för hälsa och välfärd
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Handbokens innehåll i ett nötskal

DEL 1
Information om 

teman

• Vad är våld i nära relationer?
• Vilken är kopplingen till 

missbruksproblem och 
psykiska problem?

• Varför måste man ingripa 
mot våld i nära relationer?

DEL 2
Anvisningar för 
klientarbetet

• Verksamhetsmodell för 
att ingripa mot våld: 
A + B + C + D

• Arbetsredskap, praktiska 
tips och ytterligare infor-
mation

DEL 3
Stöd för 

utvecklingen

• Hur tar man i bruk verk-
samhetsmodellen?

• Exempel och erfarenheter 
till stöd för utvecklingen 
av tjänsterna
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1  Vad är våld i nära relationer?

• Varför behövs olika begrepp – är inte våld alltid våld?
• Vad vet man om våld i nära relationer och dess utbredning

Våld innebär att avsiktligt utöva eller hota med att utöva fysisk kraft eller makt mot 
sig själv, en annan person eller en människogrupp eller en gemenskap, vilket leder el-
ler kan leda till döden, en fysisk eller psykisk skada, en utvecklingsstörning eller till 
att de grundläggande behoven inte tillfredsställs.  Detta är Världshälsoorganisationens 
(WHO) definition av våld.

Denna handbok fokuserar på våld i nära relationer (eller våld i hemmet), dvs. våld som 
utövas av en nuvarande eller tidigare partner, en familjemedlem eller en annan när-
stående person. Ibland används också begrepp som mer precist definierar förhållan-
det mellan parterna, såsom våld inom familjen (våld som utövas av en familjemed-
lem) eller våld i parrelationer (våld som utövas av en nuvarande eller tidigare partner).

Det finns skäl att granska våld i nära relationer åtskilt från övrigt våld, eftersom det 
handlar om en annan form av våld i egenskap av brott, våldsform och upplevelse. Hän-
delseplatsen är ofta det egna hemmet och utövaren är den egna partnern eller en män-
niska med vilken man delar vardagen. Samtidigt kan såväl ett starkt känsloband som 
ett maktförhållande som grundar sig på våld och kontroll förekomma mellan parter-
na. Våld i nära relationer kommer inte alltid till myndigheternas eller andra utomstå-
ende parters kännedom, eftersom folk i stor utsträckning skäms, har skuldkänslor och 
tiger på grund av våldet. Det uppfattas inte alltid heller som ett brott på samma sätt 
som t.ex. våld som utövas av en främmande person.

I alla samhällen riktar sig våld som utövas av närstående i de flesta fall mot kvinnor 
och barn, medan män oftare drabbas av våld på offentliga platser. Enligt ett världsom-
spännande material har cirka 30 procent av alla kvinnor som lever i ett parförhållan-
de utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av deras partner. Kvinnorna drabbas också av 
fler och allvarligare skador av våld i nära relationer jämfört med männen. Den största 
delen av dem som dör till följd av våld i nära relationer är kvinnor. (WHO 2013a.) Till 
följd av dessa orsaker behandlas våld i nära relationer ofta som en form av våld som 
riktar sig mot kvinnor.

En stor del av det material som används i denna handbok behandlar temat ur en syn-
vinkel där våldet uttryckligen riktar sig mot kvinnor. Detta utesluter inte att våldet kan 
ta sig uttryck på många olika sätt och i olika former i enskilda mänskliga relationer och 
familjer. Olika människor kan också löpa olika risker för våld och ha olika hjälpbehov 
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samt olika höga trösklar för att få hjälp på grund av bl.a. kön, ålder, sexuell läggning, 
könsidentitet, funktionsförmåga, språk eller etniskt ursprung. På grund av dessa or-
saker är det i hjälparbetet viktigt att bemöta varje klient som ett unikt fall, genom att 
identifiera särskilda frågor och utan att utesluta någon grupp från tillgången till hjälp.

Olika former och följder av våld i nära relationer
Våld i nära relationer förekommer oberoende av samhällsklass, kultur, ålder och kön. 
Det kan rikta sig mot den egna partnern, ett barn eller en annan släkting eller så kan 
samma person utöva våld mot flera personer. I vissa fall kan våldet också vara ömse-
sidigt. Våldet kan stanna som en enskild händelse eller förekomma i vissa situationer. 
Våldet kan också vara kontinuerligt, långvarigt och med tiden kan det ändras och bli 
allvarligare. Förutom fysiskt våld kan våld i nära relationer ta sig i uttryck t.ex. som 
psykiskt eller ekonomiskt våld, försummelser eller vanvård. 

Olika former av våld i nära relationer

Fysiskt våld Att t.ex. knuffa, slå, sparka, lugga, dunka huvudet mot föremål, klösa, 
riva, skaka, använda skjut- eller eggvapen, hota med fysiskt våld.

Psykiskt våld Till exempel att förtrycka, kritisera, kalla vid öknamn, visa förakt, 
kontrollera, begränsa det sociala umgänget, visa stark svartsjuka, iso-
lera, förstöra saker, skada husdjur eller att hota med något av dessa 
eller t.ex. med självmord.

Sexuellt våld Till exempel våldtäkt, våldtäktsförsök eller påtryckningar för att för-
må en person till olika former av sexuellt umgänge eller att tvinga till 
sex, hot om sexuellt våld, sexuellt förakt, tvinga någon till pornogra-
fi, förbjuda användning av preventivmedel, tvinga till abort, begränsa 
den sexuella självbestämmanderätten.

Ekonomiskt våld Till exempel att hindra självständig penninganvändning, hindra från 
deltagande i ekonomiska beslut eller tvinga någon att ge sina egna 
pengar till någon annan, hota med ekonomiskt våld eller utpressning.

Vanvård eller 
försummelse

Till exempel att lämna ett barn, en åldring eller funktionshindrad utan 
vård, hjälp eller omsorg i situationer där han eller hon är beroende 
av det, att skada en annan person med läkemedel, alkohol och andra 
droger, kemikalier eller lösningsmedel.

Kulturellt eller religiöst 
våld

Till exempel att tvinga på någon en religiös övertygelse, hota med 
våld eller utöva våld med hänvisning till religion eller kultur, exempel-
vis s.k. hedersvåld, hota med saker som hör till religionen.

(KÄLLA: Blanketten för screening och kartläggning av närståendevåld, bilaga 1).
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De fysiska följderna av våld är t.ex. blåmärken, kontusioner, sår, frakturer, hjärnskak-
ningar och -skador, brännskador och tand- eller ögonskador. I värsta fall leder våld i 
nära relationer till döden. Våld mot gravida kan förutom kvinnan själv påverka häl-
san för det foster som är under utveckling och i värsta fall leda till fosterskador, för ti-
dig förlossning och till och med missfall. (Campbell 2002; Krug m.fl. 2002; Shah & 
Shah 2010.) 

• Kopplingen till våld i nära relationer är stor särskilt vid skador i huvud-, hals- 
och ansiktsregionen då det inte går att konstatera en annan orsak (Wu m.fl. 
2010).

• Långt ifrån alla personer som utsatts för våld i en nära relation har en fysisk 
skada då de kommer till hälsostationen eller akutmottagningen. Även t.ex. 
kroniska hälsoproblem kan vara en följd av våld i en nära relation. (Camp-
bell 2002.)

• Fysiska symptom såsom huvudvärk, magbesvär och kroniska smärtor samt 
bruk av alkohol och andra droger, depression och självdestruktiva tankar kan 
vara en följd av såväl fysiskt som psykiskt våld (Kramer m.fl. 2004).

De psykiska följderna av våld, dvs. följder som anknyter till känslolivet och beteen-
det, utgörs av t.ex. depression, ångest, ät- och sömnstörningar och långvariga psykiska 
följder såsom posttraumatiska stressyndrom (PTSD), fobier, panikstörningar och psy-
kosomatiska störningar. Våld i nära relationer kan också påverka andra former av risk-
beteende, t.ex. öka bruket av alkohol och andra droger eller ett våldsamt, kriminellt el-
ler självdestruktivt beteende. (Golding 1999; Krug m.fl. 2002.)

Våld i nära relationer påverkar välbefinnandet och hälsan för alla berörda personer på 
många sätt. Att uppleva våld är särskilt skadligt framför allt för ett barn, även då våldet 
inte utövas direkt mot barnet. Våld inom familjen kan kraftigt påverka barnets utveck-
ling och orsaka många psykiska problem och beteendeproblem. Erfarenheter av våld 
kan bl.a. hindra barnet från att skapa anknytningsrelationer och utveckla färdighe-
ter till social växelverkan samt skada barnets upplevelser av grundtrygghet och själv-
tillit. Symptomen varierar stort och påverkas bl.a. av barnets ålder, personlighet och 
utvecklingsnivå, föräldrarnas agerande samt våldets kontinuitet, längd och intensitet. 
Våldet kan ha långvariga följder och överföras från en generation till en annan. (Holt 
m.fl. 2008; Krug m.fl. 2002.)

• För barn som växt upp i hem där våld förekommit är sannolikheten större 
att de själva utövar våld i sina vuxna relationer. Sannolikheten för att kvinnor 
blir våldsoffer är större än för männen, medan sannolikheten att männen är 
utövare är större än hos kvinnorna (Stith m.fl. 2000.)
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• Pojkar som drabbats av våld visar i viss mån mer externa symptom, medan 
flickor å sin sida visar mer interna symptom (Evans m.fl. 2008).

• Också risken för vanvård av egna barn kan vara större hos personer som själ-
va vanvårdats jämfört med en person som inte har erfarenheter av vanvård 
(Renner & Slack 2006).

Utbredningen av våld i nära relationer i Finland
Information om utbredningen av våld i nära relationer och dess särdrag i Finland finns 
bl.a. i myndigheternas statistik och i de intervjuundersökningar som kartlägger erfa-
renheterna hos våldsoffer. De olika undersökningarna och statistiska uppgifterna be-
skriver fenomenet på olika sätt och ibland ofullständigt. Följaktligen är det svårt att få 
exakt information om ett fenomen, som lätt förblir dolt.

Den officiella statistiken innehåller endast våldsfall som kommit till myndigheternas 
kännedom. Den mest omfattande av dessa är systemet för uppföljning av brott mot liv, som 
administreras av Rättspolitiska forskningsinstitutet, Polisyrkeshögskolan och Polisstyrel-
sen och innehåller information om allt våld som lett till ett dödsfall. Enligt dessa uppgifter 
dör drygt 20 kvinnor och cirka fem män årligen till följd av våld i parrelationer i Finland. 
Med andra ord dödas fyra gånger fler kvinnor än män av en egen partner. (Lehti 2013.)

En annan viktig källa är polisens brottsstatistik, enligt vilken cirka vart tionde miss-
handelsfall sker inom familjen. I de flesta fall är offret en kvinna och utövaren en man. 
Den brottslighet som kommit till polisens kännedom står dock för endast en liten del 
av allt våld, och framför allt vad gäller våld i nära relationer är andelen brott som för-
blir dold hög. (Statistikcentralen 2013; Salmi m.fl. 2009.)

Våld i nära relationer i brottsstatistiken

Brott mot liv Under åren 2003–2011 uppgick det sammanlagda antalet brott mot 
liv till 1 091. I 199 av dessa fall dräptes en kvinna (66 % av de kvinn-
liga offren) av en nuvarande eller tidigare partner, medan en man var 
offer i 46 av fallen (6 % av de manliga offren). Det sammanlagda an-
talet barnoffer uppgick till 49. I Finland är den näst vanligaste typen 
av brott mot liv en kvinna som dräpts av en partner eller tidigare part-
ner (18 %). (Lehti 2013.)

Misshandelsfall som 
kommit till polisens 
kännedom

Under 2012 uppgick de misshandelsfall som kom till polisens känne-
dom och registrerades som våld inom familjen till drygt 6 000. I tre av 
fyra fall var offret en kvinna, mest i lindriga (72 %) och vanliga (78 %) 
misshandelsfall. Däremot låg andelen kvinnliga offer på mindre än 50 
procent i grova misshandelsfall, som i övrigt är ovanliga, (44 %) och 
i försök till brott mot liv (47 %). Siffrorna omfattar endast personer 
som fyllt 15 år. (Statistikcentralen 2013.)
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Enkätundersökningarna (offerundersökningar) ger information också om det våld 
som inte kommer till myndigheternas kännedom. I dessa utreder man direkt av per-
sonerna själva om de utsatts för våld och i så fall av vem samt deras erfarenheter av 
våld. Utmaningen i enkätundersökningar ligger dock i att de nödvändigtvis inte når 
alla människogrupper, såsom de mest marginaliserade personerna. Uppgifterna i oli-
ka befolkningsenkäter är inte heller direkt jämförbara med varandra, eftersom deras 
målgrupp, granskningsperiod och definition av våld varierar.

Nationella brottsofferundersökningen ger en övergripande bild av den finländska vålds-
brottsligheten. Enligt denna utsätts cirka var nionde finländare årligen för våld eller 
för hot om våld. Kvinnor utsätts i störst utsträckning för våld på arbetsplatsen och 
hemma, medan män oftast utsätts för våld på en krog, i en bar, på gatan eller på andra 
offentliga platser.  Vid våld mot kvinnor är våldsutövaren oftare en tidigare eller nuva-
rande partner eller en annan person som är bekant från tidigare än vid våld mot män. 
(Sirén m.fl. 2010.)

Våld som drabbat kvinnor har kartlagts mer utförligt i två intervjuundersökningar från 
åren 1998 och 2006. Enligt den senast undersökningen hade cirka var femte kvinna ut-
satts för våld eller hot om våld av partnern i något skede av det nuvarande förhållan-
det. Den vanligaste formen av våld var lindrigt fysiskt våld, medan hot om våld sällan 
förekom ensamt. Den allvarligaste formen av våld orsakar fysiska följder för cirka hälf-
ten, i de flesta fall blåmärken och kontusioner, och åtminstone någon form av psykis-
ka följder för cirka två tredjedelar, t.ex. hat, rädsla, depression, sänkt självkänsla och 
skam. (Heiskanen & Piispa 1998; Piispa m.fl. 2006.)

Männens offererfarenheter har utretts utförligare i samband med enkätundersökning-
ar, som visar att också män är offer för våld i nära relationer. Det fanns inte nämnvär-
da könsskillnader i antalet personer som varit föremål för fysiskt våld i en parrelation. 
Antalet gånger var dock större för kvinnorna och våldet mot kvinnor hade allvarligare 
följder, såväl fysiskt som psykiskt. (Heiskanen & Ruuskanen 2010.)

Våld i nära relationer kan också rikta sig mot äldre kvinnor och män eller barn. Till ex-
empel av de kvinnor som fyllt 60 år hade var fjärde utsatts för våld eller vanvård under 
det senaste året. Den vanligaste uttrycksformen var psykiskt våld och den vanligaste 
våldsutövaren var livspartnern eller den egna maken. (THL 2010.)

Enligt en barnofferundersökning utsätts barn för våld såväl inom familjen som i kam-
ratkretsen. Inom familjerna utsätts barnen själva för mer våld än vad de ser mellan för-
äldrarna. Ofta förekommer dock båda former av våld i samma familj. Våld mot barn, 
framför allt kroppslig aga, har minskat kraftigt. Trots detta har t.ex. cirka 10 procent 
av barnen fortfarande piskats eller slagits och över 30 procent av barnen luggats. (El-
lonen m.fl. 2008.)
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Särdrag i parrelationsvåld
Det viktigaste då man bemöter och hjälper människor som utsatts för våld är att identi-
fiera olika särdrag för våld i nära relationer. Olika former av våld kräver olika lösningar. 
Till exempel behovet av långvarigt stöd och de åtgärder som ska vidtas för att trygga off-
rets säkerhet kan var olika beroende på vilken typ av våld de blivit utsatta för. Även då be-
slut fattas om vårdnaden om barnen och besöksrätten vid en separation är det viktigt att 
bedöma typen av våld i parrelationen och eventuella säkerhetsrisker efter separationen.

Joan Kelly och Michael Johnson (2008) delar in våld i parrelationer i fyra olika typer: 
våld som grundar sig på tvång och kontroll (eller terror i parrelationer), situationsvåld, 
våldsamt motstånd och våld som uppkommer vid en separation. Av dessa var terror i 
parrelationer enligt forskarna den mest könsdifferentierade, dvs. den form av våld som 
i de flesta fall utövades av män mot kvinnor. Vad gäller övriga våldstyper kan könsför-
delningen vara jämnare enligt forskarna. 

Våld i nära relationer i nationella offerundersökningar

Våld inom familjen Enligt en internationell offerundersökning hade 1,7 procent av kvin-
norna och 0,7 procent av männen utsatts för våld av en nuvarande 
eller tidigare partner eller make/maka eller en annan familjemedlem 
under ett år (2009). Av kvinnorna hade 0,9 procent utsatts för fysiskt 
våld inom familjen, medan motsvarande siffra för männen var 0,4 
procent. (Sirén m.fl. 2010.)

Våld i parrelationer Enligt en undersökning om manliga offer från 2010 hade 17 procent 
av kvinnorna och 16 procent av männen utsatts för våld i något ske-
de av den nuvarande parrelationen. Såväl bland männen som kvin-
norna hade 14 procent varit offer för fysiskt våld, medan motsva-
rande siffra var fyra procent då granskningsperioden var det senaste 
året. (Heiskanen & Ruuskanen 2010.)

Våld mot kvinnor i 
parrelationer

Enligt en undersökning om kvinnliga offer från 2006 hade 20 pro-
cent av kvinnorna åtminstone en gång utsatts för fysiskt eller sexu-
ellt våld eller hot om sådant av den nuvarande partnern. Motsva-
rande siffra för det senaste året var åtta procent av kvinnorna. Sex 
procent av kvinnorna hade utsatts för lindrigt fysiskt våld i den nu-
varande parrelationen medan en procent hade utsatts för allvarligt 
fysiskt våld. (Piispa m.fl. 2006.)

Våld mot äldre kvinnor Av de kvinnor som fyllt 60 år hade var fjärde utsatts för våld eller van-
vård under det senaste året. Tre procent av respondenterna hade ut-
satts för fysiskt våld och fem procent för sexuellt våld. Den vanligaste 
våldsutövaren var den egna livspartnern eller maken. (THL 2010.)

Våld mot barn Drygt 20 procent av pojkarna och cirka 15 procent av flickorna upp-
gav att de misshandlats under det senaste året. I klart större uts-
träckning än flickorna utsattes pojkarna för våld utanför hemmet, 
medan flickorna rapporterade fler erfarenheter av våld i hemmet än 
pojkarna. (Ellonen m.fl. 2008.)
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De olika särdragen för våld i parrelationer kommer fram även i finländska undersök-
ningar om våld mot kvinnor. Den allvarligaste ytterligheten av våld, terror i parrelatio-
ner, förekommer, men är inte lika vanligt som andra typer av våld i parrelationer. Det 
ser ut som om en separation i sig sällan sätter igång våld. En tiondedel av de kvinnor 
som inte utsatts för våld under äktenskapet utsattes för våld, hot om våld eller trakas-
seri av mannen efter separationen. Den vanligaste av dessa former var trakasseri. Dä-
remot fortsatte upp till hälften av de män som betett sig våldsamt under äktenskapet 
att bete sig våldsamt, trakassera eller framföra hot efter separationen eller efter att pa-
ret flyttat isär. (Piispa m.fl. 2006; Piispa 2008.)

Våld mot män i en parrelation har inte studerats på motsvarande sätt. Utifrån de an-
mälningar som gjorts till polisen under 2011 ser det dock ut som om kvinnor alltid är 
offer för upprepad och ensidig terror i en parrelation. Utifrån materialet var 71 pro-
cent av offren för upprepat våld kvinnor, och terror i parrelationen förekom i hälften 
av alla våldsfall. (Smolej 2014.)

Det finns också tecken på förekomst av våldsamt motstånd i t.ex. materialet om brott 
mot liv. Särskilt i alkoholrelaterade dråp i parrelationer finns de en koppling till ömse-
sidigt våld som ägt rum redan långt före dråpet. Vad gäller brott mot kvinnors liv har 
enbart offret varit föremål för det tidigare våldet i den största delen av fallen. I brott 
som riktar sig mot män har å sin sida mannen själv oftare varit våldsam mot sin ma-
ka, som begår brottet (Lehti 2009).

Olika former av våld i parförhållandet

Terror i parrelationer 
Avser våld, kontroll och skrämsel som är övergri-
pande och systematiskt. Förutsätter nödvändigt-
vis inte allvarligt fysiskt våld, även om det kan 
vara typiskt. Offren anser ofta att de mentala 
följderna av våldet är allvarligare än de fysiska. 
Kan fortsätta som våld eller förföljelse även efter 
en separation. Beskrivs ofta med makt och kontroll 
-cirke (se bilaga 3).

Situationsvåld 
Är den vanligaste formen av våld i en parrela-
tion. Skiljer sig från terror i parrelationer gen-
om att det inte på samma sätt grundar sig på 
övergripande kontroll och utövande av makt 
med skrämsel. Börjar ofta i en konfliktsituation 
och kan förbli en enskild händelse eller uppre-
pas sporadiskt eller regelbundet. Slutar ofta i och 
med att paret separerar.

Våldsamt motstånd 
Avser att man svarar med våld mot våld t.ex. 
som självförsvar eller som ett försök att stop-
pa våldet. Mest mediautrymme får kanske fall 
där en kvinna dräper sin partner, där den bakom-
liggande orsaken ofta är att kvinnan misshand-
lats tidigare.

Våld som uppkommer vid en separation 
Är en särskild form av våld, som börjar först vid 
en separation. Den som utövar våldet är ofta den 
som lämnats och våldet grundar sig på en kraf-
tig känsla av förlorad kontroll. Våld som har en 
direkt koppling till en separation i en situation 
där våld inte förekommit tidigare upprepas van-
ligen inte.

(KÄLLA: Kelly & Johnson 2008.)
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Våld i parrelationer i Finland

Våld mot kvinnor i 
parrelationer

Enligt material från Finland handlade den största delen av fallen av 
våld mot kvinnor i en parrelation antingen om tidigare våld som se-
dan upphört (en episod i det förflutna, 39 %) eller om våld som ha-
de pågått bara en kort tid och tillsvidare inte lett till fysiska skador 
(kort historia av våld, 33 %). I materialet upptäcktes dock också tidi-
gare psykiskt pinande (18 %) som grundade sig på tidigare våldsgär-
ningar och terror i parrelationer (10 %), som innefattade såväl fysiskt 
våld som maktutövande och förtryck inom flera livsområden. I den 
sistnämnda formen av våld var kopplingen till alkohol i berusnings-
syfte mer frekvent. (Piispa 2008.)

Våld mot män i 
parrelationer

Enligt en finländsk undersökning var männens erfarenheter av våld 
i en parrelation nyare och antalet händelser var färre än hos kvin-
norna. Männen drabbades i mindre utsträckning av fysiska och psy-
kiska följder jämfört med kvinnorna. Bland annat kontroll av sociala 
kontakter och ekonomin samt att underkuva och kalla maken vid ök-
namn förekom i lite mindre omfattning i våld mot en man i en parre-
lation än i våld mot kvinnor. Däremot kom det fram att partnern of-
tare var svartsjuk än i våld mot kvinnor i parrelationer. (Heiskanen & 
Ruuskanen 2010.)
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2 Varför personalen inom mental-  
 och missbruksvården ska ingripa 
 mot våld i nära relationer

• Hur anknyter våld i nära relationer till dels bruk av al-
kohol och droger, dels psykiska problem?

• Varför är det motiverat att ingripa mot våld i nära rela-
tioner?

Vanligt är att våld i nära relationer hemlighålls eller döljs av andra behov av hjälp. Få 
personer som utsätts för våld tar på eget initiativ upp frågan till diskussion. Detta är fal-
let också då de p.g.a. av våldet är i kontakt med t.ex. hälsovården eller polisen.  Det kan 
bero på att de utsatta inte är säkra på vem de borde kontakta. Ofta sker det första mötet 
med polis, banrnskyddet eller akutmottagningen onödigt sent.  

Enligt de senaste myndighetsutredningarna förmår servicesystemet inte att identifie-
ra och tillräckligt effektivt ingripa mot våld i nära relationer. Utredningen om de bak-
omliggande orsakerna till familje- och barnadråp under 2003–2012 visade att de an-
ställda inom social- och hälsovårdstjänsterna inte alltid ingriper mot våld, inte ens då 
klienterna klart säger att våld förekommer (IM 2012). Även revisionsberättelsen om 
barnskyddet som utförts av Statens revisionsverk visade att barnskyddets öppenvård 
inte tillfredsställer våldsoffrens och -utövarnas behov i tillräcklig mån. Det noteras att 
våld förekommer men konkreta stödåtgärder uteblir. (SRV 2012.)

Det finns många hinder som gör det svårt att få hjälp mot våld i nära relationer. En del 
beror på klientens situation, en del till servicesystemet och en del till yrkespersonens 
agerande och kunnande vad gäller våld i nära relationer. Det är inte rimligt att lägga he-
la ansvaret för att söka hjälp på den våldsutsatta, som hon eller han ofta finner det svårt 
att tala om våld(et). För att våld i nära relationer skall kunna förebyggas måste myndig-
heter och andra stödinsatser aktivt välja att agera; de bör hålla i minnet att våld kan fö-
rekomma, ta upp frågan till diskussion och ingripa mot det.  

Personalen inom mentalvårds- och missbrukstjänsterna har särskilt goda möjligheter 
att förebygga våld i nära relationer, eftersom de möter grupper med hög risk för våld. 
Många redan kända arbetssätt  eller metoder lämpar sig bra för att behandla klienter 
med erfarenheter av våld. Detta kapitel behandlar mer ingående den betydelse våld i 
nära relationer spelar i arbetet inom mental- och missbruksvården. 
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Alkohol och droger, psykiska problem, 
problemspelande och våld i nära relationer
Ur mentalvårds- och missbruksarbetets synvinkel är det viktigt att utreda sambandet 
mellan våld i nära relationer och andra problem, såsom missbruk, psykisk ohälsa och 
spelberoende. Bruk av alkohol och droger orsakar inte direkt våld. Våld har inte heller 
automatiskt en koppling till svåra psykiska störningar, såsom schizofreni eller bipolär 
sjukdom. Det är dock känt att den största delen av allt våld sker då utövaren är påver-
kad. Också samverkan av bruk av alkohol och droger och psykiska problem kan vara 
avsevärd. I viss mån har uppmärksamhet riktats mot olika funktionella beroenden, så-
som sambandet mellan problemspelande och våld. 

Det är också viktigt att granska sambandet ur motsatt perspektiv. Såsom konstaterats i 
början av denna handbok, kan våld och framför allt våld i nära relationer orsaka såväl 
allvarliga och långvariga psykiska följder som bruk av alkohol och droger.

Även med tanke på mentalvårds- och missbrukartjänsterna är det första steget att kart-
lägga i vilken omfattning (eller om det överhuvudtaget har förekommit) våld förekom-
mit i klientens liv. En väsentlig fråga är om klientens bruk av alkohol och droger, psy-
kiska problem eller funktionella beroende på något sätt har en koppling till våldet. Om 
klientens bruk av alkohol och droger har ett samband med att hon eller han utsatts för 
våld, är det svårt att behandla missbruket utan att behandla erfarenheterna av våld. 
Om klienten har tidigare brukat våld  kan psykiska symptom eller ökat bruk av alko-
hol och droger ytterligare öka risken för våld. 

Alkohol 
Det vanligaste rusmedlet i Finland är alkohol, som konsumeras av så gott som alla  
fullvuxna finländare. Alkoholkonsumtionen har också ökat kraftigt under de senaste 
decennierna och framför allt kvinnorna dricker mer än tidigare. Bland par har det bli-
vit vanligare att hemma dricka alkohol tillsammans. Därför är alkohol också det be-
rusningsmedel som är viktigast att granska med tanke på våld i nära relationer.

• År 2012 låg den totala konsumtionen av alkoholdrycker på 9,6 liter hundra-
procentig alkohol per invånare (THL 2013a).

• I en europeisk jämförelse ligger den finländska alkoholkonsumtionen lite över 
snittet. I Europa och Ryssland ligger konsumtionen på en avsevärt högre nivå 
än på någon annan kontinent.
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• Alkoholkonsumtionen fördelas ojämnt mellan konsumenterna i Finland. Den 
tiondedel som dricker mest dricker cirka hälften av all alkohol. Åtta procent av 
männen och sex procent av kvinnorna är storkonsumenter. Gränsen för stor-
konsumtion går vid minst 24 veckoportioner för män och minst 12 veckopor-
tioner för kvinnor.

• Typiskt för den finländska dryckeskulturen är rikligt engångsdrickande och 
berusningsdrickande. Då alkohol konsumeras i stora mängder kan den, trots 
att konsumtionen sker sällan, leda till olycksfall, våld, sociala problem och aku-
ta hälsoproblem.  Unga vuxna dricker sig oftast berusade.

• Männen dricker över två gånger mer än kvinnorna. Den största kulturella för-
ändringen under de senaste 40 åren har dock varit att kvinnornas alkoholkon-
sumtion ökat till och med sexfaldigt. Absolutisterna uppgår till cirka tio pro-
cent bland såväl männen som kvinnorna.

• Oftast, i ca 80 procent av fallen, intas alkoholen hemma tillsmmans med livs-
kumpanen/partnern. (Karlsson m.fl. 2013.)

• Enligt forskning var år 2011 tre procent av männen och en procent av kvinnor-
na missbrukare eller beroende av alkohol (Koskinen m.fl. 2012).

• Blandbruk av läkemedel, t.ex. smärtstillande opioidbaserade läkemedel och 
lugnande läkemedel (benzodiazepiner), och alkohol är också vanligt (Varjo-
nen m.fl. 2014; se närmare i följande kapitel).

Statistiken visar att riklig alkoholkonsumtion, berusningsdrickande och våldsamt be-
teende har en koppling till varandra. Antalet fall av misshandel och befolkningens 
alkoholkonsumtion går enligt statistiken hand i hand (en ökning respektive minsk-
ningen i den ena gruppen ger ett motsvarande utslag i den andra gruppen) (Karlsson 
m.fl.2013). Alkohol har också en koppling till den största delen av den våldsbrotts-
lighet som kommer till polisens kännedom. Så gott som 60 procent av dem som utö-
vade misshandel och cirka 75 procent av dem som försökte begå ett brott mot liv var 
berusade av alkohol. Sambandet syns också i brottsofferundersökningarna, där klart 
över hälften av offren för alla former av våld nämnde att utövaren varit berusat. (Leh-
ti m.fl. 2013.)

Gärningsmannens berusning är oftare kopplat till våld riktat mot män än mot kvin-
nor. Under 2009 var cirka hälften av utövarna berusade i våldsfall som riktade sig mot 
kvinnor, medan siffran för mäns del var 75 procent. Mer sällan var offret berusat: 12 
procent av de kvinnliga offren och 41 procent av de manliga offren var berusade då 
våldet ägde rum. (Lehti m.fl. 2013.)
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Alkoholberusning har också mindre ofta en koppling till våld i parrelationer jämfört 
med övrigt våld. Uppgifterna varierar en aning i olika undersökningar, men i cirka 
hälften av fallen av våld i en parrelation har bägge parter varit nyktra (Piispa m.fl. 
2006; Heiskanen & Ruuskanen 2010). I parrelationer är det något vanligare att kvin-
nor är berusade, både då det utövar eller utsätts för våld, än vad fallet är för män (Heis-
kanen & Ruuskanen 2010).

Alkoholbruk har en koppling till de flesta fallen av dråp i parrelationer: i 60 procent av 
fallen då offret är en kvinna och i 83 procent av fallen då offret är en man är såväl off-
ret som gärningsmannen berusade (Salmi m.fl. 2009). Däremot är föräldrar som drä-
per sina barn inte vanligen missbrukare eller berusade vid tidpunkten för gärningen 
(IM 2012).

Alkoholrelaterat våld är ett resultat av många faktorer. Enbart alkohol vare sig orsa-
kar eller förklarar våld. Enligt undersökningarna kan riklig alkoholkonsumtion dock 
öka risken för våld i en nära relation och påverka risken för att det upprepas, dess all-
var och dess följder:

• Alkoholkonsumtion ökar risken för att såväl kvinnor som män utövar våld i 
en nära relation. Dryckesmängden är en viktigare faktor än dryckesfrekven-
sen. (Foran & O’Leary 2008.)

• Att utövaren är påverkad har en större inverkan på förekomsten av våld i nä-
ra relationer än att offret är påverkat. (Thompson & Kingree 2006; Piispa m.fl. 
2006.)

• Händelserna har allvarliga följder då våldsutövaren eller bägge parter är beru-
sade. (Graham m.fl. 2011; Piispa m.fl. 2006; Heiskanen & Ruuskanen 2010.)

• De fall där utövaren än berusad anmäls också oftare till polisen (Thompson 
& Kingree 2006; Piispa & Heiskanen 2009).

När sambandet mellan alkohol och våld i nära relationer granskas ska uppmärksam-
het riktas mot hur alkohol påverkar den enskilda individen, samt vid faktorer som är 
knutna till de involverade individerna, den aktuella situationen, den sociala gemen-
skapen och samhället i stort. Dessa teman presenteras närmare i social- och hälso-
vårdsministeriets publikation Hela familjen i en ond cirkel (SHM 2007) och i WHO:s 
informationsmaterial (WHO 2006), som tabellen nedan baserar sig på. 
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Narkotika
I Finland har narkotikabruk mer sällan en koppling till brott mot liv och misshandel 
än alkohol, eftersom även bruket av narkotika är mindre. Sambandet mellan narkoti-
kabruk och våld kan anknyta till t.ex. effekterna av det använda ämnet, narkotikakul-
turen eller till handel med eller förmedling av narkotika. 

• Under 2010 låg andelen 15–69-åringar som i något skede av livet testat en 
olaglig drog, i de flesta fall cannabis, på cirka 17 procent. (Metso m.fl. 2012.)

• I Finland bedöms antalet narkotikamissbrukare utifrån antalet missbrukare 
av amfetamin och opiater. År 2005 uppskattades det att andelen missbrukare 
låg under en procent av landets befolkning i åldern 15–54 år. Nästan fyra av 
fem missbrukare använde amfetamin.

Samband mellan alkohol och våld i nära relationer

Individen  
På individnivå ökar alkohol risken för våld bl.a. 
genom att den minskar hämningar, förstärker 
emotionella reaktioner och försämrar både om-
dömet och kontrollen av beteendet liksom för-
mågan att förutse konsekvenserna av utförda 
handlingar.

Också personlighetsdragen, attityderna och bete-
endemodellerna kan påverka. Med sådana avses 
t.ex. impulsiva och aggressiva personlighetsdrag, 
psykisk ohälsa, frekvent drickande av alkohol i 
berusningssyfte, erfarenheter av våld i barndo-
men samt de egna attityderna och uppfattning-
arna om hur godtagbart användningen av våld 
är och vad är en berusad persons eget ansvar.

Nära relationer och situationsfaktorer 
I nära relationer kan konsumtionen av alkohol 
öka och skärpa meningsskiljaktigheterna, sän-
ka förmågan att sköta familjens vardag och eko-
nomi samt försämra känslan av tillfredsställel-
se med parrelationen. Alkohol kan också öka den 
sociala isoleringen och det ömsesidiga beroendet 
mellan parterna i relationen samt sänka förmå-
gan att lösa problem. 

Erfarenheter av våld kan å sin sida öka alkohol-
konsumtionen. Riklig alkoholkonsumtion och 
våld i nära relationer har följaktligen effekter 
som stärker varandra.

Samfundet
Beteendenormerna och förhållningssätten i den 
omgivande kulturen och närmiljön kan påver-
ka förekomsten av våld. Risken för våld kan ökas 
t.ex. av en kultur som gynnar drickande av al-
kohol i berusingssyfte,tolererar det störande be-
teendet som det orsakar samt godtar brusnings-
tillståndet som en förklaring till våldet.

Samhället
Riskerna för alkoholrelaterat våld påverkas ock-
så av bl.a. tillgången till alkohol, den totala kon-
sumtionen och de lagar, normer och den politik 
som gäller riskkonsumtion.  Även faktorer som 
hänför sig till den allmänna ekonomiska politi-
ken och välfärdspolitiken, t.ex. sysselsättningen, 
utkomsten och marginalisering, kan ha en indi-
rekt påverkan.

(KÄLLOR: SHM 2007; WHO 2006.)
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• Männens andel av missbrukarna låg på nästan 80 procent och de flesta var i 
åldern 25–34 år. (Partanen m.fl. 2007.)

• Det centrala i den finländska alkohol- och drogkulturen är blandmissbruk. 
Över hälften (58 %) av de klienter som sökte sig till missbrukarvård uppgav 
att de brukat minst tre olika former av droger. Ofta var alkohol en av dessa.

• Andelen personer som använder lugnande medicin, sömnmedicin eller 
smärtstillande medicin för icke-medicinska ändamål ligger på sju procent av 
befolkningen. (Varjonen m.fl. 2014.)

Av brotten mot liv gjordes 25 procent under påverkan av narkotiska ämnen, medan 
motsvarande siffra för försök till brott mot liv låg på 12 procent. Två procent av miss-
handelsfallen har skett under påverkan av andra berusningsmedel än enbart alkohol. 
Andelen har stigit kraftigt under 2000-talet. I våldsbrott med koppling till narkoti-
ka handlar det i de flesta fall om blandmissbruk av alkohol och psykofarmaka. (Lehti 
m.fl. 2013; Lehti & Kivivuori 2013.) I Finland finns det inte motsvarande uppgifter om 
kopplingen mellan våld i nära relationer och narkotikabruk.

Också den internationella forskningslitteraturen innehåller avsevärt mindre informa-
tion om kopplingen mellan narkotika och våld i nära relationer. Enligt en studie som 
gällde nästan 100 undersökningar är risken för våld i en parrelation trefaldig om dro-
ger används jämfört med en drogfri parrelation (Moore m.fl. 2008).

Såsom är fallet med alkohol är förhållandet mellan våld och narkotika mångfasetterat. 
Olika narkotiska ämnen påverkar folk på olika sätt och även effekten på olika männ-
iskor är olika. Individuella skillnader kan förekomma hur man påverkas vid berus-
ningstillståndet eller efter det att berusningstillståndet upphört. Det är värt att kartläg-
ga förutom de psykofysiologiska effekterna också  individens personlighet och andra 
faktorer som inverkar på när en individ börjar sitt drogmissbruk eller utövar våld. 
Därtill ska man granska de indirekta effekterna av drogmissbruk, såsom t.ex. det våld 
som hänför sig till droghandeln och i de gemenskap där missbruk förekommer. (Hoa-
ken & Stewart 2003; Moore m.fl. 2008.)
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Olika narkotiska ämnen och deras effekter

Amfetamin, kokain och ecstasy (MDMA)  
Amfetamin, kokain och ecstasy (MDMA) påver-
kar bl.a. dopamin- och serotoninsignalsubstan-
sernas agerande i det centrala nervsystemet. Se-
rotonin reglerar sinnestillståndet, sömnen, den 
sexuella vitaliteten, aggressiviteten och smärt-
känsligheten.

LSD och svampar  
LSD och svampar, som påverkar psyket, är hallu-
cinogener, vilket betyder att de ändrar brukarens 
erfarenheter och sinnesförnimmelser kraftigt. 
Bruk av dessa ämnen kan leda till bl.a. skräck 
och dödsrädsla, förvirring, tillstånd av rädsla, pa-
nikreaktioner och även aggressivitet.

Heroin och opiater, gamma (GHB) 
Bland annat heroin och andra opiater samt gam-
ma (GHB) har en förlamande effekt på det cent-
rala nervsystemet på samma sätt som alkohol. 
Opiater kan dock också ha uppiggande effek-
ter. Bland finländska drogbrukare är den mest 
använda opiaten buprenorfin (Subutex®, Tem-
gesic®), som också används som läkemedel för 
substitutionsbehandling av opioidberoende.

Cannabis 
Med cannabisprodukter avses haschisch, hasch-
ischolja och marijuana. Cannabis kan ha en upp-
piggande eller förlamande effekt. Effekterna be-
ror på i vilket sinnestillstånd och sällskap ämnet 
brukas och om det brukas i kombination med al-
kohol eller andra droger.

Läkemedel 
Vad gäller läkemedel missbrukas mest barbitu-
rat- och bensodiazepinhaltiga sömnmedel och 
lugnande läkemedel samt opioider, såsom smärt-
stillande medel och stimulanter som innehåller 
morfin. Missbruk av läkemedel kan leda till t.ex. 
ångest och irritation. I kombination med alkohol 
kan dess effekter vara oförutsägbara.

Designerdroger 
Designerdroger, såsom MDPV, BZP, mCPP och 
mefedron, är syntetiskt framställda ämnen med 
effekter som påminner om effekterna av sedvan-
liga narkotiska ämnen. De har utvecklats för att 
kringgå droglagstiftningen. Risken för överdos är 
stor vid bruk av dessa ämnen, eftersom det inte 
finns vetenskaplig information om deras styrka, 
effekter eller risker.

(KÄLLA: Droglänken.) 

En av de mest betydelsefulla långvariga olägenheterna av narkotikabruk är själva be-
roendet. Beroendet kan vara såväl ett tvångsmässigt fysiskt beroende av egenskaperna 
hos själva ämnet som ett beroende av det inlärda eller sociala bruket. Vad gäller vis-
sa narkotiska ämnen kan hela livssättet kretsa kring att skaffa och bruka ämnet. I så 
fall innebär beroendet att man sitter fast i själva det narkotiska ämnet och därtill även 
i missbrukarkretsens ekonomiska, sociala och ofta även våldsamma band. (Se även 
Droglänken.)

De omfattande narkotikabrottsfall som utretts i Finland visar tydligt att narkotikahan-
deln är professionell och till stor del ligger i de organiserade kriminella gruppernas 
händer (Varjonen m.fl. 2014). Brottslighet och våld hänför sig till såväl finansiering-
en av narkotikabruket som avbetalning och indrivning av skulder. Även prostitution, 
sexuellt våld och utnyttjande förekommer. Till exempel enligt Pro-tukipistes kunden-
kät (2000) sålde drogmissbrukarna sex oftare än övriga respondenter, den största de-
len dagligen, och de utsattes också för mer våld i prostitutionssituationerna.
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Psykiska problem
Relativt många finländare lider av psykisk ohälsa, som på många sätt kan ha en kopp-
ling till såväl våld i nära relationer som bruk av alkohol och andra droger. Utbredning-
en av psykiska problem har kartlagts i bl.a. undersökningarna Hälsa 2000 och 2011. 

• År 2011 hade 17 procent av kvinnorna och 14 procent av männen drabbats av 
avsevärd psykisk belastning under den senaste månaden.

• Sju procent av kvinnorna och fyra procent av männen hade haft en period av 
depressionsstörningar under det gångna året.

• Så gott som var fjärde kvinna och man led av utbrändhet i arbetet. (Koski-
nen m.fl. 2012.)

• Förekomsten av allvarliga psykiska problem är däremot mindre frekvent. År 
2000 hade under fyra procent av invånarna drabbats av någon psykotisk stör-
ning under sitt liv. Den vanligaste psykosen var schizofreni.

• Alkohol- och drogutlösta psykoser var frekventa bland män i arbetsför ålder, 
medan psykoser som utlösts av en allmän sjukdom var vanliga bland kvinnor 
över 65 år. (Aromaa & Koskinen 2002; Partanen m.fl. 2010.)

Inte heller en allvarlig psykisk störning kan enbart förklara förekomsten av våld men 
kan bidra till ett våldsbeteende (Elbogen & Johnson 2009). Därför kan det finnas skäl 
att granska situationen för anhöriga till en person som lider av psykiska problem även 
med tanke på eventuellt våld. En person som lider av psykiska problem har också själv 

Missbruksproblem och våld i nära relationer

Erfarenheter av våld hos 
missbrukarklienter

Utbredningen av våld i nära relationer bland klienter som söker sig till 
missbrukarvård har undersökts bl.a. i USA. Av de missbrukarklienter 
som omfattades av undersökningen var den största delen blandmiss-
brukare av alkohol och andra droger. Av såväl kvinnorna som männen 
hade över hälften varit våldsamma mot sin partner under det senaste 
året. (Chermark m.fl. 2000.)

Nästan varannan kvinna och var tionde man som sökte sig till miss-
brukarvård hade å sin sida varit offer för våld i nära relationer i något 
skede av sitt liv. (Schneider 2009.)

Påverkan av alkohol och 
andra droger på våld i 
nära relationer

Tillsvidare finns det relativt lite information om påverkan av alkohol 
och andra droger på förekomsten av våld i nära relationer. Enligt en 
undersökning där man följde upp dagligt bruk av droger kunde man 
observera att användningen av alkohol och kokain höjer risken för 
våld i nära relationer. (Fals-Stewart m.fl. 2003.)
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fler erfarenheterav våld i nära relationer än normalbefolkningen (Alhabib m.fl. 2010; 
Howard m.fl. 2010; Trevillion m.fl. 2012). Att vara utsatt för våld kan traumatisera, or-
saka depression och öka självdestruktiviteten (Golding 1999).Posttraumatiska stress 
störningar för personer som blir misshandlade av sin make/maka eller sambo är den 
tredje största riskfaktorn efter kidnappning och våldtäckt (Traumaperäiset stressireak-
tiot ja häiriöt: Käypä hoito -suositus 2009).

I kombination med ett missbruksproblem ökar risken för våld. Bland personer som li-
der av psykiska störningar är sannolikheten att missbruk förekommer större än hos 
personer som inte lider av någon psykisk störning och vice versa. Av alkohol- och 
drogmissbrukarna drabbas cirka hälften i något skede av livet av en psykisk störning 
som inte har samband med alkohol eller droger. Granskat från det motsatta perspekti-
vet har var tredje person med en psykisk störning i något skede också haft missbruks-
problem. Missbruksstörningar förekom hos upp till hälften av personer som led av 
schizofreni eller bipolär sjukdom. (Aalto 2007; Regier m.fl. 1990.) 

• Samverkan av psykiska problem och missbruk av alkohol och droger är av-
sevärd. Enligt en amerikansk undersökning ökade en allvarlig psykisk sjuk-
dom i kombination med riklig konsumtion av alkohol eller droger och tidi-
gare våldsamhet risken för en våldsam gärning upp till tiofaldigt i förhållande 
till den övriga befolkningen (Elbogen & Johnson 2009). Det har observerats 
att särskilt antisocial personlighetsstörning ökar våldsamheten under påver-

Psykiska problem och våld i nära relationer

Mentalvårdklienternas  
erfarenheter av våld

Erfarenheterna av våld i nära relationer hos mentalvårdsklienter har 
kartlagts i flera undersökningar. Många har framför allt varit offer. En-
ligt en översiktsartikel med en sammanställning av över 130 under-
sökningar hade cirka 30–50 procent av psykiatripatienterna i något 
skede varit offer för fysiskt våld i en nära relation, medan cirka 30–35 
procent hade varit offer för sexuellt våld. (Alhabib m.fl. 2010.) Enligt 
en finländsk undersökning hade pågående eller tidigare våld i en par-
relation en negativ effekt på välbefinnandet hos 13 (32 %) av de 41 
patienter som togs in för vård vid en psykiatrisk avdelning under en 
månad (Notko m.fl. 2011).

Enligt en amerikansk undersökning var fler klienter inom mental-
vårdstjänsterna offer för våld i nära relationer än utövare av sådant 
våld: 63 procent av kvinnorna och 32 procent av männen hade va-
rit offer för våld, medan 33 procent av kvinnorna och 16 procent av 
männen hade varit utövare (Chang m.fl. 2011).

Påverkan av psykiska 
störningar på våld i nära 
relationer

Enligt en internationell undersökning utgörs psykiska störningar som 
ökar risken för våldsamt beteende framför allt av antisocial person-
lighetsstörning, instabil personlighet, posttraumatisk stress störning-
ar, ångeststörningar, missbruksstörningar och depression (Shorey m.fl. 
2012; Dutton & Starzomski 1993; Stuart m.fl. 2006).
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kan av alkohol såväl i allmänhet (Moeller & Dougherty 2001) som i parrela-
tioner (Fals-Stewart m.fl. 2005).

• Posttraumatiska störningar och riskkonsumtion av alkohol och andra droger 
förekommer ofta tillsammans. Detta kan vara ett tecken på att bruk av alko-
hol eller droger används som självmedicinering för att dämpa eller klara av de 
trauman som våldet orsakat (Kaysen m.fl. 2007; Peters m.fl. 2012). Även i na-
tionella undersökningar har det observerats att våld i parrelationer kan öka 
offrets bruk av alkohol och  droger, som å sin sida kan öka offrets sårbarhet 
och tröskeln för att söka hjälp och att bryta sig loss från en våldsam parrelation 
(Holmila 2003; Piispa & Heiskanen 2009).

Problemspelande
Även olägenheter av olika funktionella beroenden, såsom problemspelande, kan åter-
spegla sig på näromgivningen och samhället.  Problemspelande definieras som över-
drivet spelande av penningspel vad gäller användning av pengar eller tidsbruk, vil-
ket har en negativ effekt på personens övriga livsområden, såsom hans eller hennes 
psykiska eller fysiska hälsa, prestationer i skolan eller arbetet, ekonomi och mänskli-
ga relationer. Olägenheterna av problemspelande varierar från obetalda fakturor vid 
enstaka tillfällen till allvarliga problem med hälsan, ekonomin och de mänskliga rela-
tionerna samt brottslighet.

• År 2011 hade cirka 3,1 miljoner finländare i åldern 15–74 år spelat något 
penningspel.

• Under samma år uppskattades det att antalet personer med spelproblem upp-
gick till under tre procent av finländarna i åldern 15–74 (männen 4 %, kvin-
norna1 %). Detta motsvarar cirka 110 000 personer.

• Sannolikt är cirka en procent av befolkningen (ca 40 000 personer) patologis-
ka spelare (personer med spelberoende). (Turja m.fl. 2012.)

Ingen systematisk studie om sambandet mellan problemspelande och våld i nära re-
lationer har ännu gjorts i Finland, men det finns tecken på ett sådant bl.a. i undersök-
ningarna om situationen för spelarnas anhöriga (Pajula 2004; Järvinen-Tassopoulos & 
Tassopoulos 2011). Problemspelande är också en bakomliggande orsak till vissa fall av 
våld i nära relationer. Till exempel under 2011 uppdagades 17 fall av våld i nära rela-
tioner bland alla brottsmisstankar med en koppling till problemspelande (737 st.), av 
vilka spelberoende hos utövaren hade antecknats som den huvudsakliga orsaken till 
gärningen (Kuoppamäki m.fl. 2013). Det finns en referens om problemspelande som 
bakomliggande orsak till dråp i åtminstone ett familjedråp under 2000-talet.
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Också den senaste årsrapporten (2012) av Peluuri, som erbjuder hjälp till personer 
med spelproblem och deras anhöriga, ger en bild av ett problem som berör familjerna 
i stor utsträckning. Rapporten visar att den svåra situationen för personerna med spel-
problem och deras anhöriga förvärras. Tecken på allvarlig problem, såsom självmords-
tankar eller barn som mår dåligt på grund av spelandet, kom fram i 30 procent av de 
samtal som Peluuris hjälptelefon tog emot. År 2011 var motsvarande siffra 15 procent. 
(Peluuri. Årsrapport 2012.)

Varför ska man ställa frågor om våld till alla?
Ett offer för våld i en nära relation söker i de flesta fall hjälp från hälso- och sjukvården 
(Piispa m.fl. 2006). En del söker hjälp för fysiska skador av våld, medan en del å sin si-
da behöver hjälp för indirekta följder såsom depression, ångest, sömnlöshet eller miss-
bruk av alkohol och andra droger. Endast ett fåtal förmår eller vill söka hjälp mot själ-
va våldet. Yrkespersonerna inom social- och hälsovården ställer inte alltid frågor om 
våld och de identifierar eller ingriper inte nödvändigtvis mot våld ens då tecknen på 
våld syns klart.  Att våld inte identifieras är dock en risk med tanke på såväl framgång-
en för vården som offrets säkerhet.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att man systematiskt kartlägger våld i 
nära relationer och använder blanketten för screening och kartläggning av närståen-
devåld i alla social- och hälsovårdstjänster som en del av kartläggningen av varje kli-
ents grundläggande situation. Systematisk kartläggning av våld i nära relationer är ett 
redskap för att identifiera våld i nära relationer och ingripa mot sådant våld även då 

Problemspelande och våld i nära relationer

Erfarenheter av våld 
hos personer med 
spelproblem

I en undersökning av kanadensiska personer med spelproblem be-
rättade 63 procent av intervjuobjekten att de hade erfarenheter av 
våld i sina parrelationer, antingen som utövare eller offer. Var fjärde 
rapporterade att våldet var allvarligt. Enligt undersökningen ökade 
bruket av alkohol och andra droger ytterligare risken för våld i parre-
lationen. (Korman m.fl. 2008.) I en kanadensisk befolkningsunder-
sökning hittades ett motsvarande samband. Därtill upptäcktes det att 
den gemensamma bakomliggande orsaken till spelproblem och våld i 
nära relationer ofta var psykiska störningar. (Afifi m.fl. 2010.)

Påverkan av 
problemspelande på våld 
i nära relationer

Enligt en amerikansk undersökning har spelberoende ofta en kopp-
ling till såväl storkonsumtion av alkohol som fysiskt och sexuellt våld 
i nära relationer. Av de män som förordnades till program för att stop-
pa våld i nära relationer av rätten kunde 17 procent klassificeras som 
personer med spelproblem och 9 procent som patologiska spela-
re. Enligt undersökningen påverkade spelandet utövande av sexuellt 
våld till och med mer än alkoholkonsumtion, impulsivitet och missnö-
je med parrelationen hos utövaren. (Brasfield m.fl. 2011.)
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tecknen på våld inte är tydliga och då klienten inte själv förmår be om hjälp. En syste-
matisk kartläggning är till nytta för såväl yrkespersoner som klienter:

• Att systematiskt ställa frågor om våld är i sig ett ingripande som ibland kan 
vara tillräckligt för att starta den process som ökar offrets säkerhet.

• Genom att ställa frågor om våld till alla kan man ge information om utbred-
ningen av våld och de tjänster som står till förfogande.

• Frågor ställs till alla och klienten får inte en känsla av att han eller hon är sär-
kilt utpekad.

• För anställda som systematiskt ingriper mot våld utvecklas en rutin som un-
derlättar behandlingen av svåra frågor.

• Den anställdes sakkunnighet om utbredningen av våldsfenomenet och dess 
hälsoeffekter ökar.

• Den anställde har också bättre kunskap om servicesystemet och kan ge mer 
heltäckande stöd och vård. (Spangaro m.fl. 2011; Todahl & Walters 2011.)

WHO:s expertgrupp inom hälso- och sjukvård rekommenderar att man rutinmässigt 
ställer frågor om våld framför allt då man bedömer sådana symptom och situationer 
som kan ha en koppling till våld i nära relationer. Enligt expertgruppen utgörs sådana 
av t.ex. användning av alkohol och andra droger och psykiska störningar (bl.a. depressi-
on, ångest, PTSD, sömnstörningar, självdestruktivitet). Experterna påminner dock att 
även om ställande av frågor om våld i sig redan är ett ingripande, så minskar inte vål-
det enbart genom att ställa frågor om våld och de tryggar inte heller våldsoffrets sä-
kerhet. (WHO 2013b.)

Utvecklingen av den systematiska kartläggningen har nått längst i Australien, Kanada 
och USA och resultaten av denna har varit goda (Berglund 2010). Enligt dessa erfaren-
heter kan systematiska frågor mångdubbla antalet avslöjade våldsfall, vilket visar att våld 
i nära relationer är mer utbrett än vad man tror. Till exempel de våldsfall som avslöja-
des vid en undersökning som gällde en barnklinik ökade sjuttonfaldigt efter att den sys-
tematiska kartläggningen togs i bruk (Holtrop m.fl. 2004; se även Howard m.fl. 2010).

 

Hinder för att ingripa mot våld
Motiveringarna till att man inte alltid ingriper mot våld i nära relationer har utretts 
bland yrkespersoner inom social- och hälsovården. Att man inte ingriper motiveras 
bl.a. med att behandling av våld i nära relationer inte hör till den egna yrkesrollen el-
ler att man tror att ett ingripande kan vara till mer skada än nytta. En del av yrkesper-
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sonerna ser fortfarande våld i nära relationer som en privat fråga och de är rädda för 
att såra klienten genom att ta upp frågan. De vanligaste orsakerna till att man inte in-
griper hänför sig dock till praktiska utmaningar, t.ex. brister i de tjänster som står till 
offrets förfogande i vårdkedjan eller i det egna kunnandet. (Höglund 2010; Virkki m.fl. 
2011; Todahl & Walters 2011; Waalen m.fl. 2000.)

Det ser ut som om många av de uppfattningar som hindrar yrkespersoner från att in-
gripa mot våld i nära relationer i sista hand har sitt ursprung i vilken uppfattning man 
har om själva våldsfenomenet. Till exempel tanken om att man sårar eller förödmju-
kar klienten kan ha en koppling till en förutfattad mening om att våld förekommer en-
dast i de lägre socialgrupper eller i s.k. sämre familjer eller att våld ibland kan vara off-
rets fel. Det är också lätt hänt att en sådan attityd återspeglar sig på klienten. Snarare 
finns det skäl att berätta för klienten att våld är ett allmänt problem som förekommer 
i alla socialgrupper, att man inte behöver skämmas på grund av våldet och att våldsut-
övaren alltid är ansvarig. (Se även Tönnesen 2010.)

Hinder för att ingripa mot våld i nära relationer av yrkespersonerna

Yrkesrollen 
Våld i nära relationer är inte ett medicinskt 
problem, utan t.ex. ett socialt eller psykologiskt 
problem.

Våld i nära relationer är inte ett avsevärt 
problem i den egna klientkretsen.

Ett ingripande leder inte till någonting 
(frustration). Klienten behöver annan form av 
hjälp.

"Det hör inte till vårt arbete".

Praktiska orsaker 
De anställda har inte tid, verksamhetsmodeller 
eller stöd av arbetsgemenskapen för att ingripa 
mot våld i nära relationer.

Om våld upptäcks är vårdkedjorna bristfälliga, 
resurserna för tjänsterna otillräckliga och ansva-
ren otydliga.

Den egna kunskapen och kompetensen är 
bristfällig i frågor och tjänster som gäller våld i 
nära relationer.

”Vi kan inte, vi hinner inte”.

Mer skada än nytta 
Frågor om våld väcker obehagliga minnen eller 
trauman.

Frågorna kan utsätta offret för ny fara.

Klienten får en evig stämpel som ett offer för 
våld i en nära relation inom tjänsterna och i 
klientsystemen.

”Vi vågar inte.”

Kränkning av integriteten 
Det handlar om ett eget problem mellan en ens-
kild person och hans eller hennes närkrets och 
de ska själva lösa problemet.

Klienterna är inte mottagliga för hjälp eller blir 
sårade av att ärendet tas upp.

Den förtroendefulla relationen kan äventyras. 

”Vi behöver inte.”

(KÄLLOR: Höglund 2010; Virkki m.fl. 2011; Todahl & Walters 2011; Waalen m.fl. 2000; citat: Virkki m.fl. 2011.)
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Det finns inte heller en tillräckligt stor medvetenhet om hur våld i nära relationer på-
verkar människans hälsa och funktionsförmåga. Det är till exempel problematiskt att 
klienternas brist på vilja att söka hjälp och bryta sig loss från en våldsam relation tolkas 
som en orsak till våldet och till att det fortsätter och inte som en följd av våldet. I prak-
tiken förstår man då inte våldets traumatiserande effekt på människans funktionsför-
måga. Ofta lägger man inte heller märke till hur utbredda hälsoeffekterna av våldet är. 
(Virkki m.fl. 2011.)

Det ska observeras att de som utsatts för våld själva anser att det inte är till skada att ta 
upp frågor om våld. (MacMillan m.fl. 2009). I själva verket understöder majoriteten av 
kvinnorna och männen, såväl de som utsatts som de som inte utsatts för våld, att man 
systematiskt ställer frågor om och kartlägger våld. Understödet var minst bland dem 
som utsatts för våld under det senaste året, men även bland dessa personer låg den po-
sitiva andelen på hela 80 procent. (Todahl & Walters 2011; Berglund & Stenson 2010.)

 

Omständigheter som underlättar ingripande mot våld
Intervjuerna av yrkespersoner inom hälso- och sjukvården av Virkki m.fl. (2011) lyfter 
också fram många omständigheter som förespråkar ett ingripande. Yrkespersonerna 
ansåg att man kan motivera ett ingripande med bl.a. hälsofrämjande effekter och med 
t.ex. den rättighet som grundar sig på barnets fördel och rentav med en skyldighet att 
ingripa. Att se de psykologiska effekterna av våld i nära relationer kunde enligt dem å 
sin sida såväl hindra som främja ett ingripande: även om man nödvändigtvis inte vill 
öppna de trauman som orsakats av våldet så identifieras och erkänns deras betydelse 
för den övergripande vården av patienten. Därtill ansåg en del av yrkespersonerna att 
det var viktigt att starta den process som ifrågasätter våldet.

Enligt internationella undersökningar underlättar också arbetsredskap och rutin in-
gripandet mot våld i nära relationer. Yrkespersonerna anser att det är viktigt att de har 
tillgång till ett enkelt och standardiserat sätt för att ställa frågor. Även om standardfrå-
gor inte nödvändigtvis ger direkt information om våld, kan de öppna en dörr till en 
diskussion. Särskilt yrkespersoner inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna har 
lyft fram att klienterna vanligen förnekar våldet till en början. Aktivt ställande av frå-
gor och erbjudande av hjälp får dock klienterna att återkomma till frågan senast i det 
skede då förtroende skapats eller då situationen förvärras. De anställda har också lyft 
fram andra viktiga omständigheter såsom utbildning, tillgång till tjänster, utveckling 
av en rutin, uppnådda positiva effekter och klientrespons. (Spangaro m.fl. 2011; To-
dahl & Walters 2011; O’Campo m.fl. 2011.)

Att förstå klienternas situation och synvinkel är viktigt för att lyckas i ingripandet mot 
våld. Ur klienternas synvinkel är integritet, en trygg och förtroendeingivande atmos-
fär samt ett informerat samtycke viktiga omständigheter för att berätta om våld. Man 
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får inte döma eller utöva påtryckning på klienten, utan man ska ställa frågor direkt och 
lugnt på så sätt att man på riktigt är beredd att höra svaret. Klienten vill också veta var-
för man ställer frågor om ärendet och vad man gör med informationen. Klienten ska 
vara säker på att ärendet förblir hemligt om han eller hon så önskar och att åtgärder 
vidtas endast om man fått ett samtycke. (Todahl & Walters 2011; Kramer m.fl. 2004.)

Klienterna kan också ha en stark förutfattad mening om vad som är lämpligt att föra 
på tal inom ramen för varje enskild tjänst. Till exempel undersökningen av Leppäko-
ski (m.fl. 2011) visar att klienten kan uppfatta situationen på så sätt att en yrkesperson 
inom hälso- och sjukvården inte kommer att ingripa utifrån det som han eller hon be-
rättar om våld i en nära relation, eftersom ”personen endast gör sitt jobb”. Arbetet blir 
då något annat än att erbjuda hjälp mot våldet. Därför kan en klient t.ex. inom men-
talvårdstjänsterna uppleva att det är lättare för honom eller henne att diskutera och be 
om hjälp mot depression eller ångest än det våld som är den bakomliggande orsaken 
till detta. Klienten kan tro att han eller hon på så sätt lättar på den anställdes börda el-
ler sköter sina ärenden på rätt sätt inom ramen för rätt tjänst.

Ur klienternas synvinkel är det därför viktigt att man ställer frågor om våld även då det 
inte är den berörda tjänstens huvudsakliga uppgift eller den egentliga orsaken till be-
söket. Klienten kan känna sig väldigt lättad av att han eller hon får tillstånd av en yr-
kesperson att behandla det egentliga problemet eller ett problem med fast koppling till 
situationen. Med tanke på klientens återhämtning kan det vara till stor hjälp att han el-
ler hon får information om att symptomen inte beror på t.ex. psykiska störningar, ut-
an på våldet. (Robinson & Spilsbury 2008; Spangaro m.fl. 2011.)

Omständigheter som främjar ingripande mot våld i nära relationer av yrkespersonerna

Rutinfrågor 
Rutinfrågor gör det lättare att föra våld i nära re-
lationer på tal, få svar av klienterna och anteck-
na uppgifterna. Att ställa frågor leder nödvän-
digtvis inte genast till information om våld, men 
öppnar en dörr till ett samtal om våld. Förfaran-
det är lika för alla klienter.

”En dörr som öppnas.”

Kunnande 
Rutin utökar kunnandet och underlättar behand-
lingen av en svår fråga. Också utbildning i våld i 
nära relationer är viktigt. I samband med sådana 
kan man träna på att ställa frågor och den egna 
rollen som hjälpare samt inhämta mer informa-
tion om våld i nära relationer som ett fenomen.

”Från att snoka till att ställa frågor.”

Tillgång till tjänster 
Tillgång till särskilda tjänster inom arbete mot 
våld gör det lättare att ingripa mot våld. På så 
sätt ansvarar inte den anställde ensam för att 
lösa problemet.

”Jag behövde bara fråga.”

Effekter och respons 
Positiv respons av klienterna, upplevelser 
av att få hjälp och en känsla av att erbjuda 
mer heltäckande vård och stöd motiverar de 
anställda att ställa frågor.

”[Klienten] fick äntligen en möjlighet att berätta.”

(KÄLLOR: Spangaro m.fl. 2011; Todahl & Walters 2011; O’Campo m.fl. 2011; förkortning och översättning av cita-
ten: Spangaro m.fl. 2011.)



33

DEL 1  |  Information riktad till yrkespersoner inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna om våld i nära relationer

Del 1

THL ♦ Handbok 37/2014

• I en amerikansk undersökning bad man kvinnor som varit utsatta för våld 
i en nära relation att berätta på vilket sätt de önskade att en yrkesperson in-
om hälsovården skulle ställa frågor om och diskutera våld. Kvinnorna under-
stödde rutinfrågor, men ansåg att det var viktigt att motivera frågorna och att 
atmosfären var trygg och lugn. I svaren lyfte de även fram olika sätt att ge in-
formation och meddela om möjligheten att diskutera våld:

Ibland ser du en affisch och kanske inte säger något i det skedet. Men du kommer 
ihåg att du sett något. Och kanske återvänder du. (Chang m.fl. 2005; citatet är 
översatt till svenska.)

• I en annan undersökning utredde man vad läkare som aktivt ställde frågor 
om våld ansåg vara viktigt då de närmade sig klienterna. De konstaterade att 
de i de flesta fall endast fick vinkar, inte direkta svar, på frågor om våld. De 
underströk att syftet inte var att avslöja det våld som klienten utsatts för eller 
att åtgärda situationen, utan att fråga, erbjuda hjälp och starta en process. En-
bart att ställa frågor med medkänsla och erbjuda information kan redan ses 
som en framgång: 

Jag ser till att jag åtminstone sagt till dem att de inte förtjänar detta och att re-
surser står till förfogande, om de så önskar. Men det faktum att jag vet är inte 
någon framgång eller något resultat. Att inrama ärendet är däremot en fram-
gång. Det faktum att de får veta att jag varit orolig. Du vet, på samma sätt som 
för tobaksrökning eller vapensäkerhet. De får höra att jag bryr mig. (Gerbert 
m.fl. 1999; citatet är översatt till svenska) 
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Kvinnor med missbruksproblem och psykiska 
problem, högriskgrupper för våld i nära relationer
Undersökningarna visar att de som anlitar mentalvårds- och missbrukartjänster varit 
utsatta för våld i nära relationer oftare än den övriga befolkningen. Bland dessa klien-
ter finns också fler personer som utövat våld i nära relationer än bland den övriga be-
folkningen. Därför är möjligheterna att förebygga våld i nära relationer och ingripa 
mot våldet särskilt goda inom dessa tjänster.

Framför allt kvinnor som missbrukar alkohol och droger kan definieras som en hög-
riskgrupp för våld i nära relationer. Sannolikheten för att de blir offer för fysiskt el-
ler sexuellt våld är stor och deras möjligheter att söka hjälp är dåliga. Detta kapitel 
behandlar i huvudsak särskilda frågor som gäller situationen för kvinnor med miss-
bruksproblem och psykiska problem. Man ska dock komma ihåg att även män som 
brukar alkohol och droger och har psykiska störningar kan ha många olika erfarenhe-
ter av våld i nära relationer, såväl som offer som utövare..

Våld som drabbar kvinnor med missbruksproblem 
En kvinna som brukar alkohol och andra droger är inte längre något sällsynt i Finland 
och könet är inte en faktor som förebygger bruk av alkohol eller droger. Bruk av alko-
hol och andra droger får dock olika betydelser för män och kvinnor. Särskilt en kvin-
na som brukar stora mängder alkohol och andra droger avviker från den samhälleligt 
och kulturellt definierade kvinnonormen, som bl.a. innefattar att ta hand om sig själv 
och närkretsen. En kvinna med missbruksproblem kan ses som en egoistisk, misslyck-
ad, ömkansvärd, förtryckt, dålig eller t.o.m. ond kvinna. Stämpeln är ännu starkare då 
kvinnan är mamma.

Situationen för kvinnor med missbruksproblem och deras erfarenheter av våld har 
granskats i bl.a. i en svensk utredning, i vilken över 100 kvinnliga klienter inom miss-
brukarvården i Malmö, Göteborg och Stockholm deltog (Holmberg m.fl. 2005). Det 
kom fram att så gott som alla, över 90 procent av de kvinnor som svarade på enkäten 
(94/103), varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i något skede av den vux-
na åldern.

• Den största delen hade utsatts för många former av våld och från flera oli-
ka håll. Över hälften hade utsatts för våld mer än tio gånger under sin vux-
na ålder. 

• I de flesta fall var utövaren en tidigare, nuvarande eller tillfällig partner eller 
en annan bekant man, men cirka en femtedel av kvinnorna hade också utsatts 
för våld av bl.a. polisen, en väktare eller en yrkesperson. 
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• Inom de olika tjänsterna ställdes frågor om våld till hälften av kvinnorna ut-
an att de själva tagit upp ärendet. Inom socialtjänsterna ställdes frågor och er-
bjöds hjälp avsevärt oftare än inom hälso- och sjukvården.

Med tanke på utredningen gjordes en mer djupgående intervju med 14 kvinnor med 
missbruksproblem, som varit utsatta för allvarligt fysiskt och sexuellt våld, förtryck, 
isolering eller kontroll. Av dem hade den största delen brukat droger (amfetamin eller 
heroin) och en del hade också begått brott eller prostituerat sig. Så gott som ingen av 
kvinnorna hade en utbildning, ett yrke eller arbetserfarenhet. 

Våld och bruk av alkohol och andra droger sammanflätades på många sätt i kvinnor-
nas berättelser. För en del såg det ut som om våldet var orsaken till bruket av alkohol 
och andra droger. De uthärdade våldet eller kurerade dess följder med alkohol och an-
dra droger. Alkohol och andra droger var också ett hinder för att bryta sig loss från en 
våldsam relation. Att bruket av alkohol och andra droger skulle avslöjas var ett hin-
der för att söka hjälp och även en effektiv metod för partnern att kontrollera och ho-
ta offret.

Trösklarna för att söka hjälp var delvis de samma som hos andra kvinnor som utsatts 
för våld i nära relationer. De intervjuade kvinnorna var rädda för att våldet skulle för-
värras om de berättade om det till någon. De skämdes också och hade skuldkänslor 
och upplevde att de var ansvariga för det våld som de utsatts för. De var också rädda 
för att förlora barnen. Därtill var beroendet av alkohol och andra droger en särskild ut-
maning för att söka och få hjälp.

• Rätt ställe att söka hjälp verkade saknas. Vålds- och kristjänsterna tog inte 
emot påverkade kvinnor, medan sjukhusen och hälsostationerna inte brydde 
sig om missbrukare eller såg dem enbart som missbrukarklienter. Inom miss-
brukartjänsterna fanns det å sin sida inte kompetens framför allt inom frågor 
som gäller sexuellt våld. 

• Kvinnorna litade inte på de olika hjälpinstanserna. Den största delen av 
kvinnorna hade upplevt respektlöst bemötande av socialmyndigheterna, häl-
so- och sjukvården och polisen. Det ansågs att det var särskilt svårt att gö-
ra en polisanmälan eftersom det skulle betyda ett brott mot spelreglerna och 
förtroendet inom missbrukarkretsarna, dvs. ”golande”, som kunde leda till 
ytterligare våld som straff. Ofta skulle en anmälan också betyda att det eg-
na bruket av alkohol och andra droger och en eventuell kriminell bakgrund 
skulle avslöjas.
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• Kvinnorna upplevde inte själva att de var förtjänta av eller behövde hjälp. 
Ibland hade de, enligt dem själva, större problem såsom problem med lagen, 
en svår ekonomisk situation eller hemlöshet. Det verkade också som om en 
del av intervjuobjekten förstod sin man och hans uppfattningar om orsaker-
na till våldet. En del försökte å sin sida lösa situationen med egna metoder, 
t.ex. genom att svara på våldet. Det var också möjligt att de levde i ett fullstän-
digt emotionellt vakuum utan att kunna sätta ett namn på problemet, identi-
fiera behovet av hjälp eller ta emot hjälp. Kvinnorna berättade dock också att 
de önskade att någon hade sett och ingripit mot våldet. De upplevde att hjäl-
parna gav upp för enkelt.

Utredningen visar att det finns höga hinder för kvinnor med missbruksproblem för att 
söka och få hjälp. Grovt uttryckt kan kvinnor med missbruksproblem befinna sig i si-
tuationer där de förmår eller kan söka hjälp endast för fysiska skador, medan övriga 
åtgärder inte är tillgängliga för dem eller tar sig i uttryck främst som kontrollåtgärder. 
Hjälpsystemet kan å sin sida se våldet enbart som en följd av missbruket och fokuse-
ra sitt stöd på avvänjning. Enligt kvinnornas berättelse behandlar man i så fall snarare 
symptomen än själva orsaken.

Drogmissbrukande kvinnor sitter fast i ett mångfaldigt beroende
I sin undersökning har Sanna Väyrynen (2007) beskrivit livet för unga kvinnor som 
brukar droger från det att de börjar drogmissbruket till det liv som kretsar kring dro-
ger samt till försöken att bryta sig loss från detta liv. Enligt undersökningen får könet 
många olika betydelser i narkotikakulturen, där män står i klar majoritet och kontrol-
lerar såväl tillgången till narkotika som pengarna. Endast cirka var femte narkotika-
missbrukare är en kvinna.

I den fas då man testar droger kan den manliga världen vara intressant för kvinnorna. 
Testning och överskridande av gränserna kan för kvinnor innebära att de revolterar 
mot den traditionella snälla femininiteten och även medvetet överskrider de sexuella 
gränserna. Det kan också vara en metod för att söka godkännande och uppmärksam-
het av männen. Särdrag i narkotikakulturen, såsom livet bortom lagen, den starkares 
rätt och det hot om våld som hänför sig till tillgången till alkohol och andra droger och 
skulder är dock en särskild utmaning för kvinnor.

Att fastna i drogbruk och en droggemenskap omfattar enligt Väyrynen att man är be-
roende av drogbrukande män och tvingas använda sina kvinnliga drag. Även om pro-
stitution inte är så utbrett som man tror, är byteshandel och sexuella gärningar i an-
knytning till skulder och tillgång till alkohol och andra droger vanligt på grund av 
rädsla för annat fysiskt våld. De kvinnor som intervjuades för undersökningen ville 
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dock tvärt avskilja sig från de kvinnor som använde sexualiteten enbart som en han-
delsvara.

De kvinnor som brukar droger och intervjuades i undersökningen hade, såväl inom 
missbrukarkretsen som utanför denna, redan flera gånger stämplats på grund av de-
ras missbruksproblem. Det upplevda våldet verkade bryta ned återstoden av kvinnor-
nas självkänsla, och delvis därför undvek de också så långt som möjligt stämpeln som 
våldsoffer. Också i hjälpsystemet bemöttes de ofta i första hand som missbrukare och 
inte som offer. De förväntades kunna agera starkt och ta ansvar särskilt om de var 
mammor. Enligt Väyrynen hänför sig alltid maktutövande till ett möte mellan en yr-
kesperson och klient som missbrukar droger och utsatts för våld, då definitionen av si-
tuationen antingen kan öppna en kanal eller bli ett verkligt hinder för att få hjälp.

En person med psykiska problem som offer för våld i nära relationer
Många personer som anlitar mentalvårdstjänster har erfarenheter av våld i nära rela-
tioner. Det kan också vara den huvudsakliga orsaken till att klienten söker sig till men-
talvårdstjänsterna eller hans eller hennes psykiska symptom. En psykisk störning kan 
också öka risken för våld. En sådan kan vara ett faktiskt funktionshinder på samma 
sätt som t.ex. neurokognitiva störningar (t.ex. störningar inom autismspektrumet). En 
person med funktionshinder kan vara beroende av sin närkrets och därför också ex-
ponerad för maktmissbruk. På samma sätt som för missbrukare kan situationen för 
personer med funktionshinder leda till att deras sociala livsrum krymper, de utsätts 
för olika stämpel, fördomar som gör att deras delaktighet i samhället begränsas. Där-
till kan dålig självkänsla i kombination med eventuella problem på grund av en sjuk-
dom, sociala eller ekonomiska problem och bruk av alkohol och droger ytterligare öka 
risken för att bli utnyttjad av andra människor.

En svensk enkät om kvinnor som anlitar mentalvårdstjänster visar att våldet påverkar 
deras liv på många sätt. Över 1 000 av de kvinnor som svarade på enkäten hade utsatts 
för våld som barn, två tredjedelar som vuxna och var tredje under det senaste året. 
Kvinnorna beskrev att våldet hade en negativ påverkan på deras självbild, sociala re-
lationer och förmåga att fungera som maka och förälder. De kände ångest, rädsla och 
utsiktslöshet i sin situation. (Bengtsson-Tops 2010.)

Även en engelsk undersökning om kvinnor som utsatts för våld i nära relationer visar 
att kvinnorna själva ser att våldet kraftigt påverkat framför allt deras psykiska välmå-
ende. Den största delen av kvinnorna var rädda för sitt liv och därtill för att förlora sin 
psykiska hälsa. Deras berättelser visar på depression, traumatisering, självdestruktivi-
tet och störningar såsom tvångssyndrom, ätstörningar och missbruk av alkohol och 
andra droger. I stället för ett psykiskt problem ansåg de att deras symptom orsakats av 
våldet och utnyttjandet. (Humphreys & Thiara 2003.)
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Fel typ av offer?
En människa som brukar alkohol och droger eller har psykiska problem är inte alltid 
rätt typ av offer för våld i hjälparnas och samhällets ögon. Ofta är det lätt hänt att off-
rets agerande och trovärdighet ifrågasätts framför allt då alkohol och droger hänför sig 
till situationen. Det är möjligt att offret redan länge levt med våldsutövaren, brukar al-
kohol och droger med honom eller henne och kanske själv uppför sig trotsigt och pro-
vokativt i situationen. Han eller hon är följaktligen inte alltid ett oskyldigt offer som 
överraskande utsätts för våld. Det är möjligt att offret uppträtt trotsigt även mot hjäl-
parna, vilket ytterligare försämrar hans eller hennes ställning som ett riktigt offer som 
är berättigat till hjälp. (Piispa 2013.)

 Påverkan av bruk av alkohol och droger syns också i våldsoffrets beteende. Enligt ett 
finländskt material minskade det faktum att offret själv varit påverkad anmälningarna 
av våld mot kvinnor till polisen med hela 25 procent. En möjlig tolkning är att just det 
att offret inte vill vara i kontakt med polisen då han eller hon är påverkad för att inte 
bidra till att händelsen ifrågasätts. (Piispa & Heiskanen 2009.)

De anställda kan också förhålla sig på många olika sätt till ett våldsoffer som anlitar 
mentalvårdstjänster. Hur psykiska störningar behandlas kan till exempel bero på vil-
ken innebörd man ger åt trauman som uppkommit på grund av våldet som bakomlig-
gande orsak till de psykiska symptomen. En engelsk undersökning redogör för vålds-
utsatta kvinnors erfarenheter av att söka hjälp från mentalvårdstjänsterna:

• De anställda trodde nödvändigtvis inte alltid på klientens berättelse, eller så 
trodde de att det snarare handlade om sjukdomsrelaterade symptom.

• Det trauma som orsakats av våldet identifierades inte, utan snarare ansågs det 
att hans eller hennes parrelation eller våldsamma partner var i behov av vård.

• De anställda teg om våldet även om de kände till det och behandlingen foku-
serade endast på behandling av symptomen. Till exempel diskuterades ätan-
de med en våldsutsatt anorektiker.

• Det faktum att offret stannade kvar i ett våldsamt förhållande tolkades inte 
som extrem kontroll och lyckat maktutövande av utövaren, utan som ett teck-
en på psykiska problem hos offret.

• Det medicinska förhållningssättet till våldet ledde till medicinering, även om 
offren själva önskade samtalshjälp.
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• Behandlingen av våld som ett psykiskt problem hos offret kunde leda till att 
våldsutövarens ställning förstärktes såväl i en situation där den våldsamma 
parrelationen fortsatte som i en situation där föräldraskapet bedömdes vid en 
separation eller en vårdnadstvist. (Humphreys & Thiara 2003.)

Hjälparen kan ha starka fördomar mot offrets roll och funktionsförmåga. Det förut-
sätts ofta att en missbrukare eller en person med psykiska problem har stark förmå-
ga att agera och lösa problem, trots att hans eller hennes verkliga resurser är knappa. 
Kristiina Väänänen (2011), som arbetat med våldsutsatta kvinnor påminner att det 
krävs mycket mer mod och mentala resurser för att lämna ett våldsamt förhållande än 
att avsluta ett våldsfritt förhållande. Om missbruksproblem och psykiska problem där-
till anknyter till situationen kan de trösklar som hänför sig till beroendet, rädslan för 
våld, självkänslan och funktionsförmågan vara mångfaldiga. I så fall kan en fråga om 
varför offret inte lämnar den våldsamma relationen kännas så gott som orimlig.

De kvinnliga fångarna, som i Finland utgör sju procent av fångarna, utgör en särskild 
grupp. De kvinnliga fångarna har ännu fler problem än de manliga fångarna och de 
drabbas oftare än männen av hälsoproblem, psykiska problem och missbruksproblem. 
Enligt en undersökning av Brottspåföljdsmyndigheten har upp till sju av tio kvinnliga 
fångar misshandlats fysiskt av sin partner. Därtill har var fjärde utsatts för våld i barn-
domen. En tredjedel har också erfarenheter av sexuellt våld. Samtidigt har en stor del 
av de kvinnliga fångarna själva utövat våld. Enligt en undersökning av Europeiska in-
stitutet för kriminalpolitik (HEUNI) identifieras dock inte våld mot en kvinna i en nä-
ra relation systematisk i fängelserna och hjälp erbjuds inte i tillräckligt hög grad. (Jou-
kamaa m.fl. 2010; Jokinen 2011.)
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3 Verksamhetsmodellen i ett nötskal

Kapitel 4.  Hur tar jag upp och identifierar våld i nära relationer?

FRÅGA ALLA OM VÅLD I NÄRA RELATIONER

1. Har någon närstående någon gång varit våldsam mot dig?

2. Påverkar detta ditt liv för närvarande?

3. Förekommer våld för närvarande i dina nära mänskliga relationer?

Fråga och lyssna

A. Ställ direkta frågor om våld och berätta  
 varför du frågar.

B. Lyssna med medkänsla och ge information.

Verktyg

Blanketten för kartläggning  
av närståendevåld

Kapitel 5.  Hur ska jag agera om våld i en nära relation avslöjas?

VIDTA FORTSATTA ÅTGÄRDER

Om våld identifierats är den första uppgiften att bedöma faran i situationen för våldsoffret och bar-
nen. Därtill ska man komma överens om den aktör som ansvarar för servicehelheten.

Känn till och agera

C. Trygga säkerheten och vidta andra akuta  
 åtgärder.

D. Planera de fortsatta åtgärderna, handled  
 och gör en uppföljning.

Verktyg
Säkerhetsplan 

Riskbedömning av allvarligt våld
Verktyg för dokumentation
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4 Hur tar jag upp och identifierar våld i  
 nära relationer?

Fråga och lyssna 
Inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna används redan många arbetssätt och 
redskap som underlättar behandlingen av våld i nära relationer. Bemötandet av en kli-
ent grundar sig på växelverkan, där det är viktigt att skapa förtroende och ha en för-
måga till närvaro. Yrkespersoner inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna är vana 
vid att prata om svåra frågor och behandla situationer som ibland kan kännas hopplö-
sa. Det är också viktigt att stimulera klientens intresse för en förändring. Dessa saker 
är nycklar till att diskutera våld i nära relationer.

Nedan följer en presentation av hjälpredskap för att minska såväl den anställdes som 
klientens obekväma situation och rädslor vad gäller våld. Även rutin hjälper. Om våld 
förs på tal med alla, är det oundvikligt att man blir van att behandla svåra frågor. Det-
ta arbete underlättas av blanketten för screening och kartläggning av närståendevåld (bi-
laga 1), som är ett arbetsredskap för systematisk kartläggning. Blanketten presenteras 
närmare nedan.

Utgångspunkten för anvisningen är en situation där man träffar en ny klient eller där 
man inte har information om våld i nära relationer. I anvisningarna utgår man i hu-
vudsak från att man träffar en klient som varit utsatt för våld i en nära relation. Också 
många andra former av våld kan finnas i bakgrunden. Klienten kan också vara en per-
son som utövat våld. Detta behandlas närmare i slutet av kapitlet.

FRÅGA ALLA OM VÅLD I NÄRA RELATIONER

1. Har någon närstående någon gång varit våldsam mot dig?

2. Påverkar detta ditt liv för närvarande?

3. Förekommer våld för närvarande i dina nära mänskliga relationer?

Fråga och lyssna

A. Ställ direkta frågor om våld och berätta  
 varför du frågar.

B. Lyssna med medkänsla och ge information.

Verktyg

Blanketten för kartläggning  
av närståendevåld
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A. Ställ direkta frågor om våld och berätta varför du frågar.

Ställ direkta frågor
Ställ frågor om våld med medkänsla och direkt.  Genom att ställa direkta frågor om 
våld berättar du för klienten att det är tillåtet att prata om våld. Att ställa frågor är i sig 
ett ingripande och ett uttryck för oro. Att låta bli att ställa frågor kan å sin sida betyda 
att man indirekt godkänner våld.

På tu man hand 
Ställ frågor om våld endast då du är på tu man hand med klienten. Det är inte tryggt 
att ställa frågor om våld då våldsutövaren eller en nära person till denne är närvarande 
och inte heller då andra klienter är närvarande. Det viktigaste är att skapa en förtroen-
deingivande och trygg atmosfär. Använd en professionell tolk om du behöver tolkning.

Av alla
Genom att ställa frågor om våld till alla klienter undviker du svåra tolkningar av teck-
en på våld och därtill agerar du opartiskt gentemot alla klienter. På så sätt utvecklas 
också en rutin som gör det lättare att behandla svåra frågor.

Berätta varför
Berätta varför du ställer frågor om ärendet. Tröskeln för att berätta om våld är hög 
och den kan sänkas genom att berätta för klienten att fenomenet är allmänt och att det 
finns hjälp att få. Du kan också berätta att man fattat beslut om att rutinmässigt stäl-
la frågor om våld till alla. 

Vad gör man med informationen
Berätta också vad man gör med informationen. Berätta om din tystnadsplikt och situ-
ationer där du eventuellt måste göra undantag från plikten (bl.a. barnskyddsanmälan). 
Berätta att det finns stöd att få och att det nödvändiga stödet och tjänsterna alltid pla-
neras i samspråk med klienten och med samtycke av honom eller henne. Stödet är in-
te beroende av t.ex. en polisanmälan.

B. Lyssna med medkänsla och ge information

Lyssna på klienten
Du kan få väldigt olika svar på en fråga om våld. Observera att det kan vara första 
gången någon ställer frågor om ärendet och att klienten inte förmår reagera omgåen-
de. Det finns skäl att lyssna på klienten noggrant. På så sätt bygger du upp ett förtro-
ende och får värdefull information.
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• En klient kan förbise en fråga, vägra att diskutera våldet eller till och med för-
arga sig – antingen för att klienten inte varit utsatt för våld eller uttryckligen 
för att detta är fallet.

• Klienten kan gå runt frågan, ge olika förklaringar eller prata om t.ex. avund-
sjuka, bråk eller bruk av alkohol och andra droger eller problem i parrelatio-
nen, men inte prata direkt om våld. Detta kan dels bero på att klienten inte 
nödvändigtvis själv uppfattar situationen som våldsam, dels på att han eller 
hon sonderar terrängen för att berätta om ärendet.

• Klienten kan känna hat på grund av det trauma och den utbrändhet som vål-
det orsakat och därför rikta det mot den anställde. Klienten kan också ha då-
liga erfarenheter av myndigheter och av den hjälp man blivit erbjuden. Det 
är också möjligt att klienten under lång tid hemlighållit våldet och utvecklat 
många metoder för att dölja det. I så fall kan det kännas så gott som omöjligt 
att plötsligt berätta om våldet.

Hys medkänsla 
Att ställa frågor som visar på medkänsla och erbjuda korrekt information om våld kan 
vara till hjälp för att gå vidare i ärendet. Teman som klienten lyft fram, såsom bråk el-
ler avundsjuka, kan vara ett lämpligt tillfälle för att hysa medkänsla och ställa ytterliga-
re frågor. Det hjälper även att behandla skam, skuldkänslor och rädslor. Du kan också 
öppet berätta vad som får dig att misstänka våld. 

Riv ner föreställningar 
Det finns dessutom skäl att behandla eventuella föreställningar om våld hos klienten. 
Det är viktigt att lyfta fram att det inte finns någon godtagbar orsak till våld i nära re-
lationer. Man ska t.ex. berätta att det faktum att offret eller våldsutövaren varit beru-
sad vare sig förklarar eller rättfärdigar våldet, att offret inte är ansvarig för våldet, att 
bråk och våld är skilda saker och att våld i de flesta fall fortsätter om man inte ingriper.

Tro på klienten
En del av de klienter som utsatts för våld tar tillfället i akt och berättar om sina erfaren-
heter. Klienten kan t.ex. känna sig lättad över att någon till slut ställer direkta frågor om 
ärendet. I så fall är det viktigt att lyssna på klientens erfarenheter och visa att du tror på 
honom eller henne. På så sätt rättfärdigar du också de känslor som upplevelserna väckt. 

Ta ställning
Observera att passivt lyssnande utan att ta ställning kan få klienten att misstänka att 
han eller hon har fel och att de andra har rätt. Våld är fel och det är viktigt att reage-
ra mot våld också då det i klientens ögon redan börjar kännas normalt. Ge positiv re-
spons till klienten för att han eller hon berättar om ärendet.
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Sätt namn på våldet 
Den anställde har också till uppgift att hjälpa klienten att sätta namn på händelserna 
och erfarenheterna (t.ex. psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, misshandel, brott). Defi-
niera våld som våld. En felaktig definition av situationen, t.ex. som ett missbrukspro-
blem, ett familjebråk eller en svårighet i växelverkan avdramatiserar situationens all-
var och gör det svårare att hitta rätt lösningar.

Ge information 
Oberoende av om klienten berättar om våld eller inte finns det skäl att ge honom eller 
henne information om utbredningen av, de olika formerna av och riskerna med våld i 
nära relationer. Därtill finns det skäl att erbjuda information om de tillgängliga tjäns-
terna. Om klienten varit utsatt för våld kan informationen hjälpa honom eller henne 
att söka hjälp på nytt. Om klienten inte själv varit utsatt för våld, kan informationen 
hjälpa t.ex. någon i hans eller hennes närkrets. 

Ta upp ärendet på nytt 
Den anställde har också till uppgift att ge flera möjligheter att ta upp ärendet på nytt 
och sänka tröskeln för att söka hjälp på nytt. Du kan komma överens om ett nytt mö-
te med klienten eller ge information om andra aktörer som ger hjälp. Var modig och 
väck känslor och tankar, men ge också tid för klienten att tänka.

Våldsoffrets och våldsutövarens syn på skam, skulkänslor och rädsla

SKAM?

Våldsoffrets skam kan t.ex. 
bero på att han eller hon ser 
det som sitt eget fel eller eget 
ansvar eller så kan det handla 
om skam som anknyter till en 
känsla av misslyckande. Många 
orsaker som har samband med 
erfarenheter från barndomen, 
uppväxtmiljön, den nuvarande 
livssituationen och närstående 
kan också finnas i bakgrunden.

Också våldsutövaren kan 
skämmas för sina gärningar. 
Skammen kan också vara 
egoistisk, anklagande, 
förklarande eller så kan det 
handla om skam som orsakas 
av rädsla för att åka fast.

SKULDKÄNSLOR?

Offrets skuldkänslor kan ha sam-
band med t.ex. den egna, utöva-
rens eller närkretsens tolkning av 
orsakerna till våldet. De kan ock-
så ha samband med ansvaret för 
barn och närstående eller bero 
på det egna beteendet, de våld-
samma gärningarna eller en räds-
la för dessa. Skuldkänslorna kan 
också ha en koppling till miss-
bruk eller psykiska problem.

Våldsutövarens skuldkänslor 
kan t.ex. bero på att man ång-
rar gärningarna och deras följ-
der. De kan också vara an-
knutna till att utövaren har 
ett kriminellt förflutet eller va-
rit missbrukare och till de egna 
uppfattningarna om orsakerna 
till våldet.

RÄDSLA?

Offrets rädsla kan vara en 
rädsla för att våldet fortsätter 
och förvärras eller en rädsla 
som blivit vardag, som inte 
längre har direkt samband med 
våldsgärningarna. Rädslan 
kan också ha samband med 
t.ex. åtgärder av polisen eller 
barnskyddet.

Även utövaren kan vara rädd 
för att våldet fortsätter och 
förvärras för dess följder samt 
för att för att han eller hon ska 
åka fast. Också utövaren kan 
själv leva under våldshot.
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Systematisk kartläggning av våld i nära relationer 
Systematisk kartläggning av våld i nära relationer är en viktig del av den övergripan-
de hjälpen till klienter med missbruksproblem och psykiska problem. Det finns ett ar-
betsredskap för kartläggningen, blanketten för screening och kartläggning av närståen-
devåld, som utvecklats vid Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med Mellersta 
Finlands sjukvårdsdistrikt (bilaga 1; Juutilainen 2012). Internationella vetenskapligt 
testade verktyg för att kartlägga våld mot kvinnor ligger bakom utvecklingsarbetet1. 

Alla klienter är föremål för systematisk kartläggning av våld i nära relationer. Blanket-
ten styr den anställde att gå igenom klientens våldssituation i olika faser och att plane-
ra de nödvändiga åtgärderna. Den fungerar som hjälp för ett första samtal om våld och 
för systematisk kartläggning av våld som redan avslöjats.

Blanketten består av fyra delar: filterfrågor, kartläggningsfrågor, bedömning och åt-
gärder. Filterfrågorna i den första delen gås igenom med alla klienter som en del av 
den omsorgsfulla kartläggningen av klientens livssituation och anamnesen. 

Innan du använder blanketten
Det är nödvändigtvis inte ett måste att ge en lång introduktion om användningen av 
blanketten, utan du kan göra detta som en del av anamnesen. Du kan kort presentera 
användningen av blanketten t.ex. på följande sätt: 

Vi har som praxis att diskutera med alla om säkerheten inom familjen och i parrelatio-
nen och våld i nära relationer. Vi ställer frågor till alla eftersom våld i nära relationer en-

1 The Woman Abuse Screening Tool (WAST), HITS (Hurt, Insulted, Threatened with harm, and Sc-
reamed at them), Abuse Assessment Screen (AAS), Partner Violence Screen (PVS), se närmare t.ex. 
i Rabin m.fl 2009

Blanketten för screening och kartläggning av närståendevåld

Filterfrågor

Tidigare våld i nära re-
lationer?
Påverkar det dig fort-
farande?
Förekommer våld i nä-
ra relationer för närva-
rande?

Kartläggningsfrågor

Hurudant våld? 
När och hur ofta? 
Vem utövar våldet?
Barn och graviditet?

Bedömning

Hälsoeffekter 
Effekter på 
välbefinnandet 
Säkerhetseffekter 
Hjälpbehov

Åtgärder

Riskbedömning 
Offrets och barnens 
säkerhet 
Fortsatta åtgärder 
som en del av behand-
lingen
Övriga fortsatta åt-
gärder
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ligt våra erfarenheter är vanligt och vi vill erbjuda hjälp för detta. Vi ställer frågorna ut-
ifrån en blankett. De frågor som jag nu ställer finns på denna blankett.

Filterfrågor
Ställ filterfrågorna till alla klienter:

1. Har du i en nära relation i något skede av ditt liv varit utsatt för fysiskt, psy-
kiskt eller sexuellt våld eller varit föremål för vanvård?

2. Påverkar det våld som du utsatts för fortfarande din hälsa, ditt välbefinnande 
eller dina möjligheter att bemästra ditt liv?

3. Förekommer det för närvarande fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld eller van-
vård i dina nära relationer?

Fortsätt med kartläggningsfrågorna om klienten svarar jakande på den andra eller 
tredje filterfrågan.

Kartläggningsfrågor
Med kartläggningsfrågorna kan du göra en mer utförlig kartläggning av klientens situ-
ation och få en mer precis bild av hur våldet tar sig i uttryck. Detta underlättar plane-
ringen av hjälpen. De första kartläggningsfrågorna gäller olika former av våld och ex-
empel på dessa. Det lönar sig att förklara exemplen för klienten. Framför allt sexuellt 
våld kan ibland vara en sak som är svår att gestalta. 

Med kartläggningsfrågorna utreds också vem som utövat våld på klienten. Avsikten är 
att utreda relationen mellan våldsutövaren och offret (t.ex. förälder, barn, make eller 
maka, tidigare make eller maka, annan familjemedlem eller släkting). Frågan ställs för 
att hjälpa offret, inte för att avslöja de skyldiga. Det är inte nödvändigt att vid detta till-
fälle ge namnet på de personer som utövat våld.

• Hurdant närståendevåld har du upplevt? 
• När har du senast varit utsatt för sådant närståendevåld som du beskriver?
• Hur ofta har du utsatts för närståendevåld? 
• Vem eller vilka har utövat våld mot dig?
• Finns det i din familj minderåriga barn som utsatts för våld? 

(Ställ frågan endast om våld förekommer för närvarande.)
• Har din make utsatt dig för våld under graviditeten?

(Ställ frågan endast om klienten är gravid.)
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Bedömning
I bedömningsavsnittet ber du klienten att bedöma effekterna av våldet i en nära relation:

• på hälsan (t.ex. den fysiska och psykiska hälsan)
• på välbefinnandet (t.ex. sociala relationer, möjligheter att bemästra sitt liv 

och funktionsförmågan)
• på säkerheten (t.ex. erfarenheter av rädsla och otrygghet och fysiskt hot).

Be också klienten att beskriva hurudan hjälp han eller hon önskar för sin situation. 
Också du ska utifrån samtalet bedöma den risk som våldet medför. Efter bedömning-
en ska du styra samtalet mot de nödvändiga åtgärderna.

 
Åtgärder
Gå igenom åtgärderna och kom överens om dem med klienten. Vissa av dem är bråd-
skande, såsom att trygga klientens omedelbara säkerhet och att dokumentera even-
tuella skador. Du ska därtill alltid göra en barnskyddsanmälan eller en föregripande 
barnskyddsanmälan om det i en familj där våld förekommer finns minderåriga barn 
eller om en gravid utsätts för våld.

Åtgärdsavsnittet styr också mot planering av långsiktiga stödformer. Behandlingen av 
våldet kan fortsättas som en del av den nuvarande klientrelationen eller så kan klien-
ten ledsagas till t.ex. den egna enhetens eller kommunens socialarbetare för att kart-
lägga övriga servicebehov. Åtgärderna behandlas närmare i kapitel 5.

Utifrån bedömningen vidtas följande åtgärder:

 	en säkerhetsplan görs upp

 	en plats på ett skyddshem ordnas för klienten/patienten

 	socialjouren i klientens/patientens hemkommun eller nödcentralen kontaktas

 	barnskyddsanmälan görs

 	en föregripande barnskyddsanmälan görs om klienten/patienten är gravid 
   och våld utövas mot henne för närvarande

 	uppgifter om klienten/patienten förmedlas till MARAK-kontaktpersonen,  
  när risken för förnyat våld är förhöjd 

 	behandlingen av erfarenheterna av våldet i en nära relation fortsätts som en  
  del av klientarbetet/behandlingen
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 	du uppmanar klienten/patienten att ta kontakt med en läkare/moderskaps- 
  polikliniken

 	du kontaktar eller uppmanar klienten/patienten att kontakta dejourerande  
  kristjänst

 	du styr klienten/patienten att kontakta polisen eller Brottsofferjouren, göra 
en polisanmälan och/eller ansöka om besöksförbud eller framföra en begä-
ran om konsultation med en polis eller så gör du en polisanmälan med sam-
tycke av klienten/patienten

 	du kontaktar eller styr klienten/patienten att kontakta enhetens socialarbeta-
re (t.ex. inom hälso- och sjukvården eller vid polisinrättningen) för kartlägg-
ning av hemkommunens tjänster

 	fortsatta åtgärder behövs inte (t.ex. för att klienten/patienten redan får hjälp, 
exempelvis i form av familjerådgivning, terapi, tjänster av mentalvårdsbyrån, 
kommunalt socialarbete).

Närmare anvisningar för att fylla i blanketten
• Den anställde fyller i blanketten för kartläggning av närståendevåld till-

sammans med klienten i samband med ett samtal på tu man hand. Det är 
inte säkert att ställa frågor om våld då en eventuell våldsutövare eller en nä-
ra person till denne är närvarande och inte heller då andra klienter är när-
varande. Låt inte heller klienten själv fylla i blanketten eller ta med den hem. 
Den viktigaste uppgiften för den anställde är att skapa en tillitsfull och trygg 
atmosfär.

• Om våld avslöjas,  är det viktigaste att omedelbart bedöma hur farlig situ-
ationen är för våldsoffret och barnen och uppmuntra klienten att ta emot 
hjälp. Även om det finns flera sidor av saken, ska du inte skylla på klienten el-
ler tvivla på att hans eller hennes erfarenheter är sanna.

• Kom ihåg att dokumentera resultaten och berätta vad du antecknar även 
för klienten. Spara och dokumentera blanketten för kartläggning av närstå-
endevåld, resultaten och de vidtagna åtgärderna enligt enhetens praxis. Det-
ta är viktigt eftersom klienten kan behöva materialet senare t.ex. för straff-
processen, en ansökan om besöksförbud eller för att trygga barnets ställning. 
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Praktiska tips och anvisningar
Hur ska jag diskutera våld?
Innan du inleder den systematiska kartläggningen av våld i nära relationer lönar det 
sig att fundera på det naturligaste sättet för dig att diskutera våld och använda blanket-
ten för kartläggning av närståendevåld. Du kan börja genom att fundera på din klient-
krets och de förfaringssätt som du använt hittills:

• Hurudana är mina klienter? Hurudana erfarenheter har de av våld i nära re-
lationer, antingen som utövare eller offer?

• Pratar jag om våld i nära relationer med dem? Kartlägger jag alltid våld i nä-
ra relationer som en del av anamnesen?

• Har jag metoder för att förebygga våld i nära relationer och öka mina klien-
ters och deras närståendes säkerhet?

• Med vem lönar det sig för mig att samarbeta? Vilka andra tjänster är tillgäng-
liga?

• Vad har jag gjort hittills? Hur kan jag utveckla mitt arbete? 

Lita på din yrkeskompetens och erfarenhet!

Starta från säkerheten?
Det finns skäl för dig att fundera också på ditt eget förhållande till våld. Var och en av 
oss har erfarenheter av säkerhet, otrygghet, rädsla och till och med våld, antingen per-
sonliga eller från närkretsen. Våra egna erfarenheter påverkar hur vi förhåller oss till 
det våld som klienten utsatts för och till t.ex. folk som länge levt i ett våldsamt förhål-
lande eller som utövat våld.

Inom ramen för projektet Turvallisten perheiden Päijät-Häme, som drivs av Lahden 
ensi- ja turvakoti ry, har material för att öppna frågor som gäller våld via säkerhets-
perspektivet utvecklats (Turvallisuusseula – esimerkkejä turvallisuutta avaavista kysy-
myksistä; Miniturvallisuusseula – työkirja). Det lönar sig för varje anställd att gå ige-
nom dessa frågor innan det våldsförebyggande arbetet inleds:
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Även inom klientarbetet kan säkerhetsperspektivet vara en bra ingång för att ta upp ett 
känsligt ämne. Det tar lite mer tid än att ställa direkta frågor, men det fungerar t.ex. då 
klienten inte förmår tala om sina erfarenheter som våld eller då temat känns svårt för 
honom eller henne. Med hjälp av säkerhetsperspektivet utmanas klienten att först fun-
dera på saker som ger honom eller henne säkerhet och sedan på saker som rubbar sä-
kerheten. Enligt erfarenheterna av projektet Turvallisten perheiden Päijät-Häme kan 
folk ge väldigt konkreta svar på t.ex. frågan om vad som gett säkerhet i barndomsfa-
miljen eller i den nuvarande relationen.

Ibland kan säkerhetssynvinkeln också vara nyckeln till den fortsatta bearbetningen av 
våldet. Det är lättare att motivera klienten att förbättra sin säkerhet steg för steg än att 
lösa hela problemet på en gång. Samtalet om säkerheten får dock inte skymma det fak-
tum att även otryggheten och erfarenheterna av våld ska behandlas och diskuteras vid 
dess rätta namn på ett noggrant sätt.

Samtalet framskrider inte eller väcker kraftiga känslor
Om klienten inte vill prata om våld eller ta emot hjälp, ska hans eller hennes åsikter 
och önskemål respekteras. Ett beteende som är passivt eller verkar vara fientligt kan 
dock vara en följd av det trauma som våldet orsakat. I så fall är det inte bra att ge upp 
för lätt. Kom också ihåg att det inte är nödvändigt att behandla det trauma som orsa-
kats av våldet just vid den tidpunkten.

Nedan finns några tips som kan vara till hjälp då klienten förnekar våldet, avdramati-
serar det eller är fientligt inställd mot hjälparen. Klienten kan också vara för berusad, 

Synvinklar på säkerhet och otrygghet

Säkerhet

Vad förstår du med säkerhet i dina nära relatio-
ner?
Vad gav dig trygghet i din barndomsfamilj?
Vad ger dig trygghet i din nuvarande familj och 
parrelation?
Hur har du lärt dig att vara trygg?
Vad är det allra viktigaste med tanke på din sä-
kerhet?
Hur tar du ansvar för den egna och andras sä-
kerhet?
Hur bevarar och skyddar du din säkerhet?

Otrygghet, rädsla och våld 

Kommer du på någon situation där du varit 
rädd? Hur reagerade du då?
Hurudana tankar har du om detta nu?
Vad har du lärt dig om utövande av våld av dina 
föräldrar, dina syskon, skolan, dina kamrater, ditt 
arbete eller av media?
Kommer du ihåg någon våldsgärning som riktat 
sig mot dig?
Kommer du ihåg någon situation där du varit 
våldsam mot någon annan?

(KÄLLOR: Turvallisuusseula; Miniturvallisuusseula)
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förvirrad, upphetsad eller utmattad på grund av andra orsaker för att behandla våldet. 
Lita i dessa situationer på din yrkeskunskap och bedöm om det är lämpligt att ta upp 
våldet på annat sätt eller i ett annat samband. (Se även Perttu & Kaselitz 2006.)

Klienten förnekar våldet
• Pressa inte klienten.
• Berätta vad som fick dig att misstänka att våld förekommer.
• Förklara att hjälp finns att få och att klienten kan ta upp frågan på nytt vid 

behov.
• Du har gjort din plikt, men tänk inte att ärendet är avslutat eller slutbehand-

lat.
• Anteckna dina misstankar och de bevis som stöder dessa.
• Ta upp frågan på nytt senare, t.ex. vid följande möte

Klienten är för berusad, allvarligt sjuk eller förvirrad
• Ge klienten tid att återhämta sig innan du försöker prata med honom eller 

henne.
• Säkerställ dock att klientens omedelbara säkerhet är tryggad.
• Säkerställ också att du har hans eller hennes telefonnummer: du eller social-

arbetaren kan ringa hem till honom eller henne senare (under de följande 
1–3 dagarna).

Klienten är fientligt inställd 

• Respektera klientens känsla. Det trauma eller den utbrändhet som våldet or-
sakat kan ligga bakom hatkänslan.

• Klienten kan också ha dåliga erfarenheter av att få hjälp. Dessa beror inte på 
dig, men du kan kort ta emot responsen.

• Erbjud stöd och tjänster, men pressa inte klienten.

Hur ska jag ställa frågor om sexuellt våld?
Av alla former av våld kan det kännas allra svårast att diskutera sexuellt våld och ut-
nyttjande. För offren är sexuellt våld en väldigt personlig, traumatisk erfarenhet som 
ibland också är svår att gestalta. Ändå är det möjligt att ställa frågor om detta, vilket 
du också ska göra.
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Vad gäller sexuellt våld finns det skäl att introducera frågan i tillräcklig utsträck-
ning och ge exempel på vad du menar. Blanketten för kartläggning av närståendevåld 
innehåller exempel på olika former av sexuellt våld. Även andra gärningar än de som 
nämns på blanketten kan utgöra sexuellt våld och även vanliga gärningar kan få en så-
dan innebörd i vissa situationer.

Frågor om sexuellt våld kan introduceras t.ex. enligt följande:

Många av mina klienter har berättat att deras partner/tidigare partner har sagt eller 
gjort sådana sexuellt laddade saker som fått dem att må dåligt eller lett till en fysisk ska-
da. Har detta hänt dig någon gång?

Nyttiga anvisningar för att beakta sexuellt våld i missbruksarbetet med kvinnor har 
utvecklats inom ramen för A-klinikstiftelsens projekt Naisten virta (Lydén 2010; se 
även http://naistenvirta.nettisivu.org/). I anvisningarna påminns det att särskilt kvin-
nor som brukar stora mängder alkohol och andra droger löper risk för att upprepade 
gånger utsättas för sexuellt våld och utnyttjande, till och med i sådan omfattning att 
våldtäkter och tvång till sex kan bli normalt agerande i offrets sinne.

• Ett offer för sexuellt våld kan bagatellisera och tona ner sin erfarenhet.
• Offret kan också vara rädd för att den anställde inte kommer att tro på ho-

nom eller henne eller är misstänksam mot hans eller hennes agerande. 
• I syfte att försöka komma över den motstridighet som händelsen orsakat kan 

han eller hon avdramatisera händelsens betydelse och allvar och gärnings-
mannens ansvar för gärningen.

Enligt anvisningen krävs det särskild känslighet av den anställde för att bemöta ett of-
fer för sexuellt våld. Det är viktigt att den anställde behåller lugnet, lyssnar på klien-
ten och tror på honom eller henne. Det är viktigt att föra fram att inte något som kli-
enten eventuellt gjort eller inte gjort rättfärdigar den gärning som riktats mot klienten. 
Våldsutövaren ansvarar alltid för våldet. Den anställde har till uppgift att hjälpa klien-
ten att gå igenom händelsen och förstå dess betydelse. Det är viktigt att sätta ett namn 
på händelsen, men i anvisningen rekommenderas det att man undviker ordet våldtäkt, 
förutom om klienten själv använder ordet. 

• Om händelsen ägt rum för en kort tid sedan, ska du uppmuntra klienten att 
genomgå en läkarundersökning och göra en polisanmälan, erbjuda krishjälp 
och motivera klienten att söka sig till fortsatt behandling.

• Ge klienten information om hans eller hennes rättigheter även då händelsen 
ägt rum för en längre tid sedan. (Lydén 2010.)
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Hur ska jag ställa frågor om utövande av våld?
Blanketten för kartläggning av närståendevåld är avsedd som ett redskap för att iden-
tifiera offer för våld och planera stödåtgärder. Om klienten inte utsatts för våld utifrån 
kartläggningen, kan du diskutera med klienten även om han eller hon själv eventuellt 
utövat våld i en nära relation. Det är viktigt att även våldsutövare får stöd i ett så tidigt 
skede som möjligt.

Ibland kan också en del av våldsoffren vara våldsutövare. För att undvika att sätta skul-
den på klienten lönar det sig att föra samtalet om våldsutövande åtskilt från kartlägg-
ningen av erfarenheterna som offer. Var och en ansvarar själv för sitt beteende, men 
egna våldsamma gärningar är inte ett hinder för att få hjälp.

Du kan ställa direkta frågor om utövande av våld. I syfte att skapa ett tillitsfullt förhål-
lande är det viktigt att klienten till en början får berätta om sina erfarenheter och upp-
fattningar på det sätt som han eller hon vill. Du ska dock ta tydlig ställning mot våld. 
Därtill ska du alltid kartlägga familjemedlemmarnas och övriga närståendes säker-
hetssituation och behov av hjälp.

Möjliga frågor till våldsutövare presenteras i olika källor (SHM 2008; VåRA 2008; Na-
isten virta-projektet 2008–2010; Hyvärinen & Hautamäki 2013). Några av dessa lyfts 
fram nedan:

• Finns det något som du önskar ändra i ditt agerande?
• Vad i ditt beteende kan vara skrämmande eller ge en känsla av otrygghet för 

andra?
• Har du varit våldsam i dina mänskliga relationer?
• Hurudan hjälp önskar du få för din situation?
• Får din partner/dina barn redan hjälp?
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5 Hur ska jag agera om våld i en nära  
 relation avslöjas?

Känn till och agera 
Om våld avslöjas (utifrån kartläggningen eller på annat sätt) är din viktigaste upp-
gift att bedöma hur farlig situation är för våldsoffret och barnen. Du ska genast vid-
ta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Du kan inte låta dessa vänta på följande möte. I en 
akut situation med fysiskt eller sexuellt våld ska du dessutom säkerställa att klienten 
uppsöker läkare och vid behov gör en polisanmälan. Ett viktigt redskap i en akut vålds-
situation är det mångprofessionella verktyget och verksamhetsmodellen för riskbe-
dömning (MARAK), som presenteras närmare nedan.

Olika situationer kräver olika tjänster och vårdkedjor. Klienternas situationer kan av-
vika från varandra vad gäller t.ex. den form av våld som de utsatts för, när de utsatts för 
våld och deras aktuella situation. De kan också ha barn eller andra närstående som li-
kaså behöver hjälp. Blanketten för kartläggning av närståendevåld är till hjälp i plane-
ringen av de nödvändiga åtgärderna. Därtill är det av största vikt att man inom verk-
samhetsenheterna och det kommunala eller regionala servicesystemet gjort tydliga 
överenskommelser om ansvariga instanser, verksamhetsmodeller och samarbetsfor-
mer, så att alla vet hur man ska agera i olika situationer. Klienten får inte lämnas en-
sam utan hjälp i något skede.

Även i detta kapitel, såsom ovan, ligger fokus i första hand på att hjälpa offret för våld 
i en nära relation och hans eller hennes barn. Det finns också aktörer och verksam-
hetsmodeller för att hjälpa våldsutövaren och stoppa våldet. Dessa beskrivs kort i slu-
tet av kapitlet.

VIDTA FORTSATTA ÅTGÄRDER

När du identifierat våld är den första uppgiften att bedöma hur farlig situationen är för våldsoffret 
och barnen. Därtill ska man komma överens om den instans som ansvarar för servicehelheten.

Känn till och agera

C. Trygga säkerheten och vidta andra akuta  
 åtgärder.

D. Planera de fortsatta åtgärderna, handled  
 och gör en uppföljning.

Verktyg
Säkerhetsplan 

Riskbedömning av allvarligt våld
Verktyg för dokumentation
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C. Trygga säkerheten och vidta andra akuta åtgärder

Säkerhetsrisk?
Trygga ALLTID klientens säkerhet i en akut våldssituation. Gör en riskbedömning av 
våldet och utarbeta en säkerhetsplan. Utred om klienten kan återvända hem i säkerhet 
och ordna vid behov en skyddshemplats åt klienten. Trygga även säkerheten för övriga 
familjemedlemmar, särskilt barnen, och ordna hjälp för dem.

• I bedömningen av säkerhetsrisken kan du använda MARAK-bedömningen 
av allvarligt våld (se närmare i följande kapitel). Fall där en klient löper risk 
för att utsättas för allvarligt våld ska styras till ett riskbedömningsmöte av ett 
mångprofessionellt team, om ett sådant finns på orten.

• En särskild blankett (bilaga 2) har utarbetats för att göra en säkerhetsplan. 
Blanketten gör det lättare att förutse våldssituationer, planera hur man av-
lägsnar sig från situationen och på förhand fundera på personer som kan 
hjälpa för att tillkalla hjälp. Också den anställde kan begära tillstånd att vara 
i kontakt med dessa personer om han eller hon inte lyckas nå klienten av nå-
gon orsak. Ibland kan säkerhetsplanen hjälpa klienten att få en konkret bild 
av hur farlig situationen är.

• Den finns skäl att presentera de tjänster som tillhandahålls av skyddshem 
för klienten, eftersom klienten kan ha många fördomar mot och till och med 
felaktiga uppgifter om skyddshem. Ett skyddshem är avsett för kvinnor och 
män i alla åldrar och står till förfogande också t.ex. då klienten tillsvidare en-
bart utsatts för hot om våld.  Skyddshemsklienter utgörs av folk av alla slag, 
och det finns inte skäl att skämmas för att man bor i ett skyddshem. Det finns 
dock skäl att särskilt diskutera med skyddshemmet om en klient som har svå-
ra missbruksproblem och behöver säkerhet.

 
Till läkare?
Om det handlar om akut fysiskt eller sexuellt våld ska du se till att klienten uppsöker 
en läkare och att skadorna dokumenteras omsorgsfullt av läkaren. Se också till att en 
gravid vid behov besöker mödrapolikliniken. Det finns färdiga blanketter och färdigt 
material för att anteckna skadorna och klientens rättsskydd förbättras då dessa an-
vänds:

• Blankett för misshandel och kroppskarta (PAKE)
• Handboken Akut hjälp för våldtagna (RAP-handboken).  
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Barnskyddsanmälan?
Om klienten berättar att våld förekommer i hemmet för närvarande och han eller hon 
har minderåriga barn i hemmet ska du också öppet berätta om din skyldighet att göra 
en barnskyddsanmälan. Om klienten är gravid ska du göra en föregripande barnskydds-
anmälan. En barnskyddsanmälan ska alltid göras på nytt om situationen fortsätter, 
börjar på nytt eller förvärras. Uppmuntra klienten att förstå att en barnskyddsanmälan 
är en möjlighet för att få stöd och hjälp, inte ett hot eller en avskräckning.

 
Polisanmälan?
Berätta också att våld i en nära relation är ett brott, uppmuntra klienten att göra en po-
lisanmälan eller be honom eller henne att ge ett samtycke till detta. Berätta att en po-
lisanmälan eller t.ex. en ansökan om besöksförbud ibland kan vara de enda metoderna 
för att trygga klientens säkerhet. Berätta dock också att en polisanmälan inte är en för-
utsättning för att få den övriga hjälpen. Från Brottsofferjouren (RIKU) får offren hjälp 
och råd vad gäller straffprocessen, vid behov även anonymt.

 
Ny tid?
Om klienten inte är redo eller om det är svårt för honom eller henne att ta emot hjälp 
för tillfället, ska du sänka tröskeln för att söka hjälp på nytt. Ge klienten kontaktupp-
gifter till olika instanser som erbjuder hjälp och ytterligare information om våld i nära 
relationer och dess följder. Boka en ny tid för klienten.

D. Planera de fortsatta åtgärderna, handled klienten och följ upp  
 situationen

Planering och uppföljning av helheten
Förutom akuta åtgärder ska du planera och vidta andra nödvändiga åtgärder. En över-
gripande plan ska utarbetas tillsammans med klienten. Detta arbete börjar med att ut-
reda klientens och hans eller hennes familjs behov av vård och hjälp.

Beroende på klientens situation och behov kan klienten med stöd hänvisas för detta 
ändamål även till andra instanser, t.ex. om klienten är klient hos socialbyrån. Att upp-
mana klienten till detta eller att ge kontaktuppgifter är inte tillräcklig hänvisning, ef-
tersom tröskeln för att kontakta och sköta ärenden med en ny hjälpinstans kan vara 
för hög för klienten. Du kan säkerställa att tjänsten är tillgänglig genom att tillsam-
mans med klienten eller utifrån ett samtycke av honom eller henne direkt vara i kon-
takt med den rätta hjälpinstansen. Du kan också be att klienten ger ett samtycke till att 
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han eller hon kontaktas och erbjuds tjänster. I så fall ska du säkerställa att kontakten 
äger rum. Ofta finns det dock skäl att undvika att klienten överförs mellan olika tjäns-
ter i onödan.

Det viktigaste är att någon instans ansvarar för åtgärds- och servicehelheten:

• utredning av behovet av vård och hjälp (offret, utövaren, barnen och hela familjen)
• en övergripande plan
• koordinering av servicekedjan
• uppföljning.

 
Oberoende av om klienten får stöd från annat håll är det ofta nödvändigt att fortsätta 
behandlingen av erfarenheterna av våldet som en del av vården av ett missbrukspro-
blem eller ett psykiskt problem. Ofta kan den mest övergripande hjälpen ges till klien-
ten genom att kombinera olika instansers sakkunskap. I så fall ska de olika hjälpinstan-
sernas arbete koordineras. Det är också viktigt att kontakterna mellan olika aktörer 
sker på avtalat sätt och att klienten alltid vet med vem, varför och vilka av hans eller 
hennes ärenden som diskuteras.

Riskbedömning av allvarligt våld 
Målet med kartläggningen av risken för allvarligt våld är att hjälpa offer för allvarligt 
våld i en parrelation eller personer som lever med hot om sådant våld. Under de se-
naste åren har man i Finland testat och utvecklat MARAK-systemet, som har sitt ur-
sprung i England. Avsikten är att ta i bruk systemet i hela landet. Verksamhetsmodel-
len grundar sig på samtycke av klienten och mångprofessionellt samarbete. Målet är 
att våldet i parrelationen och hotet om detta upphör och att offret får den hjälp som 
han eller hon behöver av yrkespersoner och myndigheter med en anmälan så lätt, 
snabbt och enkelt som möjligt.

Varje anställd som möter ett offer för våld i en parrelation i sitt arbete kan göra en risk-
bedömning och hänvisa fallet för behandling av en MARAK-arbetsgrupp. En hand-
bok och utbildningsmaterial om MARAK-metoden har utarbetats. Du kan bekanta 
dig närmare med metoden med dessa. Allt material är tillgängligt på THL:s portal.

För närvarande används MARAK på elva orter, där det redan finns permanenta 
strukturer, förfaringssätt och aktörer för att få hjälp. På orter där det inte finns nå-
gon MARAK-arbetsgrupp är det dock möjligt att dra nytta av blanketten och materia-
let om MARAK. Även ett motsvarande mångprofessionellt samarbete kan startas från 
fall till fall.
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MARAK-processen består av två faser. I den första fyller den anställde i blanketten för 
riskbedömning tillsammans med offret för våld i en parrelation och motiverar honom 
eller henne till fortsatt arbete. Nedan följer exempel på de sammanlagt 24 frågorna på 
MARAK-blanketten:

• Fysiskt våld: Sker misshandeln oftare nu jämfört med tidigare? Blir våldet allt 
grövre?

• Sexuellt våld: Säger eller gör (namnet på våldsutövaren/-utövarna) sådana 
sexuellt laddade saker som för dig känns obehagliga eller som orsakar dig el-
ler någon annan fysisk skada?

• Tvång, hot och skrämsel: Vad är du rädd för? Är du rädd för nya skador eller 
mera våld? Har (...) någonsin hotat att döda dig eller någon annan så att du 
verkligen har trott på det? 

• Ekonomiskt våld: Finns det ekonomiska faktorer som borde beaktas? Till ex-
empel, är du ekonomiskt beroende av (…), har du eller (...) nyligen förlorat 
din/sin arbetsplats eller har ni andra ekonomiska bekymmer?

• Psykiskt våld och isolering: Känner du dig isolerad från familjen/vännerna? 
Försöker (...) t.ex. hindra dig från att träffa dina vänner/din familj/en läka-
re eller andra? Försöker (…) kontrollera allt du gör och/eller är (...) väldigt 
svartsjuk?

• Barn och graviditet: Är du gravid eller har du fött ett barn under de senaste 18 
månaderna?  Vet du om (…) har varit våldsam mot någon annan?

I den andra fasen av processen startas ett mångprofessionellt arbete med samtycke av 
offret. De viktigaste hjälpinstanserna för våldsoffret ingår i MARAK-arbetsgruppen. 
Arbetsgruppen kommer överens om åtgärder som förbättrar offrets säkerhet, utser de 
instanser som ansvarar för att vidta dessa åtgärder och följer upp genomförandet. Kli-
enten tilldelas också en stödperson, som har till uppgift att hjälpa med praktiska ären-
den, t.ex. vid brottsprocessen och vid besök på ämbetsverk och institutioner. Denna 
person stöder och motiverar också klienten i den livssituation som förändras och led-
sagar honom eller henne under hela arbetet. 

Enligt utvärderingen av pilotprojektet för verksamhetsmodellen har metoden varit till 
nytta för såväl offrets säkerhet som hjälparbetet: 

• De vanligaste åtgärderna för att förbättra offrets säkerhet har varit åtgärder 
för att trygga att klienten bor på ett säkert ställe, t.ex. att hänvisa klienten till 
ett skyddshem. Relativt ofta har man också ansökt om besöksförbud och styrt 
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klienten att göra en polisanmälan. Andra åtgärder som använts i hög grad har 
varit att föra samtal med klienten och ordna stöd av likställda samt att utse 
en stödperson.

• Enligt de yrkespersoner som deltagit i arbetet har MARAK-processen effekti-
viserat hjälparbetet bl.a. genom att ge en bredare bild av offrets situation. Den 
mångprofessionella verksamhetsformen har ökat informationsutbytet och 
kännedomen om andra aktörers uppgifter samt förbättrat samarbetet mellan 
aktörerna. Också direkt respons på huruvida våldsoffret fått den hjälp som 
han eller hon behövde har getts på arbetet.

• Metodens funktionalitet har följts upp även genom att samla in synpunkter 
av de klienter som hänvisats till MARAK-arbetet. Utifrån intervjuerna har 
våldsoffren fått hjälp för sin situation. Också blanketten för riskbedömning 
har setts som en fungerande metod för att diskutera våld och bedöma den eg-
na situationen.

• MARAK-metoden har minskat de fall av våld i parrelationer som kommit till 
polisens kännedom. I drygt 80 procent av fallen lyckades man bryta den onda 
cirkeln av återkommande våld och efter MARAK-behandlingen tog inte po-
lisen emot fler anmälningar. Längden på uppföljningsperioden var ett halvt 
år. (Piispa m.fl. 2012.)

Praktiska tips och anvisningar
Försök inte korrigera, utan starta en process
När våld förekommer upprepade gånger inom familjen börjar det kännas normalt. 
Våld väcker ofta skuldkänslor och skam såväl hos utövaren som våldsoffret. Off-
ret lägger skulden på sig själv, hemlighåller det som hänt och tror att våldet upp-
hör, så som utövaren försäkrar. Det är vanligt att goda perioder varvas med dåli-
ga perioder.

I hjälparnas ögon kan våldsoffret se ut att vara passiv och likgiltig vad gäller den eg-
na situationen. Han eller hon kan också förhålla sig negativt eller inte verka förbinda 
sig till den erbjudna hjälpen. Det kan vara särskilt utmanande att arbeta med våldsof-
fer som missbrukar alkohol och andra droger. Klienten kan direkt vägra att behand-
la våldet eller berätta väldigt utförligt om olika situationer, men avdramatisera deras 
betydelse. Det är också vanligt att klienten distanserar känslorna och är likgiltig in-
för händelsen. För klienten kan dessa ha varit viktiga överlevnadsstrategier redan un-
der en lång tid.
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Förståelse för den traumatisering som våldet orsakat kan hjälpa dig att förstå våldsoff-
rets beteende och din egen frustration. Följderna av våld kan t.ex. vara:

• förändrad uppfattning om sig själv (dålig självbild eller känsla av man inte är 
värd att älskas eller accepteras)

• förändringar i förhållandet till andra (behov av att tillfredsställa, upprepad 
skadlig växelverkan)

• förändringar i sinnestillståndet och regleringen av känslor (skam, skuldkäns-
lor, rädsla, ilska, hopplöshet, ångest, depression)

• förändringar i vakenhetsgraden, funktionsförmågan och uppmärksamhets-
förmågan (upphetsning, apati, lamslagenhet, oförmåga att minnas och glöm-
ska)

• somatiska besvär och symptom samt förändringar i sexualiteten.

Det är viktigt att alltid bemöta klienten respektfullt, och inte t.ex. på ett nedsättande 
eller klandrande sätt. Du kan inte förvänta dig att klienten agerar eller har lösningar 
som han eller hon inte har resurser till. Till exempel vid ett möte med en våldsutsatt 
klient som har missbruksproblem och psykiska problem kan det vara orimligt att krä-
va starkt aktörskap av klienten och klandra honom eller henne för att inte genast läm-
na en våldsam partner.

Kom ihåg att redan en gärning är betydelsefull och kan sätta igång en process som le-
der till ett liv utan våld. Det är också viktigt att hjälp inte erbjuds endast en gång. Lita 
på din egen yrkeskunskap och reflektera över olika sätt att behandla och närma sig frå-
gan. Den säkerhetssynvinkel som presenterats ovan kan vara ett sådant sätt. Arbetet är 
viktigt eftersom var och en har rätt till ett liv utan våld och rädsla för våld.

Hjälp till offer för våld i nära relationer
Flera olika aktörer erbjuder särskilda tjänster till offer för våld i nära relationer. Hjälp 
kan fås t.ex. från skyddshemmen, de öppenvårdstjänster som tillhandahålls av För-
bundet för mödra- och skyddshem, Kvinnolinjen, Förbundet Monika-kvinnorna, 
Våldtäktskriscentralen Tukinainen och Brottsofferjouren. 

• Skyddshemmen är avsedda för personer som utsatts för familjevåld eller våld 
i nära relationer eller hot om sådant och som behöver stöd för att klara av vål-
det och en tillfällig bostad. Så gott som alla skyddshem drivs av Förbundet för 
mödra- och skyddshem eller kommunerna.
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• De öppenvårdstjänster som tillhandahålls av Förbundet för mödra- och 
skyddshem hjälper klienterna att hitta lösningar för den situation som famil-
jevåldet orsakat och att komma över krisen. Tjänsterna kan bestå av telefon-
rådgivning, tidsbeställd samtalshjälp av professionella inom det våldsförebyg-
gande arbetet, handledda stödgrupper eller t.ex. stödboende. Nettiturvakoti 
tillhandahåller öppenvårdstjänster oberoende av tid och plats (www.turva-
koti.net).

• Kvinnolinjen i Finland erbjuder avgiftsfritt stöd och rådgivning till kvinnor 
och flickor som utsatts för våld och till deras närstående. Kvinnolinjen hjäl-
per per telefon eller via nätet och ordnar också grupper av likställda och fri-
villigverksamhet.

• Förbundet Monika-kvinnorna hjälper våldsutsatta invandrarkvinnor och 
-barn via det multikulturella Resurscentret Monika och skyddshemmet Mona.

• Våldtäktskriscentralen Tukinainen hjälper kvinnor som utsatts för sexuellt 
våld eller sexuellt utnyttjande. Organisationen erbjuder krishjälp i form av en 
avgiftsfri krisjour och olika samtalsgrupper som grundar sig på stöd av lik-
ställda.

• Brottsofferjouren (RIKU) stöder offer för våld i nära relationer i rättspro-
cessen och ordnar vid behov skydd för klienter till t.ex. i ett skyddshem. RI-
KU deltar i MARAK-arbetet på så sätt att RIKU:s stödpersontjänst ofta är en 
del av den plan för fortsättningen och uppföljningen som erbjuds till klien-
ten. (JM 2014.)

Samtals- och krishjälp erbjuds också av många organisationer inom mentalvårds- och 
missbruksarbete och församlingar. Till exempel Föreningen för Mental Hälsa i Finland 
driver regionala kriscenter, som ger hjälp i olika kriser och svåra livssituationer. Även 
församlingarnas diakoniarbete erbjuder hjälp såväl i krissituationer som vid behov av 
praktiskt och ekonomiskt stöd. Diakoniarbetet har inte avgränsats endast för försam-
lingsmedlemmar. 

Grupper av likställda som stöd för återhämtningen
Grupper av likställda har en central betydelse särskilt då en människa haft upplevelser 
som rubbat den egna identiteten och hela existensen. Våld är precis en sådan upple-
velse. Grupper av likställda är en effektiv metod för att stärka människans delaktighet 
i det egna livet, skapa erfarenheter av interaktiva mänskliga relationer samt som stöd 
för att återhämta sig från en kris.
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Enligt de nationella rekommendationerna för att förebygga våld ska kommunerna, i 
samarbete med social- och hälsoväsendet, församlingarna och olika organisationer, 
ordna antingen öppna eller slutna samtalsgrupper av likställda under professionell 
handledning (SHM 2008).

De som är intresserade av att handleda grupper av likställda eller starta sådan verk-
samhet har nytta av handboken Vertaisryhmä – Väkivaltaa kokeneiden naisten osal-
lisuuden ja voimaantumisen tukeminen  av Förbundet för mödra- och skyddshem 
(Ojuri 2012). Handboken innehåller information om grupper av våldsutsatta kvin-
nor och handledning av sådana och hur arbetet med våldsgrupper avviker från arbe-
tet med andra grupper av likställda. Boken berättar bl.a. om följderna av den trauma-
tisering som orsakats av våldet på gruppens verksamhet och öppnar återkommande 
teman i grupperna, såsom att bryta sig loss från en parrelation, partnerns roll, bar-
nens situation och praktiska frågor. Konkreta tips ges också för planering av gruppens 
sammanställning och möten. Handboken lämpar sig också på ett allmänt plan som 
stödmaterial för yrkespersoner inom social- och hälsovården vilka möter våldsutsat-
ta kvinnor i sitt arbete.

 

Ytterligare information om våld i nära relationer och ingripande mot 
sådant våld
Material som behandlar våld i nära relationer har utarbetats till stöd för såväl yrkesper-
soner som våldsoffer. Veitsen terällä – Naiseus ja parisuhdeväkivalta (Hannus m.fl. 2011) 
av Förbundet för mödra- och skyddshem är ett bra grundläggande material om våld mot 
kvinnor i en parrelation. Boken är avsedd som kompletterande material för yrkesperso-
ner inom social- och hälsovården som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.

Päänavaus selviytymiseen  (Perttu m.fl. 2012) är å sin sida en handbok som skrivits för 
våldsutsatta kvinnor för att hjälpa dem att komma ur en ond cirkel av våld i parrela-
tionen. Handboken, som getts ut av Kvinnornas kulturförening, ger information om 
våld i parrelationer som ett fenomen och metoder för att själv bedöma den egna rela-
tionen ur egen och barnens synvinkel. Boken behandlar också uppbrott som en pro-
cess och ger information om anlitande av olika tjänster, såsom tjänster som tillhan-
dahålls av hälso- och sjukvården, polisen och skyddshemmen. Den innehåller också 
juridisk rådgivning och säkerhetsanvisningar. Handboken har författats som ett sam-
arbete mellan kvinnor som klarat sig ur parrelationsvåld och yrkespersoner. Hand-
bokens anvisningar och arbetsredskap kan utnyttjas i arbetet för att hjälpa våldsoffer.

En sammanställning över olika verktyg för att hjälpa våldsoffer och -utövare finns på 
portalen för Institutet för hälsa och välfärd. Portalen omfattar också alla blanketter och 
relaterade anvisningar som nämns i denna handbok, handböcker för olika yrkesgrupper 
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(bl.a. polisen och barnatillsyningsmän) samt information om frågor som gäller special-
grupper (bl.a. kvinnor med funktionshinder, invandrare och ungdomar). Information 
och material finns också i e-tjänsten Nettiturvakoti, som tillhandahålls av Förbundet för 
mödra- och skyddshem, A-klinikstiftelsens Droglänk och e-tjänsten E-mielenterveys, 
som tillhandahålls av Föreningen för mental hälsa. Därtill är Brottsofferjourens (RIKU) 
och polisens material till hjälp särskilt då klienten är ett offer för ett vålds- eller sexual-
brott. Detta material har också utnyttjats då denna handbok författades.

• www.thl.fi

• www.turvakoti.net

• www.droglänken.fi

• www.e-mielenterveys.fi

• www.riku.fi

• www.polisen.fi.

Hjälp till utövare av våld i nära relationer
Även personer som utövar våld i sina nära relationer eller inom sina familjer ska stö-
das för att stoppa det våldsamma beteendet. När det kommer fram att en klient är 
våldsam är det viktigt att berätta om de tillgängliga möjligheterna och motivera klien-
ten att söka hjälp. Våld kan behandlas som en del av behandlingen av ett missbruks-
problem eller ett psykiskt problem eller så kan klienten hänvisas till specialiserade 
tjänster för att stoppa våld. Hänvisningen kan t.ex. vara att den anställde tillsammans 
med klienten kontaktar tjänsten eller begär ett samtycke av honom eller henne för att 
överlåta kontaktuppgifter.

Tjänster för att stoppa våld utgörs av bl.a. Jussi-arbetet och verksamhetsmodellen Ly-
ömätön Linja: 

• Jussi-arbetet, som drivs av Förbundet för mödra- och skyddshem, är avsett för 
alla som vill förebygga och sluta utöva våld i sina relationer och som behöver 
hjälp för att komma över sin kris. Jussi-arbetet erbjuder hjälp även för kvin-
nor som utövar våld. ( http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/vaki-
valtatyo/jussi-tyo/)

• Lyömätön Linja erbjuder hjälp för män som utövat våld mot sina närståen-
de. Organisationen erbjuder förutom individuella möten möjlighet att delta i 
grupper av likställda. Lyömätön linja-tjänster erbjuds av Miessakit ry (http://
www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/lyomaton_linja) och Lyömätön linja 
Espoossa ry (http://www.lyomatonlinja.fi/).
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Institutet för hälsa och välfärd och Lyömätön Linja Espoossa ry har producerat en 
handbok för polisen för att hänvisa en misstänkt för ett våldsbrott i en nära relation 
eller inom familjen till en tjänst som stoppar våldet (Hyvärinen & Hautamäki 2013). 
Handboken ger tips om hur man ska bemöta en våldsutövare, motivera klienten och 
behandla olika känslor och situationer. Även om handboken skrivits med tanke på po-
lisens förundersökning kan den i tillämpliga delar användas som anvisning även inom 
social- och hälsovårdstjänsterna. Handboken innehåller också en kort beskrivning av 
innehållet i arbetet för att stoppa våld.

Enligt handboken är arbetet för att stoppa våld effektivast då olika aktörer arbetar till-
sammans. Det faktum att många anställda känner till att våld förekommer inom en fa-
milj hindrar i bästa fall att våldet upprepas. Det är dock viktigt att se till att klienten vet 
med vem, varför och vilka av de frågor som berör honom eller henne man avser disku-
tera och att han eller hon även får veta vad man diskuterat i efterhand.

• Information om de lagstadgade anmälningsskyldigheterna ska ges till klienten.

• Du ska också be att klienten ger ett skriftligt samtycke till att hjälparna är i kon-
takt med andra samarbetsparter, t.ex. en tjänst för att stoppa våld eller socialvä-
sendet om klienten eller hans eller hennes familj har en klientrelation till väsendet.

• Samarbetet är också viktigt för övriga instanser som arbetar med offret och 
den övriga familjen. Tillsammans med klienten kartläggs familjemedlem-
marnas och övriga närståendes säkerhet och behov av hjälp och vid behov 
begärs tillstånd till samarbete. Arbetet med en våldsutövare får inte äventy-
ra våldsoffrens säkerhet.

• Du ska också begära tillstånd av klienten att berätta att han eller hon deltar i 
en tjänst som stoppar våld till MARAK-arbetsgruppen, om en sådan finns på 
orten. Det är dock inte möjligt att ge klienten information om huruvida offret 
deltagit i MARAK-arbete eller de ärenden som tagits upp av arbetsgruppen, 
eftersom detta kan äventyra offrets säkerhet. (Hyvärinen & Hautamäki 2013.)

Hjälp till barn
För barn och ungdomar är det traumatiserande att bevittna och utsättas för våld i nä-
ra relationer. Se till att barn till klienter som utsatts för eller utövat våld inte glöms bort 
då våldssituationen utreds.

Institutet för hälsa och välfärd har en e-tjänst som går under namnet Kasvun kumppa-
nit, som innehåller en sammanställning av arbetsredskap för hjälp mot våldssituationer 
och för andra behov av stöd. En av verksamhetsmodellerna är Familj och barn i sam-
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spel-arbetet, vars metoder har som mål att stöda en god utveckling för barnet och före-
bygga problem som överförs från en generation till en annan. Föra barnet på talrådslag 
och en motsvarande familjeinterventioner har i vetenskapliga undersökningar konsta-
terats vara effektiva metoder för att förebygga störningar hos barn. Detta arbete utförs 
i situationer där en stor faktor i familjens vardag tär på resurserna för föräldraskapet, 
t.ex. en allvarlig sjukdom hos en förälder, ett psykiskt problem eller ett missbrukspro-
blem, våld, en fängelsedom eller svårigheter som gäller barnets beteende eller känsloliv.

Inom ramen för projektet Familj och barn i samspel har nyttiga handböcker utarbetats, 
vilka hjälper personer med missbruksproblem eller psykiska problem att fundera på sitt 
föräldraskap. Därtill riktar sig handboken till barn i pubertetsåldern vars föräldrar har 
psykiska problem. Handboken kan användas som grund för samtal om våld även inom 
mentalvårds- och missbrukartjänsterna. Handböckerna är tillgängliga på nätet.

• Hur hjälper jag mitt barn? Handbok för föräldrar med psykiska problem. 
(Solantaus 2002.)

• Hur tar jag hand om mina barn? En handbok för föräldrar som oroar sig för 
sitt alkohol- eller drogbruk. (Solantaus 2010.)

• Vad är det med våra föräldrar? En handbok för barn och ungdomar som har 
en mamma eller pappa, som har psykiska problem. (Solantaus 2005.)

Lagstiftningssynvinklar
När du arbetar med våldsoffer och -utövare finns det skäl att hålla i åtanke att miss-
handel och sexuellt våld är allvarliga brott i Finlands strafflagstiftning. Det finns ock-
så andra lagar och föreskrifter för våld i nära relationer och förebyggande av sådant (se 
närmare i bilaga 4).

Med misshandel avses att begå fysiskt våld mot någon eller utan att begå sådant våld 
skada någons hälsa, tillfoga honom smärta eller försätta honom i medvetslöshet el-
ler något annat motsvarande tillstånd. I strafflagen fastställs tre gärningsformer av oli-
ka nivå (lindrig, vanlig och grov misshandel). Sexualbrott utgörs av bl.a. våldtäkt och 
sexuellt utnyttjande. Brott som hänför sig till våld i nära relationer kan vara t.ex. hem-
fridsbrott, olaga tvång eller frihetsberövande. Den nya straffbestämmelsen om olaga 
förföljelse i strafflagen trädde i kraft från början av 2014.

• Strafflagen 19.12.1889/39
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En metod som erbjuds av lagstiftningen för att förebygga våld i nära relationer är med-
delande av besöksförbud. Besöksförbud innebär att, för att skydda någons liv, hälsa, 
frihet eller frid, kan en annan person förbjudas att ta kontakt med honom eller hen-
ne. Besöksförbud kan också meddelas då den som skyddas med förbudet och den som 
meddelas förbud bor i samma bostad. Förutsättningarna för att meddela sådant be-
söksförbud inom familjen är snävare än för vanligt besöksförbud.

• Lagen om besöksförbud 4.12.1998/898

Lagstiftningen innehåller också olika bestämmelser om sekretessen och anmälnings-
skyldigheten i anknytning till våld i nära relationer. Om ett minderårigt barn drabbats 
av våld eller om barnets uppväxtförhållanden äventyrar hans eller hennes utveckling 
föreligger en skyldighet att göra en anmälan till barnskyddet. Våld inom familjen är 
alltid ett barnskyddsärende. Alla anställda är därtill skyldiga att göra en anmälan till 
polisen om det finns skäl att misstänka att ett minderårigt barn varit offer för ett sexu-
albrott. Om en anställd får information om en allvarlig våldsam gärning som kan hin-
dras, ska han eller hon anmäla detta till polisen med hot om vite.

• Barnskyddslag 13.4.2007/417
• Strafflagen 19.12.1889/39

TILL SLUT: Är jag en del av problemet eller en del av lösningen?
Tidigare i denna handbok ombads yrkespersoner inom mentalvårds- och missbruks-
arbetet att reflektera över den egna relationen till våld och de egna förfaringssätten för 
att identifiera och stoppa våld. Avsnittet med anvisningar i handboken avslutas med 
ett sammandrag som ger möjlighet att på nytt gå igenom principerna för ett samtal om 
våld och även fundera på egna angreppssätt för att hjälpa våldsoffret. Sammandraget 
visar hur problemet ibland förvärras om man inte ingriper mot våld.
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Frågor att reflektera över: en del av problemet eller en del av lösningen?

EN DEL AV PROBLEMET 

Yrkesmässig makt och yrkesmässigt 
maktutövande 
–>  UTÖKAD FARA 
–>  ALLT SVÅRARE ATT BRYTA SIG LOSS

EN DEL AV LÖSNINGEN

Yrkesmässigt stöd och försvar 
–>  EGENMAKT 

Bryta förtroendet 
– Du intervjuar offret tillsammans med övriga fa-
miljemedlemmar.
– Du gör en anmälan till polisen/myndigheterna 
utan samtycke av klienten eller anmäler ärenden 
som omfattas av anmälningsskyldigheten utan 
information om detta till klienten.

Respektera tilliten i relationen  
– Du ska föra alla samtal på tu man hand, inte då övri-
ga familjemedlemmar är på plats.
– På så sätt tryggar du offrets säkerhet.

Du underskattar eller förringar betydelsen av 
våldet 
–Du tar inte klientens känsla av fara på allvar.
–Du förväntar dig att klienten har en förmåga till 
tolerans t.ex. genom att hänvisa till t.ex. barnen, 
den långa tiden tillsammans eller en sjukdom.

Tro på och bekräfta offrets känslor och 
erfarenheter 
– Lyssna och tro på klienten.
– Ta emot klientens känslor och ge honom eller henne 
en känsla av att han eller hon inte är ensam.
– Många offer har liknande erfarenheter.

Du anklagar offret 
– Du ställer frågor om hur klienten provocerar 
våldet.
– Du betonar att offrets beteende är ett problem: 
”Varför lämnar du inte?  Varför tolererar du det? 
Varför låter du honom eller henne göra så mot 
dig?”

För fram orättvisan 
– Det våld som offret utsatts för är inte hans el-
ler hennes fel.
– Ingen är värd att behandlas våldsamt.

Du respekterar inte offrets självbestämmanderätt 
– Du ”förordnar” äktenskapsskillnad, lugnande 
medel, flytt till ett skyddshem, parterapi eller en 
polisanmälan.
– Du straffar offret om han eller hon inte följer 
anvisningarna.

Respektera offrets självbestämmanderätt 
– Respektera offrets rätt att fatta beslut om det egna 
livet då han eller hon är redo för detta.
– Offret är expert på sitt eget liv.

Du beaktar inte offrets behov av skydd 
– Du identifierar inte den fara som offret befin-
ner sig i.
– Du frågar inte: ”Är det säkert för dig att gå 
hem? Har du någon plats att gå till om situatio-
nen förvärras?”

Hjälp offret att planera säkerhetsåtgärder 
– Hur har klienten tryggat sin säkerhet tidigare, 
fungerar det?
– Har klienten något säkert ställe dit han eller 
hon vid behov kan fly till.

Du ser situationen som normal 
– Du reagerar inte då offret berättar om våld.
– Du godkänner hot som ett normalt beteende i 
en relation.
– En föreställning om att våldet är en följd av att 
offret inte kan anpassa sig efter de rådande nor-
merna.

Hjälp offret att hitta ändamålsenliga tjänster 
– Utred tjänsterna i din kommun.
– Finns det en jourtelefon/ett skyddshem i din 
kommun?

(KÄLLA: Rautava & Perttu 2002.)



69THL ♦ Handbok 37/2014

DEL 3  |  Ibrukatagande av våldskartläggningen och utveckling av tjänsterna

Del 3

DEL 3

IBRUKATAGANDE AV 
VÅLDSKARTLÄGGNINGEN

OCH UTVECKLING AV TJÄNSTERNA

69THL♦ Handbok 37/2014



70 THL ♦ Handbok 37/2014

Hur ingriper jag mot våld i nära relationer?

6 Hur tar man i bruk      
 verksamhetsmodellen?

• Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som be-
rör ett stort antal familjer i Finland.

• Inom mentalvårds- och missbruksarbetet möter de 
anställda såväl offer för som utövare av våld.

• Varje yrkesperson inom social- och hälsovården har 
ansvar att ingripa mot våld i nära relationer.

• Det finns modeller för att kartlägga och ingripa mot våld.
• Modellerna för det våldsförebyggandet arbetet ska tas 

i bruk inom alla social- och hälsovårdstjänster.
• De anställda får och ska prata om våld i nära relatio-

ner. Endast på så sätt kan våld förebyggas.

Minskande av våld, en uppgift för kommunerna
Ansvaret för att förebygga våld i nära relationer och ordna tjänster ligger på kommu-
nen. Beroende på situationen behöver våldsoffren och deras familjer lågtröskeltjäns-
ter, akuta tjänster såsom skyddshemstjänster och krishjälp, specialiserade tjänster in-
om det våldsförebyggande arbetet samt långvarigt stöd och långvarig terapi. Målet är 
att ingripande mot våld i nära relationer i fortsättningen är en del av den normala ser-
viceprocessen inom social- och hälsovården.

I samarbete med för företrädare för Finlands Kommunförbund, länsstyrelserna och 
kommunerna har social- och hälsovårdsministeriet utarbetat rekommendationer om 
förebyggande av våld i nära relationer (SHM 2008). Rekommendationerna är avsedda 
för kommunala beslutsfattare och personalen inom social- och hälsovårdsväsendet till 
stöd för utarbetandet av den lokala och regionala strategierna samt för styrning och 
ledning av verksamheten. Enligt rekommendationerna ska kommunen fastställa en 
instans som ansvarar för det våldsförebyggandet arbetet och arbetsfördelningen mel-
lan de olika förvaltningarna. Även personalen inom social- och hälsovården ska kän-
na till den egna kommunens förfaringssätt i en situation med våld i en nära relation.

Målet om att stärka kunnandet om våld i nära relationer och koordineringen av det vålds-
förebyggande arbetet och utvecklingen av verksamhetsmodellerna i kommunerna ingår 
också i programmet för att minska våldet mot kvinnor, det nationella utvecklingsprogram-
met för social- och hälsovården (Kaste) samt den nationella planen för psykisk hälsa och 
missbruksarbete (Mieli).
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Enligt den utredning som utarbetats 2012 är koordineringen av servicenätverket för våld 
i nära relationer och informationsflödet mellan olika aktörer ett avsevärt problem i kom-
munerna. Servicefältet är ostrukturerat och utspritt, och en klient kan överföras från en 
tjänst till en annan utan att veta hur följande instans fungerar. Det finns också avsevär-
da regionala skillnader i tillgången till tjänster. Utifrån utredningen finns kriscenter i cir-
ka en tredjedel och skyddshem endast i cirka en femtedel av de kommuner som svarade 
på enkäten. En del av kommunerna upphandlar tjänster med avtal om köpta tjänster och 
erbjuder familjerna krisbostäder i stället för skyddshem. Men det nödvändiga stödet och 
styrning till tjänsterna står nödvändigtvis inte alltid till förfogande, även om behovet av 
koordinerat och långvarigt stöd för att återhämta sig från våldets följder och komma ur 
den onda cirkeln av våld är viktigt. Till exempel nämnde respondenterna att det var brist 
på grupper av likställda under tiden i skyddshem, men en väldigt viktig sak ur såväl kli-
enternas som de anställdas synvinkel. (Mäkeläinen m.fl. 2012.)

Rekommendationer om förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen

Strategisk planering Rekommendationerna understryker vikten av strategisk planering. Ar-
betet för att förebygga våld i nära relationer och inom familjen ska vara sys-
tematiskt och ingå i bl.a. den kommunala välfärdsstrategin och säkerhets-
planeringen samt i verksamhetsmodellerna inom social- och hälsovården. 

Verksamhetsmodell Utifrån planerna ska en verksamhetsmodell för att förebygga våld 
utarbetas. Den ska omfatta verksamhet som förebygger problem, låg-
tröskeltjänster, akuta tjänster såsom skyddshemstjänster och krishjälp, 
specialiserade tjänsten inom det våldsförebyggande arbetet samt långva-
rigt stöd och långvarig terapi för människor som traumatiserats av våld. I 
all vård och omsorg inom social- och hälsovården ska man se till att kli-
enterna snabbt får krishjälp och vård för den kris som våldet orsakat.

Personalens 
kunnande

Personalen inom social- och hälsovården ska känna till den eg-
na kommunens förfaringssätt i situationer med våld i nära relatio-
ner eller inom familjen. Att känna till det lokala servicenätet och ett väl 
fungerande samarbete mellan de olika aktörerna är förutsättningar för 
ett effektivt arbete för att förebygga våld. Det ska inte ligga på klientens 
ansvar att leta efter tjänster. Personalen ska ha grundläggande informa-
tion om våld i nära relationer och inom familjen som ett fenomen, våldets 
inverkan på välbefinnandet och hälsan samt bemötandet av våldsoffer. 
Kommunerna ska sörja för att ordna utbildning i frågor som gäller våld i 
nära relationer och inom familjen för social- och hälsovårdspersonalen.

Samarbetsgrupp och 
koordinator

Varje kommun ska ha en samarbetsgrupp för det våldsförebyggan-
de arbetet och en koordinator, som ser till att det tväradministrativa 
och mångprofessionella arbetet fungerar. Koordinatorerna ska utses for-
mellt. Då ges den som sköter uppgiften ett berättigande och befullmäkti-
gande samt resurser av beslutsfattarna och cheferna för att sköta uppgif-
ten. Närmare anvisningar har utarbetats till stöd för det arbete som utförs 
av koordinatorn för förebyggande av våld i nära relationer (THL 2013b).
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De tre faserna för att ta i bruk verksamhetsmodellen
Målet är att systematisk kartläggning av våld i nära relationer tas i bruk i Finland inom 
alla social- och hälsovårdstjänster. På regional och lokal nivå finns det tre förutsätt-
ningar för ett lyckat ibruktagande av systematisk kartläggning av våld i nära relationer: 

1. Beslut och stöd av ledningen: Ett beslut om att utarbeta en verksamhetsmodell 
och att ta i bruk den ska fattas för hela servicesystemet och dess enskilda om-
råden, organisationerna och personalen. 

2. Personalens kunnande: Personalen inom social- och hälsovårdsområdet ska 
erbjudas utbildning i fenomenet våld i nära relationer och praxis för att kart-
lägga och föra våld på tal.

3. Ansvariga instanser och servicekedja: Inom servicesystemet, de enskilda verk-
samhetsområdena och verksamhetsenheterna ska man skapa gemensamma 
spelregler för de ansvariga instanserna och servicekedjorna: hur man ska age-
ra då våld avslöjas. 

I internationella undersökningar framkommer samma förutsättningar för hur man på 
ett lyckat sätt tar i bruk systematisk kartläggning av våld. (se t.ex. O’Campo 2011). Stöd 
av ledningen, effektiva arbetssätt och en kunnig personal har varit viktiga faktorer för 
alla dessa undersökningar. En annan gemensam sak för dessa är att de våldförebyggan-
de tjänster som klienterna behövde efter kartläggningen varit tillgängliga omedelbart.

Utan beslut och stöd av ledningen är det inte möjligt att åstadkomma en permanent 
förändring. På samma sätt är det viktigt att stärka personalens kunnande eftersom våld 
i nära relationer inte nödvändigtvis är bekant från tidigare och kan vara föremål för 
många olika frågor, trösklar och fördomar.

Därtill ska man skapa gemensamma spelregler vilka de instanser är som ska delta i 
hjälparbetet för de olika parterna i våld i nära relationer och om på vilket sätt detta ska 
ske. Primärvården spelar ofta en central roll i ordnandet av såväl akut som långvarigt 
stöd. Tjänster produceras därtill av andra instanser såsom t.ex. församlingar och aktö-
rer inom tredje sektorn. Man ska också komma överens om den instans som ansvarar 
för klientens situation och koordineringen av åtgärderna. Enligt rekommendationerna 
till kommunen är det ofta ändamålsenligt att koncentrera specialkompetensen om det 
våldsförebyggande arbetet till en särskild tjänst, till vilken aktörerna direkt kan hänvi-
sa offer för och utövare av våld utan tidsbokning (SHM 2008).

En förutsättning för att ta i bruk systematisk kartläggning av våld i nära relationer är att 
man tar till sig förfaringssätt som hör till mångprofessionellt samarbete. Fenomenet våld 
kräver att flera myndighetsinstanser deltar, samarbetar och utvecklar ett nätverksarbete. 
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Detta behov understryks särskilt hos våldsutsatta klienter med missbruksproblem eller 
psykiska problem. Metoder som hör till nätverksarbete ställer kunskapen och kunnan-
det hos yrkespersoner inom olika områden till förfogande för alla och följaktligen kan 
arbetet utföras effektivare och med bättre resultat. Samarbetet stärker även de enskilda 
anställdas kunnande och stöder deras arbetshälsa. Det är även möjligt att stöda belas-
tade anställda inom det våldsförebyggande arbetet med interna resurser och arbetssätt. 
Om den anställde inte kan behandla sina tankar, känslor och erfarenheter inom ramen 
för arbetshandledningen eller i arbetsgemenskapen, kan arbete med våld leda till ställ-
företrädande traumatisering och utbrändhet hos hjälparen. (Perttu & Kaselitz 2006.)

Stöd för att skapa en verksamhetsmodell och ordna utbildning finns att få av bl.a. re-
gionförvaltningsverkens och kommunernas kontaktpersoner för våld i nära relationer 
samt av de regionala nyckelutbildarna. Nyckelutbildare i våld i nära relationer är per-
soner som utbildats av THL, vilka har till uppgift att erbjuda utbildning till arbetsge-
menskaperna i det egna området.

Exempel på ibruktagandet i Finland
I samband med VISH-projektet (Violence Intervention in Specialist Health Care, se Ju-
utilainen 2012; Notko m.fl. 2011), som pågick vid Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt 
under åren 2009–2010, utvecklades verksamhetsmodeller för att bekämpa våld i nä-
ra relationer för verksamhetsmiljöer inom den specialiserade sjukvården. Blanketter 
utarbetades för att identifiera erfarenheter av våld i nära relationer och bedöma vård-
behovet. Personalen fick utbildning och anvisningar för att använda dessa. Den kart-
läggningsblankett som används i sjukvårdsdistriktet motsvarar den blankett för kart-
läggning av närståendevåld som presenteras i denna handbok.

Som en del av utvecklingsprojektet inrättades en permanent specialtjänst för det vålds-
förebyggande arbetet inom den specialiserade sjukvården, ett VISH-team, som utgörs 
av arbetspar som består av yrkespersoner inom socialarbete och psykiatri. I verksam-
hetsmodellen bokas vid behov en tid för ett möte med VISH-teamet för våldsoffret i nä-
ra relationer av den skötare som identifierat våld och bedömt vårdbehovet med filter- 
och kartläggningsfrågorna. Teamet har till uppgift att ytterligare kartlägga situationen för 
våldsoffret och hänvisa honom eller henne till fortsatt vård inom den specialiserade sjuk-
vården eller utanför denna. (Juutilainen 2012; Notko m.fl. 2011.)

Redan under den korta undersökningsperioden visade det sig att VISH-verksamhets-
modellen var nödvändig. Patienter från jouren och förlossningsenheten, som annars 
hade blivit utan vård i anknytning till våld i en nära relation, styrdes till den mångpro-
fessionella arbetsgruppen. Vid psykiatriska avdelningen fortsatte behandlingen av er-
farenheter av våld som en del av den psykiatriska vården. (Notko m.fl. 2011.)
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Vid Jorvs sjukhus, som hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, genomför-
des under åren 2011–2013 ett mångprofessionellt utvecklingsprojekt som strävade ef-
ter att sammanställa kunnandet om våldsförebyggande arbete inom organisationen 
och utveckla praxis för detta arbete. Målet var att garantera ett jämlikt bemötande av 
patienter som utsatts för och utövat våld och en behörig och tillräcklig vård vid varje 
verksamhetsställe i sjukhuset. Ett ytterligare mål var att tydliggöra personalens arbe-
te och göra det mer flexibelt. Som ett resultat av utvecklingsarbetet skapades en vård-
modell för patienter som utsatts för eller utövat våld samt en uppdaterad patientan-
visning. Vårdmodellen anger ramen för olika aktörers uppgifter från det att patienten 
kommer till sjukhuset till det att hans eller hennes vård upphör vid sjukhuset. Patien-
tanvisningen erbjuder å sin sida klienten ytterligare information om övriga tjänster 
som står till förfogande. (Lindholm & Sundman 2013.)

Mödra- och barnrådgivningsverksamheten fungerar också som ett bra exempel. In-
om detta område har det funnits rekommendationer för ingripande mot våld i nära 
relationer redan i ett decennium (SHM 2004: Barnrådgivningen som stöd för barnfa-
miljer). Våld i nära relationer och inom familjen ska kartläggas framför allt i samband 
med de omfattande hälsoundersökningarna vid mödra- och barnrådgivningen och 
skolhälsovården (VNA 338/2011; Hakulinen-Viitanen m.fl. 2012; Klemetti & Hakuli-
nen-Viitanen 2013). Projektet RutiiNiksi har också precis avslutats. Dess mål var att på 
riksomfattande nivå sammanställa information om redskap och servicekedjor för att 
identifiera våld vid mödra- och barnrådgivningarna, producera information om funk-
tionsdugliga redskap för att identifiera våld som en del av interventionen, skapa en en-
hetlig praxis för att förebygga våld inom familjen och i parrelationer, utbilda hälso-
vårdspersonalen vid mödra- och barnrådgivningarna i att identifiera och ingripa mot 
våld samt stöda rådgivningsarbetet och barnfamiljernas välbefinnande (se närmare 
http:// blogs.helsinki.fi/rutiiniksi/).
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7 Vad lärde vi oss av erfarenheterna  
 från Päijänne-Tavastland?

I Päijänne-Tavastland testades under 2013–2014 verksamhetsmodellen för systema-
tisk kartläggning av våld i nära relationer under samordning av Institutet för hälsa och 
välfärd. Målet var att stärka kompetensen om våld hos regionens aktörer inom mental-
vårds- och missbruksarbetet, stöda ibruktagandet av verksamhetsmodellerna och red-
skapen för att kartlägga och ingripa mot våld samt att stärka det mångprofessionella 
samarbetet för att hjälpa offer för och utövare av våld.

Fyra enheter inom mentalvårds- och missbruksarbetet deltog i pilotprojektet:

• Tavastlands serviceområde, Lahtis, A-kliniken och kliniken för   
substitutionsbehandling

• Päijänne-Tavastlands centralsjukhus, psykiatriska polikliniken 3,   
utvärderingsarbetsgruppen

• Peruspalvelukeskus Oiva, mentalvårds- och missbrukartjänsterna

• Lahtis stad, mentalvårds- och missbrukartjänsterna, öppenvården

Organisering av arbetet och slutsatser
Pilotprojektet startades med stöd av ledningen för verksamhetsområdet och organi-
sationerna. Detta främjade bl.a. möjligheterna för pilotenheternas anställda att delta i 
projektmötena, testningen av kartläggningsblanketten och rapporteringen av erfaren-
heterna av denna.

Utifrån den preliminära kartläggningen hade alla enheter tidigare ställt frågor om och in-
gripit mot våld i nära relationer. Dock saknades tydliga anvisningar och konkreta arbets-
redskap. Personalen hade inte genomgått systematisk utbildning, och därför hade endast 
några anställda särskilt kunnande om våld i nära relationer. De utbildningar och arbets-
handledningar som ordnades till stöd för projektet var viktiga för dess framgång. Enligt 
de anställdas respons var dessa ett viktigt stöd för att ta i bruk kartläggningen och ändra 
de egna arbetssätten. De gav information, erbjöd arbetsredskap och sänkte tröskeln för 
att ingripa mot våld i nära relationer. Utbildningarna presenteras närmare nedan.

Pilotprojektet genomfördes under en tidsperiod på två månader. Blanketten för kart-
läggning av närståendevåld fylldes i med sammanlagt 299 klienter, av vilka var tredje 
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uppgav att de för tillfället var offer för våld i en nära relation eller led av följderna av ti-
digare våld. Av de anställda insamlades också information om deras erfarenheter av att 
ställa frågor om våld i nära relationer, om användningen av blanketten och om klien-
ternas respons. Erfarenheterna och responsen var nästan helt och hållet av positiv ka-
raktär.

Arbete för att etablera verksamhetsmodellen för att ingripa mot våld utfördes med en-
heterna och regionens övriga aktörer. Samarbetet fördes i huvudsak genom att dra nyt-
ta av det befintliga nätverket för Kompetenscentret inom det sociala området Verso, 
som verkar i Päijänne-Tavastland. En viktig samarbetspartner var Lahden ensi- ja tur-
vakoti ry, vars sakkunniga medverkade i utbildningarna inom ramen för projektet och 
även genomförde de arbetshandledningar som ordnades för pilotenheterna. Målet var 
att de anställda redan i pilotskedet skulle ha tillgång till en tydlig servicekedja såväl in-
om som utanför organisation och ha utsedda ansvariga aktörer för olika situationer.

Projektets korta verksamhetsperiod och den långa tiden för att utveckla arbetet var en 
bidragande orsak till att verksamhetsmodellen för det våldsförebyggande arbetet inte 
kunde etableras inom pilotorganisationerna. Responsen på erfarenheterna av pilotpro-
jektet insamlades först i slutet av projektet. Följaktligen ska beslut om fortsättningen för 
och utvidgat ibruktagande av verksamhetsmodellen fattas inom ramen för organisatio-
nernas eget utvecklingsarbete. Under projekttiden utarbetades också en regional verk-
samhetsplan för våld i nära relationer i Päijänne-Tavastland, vilken slutfördes i decem-
ber 2013. Det mål som sattes upp för planen var att ta i bruk blanketten för kartläggning 
av närståendevåld, som testades inom ramen för projektet samt att utveckla dokumen-
teringen av klientuppgifter och statistikföringen inom området.

Inom ramen för projektet följde man också med den utvärdering av mentalvårds- och 
missbrukartjänsterna som gjordes av Lahtis stad, koncernen för Päijänne-Tavastland 
hälso- och sjukvård (PHSOTEY) och THL och den eventuella sjösättningen av ett pro-
jekt för serviceutveckling, som planerats utifrån denna utvärdering. Detta utvecklings-
arbete startades precis i slutet av projektperioden.

På ett allmänt plan visade det sig att projektet var för kort för en övergripande utveck-
ling, ibruktagande och etablering av verksamhetsmodellen i organisationen. Detta gäl-
ler åtminstone då initiativet till utvecklingsarbetet kommer utifrån organisationen och 
förutsätter att man tillägnar sig ny information och arbetspraxis.  Det är dock möjligt 
att åstadkomma förändringar och uppnå bra resultat inom alla delområden.

De faktorer som främjade uppnåendet av projektets mål var särskilt:

• befintliga regionala nätverk för mentalvårds- och missbruksarbetet och det 
våldsförebyggandet arbetet samt ett intensivt ömsesidigt samarbete mellan dessa
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• tillgång till specialiserade tjänster och sakkunniga inom det våldsförebyggan-
de arbetet samt

• färdiga mångprofessionella strukturer och arbetspraxis för det våldsförebyg-
gande arbetet (bl.a. MARAK)

• regionalt utvecklingsarbete för att förebygga våld i nära relationer
• beslut av ledningen för området och organisationerna för att börja ett pilot-

projekt
• engagemang till arbetet av de närmaste cheferna och de anställda vid pilo-

tenheterna 
• ordnande av utbildning och arbetshandledning och aktivt deltagande av mål-

gruppen i dessa samt
• interaktiv arbetspraxis inom mentalvårds- och missbruksarbetet
• kännedomen om våld i nära relationer hos klientkretsen
• ett fungerande kartläggningsverktyg
• positiva erfarenheter av pilotprojektet (bl.a. utökad kompetens och expertis 

samt klientrespons)
• ömsesidig växelverkan mellan de anställda och utbyte av erfarenheter.

De faktorer som var ett hinder för att uppnå projektets mål var:

• utvecklingsarbetet inleds utanför organisationerna (avskildhet från övriga 
utvecklingsmål)

• mångfald i servicesystemets arbetspraxis och gränssnitt
• brist på specialkompetens i våld och arbetspraxis inom organisationerna
• arbetet för att förebygga våld i nära relationer är påfrestande
• den långa tiden för att ta till sig ny arbetspraxis
• korta pilot- och uppföljningsperioder
• tidspressen på de anställda och samordningen av olika synvinklar
• en klientkrets med många former av problem.

Närmare information om utbildningarna
Allmän utbildning
Ett allmänt utbildningsevenemang för aktörer inom mentalvårds- och missbruksar-
betet ordnades i Päijänne-Tavastland 10.9.2013. Temat ingripande mot våld i nära re-
lationer behandlades ur såväl mentalvårds- och missbrukartjänsternas som yrkesper-
sonernas synvinkel. Sakkunniga inom det våldsförebyggande arbetet talade under 
seminariet. Sammanlagt 150 aktörer inom området deltog i utbildningen.
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I responsen på utbildningen berömdes de sakkunniga och mångsidiga anförandena 
och framför allt de synvinklar som lades fram av erfarenhetsexperter och yrkesperso-
ner. Utbildningsinnehållet motsvarade förväntningarna och bedömdes vara till nytta 
på ett allmänt plan.

Processutbildning till pilotenheterna
I samarbete med Lahden ensi- ja turvakoti ry ordnades därtill två processutbildningse-
venemang till de anställda som deltog i pilotprojektet. Den första av utbildningarna be-
handlade kartläggningsredskapet och temat att föra våld på tal. Den andra utbildning-
en fokuserade å sin sida på frågor som gällde planering av åtgärder, samarbetet och det 
praktiska genomförandet av pilotprojektet. Bägge utbildningar hade cirka 35 deltagare.

Den första processutbildningen: Fråga och lyssna
17.10.2013 kl. 12–15 (Lahden Aikuiskoulutuskeskus)

• de anställdas eget förhållande till säkerhet och våld
• orsaker till och särdrag för våld i nära relationer
• arbetsredskap för kartläggning och identifiering (blanketten för screening 

och kartläggning av närståendevåld)
• för våld i nära relationer på tal.

Den andra processutbildningen: Känn till och agera
28.10.2013 kl. 12–15 (Lahden Aikuiskoulutuskeskus)

• aktörer, åtgärder och samarbetet inom arbetet för att bekämpa våld i nära re-
lationer

• modellen för riskbedömning av allvarligt våld (MARAK)
• andra verktyg
• det praktiska genomförandet av pilotprojektet.

Processutbildningarna var föremål för god respons av deltagarna vad gäller innehål-
let, nyttan och arrangemanget. Gruppuppgifterna och debatterna sågs delvis som ar-
betsamma men också som nyttiga. En del önskade fler föreläsningar, medan andra å 
sin sida önskade fler praktiska övningar och anvisningar. Också utbildarna fick beröm 
bl.a. för deras avslappnade approach och för att svåra frågor behandlades konstruktivt. 

Arbetshandledning
Därtill erbjöds pilotenheterna möjlighet att delta i arbetshandlendingsgrupper två 
gånger. Tre enheter meddelade om sin vilja att delta i arbetshandledningen och sam-
manlagt ordnades fem sådana. Vid handledningstillfällerna diskuterades bl.a. frågor 
som gäller att föra våld i nära relationer på tal och användingen av blanketten för kart-
läggning och eventuella andra klientsituationer som väckt tankar.
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Genomförandet och resultaten av piloteringen
Piloteringen varade i två månader (1.11–31.12.2013) och bestod av fyra faser: 

1. Systematisk kartläggning av våld i nära relationer
I de anvisningar som gavs till pilotenheterna uppmanades de anställda att ställa frågor 
om våld i nära relationer av klienterna som en del av kartläggningen av den grundläg-
gande situationen. Frågorna skulle ställas utifrån blanketten för kartläggning av när-
ståendevåld. Därtill uppmuntrades de anställda att ta upp ärendet på nytt vid senare 
besök och vid behov även kartlägga hjälpbehovet hos utövare av våld i nära relationer. 
Kartläggningarna gjordes i huvudsak med nya klienter, men beroende på enheten och 
omsättningen i klientkretsen även med tidigare klienter. 

2. Akuta åtgärder
I anvisningarna uppmanades de anställda att använda blanketten för kartläggning av 
våld i nära relationer till stöd för bedömningen av den hjälp som våldsoffret behöv-
de. Det viktigaste var att bedöma hur farlig situationen var för våldsoffret och barnen, 
vilket skulle göras utan dröjsmål, och att vidta akuta åtgärder: en personlig säkerhets-
plan, hänvisning till en läkare och en barnskyddsanmälan.

3. Övriga åtgärder
Även vikten av de övriga åtgärder som nämns på blanketten underströks och det kon-
staterades att de kan vidtas antingen av pilotenheterna eller i samarbete med övriga ak-
törer. I samband med processutbildningarna gjordes en närmare genomgång av övriga 
åtgärder. Av dessa presenterades särskilt MARAK-verksamhetsmodellen. 

4. Dokumentering och uppgifter som ska samlas in om piloteringen
• Dokumenteringen  och insamlingen av uppgifter inom ramen för pilotering-

en var uppdelat i tre faser:
• uppgifter för enhetens eget bruk
• uppgifter om de ifyllda kartläggningsblanketterna vilka ska ges till THL
• uppgifter om erfarenheterna av fylla i kartläggningsblanketten vilka ska ges 

till THL

Sammandrag av användningen av blanketterna
Efter piloteringen insamlades av pilotenheterna uppgifter om antalet ifyllda blanket-
ter och antalet klienter som svarade ja på minst två av filterfrågorna på blanketten och 
av vilka de fortsatta frågorna på blanketten skulle ställas. Därtill begärdes information 
om de fortsatta åtgärder som antecknades på blanketten och eventuella klienter som 
vägrade att fylla i blanketten.
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• Under två månader ifylldes blanketten vid fyra enheter för mentalvårds- och 
missbrukartjänster tillsammans med sammanlagt 299 klienter. Av dessa sva-
rade var tredje (101; 34 %) ja på den andra eller tredje frågan på kartlägg-
ningsblanketten. Tre klienter vägrade att fylla i blanketten.

• Av dem som deltog i kartläggningen var två tredjedelar kvinnor och en tred-
jedel män. Sammanlagt 43 procent av kvinnorna och 20 procent av männen 
svarade ja på den andra eller tredje frågan på blanketten. Könet på en del av 
personerna kunde inte utredas i efterskott.

• Bearbetningen av erfarenheterna av våld fortsatte med cirka hälften av per-
sonerna som en del av vården av ett missbruksproblem eller ett psykiskt pro-
blem (sammanlagt 47).

• Övriga åtgärder vidtogs mer sällan. Dessa omfattar bl.a. utarbetande av en 
säkerhetsplan (6 st.), bedömning av säkerhetsrisken (5), hänvisning till läka-
re (3) eller en socialarbetare (3), barnskyddsanmälan (2) samt hänvisning till 
polisen eller Brottsoffermyndigheten (1). Cirka en tredjedel av blanketterna 
omfattade en anteckning om att fortsatta åtgärder inte är nödvändiga (28).

• Enheten lämnade uppgifterna som sammanlagda siffror som omfattade pilo-
teringsperioden. Könet på en del av klienterna var inte känt.

Erfarenheter av att fylla i blanketterna
De anställda vid pilotenheterna fick också frågor om erfarenheterna av att diskute-
ra våld och använda blanketten för kartläggning av närståendevåld. De ombads också 
att utvärdera den systematiska kartläggningens fördelar, olägenheter och effekter med 
tanke på såväl det egna arbetet som klienterna. Cirka hälften (18) av de anställda som 
deltog i pilotprojektet svarade på enkäten. Enkäten utfördes på ett elektroniskt fråge-
formulär (2.1–31.1.2014).

• Enligt de anställdas svar ställdes frågor om våld i nära relationer i de flesta 
fall som en del av den normala preliminära kartläggningen och frågorna om 
mänskliga relationer och familjen. En del övergick till temat genom att berät-
ta om THL:s pilotprojekt. Det var också vanligt att man kombinerade olika 
introduktioner enligt situationen.

• I de flesta fall var det inte nödvändigt att desto mer motivera frågorna om 
våld i nära relationer. I vissa fall utreddes ärendet genom att betona dess vikt 
och dess konsekvenser för klienten eller genom att hänvisa till att det handla-
de om en rutin. 

Inga desto märkvärdigare motiveringar. Idén är att man ska prata om och 
ställa frågor om våld på samma sätt som för alkohol och andra droger o.d.

• De anställda fick också frågor om orsakerna till de situationer där de beslöt 
att låta bli att fråga om våld eller där klienten vägrade att diskutera våld. En 
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del av respondenterna bedömde att klientens situation eller mottagningens 
natur inte var lämplig för att behandla ärendet, ibland fanns det inte tid eller 
så glömde den anställde att ställa frågor om våld. Få klienter vägrade att sva-
ra på frågorna. Av dem som vägrade var en del inte redo att behandla våldet 
och en del ansåg att det inte var nödvändigt.

• De anställda ombads också att uppskatta den tid som de ägnat åt att fylla i 
blanketten. Tiden varierade beroende på om man gick vidare till att ställa 
kartläggningsfrågorna på blanketten. Det tog endast några minuter att stäl-
la enbart filterfrågorna, medan det vanligen tog 15–30 minuter att genomfö-
ra den mer omfattande kartläggningen.

• De anställda ombads att utvärdera sina erfarenheter och könsskillnader i 
samtalen om våld med klienterna. Den största delen sade att det inte fanns 
könsskillnader. En del konstaterade dock att kvinnor oftare pratade om våld, 
mer på eget initiativ och mer öppet. De anställda fick positiv eller neutral re-
spons på frågorna såväl av kvinnorna som männen. Inte en enda anställd rap-
porterade att han eller hon fått negativ respons. En del hade frågat om våld 
endast av kvinnor.

De var för det mesta nöjda då jag ställde frågor och enligt dem fick man 
ställa frågor om våld, och det var också viktigt att ställa frågor.
De som utsatts för våld kände sig lättade då de fick prata om sina erfaren-
heter.

• Den största delen av de anställda ansåg att användningen av blanketten var en 
positiv sak. En del upplevde att själva blanketten inte var nödvändig i arbe-
tet om man på annat sätt behandlar frågorna i samband med samtalet. Någ-
ra anställda kritiserade en del filter- och kartläggningsfrågor för att vara för 
detaljerade. 

Enbart positiva erfarenheter, ett bra verktyg som säkerställer att man stäl-
ler frågor om detta tema med tillräcklig precision.

• Det bedömdes att den systematiska kartläggningen av våld i nära relationer 
var till nytta med tanke på såväl det egna arbetet som klienterna. Vad gäller 
det egna arbetet var blanketten till hjälp för att få en bättre bild av klientens 
situation, den påminde om vikten av att ställa frågor om våld och gav en ru-
tin för detta. Även med tanke på klienterna bedömdes den vara nyttig som 
ett redskap för att både göra en övergripande kartläggning av situationen och 
erbjuda hjälp. 

Det är lättare att börja prata om frågor ställs systematiskt.   
Någon ställer frågor om något som man kanske inte pratat om med någon
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• Det ansågs att kartläggningen inte egentligen var till skada på något sätt. En 
del nämnde dock att tidsbrist ibland var en utmaning, eftersom temat en-
dast var ett tema bland andra. Att öppna samtal om  erfarenheter hos klien-
ten kändes också jobbigt ibland.

• Hälften av respondenterna (9) konstaterade att de fortsätter den systematiska 
kartläggningen av våld i nära relationer åtminstone med varje ny klient. Den 
återstående delen konstaterade att de använder blanketten då de misstänker 
att klienten utsatts för våld i nära relationer (7) eller på annat sätt, t.ex. som 
en del av samtalet.

• Enligt respondenterna utgjordes faktorer som främjar användning av den 
systematiska kartläggningen av att det utvecklades en rutin, att man såg på 
frågan som en av ens egen befattning, faktorer i anknytning till klientens situ-
ation och hjälp för denna situation, att kunskapen ökade, att det fanns ett ar-
betsredskap samt stöd av arbetsgemenskapen. Respondenterna bedömde att 
de faktorer som utgjorde hinder bl.a. var de korta konsultationstiderna och 
att de teman som klienten lyfte fram var primära

Fram till nu har jag ställt frågor om våld av den största delen av alla kli-
enter. Och nu har jag också ett hjälpmedel, dvs. en blankett att ta till vid 
behov.
Den egna tröskeln för att ställa frågor sänktes och säkerhets- och våldste-
man är en del av folks välbefinnande och de hör till helheten.
Jag kan inte ännu helt bedöma om den ”tillgängliga” tiden räcker till för 
blanketten.
Behoven beror på klienten, vanligen finns det tid för att prata om allt som 
man är redo att prata om.

• Den största delen av de anställda bedömde att projektets stödåtgärder varit 
nyttiga med tanke på ibruktagandet av kartläggningen. Som de viktigaste för-
delarna nämndes bl.a. ökad information och bättre färdigheter, förståelse av 
ärendets vikt samt sänkt tröskel för att föra ärendet på tal. Projektets betydel-
se syntes också i att de egna arbetssätten ändrades.

De instanser som arbetar med våld i nära relationer och behandlingspro-
cesserna blev åtminstone delvis mer tydliga.
Ökad medvetenhet, seriösare förhållande till olika former av våld, mer  
mod för att föra våld på tal.
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Stomme för enkäten:

1. Beskriv hur du styrde samtalet till frågor om våld i nära relationer.

2. Beskriv hurudana motiveringar för frågorna om våld i nära relationer du gav till klienten.

3. Om blanketten inte fylldes i: Berätta om orsakerna till att du lät bli att ställa frågor om våld eller 
att fylla i blanketten. Berätta om orsakerna till att klienten lät bli att diskutera frågan eller fyl-
la i blanketten.

4. Hur länge tog det i snitt att fylla i blanketten och diskutera frågan?

5. Beskriv om frågorna och samtalen om våld i nära relationer på något sätt avvek från varandra 
vad gäller kvinnor och män.

6. Respons av klienterna: Hurudan respons fick du om frågorna om våld i nära relationer av kvin-
norna? Hurudan respons fick du om frågorna om våld i nära relationer av männen?

7. Var vissa frågor på blanketten svårare eller besvärligare än övriga frågor?

8. Vad vill du säga om erfarenheterna av blanketten eller frågorna om våld?

9. Vad är din bedömning av nyttan av den systematiska kartläggningen av våld i nära relationer 
(och blanketten): med tanke på ditt arbete/dina klienter?

10. Vilka är de eventuella olägenheterna av den systematiska kartläggningen av våld i nära relatio-
ner (och blanketten): med tanke på ditt arbete/dina klienter?

11. Kommer du att fortsätta den systematiska kartläggningen av våld i nära relationer i ditt arbete?

12. Vilka saker påverkar den fortsatta systematiska kartläggningen i ditt arbete: Vilka saker främjar 
detta? Vilka saker hindrar detta?

13. Hur skulle du allmänt bedöma hur blanketten för kartläggning av närståendevåld fungerar som 
redskap för att diskutera och systematiskt kartlägga våld?

14. Vad har fördelarna med stödåtgärderna varit med tanke på ibruktagandet av kartläggningsblan-
ketten?

15. Har projektet på något sätt ändrat dina arbetssätt, attityder eller tankar?

16. Annan respons, andra frågor och hälsningar till projektaktörer.
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Hur ingriper jag mot våld i nära relationer?

8 Erfarenhetsexperten har ordet

Våld i nära relationer är ett skrämmande och motbjudande tema. Det är så skräckin-
givande att det inte är behagligt, trevligt eller enkelt att prata om det, och så ska det in-
te heller vara. Våld är ett tema inför vilket vi måste godkänna obekvämhet, osäkerhet 
och till och med hjälplöshet, men samtidigt är det ett tema inför vilket vi inte får visa 
likgiltighet och nonchalans.

Våld i nära relationer orsakar i en hög grad ojämlikhet, isolering, ensamhet och mar-
ginalisering. Våld är alltid ett brott mot mänskligheten, även då offret och utövaren är 
missbrukare eller har psykiska problem och även om ingen sett själva våldet. Ofta har 
våld i nära relationer en nära koppling till starka skamkänslor, som är ett hinder för att 
prata, öppna sig samt söka och få hjälp.

Och ändå är det så att ju djärvare var och en av oss vågar prata, fråga, berätta, de-
la information och erbjuda hjälp till våldsoffer, desto kraftigare och tydligare tar vi 
ställning mot våld. Desto säkrare minskas också våldets tystande överkraft och de an-
knutna hoten och rädslorna, som ökar diskrimineringen, ojämlikheten och isolering-
en samt främjar marginalisering. Genom att förfara på ovan angivna sätt kan ni i bäs-
ta fall bryta den onda cirkeln av våld och hjälpa offren och till och med våldsutövaren.

Varje gång ni ställer frågor och är redo att lyssna på och verkligen se ett våldsoffer, 
hjälper ni offret att återta den självbestämmanderätt och beslutsmakt som våldsutöva-
ren stulit av honom eller henne och att ge tillbaka en bit av självförtroendet och mo-
det till den rätta ägaren. Även de gånger då våldsoffret förnekar det våld som han eller 
hon utsatts för, avdramatiserar hotet eller gör humor av sina erfarenheter, så har den 
hjälp som ni erbjuder stor betydelse för offret, även om tacksamhet inte uttrycks mot 
er, kanske tvärtom. Offret kommer dock ihåg era ord, som hjälper honom eller henne 
att bryta sig loss från en våldsam mänsklig relation.

Det faktum att någon, efter att våldet eventuellt redan pågått redan i flera år, till slut 
ser, frågar och är redo att lyssna kan vara en överraskning för offret och till en bör-
jan avskräcka honom eller henne. Det kan avskräcka honom eller henne trots att offret 
sannolikt skrikit sig hes på hjälp inne i sitt huvud och bett och önskat att någon skulle 
se, titta rakt på honom eller henne och se nöden och identifiera lidandet för att erbju-
da hjälp, om ens för en stund. På grund av denna längtan av att tillfälligt få hjälp och 
glömma våldet kan våldsoffret på grund av sin nöd, utmatthet och rädsla ha tagit till 
flaskan, piller, pulver och sprutor i allt större utsträckning.

Våld i nära relationer bidrar till att göra psykiska problem och missbruksproblem kro-
niska och är ett klart hinder för rehabilitering av personer med psykiska problem och 
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missbruksproblem. Det står till och med i vägen för söka och få psykiatrisk och addik-
tionsmedicinsk hjälp. Följaktligen öppnar sig en möjlighet till andra förändringar i li-
vet redan av att man öppnar sig om ett våldsamt förhållande.

Denna handbok erbjuder er läsare en stor mängd expertis, arbetsverktyg och redskap 
för att bemöta och erbjuda hjälp till offer för våld i nära relationer. Enligt mig är de 
förfaringssätt som förs fram och presenteras i denna handbok förfaringssätt som i hög 
grad hörsammar och beaktar offren och samtidigt utgör tydliga råd och en yrkesmäs-
sig stödpelare för er yrkespersoner.

Det har varit en stor glädje och heder för mig att vara en del av denna arbetsgrupp och 
följa yrkespersonerna inom olika områden och deras uppriktiga attityd och arbete för 
att förbättra offrens situation och ställning. Jag kan stolt säga att jag varit delaktig i det-
ta arbete och att jag bidragit med en anspråkslös liten insats i denna arbetsgrupp som 
ett tidigare offer för våld i nära relationer. Tidigare därför att jag inte längre är offer, ut-
an en aktiv aktör i egenskap av utbildad erfarenhetsexpert och grupphandledare i våld 
i nära relationer, tack vare den fördomsfria hjälp som jag en gång i tiden fick, en sådan 
hjälp som denna handbok främjar enligt mig.

Tack för att du läste. Tack för att du ser och påverkar genom att hjälpa. Att läsa den-
na handbok är i sig redan ett ställningstagande och ett uttryck mot alla former av våld.

Esbo, 21.2.2014

Jenny Kaasinen-Wickman 
Utbildad erfarenhetsexpert
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Bilaga 1 Blankett för screening och kartläggning av  
  närståendevåld
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Bilaga 2 Säkerhetsplan
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Bilaga 3 Makt och kontroll-cirkeln

Tvång och hot
• Hotar med att överge eller skada maken  

eller maken
• Hotar med självmord
• Hotar med att göra en barnskyddsanmälan
• Tvingar att lägga ned åtal om våld
• Tvingar till brottsliga gärningar
• Hotar med nekad tillgång till alkohol och  

andra droger, överdos eller polisen

 
Utövaren skrämmer   
partnern
• Skrämmer med uttryck, 

gester, gärningar
• Söndrar föremål
• Förstör egendom
• Misshandlar husdjur
• Leker med vapen, pratar 

om att använda dem

Psykiskt våld
• Bryter ner självkänslan, får offret att 

känna sig dålig
• Förödmjukar, kallar offret vid   

öknamn och förtrycker
• Får offret att tro att han eller hon är 

psykiskt sjuk
• Växlar mellan ömhet och våld
• Utnyttjar den negativa stämpeln på miss-

bruksproblemet och skuldkänslorna samt 
kallar offret vid öknamn

Isolering 
• Kontrollerar vem maken eller makan  

träffar och pratar med samt vart han eller 
hon går och när

• Begränsar rörelsen utanför hemmet
• Rättfärdigar gärningarna med svartsjuka
• Fungerar som langare eller som kontakt till lang-

are och kriminella organisationer, binder off-
ret till sig själv och droggemenskapen med hjälp 
av beroendet

FYSISKT VÅLD SEXUELLT VÅLD
• Koppleri, tvång och frågor om sam-

tycke till prostitution i anknyt-
ning till bruket av alkohol och an-
dra droger

Avdramatisering och förnekande av våldet 
samt skuldsättande
• Förringar våldets betydelse och tar inte den andres 

oro på allvar
• Hävdar att misshandel inte ägt rum
• Överför ansvaret och skulden för misshandeln till 

offret
• Skyller våldet på att han eller hon varit påverkad eller be-

rusad, att offret betett sig dåligt, provocerat eller använ-
der alkohol eller andra droger samt hävdar att offret har 
dåligt minne av händelserna

MAKT
OCH

KONTROLL

(KÄLLOR: Pence & Paymar 1993; de kursiverade Winters 2013)

Ekonomiskt våld
• Hindrar offret från att arbeta
• Orsakar att offret förlorar sitt jobb
• Kontrollerar hushållets ekonomi och  

veckopengen
• Hemlighåller information om familjens  

inkomster
• Skulder, böter, arbetslöshet på grund av bruk av al-

kohol och andra droger och brott

Privilegier och utnyttjande av 
maktställning
• Behandlar maken/makan som  

en tjänare/tjänarinna
• Fattar alla beslut ensam
• Ser sig själv som den enda  

som har rätt att fastställa  
makarnas roll

Användning av barnen som 
våldsredskap
• Använder barnen för att väcka 

skuldkänslor
• Använder barnen som sändebud
• Använder rätten att besöka barnen 

för att hota med våld 
• Hotar med att ta barnen
• Hotar med missfall
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Bilaga 4 Sammandrag av lagstiftningen (1.1.2014)
Brott
Misshandel och sexualbrott är allvarliga brott. Med misshandel avses att begå fysiskt 
våld mot någon eller utan att begå sådant våld skada någons hälsa, tillfoga honom 
smärta eller försätta honom i medvetslöshet eller något annat motsvarande tillstånd. 
I strafflagen fastställs tre gärningsformer av olika nivå (lindrig, vanlig och grov miss-
handel). Med sexualbrott avses bl.a. våldtäkt och sexuellt utnyttjandet. Brott som hän-
för sig till våld i nära relationer kan också vara t.ex. hemfridsbrott, olaga tvång och fri-
hetsberövande. Den nya straffbestämmelsen om olaga förföljelse i strafflagen trädde i 
kraft från början av 2014.

Misshandelsbrott

Misshandel

Strafflagen 21 kap. 5 §

Den som begår fysiskt våld mot någon eller som utan att begå sådant våld skadar någons häl-
sa, tillfogar honom smärta eller försätter honom i medvetslöshet eller något annat motsvaran-
de tillstånd, skall för misshandel dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.

Grov misshandel

Strafflagen 21 kap. 6 §

Om vid misshandel

1) någon tillfogas svår kroppsskada eller en allvarlig sjukdom eller försätts i livshotande läge,

2) brottet begås på ett synnerligen rått eller grymt sätt, eller

3) används skjut- eller eggvapen eller något annat jämförbart livsfarligt hjälpmedel

och brottet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grov misshandel 
dömas till fängelse i minst sex månader och högst tio år.

Försök är straffbart.

Lindrig misshandel

Strafflagen 21 kap. 7 §

Om misshandeln, med hänsyn till att våldet, kränkningen av den kroppsliga integriteten el-
ler den skada som tillfogats offrets hälsa har varit mindre betydande eller med beaktande av 
andra omständigheter vid brottet, bedömd som en helhet är ringa, skall gärningsmannen för 
lindrig misshandel dömas till böter.

Åtalsrätt

Misshandel och grov misshandel är alltid brott som omfattas av allmänt åtal.

Också lindrig misshandel som riktar sig mot närstående, barn och anställda på grund av deras 
arbetsuppgifter omfattas av allmänt åtal, dvs. att polisen i praktiken kan undersöka misshan-
deln och åklagaren kan väcka åtal för brottet utan samtycke eller begäran av målsägande.
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Sexualbrott

Våldtäkt

Strafflagen 20 kap. 1 §

Den som genom våld på person eller med hot om sådant våld tvingar någon till samlag skall 
för våldtäkt dömas till fängelse i minst ett och högst sex år.

För våldtäkt ska också den dömas som genom att utnyttja att någon till följd av medvetslös-
het, sjukdom, handikapp, rädsla eller något annat hjälplöst tillstånd inte kan försvara sig eller 
förmår utforma eller uttrycka sin vilja, har samlag med honom eller henne.

Försök är straffbart.

Grov våldtäkt

Strafflagen 20 kap. 2 §

Om vid våldtäkt

1) någon uppsåtligen tillfogas svår kroppsskada, en allvarlig sjukdom eller försätts i livshotan-
de läge,

2) brottet begås av flera eller genom brottet orsakas synnerligen kännbart psykiskt eller fy-
siskt lidande,

3) brottet begås på ett synnerligen rått, grymt eller förnedrande sätt eller

4) används skjut- eller eggvapen eller något annat livsfarligt hjälpmedel eller annars hotas 
med allvarligt våld

och våldtäkten även bedömd som en helhet är grov, skall gärningsmannen för grov våldtäkt 
dömas till fängelse i minst två och högst tio år

Försök är straffbart.

Tvingande till 
samlag

Strafflagen 20 kap. 3 §

Om en våldtäkt, med hänsyn till att våldet eller hotet har varit ringa eller andra omständigheter 
vid brottet, bedömd som en helhet har begåtts under förmildrande omständigheter, skall gär-
ningsmannen för tvingande till samlag dömas till fängelse i högst tre år.

För tvingande till samlag döms också den som med annat hot än sådant som avses i 1 § 1 
mom. tvingar en annan till samlag.

Försök är straffbart.

Tvingande till 
sexuell handling

Strafflagen 20 kap. 4 §

Den som med våld eller hot tvingar en annan att företa eller underkasta sig någon annan sex-
uell handling än en sådan som avses i 1 § och handlingen väsentligen kränker den andras sex-
uella självbestämmanderätt, skall för tvingande till sexuell handling dömas till böter eller fäng-
else i högst tre år.

För tvingande till sexuell handling ska också den dömas som genom att utnyttja att någon till 
följd av medvetslöshet, sjukdom, handikapp, rädsla eller något annat hjälplöst tillstånd inte 
kan försvara sig eller förmår utforma eller uttrycka sin vilja, förmår honom eller henne att före-
ta en i 1 mom. avsedd sexuell handling eller att underkasta sig en sådan handling och denna 
handling väsentligt kränker hans eller hennes sexuella självbestämmanderätt.

Försök är straffbart.

Sexuellt utnyttjande 

Strafflagen 20 kap. 5 §

Den som genom att utnyttja sin ställning förmår en person som 

1) är under aderton år och i en skola eller annan inrättning står under gärningsmannens be-
stämmanderätt eller övervakning eller i något annat därmed jämförbart underordnat förhållan-
de till gärningsmannen,

2) är under aderton år och vars förmåga att självständigt besluta om sitt sexuella beteende på 
grund av hans eller hennes omognad samt åldersskillnaden mellan parterna är väsentligt sva-
gare än gärningsmannens, genom att grovt missbruka dennas omogenhet,

3) vårdas på ett sjukhus eller en annan inrättning och på grund av sjukdom, handikapp eller 
något annat svaghetstillstånd har en väsentlig nedsatt förmåga att försvara sig, eller

4) är synnerligen beroende av gärningsmannen, som grovt missbrukar beroendeställningen,

till samlag eller att företa eller underkasta sig någon annan sexuell handling som väsentligt 
kränker hans eller hennes sexuella självbestämmanderätt, skall för sexuellt utnyttjande dömas 
till böter eller fängelse i högst fyra år.

Försök är straffbart.
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Sexuellt utnyttjande 
av barn

Strafflagen 20 kap. 6 §

Den som genom beröring eller på något annat sätt utsätter ett barn som är under 16 år för en 
sexuell handling som är ägnad att skada barnets utveckling eller förmår barnet att företa en 
sådan handling, ska för sexuellt utnyttjande av barn dömas till fängelse i minst fyra månader 
och högst fyra år.

För sexuellt utnyttjande av barn döms också den som har samlag med ett barn som inte har 
fyllt 16 år, om inte brottet bedömt som en helhet är grovt på det sätt som avses i 7 § 1 mom. 
För sexuellt utnyttjande av barn döms dessutom den som handlar på ett sätt som avses i 1 
mom. eller ovan i detta moment med ett barn som har fyllt 16 men inte 18 år, om gärnings-
mannen är barnets förälder eller står i en ställning till barnet som motsvarar en förälders och 
bor i samma hushåll som barnet.

Försök är straffbart.

Grovt sexuellt 
utnyttjande av barn

Strafflagen 20 kap. 7 §

Om

1) gärningsmannen har samlag med ett barn som inte har fyllt 16 år eller, i ett fall som avses i 
6 § 2 mom., med ett barn som har fyllt 16 men inte 18 år, eller

2) vid sexuellt utnyttjande av barn

a) brottet begås mot ett barn vars ålder eller utvecklingsnivå är sådan att brottet är ägnat att 
orsaka barnet synnerlig skada,

b) brottet begås på ett synnerligen förödmjukande sätt, eller

c) brottet är ägnat att orsaka barnet synnerlig skada på grund av det speciella förtroende som 
barnet hyser för gärningsmannen eller på grund av att barnet på något annat sätt står i sär-
skilt beroende ställning till gärningsmannen,

och brottet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt sexuellt ut-
nyttjande av barn dömas till fängelse i minst ett och högst tio år.

Försök är straffbart.

Åtalsrätt

Våldtäkt och grov våldtäkt är alltid brott som omfattas av allmänt åtal.

Tvång till samlag eller en sexuell gärning är målsägandebrott, liksom även sexuellt utnyttjan-
de till vissa delar (5 § 1 mom. 4 punkten). I så fall ska offret kräva straff för den misstänkte vid 
polisförhöret.

Sexualbrott mot barn omfattas alltid av allmänt åtal.
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Andra brott i anknytning till våld i nära relationer

Hemfridsbrott

Strafflagen 24 kap. 1 §

Den som obehörigen

1) tränger sig in eller i smyg eller genom att vilseleda någon inträder på en hemfridsskyddad 
plats eller gömmer sig eller stannar kvar på en sådan plats,

2) stör någons hemfrid genom att föra oväsen, kasta föremål eller på något annat motsvarande 
sätt, eller stör någons hemfrid genom att ringa telefonsamtal eller skicka meddelanden till mo-
biltelefon ska för hemfridsbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Brott mot kommuni-
kationsfriden

Strafflagen 24 kap. 
1a §

Den som i syfte att störa skickar meddelanden eller ringer till någon annan upprepade gånger 
så att gärningen är ägnad att orsaka denne betydande störning eller olägenhet, ska för brott 
mot kommunikationsfrid dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Grovt hemfridsbrott

Strafflagen 24 kap. 2 §

Om vid hemfridsbrott

1) gärningsmannen eller en delaktig i syfte att begå gärningen förser sig med ett vapen eller 
något annat redskap som lämpar sig för våld på person, eller om gärningsmannen eller en del-
aktig uppenbart har för avsikt att begå våld på person eller skada egendom, eller

2) brottsoffret på grund av att hotelser framställs eller egendom skadas i samband med brot-
tet eller på grund av gärningsmännens eller de delaktigas antal har grundad anledning att fruk-
ta för sin personliga säkerhet,

och hemfridsbrottet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt hem-
fridsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Frihetsberövande

Strafflagen 25 kap. 1 §

Den som genom att spärra in, fjättra eller bortföra eller på något annat sätt orättmätigt berö-
var någon rörelsefriheten eller isolerar någon från dennes omgivning, skall för frihetsberövan-
de dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Grovt frihets-
berövande

Strafflagen 25 kap. 2 §

Om vid frihetsberövande

1) frihetsförlusten utsträcks över tre dygn,

2) orsakas allvarlig fara för någons liv eller hälsa eller

3) används synnerlig grymhet eller hot om allvarligt våld

och frihetsberövandet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt fri-
hetsberövande dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Olaga hot

Strafflagen 25 kap. 7 §

Den som lyfter vapen mot någon eller på något annat sätt hotar någon med brott under såda-
na omständigheter att den hotade har grundad anledning att frukta för att hans egen eller nå-
gon annans personliga säkerhet eller egendom är i allvarlig fara skall, 

om strängare straff för gärningen inte stadgas på något annat ställe i lag, för olaga hot dömas 
till böter eller fängelse i högst två år.

Olaga förföljelse

Strafflagen 25 kap. 
7 a §

Den som upprepade gånger hotar, följer efter, iakttar, eller kontaktar eller på något annat jäm-
förbart sätt obehörigen förföljer någon annan så att förfarandet är ägnat att skapa rädsla eller 
ångest hos den som förföljs ska, om lika strängt eller strängare straff för gärningen inte före-
skrivs någon annanstans i lag, för olaga förföjelse dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Olaga tvång

Strafflagen 25 kap. 8 §

Den som orättmätigt med våld eller hot tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något 
skall, om strängare straff för gärningen inte stadgas på något annat ställe i lag, för olaga 
tvång dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Åtalsrätt

Hem- och kommunikationsfridsbrott och grovt hemfridsbrott är målsägandebrott, om inte ett 
synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.

Även olaga hot och tvång är målsägandebrott om inte livsfarliga föremål använts i samband 
med gärningen eller om inte ett synnerligen viktigt allmänt intressen kräver att åtal väcks.

Frihetsberövande, grovt frihetsberövande och olaga förföljelse är brott som omfattas av all-
mänt åtal.
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Besöksförbud
Besöksförbud innebär att för att skydda någons liv, hälsa, frihet eller frid kan en annan 
person förbjudas att ta kontakt med honom eller henne. Besöksförbud kan också med-
delas då den som skyddas med förbudet och den som meddelas förbud bor i samma 
bostad. Förutsättningarna för s.k. besöksförbud inom familjen är snävare än för van-
ligt besöksförbud. Besöksförbud meddelas av domstolen. I brådskande fall meddelas 
ett tillfälligt besöksförbud av polisen.

Besöksförbud

Lagen om 
besöksförbud 2 § 1 

Besöksförbud kan meddelas om det finns grundad anledning att anta att den person mot vil-
ken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot den persons liv, hälsa, frihet eller frid som 
känner sig hotad eller på annat sätt allvarligt trakassera denna.

Besöksförbud inom 
familjen

Lagen om 
besöksförbud 
2 § 2 mom.

Besöksförbud avseende gemensam bostad kan meddelas, om den person mot vilken förbudet 
avses gälla genom hotelser, tidigare brott eller annat beteende ger anledning att anta att han 
eller hon sannolikt kommer att begå ett brott mot den persons liv, hälsa eller frihet som kän-
ner sig hotad och ett förbud inte är oskäligt med hänsyn till hur allvarligt det hotande brottet 
är, de i den gemensamma bostaden boende personernas förhållanden och andra omständig-
heter i saken.

Förbudets innehåll

Lagen om 
besöksförbud 3 §

På det sätt som närmare bestäms i avgörandet i ärendet får den som meddelats besöksförbud 
inte träffa den person som förbudet avses skydda eller på annat sätt kontakta denna eller göra 
försök därtill (normalt besöksförbud), om inte något annat följer av 4 mom. Det är likaså för-
bjudet att följa efter och iaktta den person som förbudet avses skydda.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. skall en person som meddelats besöksförbud avseende ge-
mensam bostad avlägsna sig från den gemensamma bostaden, och får inte återvända till den.

Om det finns skäl att anta att ett besöksförbud enligt 1 mom. inte är tillräckligt för att avvär-
ja hotet om brott eller trakasserierna eller att ett besöksförbud enligt 2 mom. inte är tillräckligt 
för att avvärja hotet om brott, kan besöksförbudet utvidgas till att också gälla vistelse i närhe-
ten av den stadigvarande bostaden, fritidsbostaden, arbetsplatsen eller ett med dessa jämför-
bart särskilt angivet ställe där den person vistas som förbudet avses skydda (utvidgat besöks-
förbud).

Besöksförbudet gäller inte kontakter för vilka det finns en saklig grund och som är uppenbart 
nödvändiga.

Giltighet

Lagen om 
besöksförbud 7 §

Besöksförbud kan meddelas för högst ett år. Besöksförbud avseende gemensam bostad kan 
dock meddelas för högst tre månader. Förbudet träder i kraft när tingsrätten träffar avgörande 
om meddelande av besöksförbud Avgörandet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte 
en högre domstol som behandlar ärendet bestämmer något annat.

Förbud kan förnyas. Ett besöksförbud kan förnyas för högst två år. Ett besöksförbud avseen-
de gemensam bostad kan dock förnyas för högst tre månader. Förnyelse kan begäras innan det 
föregående förbudet har upphört att gälla.

Brott mot 
besöksförbud

Strafflagen 16 kap. 
9a §

Den som har meddelats besöksförbud eller tillfälligt besöksförbud och som bryter mot ett i av-
görandet om besöksförbud preciserat förbud skall för brott mot besöksförbud dömas till böter 
eller fängelse i högst ett år.
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Anmälningsskyldighet
Om ett minderårigt barn utsatts för våld eller om barnets uppväxtförhållanden äventy-
rar hans eller hennes utveckling föreligger en skyldighet att göra en anmälan till barns-
kyddet. Våld inom familjen är ett barnskyddsärende. Alla anställda är därtill skyldiga 
att göra en anmälan till polisen om det finns skäl att misstänka att ett minderårigt barn 
varit offer för ett sexualbrott. Om en anställd får information om en allvarlig våldsam 
gärning som kan hindras, ska han eller hon anmäla detta till polisen med hot om vite.

Barnskyddsanmälan

Barnskyddslagen 
5 kap. 25 §

1) De som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag hos social- och hälsovården och 
barndagvården,

2) undervisningsväsendet,

3) ungdomsväsendet,

4) polisväsendet,

5) Brottspåföljdsmyndigheten,

6) brand- och räddningsväsendet,

7) en producent av socialservice, barndagvård eller hälso- och sjukvårdstjänster,

8) en undervisnings- eller utbildningsanordnare,

9) en församling eller något annat religiöst samfund,

10) en förläggning eller flyktingsluss som avses i 3 § i lagen om mottagande av personer som 
söker internationellt skydd (746/2011),

11) en enhet som bedriver nödcentralsverksamhet, eller hos

12) en enhet som ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever eller de som ut-
för motsvarande uppgifter i uppdragsförhållanden eller som självständiga yrkesutövare samt 
alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att utan dröjsmål och trots 
sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kom-
munen, om de i sin uppgift fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och om-
sorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att 
behovet av barnskydd utreds.

Även andra personer än de som avses i 1 mom. kan göra en sådan anmälan, utan hinder av de 
sekretessbestämmelser som eventuellt gäller dem.

De personer som avses i 1 mom. är skyldiga att trots sekretessbestämmelserna göra en anmä-
lan till polisen, när de på grund av omständigheter som de har fått kännedom om i sin uppgift 
har skäl att misstänka att ett barn utsatts för en gärning som är straffbar enligt 20 kap. i straff-
lagen (39/1889).

Oberoende av vad som bestäms i 1 och 3 mom. gäller det som särskilt bestäms eller föreskrivs 
om tystnadsplikten i anslutning till bikt eller annan själavård.

Begäran om 
bedömning av 
barnskyddsbehovet

Barnskyddslagen 5 
kap. 25a §

Den anmälningsskyldighet som avses i 25 § kan utan hinder av sekretessbestämmelserna upp-
fyllas också genom att en begäran om bedömning av barnskyddsbehovet görs tillsammans 
med barnet eller barnets förälder, under förutsättning att

1) begäran görs utan dröjsmål och

2) den person som enligt 25 § 1 mom. är anmälningsskyldig uppger, i samband med begäran, 
vilka omständigheter som lett till att begäran görs.

Föregripande 
barnskyddsanmälan

Barnskyddslagen 
5 kap. 25 c §

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse 
kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet ska de personer som nämns i 25 § 1 mom. 
utan hinder av sekretessbestämmelserna före barnets födelse göra en föregripande barn-
skyddsanmälan.

I brådskande fall ska den jourhavande socialmyndigheten utan dröjsmål bedöma behovet av 
socialservice för dem som är föremål för en föregripande barnskyddsanmälan. Dessutom kan 
en bedömning av vilken socialservice som kommer att behövas omedelbart efter barnets födel-
se göras i samarbete med en socialarbetare inom barnskyddet.

Ett barnskyddsärende och en klientrelation inom barnskyddet inleds efter barnets födelse, i en-
lighet med vad som bestäms i 26 §.
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Barnskydds-
myndigheternas an-
mälningsskyldighet

Barnskyddslagen
5 kap. 25d § 3 mom.

Barnskyddsmyndigheterna ska trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till polisen om 
det finns grundad anledning att misstänka att ett barn i sin uppväxtmiljö utsatts för en gärning 
som är straffbar enligt 21 kap. i strafflagen och för vilken det strängaste föreskrivna straffet är 
fängelse i minst två år.  I 25 § 3 mom. i denna lag föreskrivs om barnskyddsmyndigheternas 
skyldighet att göra en anmälan till polisen om sådana gärningar mot barn som är straffbara 
enligt 20 kap. i strafflagen.

Underlåtenhet att 
anmäla grovt brott

Strafflagen 
15 kap. 10 §

Den som vet att folkmord, förberedelse till folkmord, brott mot mänskligheten, grovt brott mot 
mänskligheten, krigsförbrytelse, grov krigsförbrytelse, tortyr, brott mot förbudet mot kemiska 
vapen, brott mot förbudet mot biologiska vapen, äventyrande av Finlands suveränitet, lands-
förräderi, grovt landsförräderi, spioneri, grovt spioneri, högförräderi, grovt högförräderi, våld-
täkt, grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av barn, mord, dråp, dråp under förmildrande 
omständigheter, grov misshandel, rån, grovt rån, människohandel, grov människohandel, ta-
gande av gisslan, grovt sabotage, grovt äventyrande av andras hälsa, kärnladdningsbrott, kap-
ning, brott enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 3 punkten som begåtts i terroristiskt syfte, grov miljö-
förstöring eller grovt narkotikabrott är på färde, men underlåter att i tid medan brottet ännu 
kan förhindras underrätta myndigheterna eller den som hotas av brottet, ska, om brottet eller 
ett straffbart försök därtill sker, för underlåtenhet att anmäla grovt brott dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader.

Till straff för underlåtenhet att anmäla grovt brott döms dock inte den som för att förhindra 
brottet borde ha angivit make, syskon, släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller den som 
har gemensamt hushåll med honom eller en person som annars är närstående på grund av ett 
med dessa jämförbart personligt förhållande.
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