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Till dig som arbetar inom socialtjänsten
DET HÄR ÄR det andra numret av Att arbeta mot våld,

ett magasin som vänder sig till dig som arbetar inom
socialtjänsten.
I juni 2018 fck Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att samordna en särskild satsning för att erbjuda
utbildningsinsatser till socialtjänsten. Uppdraget som
pågår till årsskiftet genomförs i samverkan med Nationellt centrum för kvinnofrid, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna.
Utgångspunkten är de behov som har påtalats i
metoo-upprop från grupperna äldre kvinnor, kvinnor
med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk och
kvinnor i prostitution. Satsningen har samlats under
namnet #upptäckvåldet.

14%

Målet är att höja kunskapsnivån och bidra till att skapa
bästa möjliga förutsättningar i hela landet för att kunna
upptäcka våldet och ge ett professionellt och stödjande
bemötande som utgår från individens behov.
Magasinet är en del i det arbetet. Här har vi samlat
reportage med lärande exempel från olika håll i landet
och vår förhoppning är att reportagen ska fungera som
inspiration och ge tankar och idéer till nya arbetssätt.
Vi vill också lyfta fram det viktiga arbete som utförs runt om i landet för att förbättra situationen för
våldsutsatta kvinnor och deras barn. Med kunskap och
rutiner ökar våra möjligheter att upptäcka våldet. Och
det är det första steget till förändring.

av kvinnorna i NCK:s befolkningsundersökning Våld och
hälsa uppgav att de hade utsatts
för fysiskt våld eller hot om
fysiskt våld av en aktuell eller
tidigare partner.

Avskaffa alla former av våld
mot alla kvinnor och fickor
Delmål 5:2 i FN:s Agenda 2030.
Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs
av världens stats- och regeringschefer
vid FN:s toppmöte i september 2015.

#upptäckvåldet
Kvinnofridslinjen
Du vet väl att du som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete också
kan ringa till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 för att få stöd och råd?
På kvinnofridslinjen.se beställer du informationsmaterial kostnadsfritt.

I juni 2018 beslutade regeringen att avsätta
25 miljoner kronor till ett kunskapslyft för
främst personal inom socialtjänsten. Kunskapslyftet samlas under namnet #upptäckvåldet.
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”Utan kunskap
upptäcks inte våldet”
Uppropen #slutvillkorat och #utanskyddsnät som samlar
berättelser från personer med funktionsvariation och
kvinnor i missbruk och prostitution välkomnar satsningen
på mer kunskap. Företrädarna Denise Cresso-Nydén och
Lotten Sunna efterlyser förståelse för individens behov.

DET HAR GÅTT ETT ÅR sedan uppropen under hashtaggen #metoo började
publiceras i sociala medier hösten
2017. Denise Cresso-Nydén arbetar
som socionom i Göteborg och är en av
initiativtagarna till #slutvillkorat, uppropet som undertecknades av kvinnor
med olika typer av funktionsvariation
och normbrytande funktionalitet. Hon
välkomnar den satsning på utbildning
av personal inom socialtjänsten som nu
görs på uppdrag av regeringen. Men för
att den ska lyckas behövs resurser för
att följa upp våldet – samt systematiska
insatser för att kunskaperna ska nå ut,
poängterar hon.
Denise Cresso-Nydén tycker att det
ofta saknas en förståelse inom socialtjänsten för vad olika typer av funktionsnedsättningar innebär.
– Den kunskapen behövs både
hos LSS-enheten och bland dem som

arbetar med kvinnofrid, säger Denise
Cresso-Nydén.
Lotten Sunna är en av initiativtagarna till #utanskyddsnät som samlade
kvinnor i drogberoende och prostitution.
Hon betonar vikten av att vara ickedömande i kontakten med kvinnorna.
Det är centralt för att kunna bygga upp
förtroende.

Berättar inte allt
– Det fnns exempel på förskräckliga
kommentarer både från personal inom
socialtjänsten och inom psykiatrin. Folk
kan få höra att de ska välja en annan
livsstil eller att de tjänar mer än vad de
själva gör, säger Lotten Sunna.
Det gäller också att förstå hur våldsutsatta kvinnor i drogberoende och i
prostitution kan bete sig. I regel berättar
många inte allt om hur de har det.
– De kan vara rädda för mer våld, för

4
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Lotten Sunna är företrädare för #utanskyddsnät och Denise Cresso-Nydén står bakom #slutvillkorat. Foto: Staffan Claesson

att bli av med barnen eller för att bli av
med sin försörjning, säger hon.
Många vågar helt enkelt inte lita på
att de ska få hjälp.
– För att överleva i missbruk och prostitution behöver man ett hårt skal. Det
kan bli tuffa ord, även när man kommer
in på en akutmottagning. Det är en
tränings- och utbildningsfråga skulle jag
säga, att inte ta det personligt, utan se
att det är en människa i ett stort behov
av hjälp, säger Lotten Sunna.
Personer i drogberoende är inte
alltid mottagliga för hjälp. Snarare än
att kräva att någon ska visa sig motiverad tror Lotten Sunna att det gäller att
socialsekreteraren kan agera snabbt när
det som kallas motivationsfönster dyker
upp. Det uppstår exempelvis när någon
riskerar att bli av med vårdnaden om sitt
barn, sin bostad eller om man tagit en
överdos.

– Jag skulle rekommendera socialsekreterare att ha en plan som är redo
när motivationsfönstret dyker upp.
Också uppfattningen om vem som är
förövare behöver nyanseras till att gälla
fer än enbart partners. Övergreppen
börjar ofta tidigt, både för kvinnor med
intellektuella funktionsnedsättningar
och för kvinnor i missbruk och/eller
prostitution.
– Vår grupp är så utsatt. Man kan
ha varit utsatt för incest, partnervåld,
våld som utövas av myndighetspersoner,
säger Lotten Sunna.

Andra förövare
För kvinnor med funktionsnedsättning
återfnns också taxichaufförer och
personliga assistenter bland gärningsmännen.
– Att äldre män eller män med någon
funktionsnedsättning kan vara förövare

För att överleva i missbruk och prostitution
behöver man ett hårt
skal. Det kan bli tuffa
ord, även när man
kommer in på en
akutmottagning.

Ò
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tror jag många missar, säger
Denise Cresso-Nydén.
Det fnns risker både
med att ha assistenter och
att jobba som assistent,
som de personliga assistenternas egna upprop
#hjälpaintestjälpa visar.
Därför menar #slutvillkorat att assistansbolagen
och assistentsamordnare
är en viktig målgrupp för
utbildningssatsningar.
Ett annat av #slutvillkorats
krav gäller att de taxichaufförer
som utför färdtjänstkörningar ska ha
intyg från belastningsregistret och att
förare som anklagas för sexuella övergrepp blir avstängda under eventuella
utredningar.
– Jag vill se att kommunen eller
regionen tar in det här i upphandlingarna med taxibolagen, säger Denise
Cresso-Nydén.
Socialtjänsten har också behov av
rutiner för att dokumentera det våld
som rapporteras, anser hon.
– Att lägga undan någons mobil eller
nycklar, så att hon inte når den själv.
Att inte hjälpa någon upp ur sängen.
Att inte tolka åt en döv person. Det är
exempel på situationer som skapar en
utsatthet. Den typen av erfarenheter
måste dokumenteras, så att de efter en
polisanmälan kan bli del av kvinnofridsbrottet. Det utgör viktig stödbevisning,
säger Denise Cresso-Nydén.
Lotten Sunna anser att socialtjänsten
bör använda sig av den specialistkompetens som fnns om kvinnor i drogberoende och i prostitution. Men i dag
tycker hon att motsatsen sker på många
håll när metoder och insatser läggs ner
eller omorganiseras.
– Under senare år har den här
gruppen sett hur fungerande insatser
och vård dragits tillbaka, säger Lotten
Sunna.

MER OM / #METOO
I juni 2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen
att samordna en särskild satsning för att erbjuda främst
socialtjänstpersonal utbildning om våld i nära relationer
och mäns våld mot kvinnor.

#metoo
#slutvillkorat
#slådövörattill
#intebättreförr
#intedinhora

Uppdraget som pågår under året genomförs i samverkan
med NCK, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna.
Utgångspunkten har varit de behov som bland annat påtalats i #metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter, och behov kopplade till våld och sexuella
övergrepp mot äldre kvinnor, kvinnor med funktionsvariation, kvinnor i missbruk och kvinnor i prostitution.
#slutvillkorat (kvinnor med funktionsvariation),
#slådövörattill (döva och hörselskadade kvinnor),
#intebättreförr (äldre kvinnor), #utanskyddsnät (kvinnor
i missbruk och prostitution) samt #intedinhora (kvinnor i
prostitution) omfattas av regeringsuppdraget.
En gemensam nationell samling inom ramen för regeringsuppdraget genomförs i december 2018.
Hashtaggen #metoo fick stor spridning i sociala medier
hösten 2017 och är ett globalt upprop mot sexuella
trakasserier och övergrepp.
Under hashtagg #metoo har människor berättat om sina
erfarenheter av sexuella övergrepp.
Det första kollektiva uppropet i Sverige, #tystnadtagning,
kom från 456 kvinnliga skådespelare.

JOHANNA PALMSTRÖM
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Alla kommunanställda
går webbkurs om våld
Trygghet och jämställdhet är prioriterade områden i Norrtälje
kommun. Politikerna har därför beslutat att alla medarbetare
ska ha grundläggande kunskap om våld i nära relation.
BESLUTET OM DEN kommunövergripande satsningen på att ge alla
yrkesverksamma och förtroendevalda
grundläggande kunskap om mäns våld
mot kvinnor och våld i nära relationer
togs vid årsskiftet 2017/18 och sträcker
sig över tre år. Ett steg i satsningen är att
alla verksamheter får en utbildare som
utbildar med webbkurs om våld. Webbkursen har utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid i samverkan med
länsstyrelserna och Socialstyrelsen.
Charlie Lundgren är strateg mot våld
i nära relation på avdelningen Trygg i
Norrtälje kommun på kommunstyrelsekontoret i Norrtälje. Hon är en av elva
anställda som tillsammans arbetar för
ökad trygghet i kommunen. Charlie
Lundgren är också den som utbildar
kolleger till att bli utbildare.
– När vi fck det övergripande beslutet från politikerna blev vi stärkta i vårt
uppdrag att fortsätta utbilda om våld,
säger hon.

Alla anställda
Enligt Charlie Lundgren fnns det ett
engagemang bland politikerna i frågan.
– Trygghet och jämställdhet är
prioriterade områden i kommunen. Att
utbilda med webbkurs om våld är en del
i vårt långsiktiga arbete för att bli Sveriges tryggaste kommun, säger hon.
Alla anställda på kommunstyrelsekontoret, bygg- och miljökontoret, kultur-

Att se och upptäcka
våld är en insats som vi
måste hjälpas åt med.
och fritidskontoret, socialkontoret och
barn- och utbildningskontoret kommer
att gå webbkursen. Det betyder allt från
bibliotekarier, personal på badhus och
friluftsanläggningar, anställda på fritidsgårdar och handläggare i socialtjänsten
till miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

300 första året
Efter det första året har runt 300 av alla
de 2 000 som arbetar inom kommunen
gått utbildningen.
– Att alla går utbildningen, även de
som inte arbetar med omsorgsfrågor, är
viktigt. Det handlar om upptäckt! Att
se och upptäcka våld är en insats som
vi måste hjälpas åt med, säger Charlie
Lundgren.
En av de första som gick kursen
är Kicki Silverbern. Hon arbetar som
skolkurator på en högstadieskola i
Norrtälje.

– Jag har haft nytta av webbkursen i
mitt arbete. I synnerhet har jag insett
att jag måste ställa frågor om våld på
ett fördjupande sätt för att till exempel
förstå vem som är förövare. Jag tycker
att det är självklart att alla i kommunen
ska utbildas, det är jätteviktigt att vi har
samma kunskap, säger Kicki Silverbern.
ELISABET SANDBERG

TIPS FRÅN
NORRTÄLJE KOMMUN
• Koppla mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relation till ett större trygghetsarbete för att betona betydelsen.
• Bilda nätverk med nyckelpersoner
inom myndigheter, ideella organisationer och näringsliv.
• Verka för att frågan ska ha en plats
högt upp i kommunens organisation –
på kommunstyrelsenivå.
• Ge politiker och tjänstemän relevant
information om våldet: förmedla
lägesbild, koppla till forskningen och
ge lösningsförslag.
• Utbilda utbildare som arbetar inom
kommunens olika förvaltningsområden. Utbildningen som görs av kolleger blir då förankrad i medarbetarnas
egna verksamheter.
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Samhällets stöd ska
vara lika bra för alla
Alla som utsätts för våld har rätt att få stöd och
skydd. Det är samhällets ansvar att se till att de får
det, men så är det inte alltid. Länsstyrelserna har
därför tagit fram ett metodstöd som ska stärka
arbetet för ett jämlikt skydd.
DEN FÖRSTA DAGEN som metodstödet
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Intersektionella perspektiv på våld i nära
relationer låg ute på länsstyrelsernas
webbplatser laddades det ner tusen
gånger. Det berättar Frida Darj vid
Länsstyrelsen Skåne som är projektledare.
– Intresset för metodstödet har varit
mycket större än vad vi förväntade oss.
Det svarar mot ett behov som de som
möter våldsutsatta har, säger hon.
Metodstödet har producerats inom
ramen för ett regeringsuppdrag som
syftar till att kvalitetsutveckla arbetet
mot våld i nära relationer. Inför arbetet
med att ta fram materialet samlade

länsstyrelserna medarbetare inom
kommun, landsting och idéburen sektor
för att ta reda på vad som behövdes för
att samhällets stöd och skydd skulle bli
mer jämlikt.
– I samtalen såg vi att ett intersektionellt perspektiv skulle kunna hjälpa
medarbetarna vidare, säger Frida Darj.

Olika maktstrukturer
Det intersektionella perspektivet är ett
verktyg som används för att förstå hur
maktordningar samverkar. Det kan gälla
maktstrukturer utifrån exempelvis kön,
sexualitet, etnicitet, klass och ålder.
Intersektionalitet strävar efter att
uppmärksamma hur våld i nära relationer påverkar människor olika beroende
på hur deras livsvillkor ser ut. Begreppet
gör det också tydligt att maktstrukturer
påverkar samhällets skydd och stöd vid
våldsutsatthet. Målet är att verksamheternas stöd och skydd ska anpassas efter
individen.
– Vi vill lämna synsättet som säger
att det fnns särskilt sårbara grupper
och i stället fokusera på samhällets
ansvar och tala om ett svagt
samhälleligt skydd. Syftet
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”Viktigt att få fundera över
hur jag bemöter stödsökande”

med metodstödet är att rusta verksamheter så att de är lika bra för alla,
säger Frida Darj.
Metodstödet är tänkt som ett
fördjupande material om intersektionalitet och normkritik. Två fktiva fall
beskrivs i materialet för att illustrera
perspektivet mer konkret och skapa
diskussion. Det fnns också metoder
för hur man kan kartlägga och utveckla sin egen verksamhet. Under hösten
2018 gav länsstyrelserna en utbildning
på fyra platser i landet.
– Materialet är som en fortsättningskurs för medarbetare inom
kommun, landsting och ideell sektor.
Många praktiker arbetar redan utifrån
ett intersektionellt perspektiv men
man saknar ofta de teoretiska resonemangen bakom, säger Frida Darj.
ELISABET SANDBERG

TIPS
• Gemensam kunskapsgrund är en
förutsättning för praktiskt arbete.
• Rutiner ökar möjligheten för jämlikt
stöd.
• Normkritik hjälper till för att skapa
ett inkluderande bemötande.
• Sätt våldet i första hand, oberoende
av annan problematik.
• Samverka för effektivare insatser.
Källa: Metodstödet Intersektionella
perspektiv på våld i nära relationer.

– Jag har fått en större förståelse för att individer är
olika genom att använda ett intersektionellt perspektiv. Det säger Sofa Nilsson, socionom på kommunala
Kriscentrum Samtalsmottagning i Malmö, som har gått
Länsstyrelsen Skånes utbildning om intersektionalitet.
TILL SAMTALSMOTTAGNINGEN

kommer unga och vuxna som är utsatta
för våld eller utövar våld. De kommer
antingen på eget initiativ eller hänvisas
via exempelvis en kurator.
– De första frågorna om våldsutsatthet är redan ställda när de kommer
till oss. Men även vi på mottagningen
behöver lära oss mer om bemötande,
säger Sofa Nilsson.
Sofa Nilsson gick utbildningen
tillsammans med kolleger på samtalsmottagningen. Både under och efter
utbildningen har de diskuterat fera
aspekter av den egna verksamheten. Hur
medarbetarna bemöter olika individer är
något som lyfts upp.
– Vi har sedan tidigare med oss att
vi ska se till individens behov men det
är alltid viktigt att påminna sig om sitt
eget bemötande. För hbtq-personer och
för personer med funktionsvariation kan
en närstående vara någon helt annan
än den jag tror vid ett första möte. Det
viktiga är att vi alltid utgår från den som
söker stöd hos oss och inte tar något för
givet, säger Sofa Nilsson.

Vill nå fler
Utbildningen har också fått Sofa Nilsson och hennes kolleger att fundera över
vilka som söker sig till mottagningen.
Den är öppen för alla, men enligt Sofa
Nilsson är det inte alla grupper i Malmö
som kommer.
– Vi borde kunna nå fer. Vad kan vi

Det viktiga är att vi
alltid utgår från den som
söker stöd hos oss och
inte tar något för givet.

göra för att den ska vara tillgänglig för
till exempel invandrargrupper? Vad kan
vi göra för att anpassa oss till olika grupper? Det handlar om små signaler och
vilka ord vi använder när vi informerar
om verksamheten, säger Sofa Nilsson.

Nya begrepp
Under utbildningen togs begreppet
minoritetsstress upp. Det tror Sofa
Nilsson att hon kan ha stor nytta av.
– Det begreppet har vi inte jobbat
med tidigare men det kan hjälpa oss att
få syn på en viss typ av sårbarhet. Om
en person bryter av från normen på något sätt utsätts den för en ”lågfrekvent”
stress. Vad betyder det för individen?
ELISABET SANDBERG
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”Jag har lärt mig
att säga stopp”
– Om någon kommer för nära mig nu sätter jag
upp en hand och säger stopp. Det har jag lärt mig,
säger Jenny Lund Eriksson och håller upp en hand
framför sig. Tillsammans med Sussi Johansson har
hon gått Eskilstuna kommuns VIP-program.

SUSSI JOHANSSON STRÄCKER SIG

Det har hjälpt mig.
Jag blir starkare och
starkare hela tiden.

efter en tidskriftssamlare fylld med
papper som står högst upp i en bokhylla. Hon drar ut ett papper och lägger
det framför sig på bordet. På papperet
fnns en stor cirkel och bredvid den är
det fyra prickar med olika färger. Sussi
Johansson pekar på färgerna.
– Det här är en känslocirkel. Den
brukar vi fylla i på morgonen. Om du
är glad tar du en gul krita och ritar i
cirkeln. Är du rädd använder du grönt,
säger hon.
Sussi Johansson och Jenny Lund
Eriksson har båda gått VIP-programmet för personer med intellektuell och
psykisk funktionsvariation. Två gånger
till och med eftersom de tyckte att det
var så bra. Nu jobbar de på en av kom-

munens dagliga verksamheter med att
sätta samman material till programmet.
Papper ska kopieras och sättas på rätt
plats i pärmar som deltagarna får. Kassar
med kritor, plastmuggar och saxar ska
packas till övningarna.

Lärt sig sätta gränser
Sussi Johansson tyckte att programmet
lärde henne mycket.
– Det har hjälpt mig. Jag blir starkare
och starkare hela tiden. Från början var
jag blyg men nu har jag till och med
föreläst om programmet.
Sussi Johansson stryker sig över sina
överarmar.
– Nu vill jag träna också så att jag blir
stark i armarna och kan försvara mig.
Det viktigaste som Sussi Johansson
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Jenny Lund Eriksson och Sussi Johansson stärktes av VIP-programmet.
Foto: Johan Bokström

och Jenny Lund Eriksson har lärt sig,
säger de, är att sätta gränser. En övning
som de har gjort fera gånger är att stå
vänd med ryggarna mot varandra, först
någon meter isär. Sedan backar de,
närmare och närmare. Sussi Johansson
gillade inte att göra övningen till en
början.
– Man ser inte varandra. Men man
känner. Det är otäckt. Jag var rädd att
den andra personen skulle komma för
nära. Samtidigt brydde jag mig inte om
ifall någon gjorde något mot mig. Jag
mådde inte bra när jag började kursen,
säger hon.
Jenny Lund Eriksson har samma
erfarenhet.
– Jag vågade inte säga nej förut. Nu
sätter jag upp en hand och säger stopp

och jag har fått
lappar som det står
ja och nej på och som
jag använder, säger hon.

Pratade om utsatthet

Je
n
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nd

Sussi Johansson är numera uppmärksam på hur hon agerar gentemot
andra. Det har hänt saker, säger Sussi Johansson. Saker som hon inte har berättat
för någon innan hon gick programmet
och som kom upp när deltagarna tittade
på flmer om våldsutsatthet.
– Det var inte roligt att prata om det
men det hjälpte att få ha enskilda samtal
med gruppledarna på VIP, säger hon.
Sussi Johansson nämner fera situationer med sexuella trakasserier och
försök till utnyttjande: män som vill ha

E ri k

s s o n v is a u r k ä n s l o c ir
rh

a
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.
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kramar, som vill sitta i hennes knä, som
vill att hon ska följa med hem.
– Jag blir rädd för vissa personer men
jag blir modigare och modigare. Nu
säger jag nej till dem som vill sitta i mitt
knä. De kan få ta min hand men inte
mer. Om de inte lyssnar går jag därifrån.
ELISABET SANDBERG

Ò
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Kunskap för att
minska våldsutsatthet
En deltagare skaffade bankkort. En annan bytte god
man, och fera tog sig ur dåliga relationer. Det är några
av resultaten efter att personer med funktionsnedsättning i Eskilstuna kommun deltagit i VIP-programmet.
Nu visar en utvärdering att det har skapat en positiv
förändring för deltagarna.
VIP, SOM STÅR FÖR Viktig Intressant

Person, är en metod för att arbeta våldsförebyggande med både kvinnor och
män med intellektuella och psykiska
funktionsvariationer. Målet är att minska utsattheten för våld genom stärkt
självkänsla.
– Vårt primära syfte är att alla som
gått kursen ska veta vad våld är och att
det handlar om mer än sparkar och slag.
De ska veta när de själva är utsatta, vart
de ska vända sig men även lite om vad
man inte ska utsätta andra för, säger
Åsa Johansson, utvecklare vid vård och
omsorgsförvaltningen på Eskilstuna
kommun.

Bättre självkänsla
Kursen består av tolv lektioner på två
timmar vardera och fokuserar på olika
budskap och teman. Allt från känslor,
försvar, våld, jag som person, skuld och
skam, makt och maktlöshet, till gränser
och säkerhet.
– Kunskapen stärker deltagarna och
ger dem en bättre självkänsla generellt.
Brukarna lär sig att säga ifrån, att be om
hjälp, att inte bära på skuld, säger Åsa
Johansson.
Gruppledarna har noterat hur
deltagarna växer och förändras, hur de

öppnar upp sig och blir säkrare på sig
själva och vilka de är som personer.
Åsa Johansson berättar om en kvinna
som för första gången i sitt liv vågade
säga ifrån till en anhörig. Kvinnan kom
till henne och var ledsen. Hon berättade att hennes anhörige som vanligt
hade kommenterat hennes vikt på ett
nedlåtande sätt. Kvinnan hade sagt ifrån
men den anhörige hade inte ändrat sitt
beteende.
– Kvinnan var ledsen över att personen inte hade lyssnat. Men det här
var första gången över huvud taget som
hon sa ifrån och det påpekade jag. För
kvinnan var det ett framsteg, säger Åsa
Johansson.

Utvärdering klar
Kommunen har tillsammans med Mälardalens högskola utvärderat programmet.
– Personer med psykisk och intellektuell funktionsvariation är en högriskgrupp när det gäller våldsutsatthet och
det här är det program som fnns, därför
är det viktigt att det görs forskning,
säger Åsa Johansson.
26 brukare har fått göra tre självskattningar vid två olika tillfällen för
att mäta om programmet har lett till
förändring. Skattningarna rör känsla

av sammanhang, psykisk hälsa och
utsatthet för våld och konfikt. Utvärderingen visar att samtliga brukare har
fått en positiv förändring på något av de
tre områdena, störst positiv förändring
har brukarna fått i fråga om känsla av
sammanhang. Resultatet visar också att
utsattheten för våld har minskat.
– I programmet berättar vi om vad
våld är och det händer att brukarna berättar om egna erfarenheter av våld. Vi
har även rutiner för vad vi ska göra när
vi upptäcker våldsutsatthet. Vi upptäcker också dem som använder våld, säger
Åsa Johansson.
EVA NEVELIUS
ELISABET SANDBERG

MER OM /
VIP-PROGRAMMET
VIP är utvecklat av Ewa Fransson
Mannelqvist och Kerstin Kristensen.
Det utgår från Ersta vändpunktens och
Föreningen Bojens stödprogram.
1 maj 2015 tog vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna över programmet
och ansvarar nu för att utbilda nya
gruppledare nationellt samt att utveckla
och utvärdera programmet.
Programmet ges sex gånger per termin,
tre för kvinnor och tre för män.
Under kurstillfällena arbetar deltagarna
med charader, rollspel, bilder och texter
för att till exempel öka kroppsmedvetenheten.
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33 PROCENT av landets kommuner

En av tre
har kartlagt
våldsutsatthet

Knappt hälften
har rutiner för
våldsutsatta äldre

uppgav i Socialstyrelsens öppna jämförelser 2018 att de kartlagt antalet
våldsutsatta vuxna i kommunen under
de senaste två åren.

43 PROCENT av landets kommuner
har rutiner för hur handläggare inom
socialtjänsten ska gå tillväga vid indikation
på att en vuxen utsatts för våld eller
andra övergrepp av närstående inom
äldreomsorgen. Det visar Socialstyrelsens
öppna jämförelser 2018. Vidare uppgav
29 procent av kommunerna att de använder FREDA-kortfrågor för att upptäcka
våldsutsatthet inom äldreomsorgen.

55 PROCENT av landets kommuner

Drygt hälften
har rutiner inom
missbruksvården

har rutiner för hur handläggare inom
socialtjänstens missbruks- och beroendevård ska gå tillväga vid indikation på
att en vuxen utsatts för våld eller andra
övergrepp av närstående. Det visar Socialstyrelsens öppna jämförelser 2018.
I jämförelse med öppna jämförelser
2017 är det en ökning, då var andelen
50 procent.

32 000

användare hade registrerat
sig på webbkursen efter
drygt två år.

Nytt material i kursen
Webbkursen webbkursomvåld.se uppdateras kontinuerligt med nytt material.
Två nya filmer har lagts till i kursen, den ena handlar om sekretess som är en fråga
som berör alla yrkeskategorier och den andra om tandvårdens arbete med att
upptäcka våldsutsatthet. Webbkursen har utvecklats av Nationellt centrum för
kvinnofrid i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Även svenska studier har
indikerat att kvinnor med
funktionsnedsättning utsätts
för våld i en högre omfattning
än kvinnor generellt.
Ur Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, NCK-rapport 2013:1

7%

av svenska män mellan 18 och
65 år har någon gång i sina liv köpt
sexuella tjänster enligt en kartläggning av prostitutionen i Sverige,
uppger Jämställdhetsmyndigheten.

Kvinnors röster i bok
”EFTER ETT ÅR började han slå mig, så nu
har jag gjort allt han vill. Jag har slutat jobba,
slutat träffa mina vännner och familj, slutat
gå utanför lägenheten. Jag sitter bara hemma.
Blir det bra nu?” Citatet kommer från boken
Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen.
Boken samlar röster från kvinnor som utsätts
för våld och som ringt till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. I samband med
att stödtelefonen blev tio år 2017 gavs boken
ut av Nationellt centrum för kvinnofrid.
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”Våld kommer alltid
fram i samtalet”
Kvinnor i missbruk
utsätts ofta för våld. På
Iduns stödboende i
Uppsala fnns engagemang och strategi för att
bryta mönstret.

TILL IDUNS STÖDBOENDE som drivs
av Uppsala kommun kommer kvinnor
från 18 år med missbruksproblematik.
Väldigt ofta är de också utsatta för våld
i sina nära relationer. Tom Palmgren är
behandlingsassistent på Idun och han
utbildar sina kolleger i frågor som rör
mäns våld mot kvinnor.
– Jag utbildar personalen fortlöpande
och vi pratar mycket om det. En stor
andel av kvinnorna som kommer till oss
har varit utsatta för våld, och ofta i nära
relationer. En del tycker att man ska
ställa frågan direkt. Men det viktigaste
för oss är att kvinnan landar och känner
trygghet först. Våld kommer alltid fram
i samtalet.

Två kontaktpersoner
To

är behandlingsassis
tent
lmgren
på
m Pa

on
ss

Det första som händer när en kvinna
kommer till Idun är att ett inskrivningsIdu
n. F
samtal genomförs där hon också får två
oto
:S
taf
fan kontaktpersoner. På Idun fnns ingen
C
psykologkompetens men behandla
e
lingsassistenterna kommer långt
med att bara vara öppna och
lyssna, menar Tom Palmgren.
– Vi lyssnar. Och vi
slussar vidare till Nexus
resurscentrum för hot
och våld vid behov.
Där fnns professionell
hjälp.
Iduns stödboende
har 14 lägenheter.
Kvinnor som kommer

hit har placerats här av socialtjänsten.
De kommer via avgiftning på behandlingshem eller så är Idun ett första steg
på vägen mot drogfrihet.
På stödboendet arbetar två män och
fyra kvinnor på heltid.
– Vi försöker att visa att män kan
vara bra. Många av kvinnorna har inte
träffat någon bra man tidigare, säger
Tom Palmgren.
Han har gått fera utbildningar om
mäns våld mot kvinnor på Nationellt
centrum för kvinnofrid och har ofta
varit en av få män på kurserna.
– Det borde vara fer män som arbetar med detta. Vi måste visa att män
inte tycker att mäns våld mot kvinnor är
okej, säger han.

Många olika problem
Kvinnorna på Idun är mellan 18 och 70
år. Här får de gemensamma måltider
och aktiviteter. De får stödpersoner
med sig i mötet med olika myndigheter.
Främsta syftet med tiden på boendet är
att bli drogfri men det fnns ofta många
olika problem att reda upp. Däribland
våldsutsatthet.
– Kvinnorna ska känna att de kan ta
upp ämnet här och känna sig trygga.
Med tiden berättar de mer och mer. Vi
gör alltid en riskbedömning enligt en
mall med en poängskala. Vi frågar bland
annat om hon har kontakt med den man
som slår henne i dag.
Säkerheten är viktig på Idun. Ytter-
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dörrarna är låsta och ingen släpps in
som inte är igenkänd.
– Ofta berättar kvinnan mer om
sin situation efter någon dag när hon
känner sig trygg. Då får vi även veta om
hon utsätts för hot om våld, säger Tom
Palmgren.
Ett ämne som Tom Palmgren återkommer till i utbildningar av personalen
är normaliseringsprocessen. Kvinnor som
lever med våld tar ofta på sig skulden och
accepterar våldet som normalt.
– Det är viktigt att få kvinnorna att
förstå att de inte gjort något fel. Vi försöker förklara att ett förhållande inte ska
vara våldsamt.
Om kvinnan lever i en relation där
hon utsätts för våld vidtar Idun de åtgärder som behövs för att kvinnan ska känna
sig trygg.
– Är det akut så tar vi tag i det direkt.
Vi kontaktar de myndigheter som behövs
för att se till att kvinnan får den hjälp
som hon behöver.
Allt sker i samråd med kvinnan
eftersom det råder sekretess. Men för att
kunna gå vidare och hjälpa kvinnorna på
längre sikt att leva utan våld måste de
vara fria från missbruket.
– Drogproblematiken kommer alltid
först på Idun. Inget annat fungerar om
man inte är drogfri. Är kvinnan påverkad
av droger blir det svårt att leva ett tryggt
liv, konstaterar Tom Palmgren.

I Kramfors får kvinnor i
missbruk frågor om våld
På alkohol- och drogenheten på socialförvaltningen i Kramfors kommun får alla
klienter frågor om våld.
– VÅR ERFARENHET ÄR att det är
mer vanligt än ovanligt att kvinnor i
missbruk är utsatta för våld. När vi
frågar får vi en helhetsbild av kvinnans livssituation, säger Maria Sundvall, socialsekreterare på enheten.
Alkohol- och drogenheten bildades
för omkring tio år sedan och redan vid
starten beslutade kommunen att frågor om våld skulle ställas på rutin till
alla klienter i utredningsfasen. Sedan
dess har de anställda på kommunen
fått kontinuerlig utbildning om våld.
– Trots utbildningarna upplever vi
att just den här målgruppen hamnar i
skymundan. En del av kvinnorna med
missbruk har ofta inte något nätverk,
de har sällan egen försörjning och
blir sällan inte trodda, säger Maria
Sundvall.

Frågar om våld
Maria Sundvall och hennes kollega på
enheten använder bedömningsverktyget ASI, Addiction Severity Index,
som ger underlag för utredning och
uppföljning. I verktyget fnns en rad

självskattningsfrågor, bland annat om
utsatthet för psykiskt, fysiskt och
sexuellt våld.
– De allra festa svarar på frågorna.
Men det fnns klienter som inte kan
svara på grund av funktionsnedsättning eller för att de är för påverkade,
säger Maria Sundvall.

Försöker hitta lösning
Majoriteten av landets skyddade
boenden tar inte emot kvinnor som är
aktiva i sitt missbruk. Om en klient är
utsatt för våld och missbrukar vidtar
Maria Sundvall en rad åtgärder, bland
annat kopplas kollegerna på enheten
för våld i nära relation in.
– Kvinnor i ett aktivt missbruk
är svåra att placera men vi försöker
att pussla och hitta individanpassade
lösningar. Vi kan lösa det akut med till
exempel jourhem. Det är inte helt lätt
heller att få kvinnan att följa med till
en placering. Ofta har förövaren något
som hon vill ha, till exempel droger.
ELISABET SANDBERG

HANNA WALLSTEN
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Det går att motverka
prostitutionen
När två kartläggningar i Norrland visade på ett stort utbud
av annonser på webben om sex mot ersättning bestämde sig
socialtjänsten och Polisen i Umeå för att satsa mot människohandel och prostitution. Satsningen har redan gett resultat.
ÄR INTE PROSTITUTION något som en-

bart existerar i storstäderna? 2016 och
2017 genomförde de fyra länsstyrelserna
i Norrland två kartläggningar som visade
på ett stort utbud av annonser om sex
mot ersättning på webben. I de större
kommunerna var efterfrågan störst och
allra fest annonser fanns i Umeå.
– För mig har kartläggningar varit
ett bra sätt att visa för politikerna och
myndigheterna att också vi har den här
problematiken, säger Eva Norlin, som
är regionkoordinator i polisregion Nord
i nätverket Nationellt metodstödsteam
mot prostitution och människohandel.
I Umeå bestämde sig politikerna
för att man inte var intresserad av att
vara en kommun där personer säljs för
sexuella ändamål, eller en plats med en
marknad för sexuella tjänster. Men hur
skulle arbetet gå till i praktiken?

Insats mot sexköpare
Efter att polisen i Umeå gjort en stor
insats mot ett fertal sexköpare avsattes
resurser för att arbeta mer systematiskt
med frågorna och tillsammans med
politikerna enades man om att sätta
stopp för prostitution och människohandel – och köp av sexuella tjänster
defnierades som ett av de grövsta
uttrycken för mäns våld mot kvinnor.
– Tidigare har få kommuner gjort en

Tidigare har få
kommuner gjort en
koppling mellan mäns
våld mot kvinnor och
prostitution.

koppling mellan mäns våld mot kvinnor
och prostitution. Det är de senaste åren
frågorna börjat inkluderas, säger Eva
Norlin.
Eva Norlin är likt alla regionkoordinatorer anställd inom socialtjänsten
i respektive kommun. I Umeå, regionens värdkommun, är hon placerad på
Centrum mot våld och som en del av
satsningen där har hon utbildat myndighetsutövande personal inom Polisen,
socialtjänsten och Migrationsverket. Nu
är kompetensen spridd, så att fer kan
identifera fall och ge dem rätt brottsrubricering.

Under det senaste året har ett trettiotal
misstänkta sexköpare lagförts. Polisen
och socialtjänsten samverkar med hotell
och campingplatser, där sexhandeln i
många fall pågår. Målet är att ha koll på
alla annonser på webben om sex mot
ersättning. När en annons upptäcks så
försöker man komma i kontakt med
personen bakom den för att erbjuda
hjälp och eventuellt skydd.

Utsatta för våld
– Vi utgår från att de vi möter sannolikt
är våldsutsatta och kan ha samma behov
som vilket annat brottsoffer som helst
som vi annars möter inom socialtjänsten. I det tänket ingår att det kan fnnas
behov av skyddat boende, samtalskontakt, hjälp i olika myndighetskontakter
och att vara medveten om att det kan
fnnas en hotbild mot personer som
medverkar i en polisutredning.
Under 2018 har socialtjänsten
medverkat vid polisens tillslag för att
kunna erbjuda hjälp och stöd. När det
varit tydligt att det fnns människohandel med i bilden har socialtjänsten ofta
gjort en akut skyddsbedömning. Redan
nu märks det att färre kvinnor reser till
Umeå för att sälja sex.
– Den marknaden är nästan stängd nu.
Det är inte lönsamt för den organiserade
brottsligheten längre, säger Eva Norlin.
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Antalet ärenden som rör
prostitution har ökat
hos socialtjänsten sedan
polisen började göra riktade tillslag. Tidigare har
prostitution kommit fram
i samband med annat,
exempelvis missbruk.
– När någon tackat ja
till hjälp blir det, om det inte
rör människohandel, en ganska
vanlig social utredning. Det kan
handla om stödsamtal, skyddsboende
eller erbjudande om hjälp med annan
problematik, säger Anna-Greta Nilsson,
socialsekreterare i Umeå med lång erfarenhet av att arbeta med våldsfrågor.

Snabba insatser
Anna-Greta Nilsson har, precis som Eva
Norlin, varit med vid några av polisens
tillslag. I många av de ärenden som
öppnas i samband med tillslagen är det
också hon som blir handläggare. Är de

MER OM / REGIONKOORDINATORER
Det operativa nätverket Nationellt
metodstödsteam mot prostitution och
människohandel, NMT, leds av Jämställdhetsmyndigheten.
I nätverket ingår Polisen, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Skatteverket.
Regionkoordinatorerna fungerar som
stöd till Jämställdhetsmyndighetens
nationella uppdrag och finns i de sju
polisregionerna Bergslagen, Stockholm,
Mitt, Nord, Syd, Väst och Öst.
Koordinatorerna är anställda inom
socialtjänsten i respektive kommun och
ska vara en resurs för yrkesverksamma
och ge direkt stöd till utsatta.

Framöver vill hon satsa
mer brottsförebyggande.
– Det fnns mycket
man skulle kunna opinionsbilda kring som rör
efterfrågan.

Goda resultat
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utsatta över 18 år och ansöker om stöd,
aktualiseras de till vuxenenheten där
hon jobbar. Man kan behöva vara snabb,
påpekar hon, och sätta in insatser under
pågående utredning.
– I början efter ett tillslag, kan offren
vara starkt motiverade till förändring, då
ska de få stöd direkt, säger Anna-Greta
Nilsson.
– Jag tycker att man ska se de här
ärendena som akuta.
Ur socialtjänstens perspektiv har
Polisens ändrade prioriteringar, deras
resurser och att det fnns en ansvarig där
haft stor betydelse.
– Det är enkla vägar, man vet vem
man ska ringa, säger Anna-Greta Nilsson.
Hon hoppas att Polisen och socialtjänsten i Umeå får chans att fortsätta
utveckla samarbetet, att det blir en del
av den ordinarie verksamheten framöver.
– Det är givande att arbeta med det
här, för många som får stöd kommer ur
våldet, säger hon.
Trots satsningen har efterfrågan efter
sexköp inte minskat i Umeå. När färre
reser till Umeå för att sälja sex har trycket
ökat på de som bor i området och erbjuder
sex mot ersättning. Även annonseringen
på så kallade ”sugardejtingsidor” har ökat.
– För många unga blir det deras
första prostitutionserfarenhet, säger Eva
Norlin.

I både Umeå och grannkommunen Skellefteå håller man,
precis som Karlstad redan har
gjort, på att ta fram kommunala
handlingsplaner mot människohandel
och prostitution och i socialtjänsten
upprättas för närvarande rutiner.
– Det spelar roll att det fnns kommuner som får goda resultat. Det visar att
det går att motverka det här, säger Eva
Norlin.
Samtidigt efterfrågar hon ytterligare
press på kommunerna och Polisen.
– I regeringens handlingsplan mot
prostitution och människohandel nämns
bara vad som görs i Storstadsregionerna
då det gäller stöd till både de utsatta och
köparna av sexuella tjänster. Vad vill
regeringen att målsättningen ska vara
över hela landet?
En oro för framtiden är vad konsekvenserna blir om inte alla städer prioriterar problemet.
– Vad händer om mellanstora städer
och kommuner pressar tillbaka prostitutionen runt om i landet? Kommer de
som vill köpa sex att resa till storstäderna där det är mindre risk att åka fast då?
Hur kan storstäderna svara på det? Hur
vi i Sverige kan acceptera att detta får
förekomma överhuvudtaget i den
omfattningen det gör 2018 är svårt att
förstå.
JOHANNA PALMSTRÖM

u Så kallad sugardejting innebär oftast
att en äldre man på olika sätt betalar
en oftast yngre kvinna för umgänge och
intimitet.
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Hemtjänsten
stöttas i att
fråga om våld

FOTO: JESPER HAMMARLUND
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I FINSPÅNGS KOMMUN har all personal

Ch
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tin

N
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Även vuxna barn, barnbarn och vårdoch omsorgspersonal kan utöva våld.
Och förutom till exempel slag eller att
någon tvingas utföra sexuella handlingar
mot sin vilja, kan våldet vara ekonomiskt eller bestå i att inte få tillräckligt
med mat, mediciner eller att nekas hjälp

n-

Olika typer av våld

med sin hygien.
För att vårda
och utveckla den
nyvunna kompetensen bygger kommunen
en lokal kunskapsbank.
I den listas de signaler
som personalen bör ge akt
so
n
är
på. Att en kvinna motsätter sig
sa
m
or
fysisk kontakt, om hon isolerar
dn
are
sig, att hennes pengar ständigt är slut
iF
ins
på n
eller att en partner alltid talar i hennes
gs k
omm
un. Fo
och
ställe är några av alla exempel som tas
to: Christian Ekstrand
hur de
upp. Även hemtjänstens brukare komska kunna hänvisa
mer att ha tillgång till informationen i
den äldre rätt.
en broschyr som ska tas fram.
– Om det fnns en strategi och en
Enligt Ann-Christin Nilsson handlar
rutin blir det lättare att fråga, säger
det i fortsättningen om att stötta persoAnn-Christin Nilsson.
nalen i att ställa frågor om våld.
– Det kan vara jobbigt att fråga om
Hemtjänsten först ut
våld och det är ofta där det tar stopp,
säger hon.
Än så länge är hemtjänsten, inkluKunskap om våldet behövs för att
sive biståndsbedömarna, den första
fer ska ställa frågor. Men det är också
arbetsgruppen i kommunen som fått
viktigt att personalen vet vart de ska
utbildningen.
vända sig med den information de får
– Det är viktigt att också biståndsbedömarna är utbildade, eftersom det
är de som fattar beslut om insatser som
utökad hemtjänst eller korttidsboende,
säger Ann-Christin Nilsson.
Nästa steg är att var och en av de
fem hemtjänstgrupperna i Finspångs
kommun ska utse ett ombud som kontinuerligt träffar Ann-Christin Nilsson
för att fördjupa kunskaperna.
– Framöver kommer det även bli ett
utbildningstillfälle per år för nytillkommen personal för att hålla liv i kunskaperna.
An

i hemtjänsten utbildats om mäns våld
mot kvinnor.
Det var i mitten av oktober som det
sista obligatoriska utbildningstillfället
om mäns våld mot kvinnor och våld i
nära relationer för all personal inom
hemtjänsten i Finspång ägde rum.
”Våldet går aldrig i pension” stod det i
inbjudan som Ann-Christin Nilsson,
samordnare för våld i nära relationer i
kommunen, skickade ut.
– De som har stöd och hjälp från
hemtjänsten är på något sätt beroende
av hjälp från andra i den dagliga livsföringen. Det är en utsatt position, säger
Ann-Christin Nilsson.
Det var hemtjänstens chefer som tog
initiativet till utbildningen om våld som
nu blir en del i hemtjänstpersonalens
ordinarie kompetensutveckling. Enligt
Ann-Christin Nilsson är medarbetarna
redan bra på att upptäcka våld som beror på exempelvis demens. Med bredare
kunskap om mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer är förhoppningen
att fer fall där äldre utsätts för våld ska
uppmärksammas.
– De symtom man kan se handlar om
mer än blåmärken och andra typer av
fysiska skador. Förövarna kan också vara
andra än en partner, säger Ann-Christin
Nilsson.

De symtom man kan
se handlar om mer än
blåmärken och andra
typer av fysiska skador.

JOHANNA PALMSTRÖM

Ò
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”Nu kan jag göra
något för den
som är utsatt”
A
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Medarbetare inom hemtjänsten på Gotland vet i dag hur
de ska agera om de misstänker att en brukare är utsatt för
våld. Anette Malmqvist är undersköterska och ställer ofta
frågor om våld.

Det är inte alltid så
lätt, det handlar ju
om att få till ett bra
tillfälle att fråga.

ANETTE MALMQVIST kliver av cykeln
utanför ett ferfamiljshus i den lilla
orten Fårösund på norra Gotland. Det
är tidigt på morgonen och det är tolv
brukare som står på hennes lista i dag.
Anette Malmqvist är undersköterska och
arbetar i hemtjänsten sedan många år
tillbaka. Nu ska en kvinna få hjälp med
att få på sig stödstrumpor. Sedan bär det
iväg till nästa adress.
Det är nu tio år sedan Region Gotland
tog fram en plan för hur de anställda i
hemtjänsten ska agera om de misstänker att någon brukare utsätts för våld.
Kommunen satsade även på att höja
kompetensen hos all personal inom
äldreomsorgen samt på att skapa en
intern struktur för att förbättra stödet
till våldsutsatta äldre och personer

med funktionsnedsättningar.
För Anette Malmqvist betydde det så
kallade Freda-projektet en stor omställning. Numera ställer hon frågor om våld
till dem som hon möter i sitt arbete.
– Vi inom hemtjänsten såg saker som
skedde i hemmen och som vi kände
inte var rätt. Det kunde handla om hur
vi upplevde relationen mellan gifta par
eller att vi såg blåmärken. Men vi visste
aldrig vad vi skulle göra. Vi var handfallna, säger Anette Malmqvist.

Trygg i professionen med kunskap
Med Freda-projektet utbildades personalen och en organisation skapades för
att hantera de kvinnor som utsätts för
våld.
– Tack vare utbildningen förstod jag
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Tantjouren: Det behövs
bättre bemötande
Det våld som äldre kvinnor utsätts för går alltför
ofta under radarn. Tantjouren i Norrköping
försöker hjälpa till när socialtjänsten och andra
myndigheter brister.

Fot
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Ha

a
mm

rlu

nd

att det inte var okej att någon utsattes
för våld och då kunde jag också agera.
Så här i efterhand tycker jag att det
är fruktansvärt att vi bara lämnade
våldsutsatta i sticket, säger Anette
Malmqvist.
När Anette Malmqvist misstänker
att någon är utsatt för våld ställer hon
frågor till brukaren.
– Det är inte alltid så lätt, det handlar ju om att få till ett bra tillfälle att
fråga. Tidigare visste jag inte ens att jag
kunde fråga. Nu ställer jag ofta frågor.
På Gotland fnns särskilt utsedda så
kallade nyckelpersoner som ska kontaktas och som i sin tur kan agera för att
hjälpa brukaren. Det kan handla om
att exempelvis hitta ett nytt boende
eller att ordna ett larm.
– Nu när jag vet hur jag kan hjälpa
brukaren känner jag mig trygg i
mitt arbete. Jag kan se till så att den
som är våldsutsatt kan förändra sin
situation.
ELISABET SANDBERG

ANNMARIE ISACSSON är aktiv i Tantjouren, som är en del av kvinnojouren
i Norrköping.
– Det många behöver är att bli
lyssnade och trodda på, säger hon om
de äldre våldsutsatta kvinnor som
kontaktar Tantjouren.
Utöver våldsutsatta kvinnor hör
även personal i hemtjänsten och hemsjukvården av sig. I samtalen till jouren
vittnar många om att de i kontakten
med socialtjänsten känner sig misstrodda.
– Äldre människor kan ha svårare
att vara konkreta och koncentrerade
när de ska berätta. De upplever att
personer inom socialtjänsten inte har
tid att lyssna på dem och att de inte får
hjälp att hamna hos rätt person, säger
AnnMarie Isacsson.
Utöver samtalsstöd erbjuder
Tantjouren också stöd vid polisanmälningar, rättegångar och myndighetskontakter. Det har visat sig behövas.
AnnMarie Isacsson kan berätta om ett
fertal ärenden där socialtjänsten inte
agerat när oroliga kvinnor tagit upp

våld, eller när hemtjänsten och hemsjukvården larmat om äldre kvinnor
som far illa. Först när också representanter från Tantjouren legat på eller
närvarat vid möten har hjälp ordnats.
Tantjourens erfarenhet är att äldre
våldsutsatta behöver bättre möjligheter till stöd och ett värdigt bemötande.
Kunskap och information är en viktig
pusselbit. Därför föreläser de en hel
del om våld mot äldre kvinnor för
olika personalgrupper i Norrköping.
Men kunskap är inte tillräckligt
enligt AnnMarie Isacsson. För att nå
förändring behövs också mycket tydligare handlingsplaner och ett öppet och
fungerande samarbete mellan olika
funktioner och myndigheter. Även
inom socialtjänsten.
– I dag skjuter många ifrån sig ärenden så att de hamnar på någon annans
bord och då blir inget gjort. Men om
till exempel hemsjukvården larmar
så tycker jag att socialtjänsten måste
agera, säger AnnMarie Isacsson.
JOHANNA PALMSTRÖM

MER OM / TANTJOUREN
Tantjouren är en del av kvinnojouren i Norrköping. De har en jourtelefon och en
mejladress som de fyra aktiva medlemmarna turas om att svara på. De äldre som
söker kontakt erbjuds som ett första steg samtal per telefon eller träffar.
På ett år har Tantjouren ungefär 100 kontakter med utsatta kvinnor, oroliga
anhöriga och vänner samt personal inom hemtjänsten och hemsjukvården som
hör av sig till jouren.
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Vill du veta mer?
Mer kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
hittar du i webbstöd för kommuner som utvecklats i samverkan
mellan länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för
kvinnofrid. Webbstödet är en del av NCK :s kunskapsbank. Gå in
på nck.uu.se/webbstodforkommuner
I webbstödet finns bland annat
• Lärande exempel för kommuner som arbetar mot våld
• Filmer om att ställa frågor om våld
• Grundläggande och fördjupande kunskaper om mäns
våld mot kvinnor
• Mer information om webbkurs om våld
• Utbildningsmaterial från olika myndigheter
• Socialstyrelsens Våld – Handbok om socialtjänstens och
hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer
• FREDA bedömningsmetoder
• Gällande regelverk som reglerar socialtjänstens arbete

Du vet väl om att det
också finns ett metod- och
kompetensstöd för vården?
Webbstöd för vården finns på Nationellt
centrum för kvinnofrids webbplats
nck.uu.se/webbstodforvarden

infogeneratorn.se är ett webbaserat verktyg
som länsstyrelserna har utvecklat. Det hjälper
kommuner med information på olika språk till
personer som utsatts för våld. På webbplatsen
finns anpassad och korrekt information om våld
på 24 olika språk.
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VILL DU HA FLER MAGASIN?
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mot våldta

VÅLDET

Att arbeta
mot våld
TÄCK
TEMA #UPP

Vill du ha fler exemplar av magasinet Att arbeta mot
våld, tema #upptäckvåldet eller det förra numret? Beställ
dem kostnadsfritt via informationsenheten vid Nationellt
centrum för kvinnofrid: info@nck.uu.se

Lärande
exempel från
arbete mot
kommun
ernas
våld i nära
relationer

HEDERSR
VÅLD DIS ELATER AT

KUTER AS
i kommung
rupp i No
rrköping

Webbaserad introduktionskurs
om mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid
och Socialstyrelsen har tagit fram en webbkurs om
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Kursen är kostnadsfri och öppen för alla. Den ger grundläggande
kunskap om våld och om samhällets ansvar med särskilt fokus
på socialtjänstens arbete. Fakta varvas med filmade inslag med
experter och yrkesverksamma från hela landet. Du kan gå kursen
enskilt eller tillsammans med kollegor.

www.webbkursomvåld.se
23

18-0509_NCK_attarbetamotvåld_nr2.indd 23

2018-11-29 09:04

Till dig som arbetar inom socialtjänsten

”Vi vill lyfta fram det viktiga arbete
som utförs runt om i landet för att
förbättra situationen för våldsutsatta
kvinnor och deras barn. ”
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