
SamordningsförbundetSamordningsförbundet

     Är du utsatt för våld i en nära relation?  
I så fall finns det professionellt och medmänskligt stöd och att få hos: 

Brottsofferjouren               0200-21 20 19 

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, dygnet runt

Karlstad kvinnojour  054-18 30 34, www.karlstadskvinnojour.se

Krismottagning för män    054- 18 01 54 krismottagningenforman@karlstad.se

Terrafem   020-52 10 10 (nationell jourtelefon) på mer än 50 språk

Ungarelationer.se       Här finns bl.a. chattfunktion för unga 15-20 år kl 20-22

Unizon.se  08-642 64 01 samlar över 130 kvinno-/tjejjourer

Socialtjänsten Karlstad      Kommunens växel 054- 540 00 00 /socialtjänst   dagtid 

Socialtjänsten Hammarö   Kommunens växel 054- 51 00 00 dagtid 

Socialtjänsten Grums    Reception 0555- 422 82 dagtid 

Socialtjänsten Kristinehamn     Reception 0550–88 400 dagtid 

Socialjouren servar våra fyra kommuner på kvällar och helger  
söndag-torsdag kl 16.30–00.00  
fredag-lördag kl 16.00-01.30       tel. 054-540 54 14, 054-540 50 54   

Vårdcentralerna och Samtalsmottagningen nås via www.1177.se 
Första linjen unga för dig upp till 20 år Grums, Hammarö, Karlstad: 054-61 45 00 
Kristinehamn: 0550- 862 06 

Vid akuta fara: 
Polisen tel. 114 14 
SOS alarm 112  

Du kan också får råd och stöd från handläggare på 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan  
samt hos Samspelet     www.samspelet.se     

Alla har rätt till ett liv utan våld! 

Våld är en handling riktad mot en annan person, 
 som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller 

kränker, och får denna person att göra något mot sin vilja eller 
avstå från något som den vill (P.Isedal) 

Beräkningar visar att våldet år 2018, kostade samhället 31 miljarder förutom 
allt personligt lidande som inte kan mätas i pengar. 



VAD ÄR VÅLD? 
Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila 

handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt från att bli förlöjligad till att utsättas för 
våldtäkt eller allvarliga hot. Det är vanligt att flera sorters våld kombineras av utövaren. 

PSYKISKT VÅLD 
Direkta eller indirekta handlingar i syfte att få den andre att känna sig kränkt, anklagad 
eller underordnad. Här ingår frihetsinskränkningar som kontroll, övervakning, isolering 
samt att bli hindrad från att träffa andra eller att fatta egna beslut.  

FYSISKT VÅLD 
Varje form av oönskad beröring och handling som orsakar fysiska skador och smärtor 
som kan leda till allvarlig kroppsskada. T.ex. knuffad, fasthållen, slagen eller sparkad. 

SEXUELLT VÅLD 
Är maktmissbruk knutet till sexualitet: att tvingas utföra sexuella handlingar och 
påtvingat samlag mot sin vilja, se på pornografi, delta i oönskad filmning/fotografering, 
eller att behöva lugna ner en hotfull situation genom att ha sex.  

EKONOMISKT VÅLD  
Partnern övervakar den andres ekonomi genom att t.ex. kontrollera bankkonto och 
internetkod, ingår avtal eller gör stora inköp utan den andres kännedom. 

MATERIELLT VÅLD 
Våld riktas mot materiella saker i syfte att skrämma för att få sin vilja igenom. 
Tillhörigheter slås sönder eller förstörs för att skapa oro och rädsla 

FÖRSUMMELSE 
Personer, beroende av andra, utsättas i vardagen för vanvård eller försummelse. T.ex. 
undanhållande av medicin, mat eller tillsyn. 

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om hot som begränsar en ung persons 
handlingsutrymme eller rätt att välja partner. 

DIGITALT VÅLD 
Våld som utförs online är t.ex att bilder och filmer, ofta sexuella, sprids mot den andres 
vilja alternativt att hot utges om att detta kommer att ske. 

VÅLD MOT DJUR 
Våld kan vara fysiskt eller psykiskt för att på så sätt skrämma och skapa otrygghet.   
Den utsatte stannar kvar i relationer för att skydda djuren. 

  Källor; Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Värmland 

SAMVERKAN KRING VÅLD 
Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Vi vet att hälsan påverkas 
negativt och att konsekvenser av våldsutsatthet kan visa sig genom bl.a.  

sämre arbetsförmåga och ett sämre psykiskt och fysiskt mående. 
Därför behöver vi gemensamt lyfta frågan i syfte att upptäcka våld. 

Sju samordningsförbund i Sverige, vara Samspelet är ett, deltar i ett Regeringsuppdrag 
med målet att förbättra upptäckten av våld i nära relationer. 

Samspelet innefattar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland 
och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn. 

Våra myndigheter och vården ska också ställa frågor om våld för tidig upptäckt. 

Inom Samspelet ska kvinnor och män, med upplevelser av våld, bemötas på ett 
samordnat och enhetligt sätt. Vi ska ställa frågor för att tidigt upptäcka och 
uppmärksamma om våld förekommer och vi ska slussa till behövliga åtgärder. 

Arbetsförmedlingen 
Att veta om våld förekommer/förekommit är en förutsättning för att kunna hänvisa till 
olika stödåtgärder samt kunna stödja dig på bästa sätt ut mot arbete/studier. 

Försäkringskassan 
Våld i nära relationer påverkar! 
Syftet med att fråga är att kunna hänvisa till olika stödåtgärder samt för att kunna ge dig 
bättre förutsättningar i din rehabilitering med återgång i arbete. 

Hälso- och sjukvården 
Det är viktigt att veta bakgrunden till din ohälsa, därför ställs frågor om våld. 
Här kan Du få rådgivning samt stöd och hjälp att etablera kontakt med rätt instans. 
Samtalsmottagningar finns på flertalet vårdcentraler. Du kan också vända dig till 
Samtalsakuten eller Krismottagning för män.  

Socialtjänsten 
På socialtjänsten uppmärksammas frågan om våld i nära relationer för våldsutsatta och 
våldsutövare. Här kan insatser, som ger skydd och stöd i olika omfattning, beviljas 
utifrån det behov som finns. 
Barnperspektivet beaktas. Det är viktigt att barn som bevittnat eller blivit utsatta för 
våld ska få den hjälp de behöver.  
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