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INLEDNING

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem och för den som utsätts har våldet 
stor påverkan på den fysiska och psykiska hälsan. Förutom det mänskliga lidande 
som våld innebär för den enskilda så försvåras livssituationen för alla inblandade.  
Våldet har även stora samhällsekonomiska konsekvenser genom exempelvis 
sjukskrivningar och arbetslöshet. Gemensamt för våld i nära relationer är att det 
bottnar i en ojämlik maktrelation där den som utsätts för våld på något sätt är  
beroende av våldsutövaren i exempelvis partnerrelation eller ett släktskap. 

Både kvinnor och män utsätts för våld, men på olika sätt. Dock utsätts män oftast 
för våld av okända män utomhus medan den vanligaste formen av våld mot kvin-
nor utövas i hemmet av en närstående eller bekant man. Att barn och vuxna som 
utsätts för våld i nära relationer upptäcks och får stöd och hjälp är en viktig insats 
för att bryta våldsprocessen. Att utöva våld i en nära relation är ett brott såväl som 
ett socialt problem.1) 

Det sjätte jämställdhetspolitiska målet – Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, inne-
fattar bland annat våld i nära relationer, barn som lever med våld, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det 
här dokumentet fokuserar främst på arbetsgivaransvaret när det gäller våld i nära 
relationer.

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Uppvidinge kommun har tagit fram ett stöd-
dokument med rutiner för agerande då en anställd utsätts för våld i nära relationer. 
Stöddokumentet ska ge chefer och medarbetare grundläggande vägledning vid 
bemötandet av anställda som utsatts för våld, hot och/eller trakasserier i nära rela-
tion. Det är lättare att ställa frågan om våld om det finns tydliga rutiner.

Stöddokumentet innehåller även konkreta råd till den som själv utsatts.

1) Socialstyrelsen. (2016). Våld - handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer. Stockholm: Socialstyrelsen.
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VÅLD I NÄRA RELATION

Begreppet våld i nära relationer är ett övergripande begrepp som omfattar allt  
våld som sker i nära relationer, så väl mot barn som mot kvinnor och män. Med 
våld i nära relationer menas att våldet sker i nära relation, exempelvis av en partner, 
före detta partner men kan också vara barn (minderåriga eller vuxna), syskon eller 
förälder. Begreppet omfattar våld i heterosexuella relationer, våld i samkönade  
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som utsatts för- eller bevitt-
nar våld. Våld i nära relationer är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och 
ett folkhälsoproblem som kan ge allvarliga konsekvenser för den som utsätts.

Våld i nära relationer kan ta sig i många olika uttryck och utgör ofta ett mönster 
av handlingar. Då våldet ofta äger rum i hemmet uppmärksammas det sällan av 
utomstående.2) 

Våldet, hoten och trakasserierna är oftast inte en engångsföreteelse. Det vanliga är 
att våldet är återkommande och att det trappas upp och blir grövre. Det finns även 
en koppling mellan våldsutsatthet och fysisk och psykisk ohälsa.3) 

Vem utsätts för våld i nära relationer
Vem som helst kan drabbas av våld i nära relationer och det är den som utför 
handlingarna som har ansvaret för våldet. Våld i nära relationer kan förekomma i 
alla olika parrelationer. Både män och kvinnor kan vara våldsutövare eller utsatta 
men den vanligaste våldsutövaren är en man och merparten av de utsatta kvinnor 
och barn. 

2) Socialstyrelsen. (2016). Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer. Stockholm: Socialstyrelsen.

3) Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. 
NCK-rapport 2014:1
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DEFINITION AV VÅLD 

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling 
skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin 
vilja eller avstå från något som den vill.4) 

Olika former av våld
Fysiskt våld 
Kan innebära att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar, håller fast  
eller knuffar. Kan också vara örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, sparkar, 
stryptag eller hotar med vapen.

Psykiskt våld 
Kan handla om hot, tvång, trakasserier, glåpord och förföljelse. Den våldsutsatta 
kan också utsättas för kontroll och social isolering. 

Latent våld 
Är en påminnelse eller hot om tidigare våldstillfälle. Har stark koppling till det  
psykiska våldet och försätter den utsatte i samma trauma som vid det tidigare 
våldstillfället.

Sexualiserat våld 
Kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar så som att tvinga den 
utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstympning, sexuella trakas-
serier samt att använda ett sexuellt kränkande språk, övertalning att delta i sexuella 
handlingar som man inte vill vara med på.  

Materiellt våld 
Är exempelvis att förövaren förstör ägodelar, river sönder viktiga papper eller 
foton för den våldsutsatta. 

Ekonomiskt våld 
Handlar om att förövaren kontrollerar ekonomin eller använder partnerns pengar, 
manipulerar eller lurar den utsatte att skriva på papper.

Försummelse 
Kan exempelvis bestå i att den utsatta inte får behövlig hjälp med mat, medicine-
ring eller hygien. Den utsatta kan förvägras hjälp med att komma ur sängen, få för 
lite mat, för mycket eller felaktig medicin.  

Våld riktat mot funktionsnedsättningen 
Menas handlingar som är direkt riktade mot själva funktionsnedsättningen hos den 
våldsutsatta och försvårar en redan utsatt situation. Våldsutövaren kan exempelvis 
flytta undan rullatorn eller ta ut batterierna ur hörapparaten. 

4) Isdal, P. (2002). Meningen med våld. Gothia: Stockholm.
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ATT IDENTIFIERA VÅLD I NÄRA RELATIONER

Våldsutsatta och utövare av våld finns överallt i samhället. Det är viktigt att vara 
uppmärksam på signaler och tecken på våldsutsatthet. 

Att vilja se, vilja veta och att våga ställa frågan är grundläggande för att upp- 
märksamma våldsutsatthet. Det handlar om att kunna lyssna och ta emot den 
våldsutsattas berättelse. 

Att ställa frågan om våldsutsatthet visar även att verksamheten inte accepterar våld 
i nära relationer.5) 

Våld i nära relationer är ofta svårt att upptäcka. En orsak är att våldet sker i hem-
met och att den som är utsatt för våld kan ha svårt att berätta och söka hjälp på 
grund av sin nära relation till våldsutövaren.

Våldet syns väldigt sällan utanpå och de första tecknen på våld i nära relationer är 
ofta kopplat till att den utsatta har svårt att delta aktivt i arbetslivet. När det gäller 
en arbetsplats kan följande, dock inte nödvändigtvis var och en för sig, vara tecken 
på utsatthet för våld:

– upprepad korttidsfrånvaro
– långtidssjukskrivning (utan känd orsak)
– upprepade svårigheter att ändra schema eller byta arbetspass
– upprepade svårigheter att delta i aktiviteter utöver arbetstid
– partnern lämnar och hämtar alltid vid arbetet
– tät telefonkontakt med partnern under arbetspasset
– stort ansvar för hem och partner/barn
– partnern är överbeskyddande och kontrollerande
– avsaknad av umgänge med släkt och vänner
– återkommande smärta som inte orsakas av ett identifierat problem
– ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, ätstörningar/matsmältningsproblem  

eller missbruk

Ovanstående kan tyda på att medarbetaren kan vara utsatt för våld i nära relation. 
Självklart kan dessa tecken och problem istället vara orsakade av andra omständig-
heter, såsom den psykiska arbetsmiljön eller andra svåra situationer i hemmamiljön. 

Det fysiska våldet kan vara svårare att upptäcka. Blåmärken och blessyrer kan döl-
jas med till exempel smink och kläder (långarmade tröjor, stor halsduk, långbyxor, 
med mera). Våldsutövaren vet dessutom ofta var på offrets kropp hen kan slå för 
att skadorna inte ska synas så lätt. Trots detta kan det vara bra att vara uppmärk-
sam på följande:

– om den enskilde har återkommande blåmärken, stickmärken, skärsår,  
brännskador eller bortslitet hår som hen undviker att prata om eller har  
svårt att förklara

– om den enskilde har skador på flera ställen på kroppen

5) Socialstyrelsen. (2016). Våld - handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer. Stockholm: Socialstyrelsen.
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VAD GÄLLER FÖR DIG SOM CHEF?

En arbetsplats ska vara trygg och säker. Hot, våld och trakasserier accepteras inte, 
varken mellan medarbetare eller från övriga som vistas på arbetsplatsen. Inte heller 
i den privata sfären ska någon behöva utsättas för våld. Som chef  är det viktigt att 
du har en helhetssyn på medarbetares arbets- och livssituation samt hälsa. Våld 
i nära relationer sker oftast i hemmet, men påverkar personens mående och ger 
oftast konsekvenser över hela hens livssituation.

En vanlig reaktion vid våld i nära relation är att den drabbade skuldbelägger sig 
själv snarare än våldsutövaren. Det är en del av våldets konsekvenser. Ett bra be-
mötande, där du som chef  verkar för att den drabbade inte ska känna sig misslyckad 
eller skyldig, är därför en förutsättning för att personen ska känna tillit och våga 
berätta om sin utsatthet. 

Det är viktigt att lyssna, fråga och tro på personens berättelse. Tänk inte enbart 
på vilka ord du väljer utan även på hur du uttrycker dig samt vad ditt kroppsspråk 
säger. Människor i kris kan reagera mycket olika, var därför lyhörd för personens 
behov.

Om du som chef  behöver stöd, råd eller vägledning i arbetet med att stötta en 
våldsutsatt medarbetare ska du kontakta din chef  eller HR-avdelning. Du kan också 
ta hjälp av någon aktör som arbetar med frågan.
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VID MISSTANKE OM VÅLDSUTSATTHET

Ta upp dina misstankar med din medarbetare. Ställ frågor – det visar att du bryr 
dig. Givetvis ska du närma dig personen med respekt och lyhördhet. För att få ett 
bättre underlag inför ett sådant samtal kan du skriva ned konkreta händelser eller 
situationer som fått dig att misstänka att medarbetaren kan vara utsatt för våld.

Det är viktigt att du som chef  dokumenterar vad du ser, hör och upplever. Kom 
dock ihåg sekretessen – betrakta din dokumentation som arbetsmaterial, förvara 
det säkert där endast du har tillgång till informationen.

Prata med personen vid ett enskilt samtal till exempel vid medarbetarsamtalet om 
det ligger nära i tid, annars vid annat lämpligt tillfälle (här bedömer du hur akut 
situationen är, men utgångspunkten är att du ska ta upp misstankarna så snart som 
möjligt). Genomför samtalet under arbetstid och välj en lugn plats där ni kan prata 
ostört. Det som brukar fungera är att ställa raka och tydliga frågor.

Grundregeln är att lyssna aktivt och bekräfta medarbetarens känslor och upplevel-
ser och acceptera hens svar. Poängtera att du frågar av omtanke och förbered dig 
så att du kan ta emot och hantera de svar du eventuellt får och på att medarbetaren 
kan känna sig kränkt eller rädd. Var också medveten om att det kan vara svårt för 
en våldsutsatt person att berätta om sin situation.

Om du känner att du inte vill eller vågar ta upp dina misstankar med medarbetare, 
eller om du behöver stöd och vägledning, har du alltid möjlighet att vända dig till 
närmaste chef, HR-avdelningen eller till någon annan du har förtroende för. Det 
viktiga är att du uppmärksammar det du ser och försöker hjälpa och stötta din 
medarbetare.

Hur gå vidare?
Informera din medarbetare om våldets konsekvenser och om vilka möjligheter 
som finns att få hjälp och stöd. Du kan även ge medarbetaren kontaktuppgifter till 
lämplig stöd- eller rådgivningsinstans. Erbjud möjligheter att ta kontakt med stödet 
under arbetstid och att ringa från en arbetstelefon. 

Var tydlig med att personen inte behöver berätta om sin utsatthet för sina kollegor. 
Tänk också på att inte ta upp egna erfarenheter i samtalet och ställ inte frågor eller 
kommentarer som kan uppfattas som att du inte riktigt tror på vad din medarbetare 
berättat.

Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för de som vistas i 
kommunen och socialtjänsten har en särskild skyldighet för de som är utsatta för 
våld. De kan bistå med olika former av stöd, hjälp och insatser. Det kan exempel-
vis handla om stödsamtal, eller om du har behov av skyddat boende. Du kan vara 
behjälplig med att ta kontakt med socialtjänsten om personen så vill.
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Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga samt andra myndigheter inom 
exempelvis hälso- och sjukvården, polis och socialtjänst är skyldiga att anmäla till 
socialtjänsten om det får kännedom om att ett barn på något sätt far illa (14 kap.  
1 § socialtjänstlagen). 

De verksamheter som inte har anmälningsskyldighet bör, enligt 14 kap. 1c § social-
tjänstlagen, vid misstanke om att ett barn far illa anmäla sin oro till socialtjänsten. 
Chef/HR bör därför alltid ställa frågor om det finns barn i familjen. Det är viktigt 
att uppmärksamma de barn som lever med våld så att barnen får det stöd och 
skydd från socialtjänsten som de har rätt till. En sådan anmälningsskyldighet finns 
däremot inte när det gäller vuxna.

Det är inte ett krav eller tvång att polisanmäla, därför ska du inte pressa eller tvinga 
någon till det, men du bör uppmuntra och motivera. Polisanmälan är viktig för att 
polisen ska kunna erbjuda skydd, men också för att förhindra att våldet fortsätter. 

Informera din medarbetare att oavsett om våldet polisanmäls eller inte är det 
viktigt att eventuella skador undersöks och dokumenteras av hälso- och sjukvården 
eftersom de kan ge allvarliga eller långsiktiga hälsoproblem. Om personen vill polis-
anmäla någon gång i framtiden finns då dokumentation som styrker berättelsen.

Vid en eventuell polisanmälan är det viktigt att den anställda erbjuds stöd på  
arbetsplatsen. Stödet kan komma från dig som chef  eller från HR eller företags- 
hälsovård.

Om situationen är akut?
Situationen kan bli akut till exempel om våldsutövaren söker upp din medarbetare 
på arbetsplatsen och är hotfull. Skulle detta ske ska du först se till att medarbeta-
ren sätts i säkerhet någonstans i byggnaden där våldsutövaren inte kan komma åt 
personen. 

Vidta därefter åtgärder beroende på situation; ring polis vid akut fara, ring ambu-
lans om medarbetaren behöver vård. I största möjliga utsträckning ska du inte göra 
någonting utan att den som är utsatt vet om det och har lämnat sitt medgivande.
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VAD GÄLLER FÖR DIG SOM MEDARBETARE?

Alla har ett medmänskligt ansvar för att uppmärksamma signaler om en kollega 
blir utsatt för våld, på arbetet men även i hemmet. Tänk på att prata med per- 
sonen, inte om personen med andra kollegor.

Vid misstanke om våldsutsatthet
Ta upp dina misstankar med din kollega. Var inte rädd för att ställa frågor – det  
visar att du bryr dig. Givetvis ska du närma dig personen med respekt och lyhörd-
het. Som stöd inför samtalet med en kollega som du misstänker är utsatt för våld i 
nära relation kan det vara bra om du dokumenterat händelser och specifika situa-
tioner.

Om du känner att du inte vill eller vågar ta upp dina misstankar med din kollega, 
eller om du behöver stöd och vägledning, har du alltid möjlighet att vända dig till 
din närmaste chef, HR eller till någon annan som du har förtroende för. Det viktiga 
är att du inte blundar för det du ser utan försöker hjälpa och stötta din kollega.

Om situationen är akut
Här gäller samma sak för dig som kollega som för dig som är chef; se sidan 7 – 
Vad gäller för dig som är chef ?
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ATT STÄLLA FRÅGAN OM VÅLD – VÅLDSUTSATTHET

När du som chef  eller medarbetare misstänker att en medarbetare är utsatt för 
våld i nära relation bör du tala med personen så snart som möjligt. När frågor om 
våld ska ställas är det viktigt hur och under vilka omständigheter frågan ställs. Det 
är också viktigt att tänka på att många som utsätts för våld inte ser sig själva som 
våldsutsatta och tänker kanske inte på våldet som misshandel, övergrepp eller våld-
täkt. När man ställer frågor om våld är det därför viktigt att använda konkreta ord 
så som exempelvis ”slag” och ”knuffar”. Det är också viktigt att ha fokus på den 
våldsutsattas egen upplevelse genom att använda uttryck som ”blivit rädd”, ”varit 
med om något obehagligt”, ”gjort dig illa”.6) 

Alla människor är unika och i mötet med våldsutsatta personer är det viktigt att 
inte generalisera och att vara lyhörd för individens behov. Rädsla och känslor av 
skuld och skam kan göra det svårt för personen att vända sig till utomstående för 
att berätta om våldet. Du kan inleda med att tala om att du har uppmärksammat att 
din medarbetare verkar vara orolig, särskilt trött, nedstämd eller inte mår bra.  
Det vill säga förklara vad som skapat din oro och misstänksamhet. 

Du kan därefter följa upp med följande fråga:

– Har du under den senaste tiden varit utsatt för något som fått dig att känna  
dig rädd, orolig eller kränkt?

Därefter, och beroende på vilket svar du fått, kan du gå vidare i samtalet med till 
exempel följande frågor:

– Bor du eller har du bott tillsammans med någon?
– Har någon behandlat dig fysiskt eller psykiskt illa på arbetet eller hemma?
– Har du blivit hotad eller trakasserad?
– Har du blivit slagen, sparkad, knuffad eller på annat sätt skadats av någon?
– Vad skulle du vilja att jag gör nu, när jag vet om det?

Det kan vara smärtsamt att redogöra för våldsamma händelser och därför är det 
viktigt att samtala om det på ett respektfullt sätt och ha gott om tid avsatt för sam-
talet. Berätta vad du kan göra, vilket stöd din medarbetare kan få av dig, vad som 
gäller och att du inte kan göra något mot hens vilja.

Om personen berättar att hen är utsatt för våld ge stöd och informera om hens 
rättigheter och uppmuntra att ta kontakt med socialtjänsten eller en ideell verksam-
het som arbetar med våld i nära relationer. Var noga med att inte skuldbelägga och 
ifrågasätta. Det är viktigt att du avslutningsvis bestämmer tid för nytt möte med 
personen för att följa upp.

6) Socialstyrelsen. (2016). Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i 
nära relationer. Stockholm: Socialstyrelsen.
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BARN SOM LEVER MED VÅLD

Barns rätt till en uppväxt utan våld skrevs av FN redan 1989 i Barnkonventionen. 
I barnkonventionen betonas statens ansvar att vidta åtgärder för att skydda varje 
barn mot alla typer av fysiskt och psykiskt våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande. 
Sverige skrev under Barnkonventionen redan 1990 och sedan 1 januari 2020 är 
Barnkonventionen lag i Sverige.7) 

Att leva med våld riskerar barnets psykologiska, fysiologiska och sociala utveck-
ling. För ett barn som tvingas bevittna våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där 
våld förekommer gör att barnet riskerar att fara psykiskt illa. Ett barn som lever 
med upprepade hotfulla situationer där anknytningspersonen är orsaken till faran, 
respektive känslomässigt otillgänglig ökar risken att barnet utvecklar en otrygg/
desorganiserad anknytning. Våld från partner kan även leda till att föräldraförmå-
gan hos den utsatta föräldern påverkas. Barn som har bevittnat våld är även i högre 
grad själva utsatta för våld. Det är viktigt att beakta att barn som lever i familjer där 
det förekommer våld riskerar allvarlig fysisk och psykisk ohälsa.

Barn berättar dessutom sällan själva att de har utsatts för våld. Varför det är extra 
viktigt att vi är observanta på barns signaler om att de inte mår bra. Det är därför 
viktigt att uppmärksamma barnen, även om föräldrarna tror att barnet inte sett 
eller märkt av våldet eller hoten.8) 

I Kronobergs län, likt på många andra län i Sverige, finns det ett Barnahus. Barna-
hus är en verksamhet där polis, åklagare, läkare och sociala myndigheter är samlade 
under ett tak. Det gör att barnet inte behöver slussas runt mellan olika myndig-
heter. Det underlättar samordningen mellan de olika myndigheterna men främst 
underlättar det för det utsatta barnet.

 

7) Unicef. (den 12 03 2020). Unicef för alla barn. Hämtat från Unicef: https://unicef.se/

8) Socialstyrelsen. (2016). Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer. Stockholm: Socialstyrelsen.
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TILL DIG SOM SJÄLV ÄR UTSATT

Det är den som utövar våld som är som är ansvarig för våldet och du har ingen 
skuld i det. Våld i nära relationer förekommer i alla former av relationer och i alla 
samhällsgrupper och åldrar. Du som är utsatt för våld har rätt till stöd, hjälp och 
skydd från samhället. Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att våldsutsatta 
får stöd och hjälp

Våldet sker oftast i hemmet och kan därför vara svårt att upptäcka för omgivningen. 
Det gör att det också kan vara svårt att ingripa och hjälpa dig som är utsatt.

Många som utsätts för våld av sin partner eller annan är kvar i relationen under 
lång tid. Att man stannar kvar i förhållandet kan ha flera förklaringar men är en del 
av våldet och kallas normaliseringsprocessen. Om du behöver hjälp/stöd kan du 
vända dig till din närmaste chef, HR eller någon annan du känner förtroende för 
på arbetsplatsen, till exempel en facklig företrädare eller ett skyddsombud.

Bra att tänka på om du utsatts för våld i nära relationer

– Anförtro dig åt människor du litar på – vänner, din chef, en kollega eller  
någon annan och berättar om din situation. Du har rätt till hjälp och stöd  
och genom att berätta kan du få stöd att söka hjälp.

– Vid skador, dokumentera dess om möjligt. Det bästa är om en läkare kan  
dokumentera det du utsatts för.

– Tvätta inte kläder som du har haft på dig i samband med misshandel eller  
sexuella övergrepp.

– Spara hot du får via sms, e-post eller på telefonsvararen. Sänd dem vidare  
till vänner som kan lagra dem. De kan vara viktiga bevismaterial.

– Ta kontakt med ditt försäkringsbolag – vissa bolag erbjuder gratis samtals- 
stöd.

– Ta med dig en stödperson/vän om du gör en polisanmälan, till exempel  
någon från en kvinno- eller brottsofferjour.

– Du har rätt att ha med dig ett så kallat målsägandebiträde redan vid första 
polisförhöret.

Bra att tänka på om du bestämmer dig för att lämna relationen
Att lämna en relation är många gånger svårt. Om du lever i en relation där du 
utsätts för våld är det ofta ännu svårare och i vissa situationer kan det vara farligt. 
Om du känner dig rädd och tror att din partner kan bli farlig är det viktigt att du 
planerar separationen noggrant. Det är viktigt att du involverar andra människor 
i din situation. Genom kommunens socialtjänst har du rätt till skydd och stöd om 
du känner dig hotad. Du kan ta hjälp av ett juridiskt ombud.

BILAGA 1
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Följande råd kan dock vara till hjälp när du bestämt dig för att lämna relationen:

– Var försiktig när du berättar att du vill separera. Ha någon hos dig eller  
lämna beskedet på en offentlig plats.

– Lämna hemmet vid rätt tidpunkt. Om möjligt – lämna bostaden när din  
partner inte är där eller när hen sover. Berätta gärna för någon du litar på  
att du bestämt dig för att lämna hemmet.

– Ta med dig det du behöver. Packa kläder och andra saker som är värdefulla 
för dig. Har du barn – se till att ta med kläder och sådant som är viktigt för 
barnen, såsom gosedjur, favoritleksak eller snuttefilt.

– Välj en trygg plats att åka till. Antingen en vän eller släkting, eller ta kontakt 
med socialtjänsten eller en kvinnojour.

– Tänk på din ekonomiska situation – om möjligt ha ett konto som partnern 
inte har tillgång till. Du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd via socialtjänsten  
i en akut situation.

– Våga be om hjälp – prata till exempel med en vän, din chef, en medarbetare 
eller kontakta någon stödorganisation.

– Om du har barn – se till att de befinner sig på säker plats när du berättar  
för din partner att du vill separera.

– Om du har husdjur – ta med dem också om så är möjligt.

BILAGA 1
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INFORMATION OM STÖD UNDER POLISUTREDNING  
OCH RÄTTEGÅNG

Målsägandebiträde
Den som har utsatts för våld i nära relationer och anmält detta till polisen har rätt 
till ett eget juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Målsägandebiträdet, 
som ofta är en advokat, ska ta tillvara den drabbades intressen under förundersök-
ningen och rättegången samt lämna stöd och hjälp.

Målsägandebiträdet ska vidare informera om vad som kommer att hända och de 
regler som gäller samt bevaka att förhör sker på lämpligt sätt. Observera att man 
har rätt att ha med sig ett målsägandebiträde redan vid första polisförhöret.

Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten.

Stödperson
Förutom målsägandebiträde finns möjlighet att ta med en stödperson under  
förundersökning och rättegång. Stödpersonen har, till skillnad från målsägande-
biträdet inga juridiska befogenheter, utan fungerar endast som ett moraliskt och 
känslomässigt stöd.

Stödpersonen kan vara någon närstående till den drabbade, en chef, en kollega  
eller en representant från en kvinnojour eller brottsofferjour. Det är personen  
själv som avgör om man har behov av och vill ha med sig en stödperson under 
förundersökning och/eller rättegång. Dock finns ingen ovillkorlig rätt att ha med 
sig en stödperson vid förhör under förundersökningen, till skillnad från vad som 
gäller i fråga om målsägandebiträde.

En stödperson har endast rätt att närvara om förundersökningsledaren anser att 
det kan ske utan negativa konsekvenser för utredningen.

Vittnesstöd
För att underlätta situationen för brottsdrabbade i domstolsprocessen finns det så 
kallade vittnesstöd vid landets tingsrätter och hovrätter. De är särskilt utvalda och 
utbildade personer som informerar bland annat om själva rättegångsförfarandet. 
De kan också hjälpa till om målsäganden känner sig pressad och spänd under  
själva rättegången. Vittnesstöden erbjuder även praktisk hjälp, till exempel att fylla  
i ersättningsblanketter och förmedla kontakt med personer som kan besvara  
specifika frågor i ärendet. Vittnesstöd kontaktar man genom brottsofferjouren.
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Rättsskydd, juridisk rådgivning och rättshjälp
Har personen behov av ytterligare juridisk rådgivning, utöver den hjälp man får av 
sitt målsägandebiträde och åklagaren, bör personen i första hand vända sig till sitt 
försäkringsbolag för att få besked om vad rättskyddet i hemförsäkringen omfattar. 
Personen kan även ha möjligheter till rättshjälp enligt rättshjälpslagen. För att få 
rättshjälp beviljat krävs att man har uttömt möjligheten till rättsskydd enligt ovan. 
Vidare ställs krav på att den drabbade ska ha vänt sig till en advokat eller biträdande 
jurist för rådgivning.

Underrättelse från kriminalvården
När en intagen på kriminalvårdsanstalt avtjänar straff  för ett våld som har riktat 
sig mot liv, hälsa, frihet eller frid, ska den som drabbats tillfrågas om hen vill bli 
underrättad om gärningspersonen får permission eller av någon anledning avviker 
från anstalten samt när gärningspersonen ska friges.

MÖJLIGHETER TILL SKYDD OCH STÖD

Socialtjänsten 
Hos socialtjänsten i den kommun där den enskilde är folkbokförd kan hen ansöka 
om olika stöd- och skyddsinsatser. Information om hur man kommer i kontakt 
med socialtjänsten i Uppvidinge kommun finns på extern webben.  

Kontaktförbud
När en person har utsatts för våld, hot eller andra trakasserier kan man ansöka om 
så kallat kontaktförbud. Ansökan görs hos polisen och det är åklagaren som fattar 
beslut om ansökan ska beviljas.

Kontaktförbud innebär att den som hotar eller trakasserar förbjuds att besöka, 
följa efter eller kontakta den drabbade under en viss period. Inte heller får den 
drabbade ta kontakt. Förbudet gäller även kontakt via brev, sms eller e-post. För-
budet kan utvidgas till att personen som hotar eller trakasserar inte får uppehålla 
sig i närheten av den drabbades bostad eller arbetsplats. Det finns också möjlighet 
att få ett kontaktförbud utfärdat mot den som den drabbade bor ihop med som då, 
under en begränsad tid, inte får vistas i den gemensamma bostaden.

Skyddsåtgärder
Den som är utsatt för allvarliga hot kan, efter att polisen gjort en hot- och riskbe-
dömning, få en så kallad skyddstelefon eller ett direktnummer under en kortare 
period. Det är en mobiltelefonitjänst som gör att personens telefon kopplas direkt 
till polisens ledningscentral som kan nås genom ett kortnummer. Där kan persona-
len se vem som ringer och snabbt skicka hjälp.
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Skyddade personuppgifter
Folkbokföringsuppgifter, till exempel personnummer, namn och adress är normalt 
offentliga. I vissa fall kan en person få sina personuppgifter skyddade, exempel 
på sådana fall kan vara att du utsatts för våld, hot om våld, förföljelse eller andra 
trakasserier. 

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter eller skyddad identitet som man 
också kan säga: skyddad folkbokföring, sekretessmarkering och fingerade person-
uppgifter. För mer information om skyddad folkbokföring, sekretessmarkering, 
och fingerade personuppgifter kan du vända dig till Skatteverket eller Polisen.
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