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Våld mot kvinnor i globalt perspektiv

2 Bild: WHO



Utsatthet för våld i nära relationer någon gång i livet
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Barn som upplevt våld i hemmet
‐ Psykiska problem – posttraumatisk stress (återupplevande, undvikande, 

överspändhet, dissociation), koncentrationssvårigheter, svag impulskontroll, 
beteendestörningar, depression, ångest, dysfunktionella kognitiva scheman.

‐ Fysiska problem – försenad motorisk utveckling, sängvätning, mardrömmar, ont 
i magen, ont i huvudet, smärta i kroppen. 

‐ Förändrad världsuppfattning – världen är en osäker och oförutsägbar plats, 
kortare tidsperspektiv, inställd på att upptäcka faror och hot

‐ Sociala svårigheter – försämrad social kompetens, överväldigande känslor eller 
brist på empati gentemot andra barn, passivt eller utagerande beteende, 
svårigheter att förmedla sina tankar, ökad risk att hamna i kriminalitet eller 
utsatthet

‐ Skolsvårigheter – lägre prestationsförmåga, försämrad koncentration, stökigt 
eller passivt beteende, färre möjligheter att göra läxor och få med saker som 
behövs i skolan (ytterkläder, idrottskläder, matsäck, skolböcker, lappar), problem 
med kompisar, ökad risk att bli mobbad



Den yttersta konsekvensen
och samhällets responser
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Hinder för att bli fri från våld
”Jag önskar att de hade trott mig”, Gävle kommun 2018

”Våldet försvinner” i utredningar

Otillgängligt stöd

Bristfälligt bemötande hos myndigheter

Normalisering av våld i myndighetsprocesser

Bristfällig kunskap om VINR hos myndigheter

Små möjligheter till systematisk uppföljning

Bristande samordning

Tidigare negativa upplevelser vid hjälpsökande

Eftervåld



“
Varför går hon inte?
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Hur kan vi göra det möjligt att blir fri från våld?

Från internt fokus till externt fokus



Få och små 
tidsfönster

Våldet färdas genom tid och rum

Hjälp oberoende av tid och rum?



Det är komplext
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