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Förord
Detta utbildningsmaterial producerades inom DAPHNE Project PROTECT II (projekt nummer
JLS/2009-2010/DAP/AG/1253).

Projektet

finansierades

av

Europakommissionen

och

delfinansierades av Austrian Federal Ministry for Labour, Social Affairs and C onsumer
Protection samt Municipality of Vienna, avdelningen för kvinnofrågor och avdelningen för
mångfald och integration.
Projektet har genomförts av experter från arton partnerorganisationer i tretton olika länder
(Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckiska Republiken, Estland, Frankrike, Tyskland, Italien,
Polen, Slovakien, Spanien, Sverige och England), tillsammans med åtta experter inom
akademin vilka har fungerat som rådgivande styrelsemedlemmar (se nedan).
Vi tackar alla som har medverkat i detta projekt för deras bidrag.
En fullständig lista över medverkande experter och partnerorganisationer finns i slutet av
materialet.

Rådgivande styrelsemedlemmar för PROTECT II
• Sonia Chirinos Rivera, Domare, Domstolen för könsrelaterat våld, Spanien.
• Daniela Gloor, Social Insight, Schweiz
• Carol Hagemann-White, University of Osnabrück, Tyskland
• Birgitt Haller, Institutet för konfliktforskning, Wien, Österrike
• Marianne Hester, University of Bristol, England
• Amanda Robinson, University of Cardiff, England
• Renée Römkens, University of Tilburg, Nederländerna
• Sylvia Walby, University of Lancaster, England
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Hur du använder detta utbildningsmaterial
För att maximera materialets tillgänglighet och användbarhet inom Europa har alla
hänvisningar till specifika regioner eller länder undvikits. Juridiska ramverk för stöd till offer
för våld i nära relationer kommer att variera mellan länderna i termer av förekomst, utveckling
och implementering. Det är därför viktigt att den som använder materialet överväger de
specifika omständigheter som råder i det berörda landet och kontexten inom vilken man
avser avhandla de teman som materialet tar upp.

Struktur och innehåll
Detta material kan användas av enskilda personer då det finns tillgängligt för nedladdning
från WAVE:s hemsida. Dess primära syfte är dock att utgöra en resurs för berörda utbildare
och ledare som söker utforska möjligheter och fördelar genom samverkan mellan olika
instanser – vilka i detta material emellanåt kallas partners eller partnerorganisationer - i fall
av våld i nära relation där det föreligger en hög risk för den utsatta kvinnan att bli allvarligt
skadad.
Modul Ett utforskar de bakomliggande resonemang som förespråkar samverkan mellan
olika aktörer i bemötandet av offer som befinner sig i situationer där det föreligger en hög risk
att bli skadad till följd av våld i nära relation. Materialet i Modul 1 är troligtvis mest användbart
gentemot individer eller grupper som ännu inte övertygats om samverkandets fördelar, eller
som förutsätts till viss mån motsätta sig detta. Modul 1 påvisar kortfattat olika fördelar med
samverkan, samt presenterar några grundläggande första åtgärder som kan vidtas för att
utveckla en strategi där flertalet instanser deltar.
Modul Två tittar mer ingående på s amverkan med flertalet involverade aktörer utifrån
identifiering och bedömning av fall av våld i nära relation där det föreligger mycket stora
risker samt säkerhetsåtgärder vid denna typ utav fall. I Modul 2 förs en diskussion kring
sammanslutning av flera instanser med exempel på bästa praxis (bästa praxis motsvarar
engelskans ”best practice” och avser en metod eller teknik som provats, utvärderats och
visat sig fungera väl, och därför kan rekommenderas till andra) samt rådgivning för hur man
åstadkommer

de

första

realistiska

stegen

i

utvecklingen

av

samarbete

mellan

partnerorganisationer/instanser.
Om detta är första gången du kommer i kontakt med detta material, kan du behöva bekanta
dig med de teman som presenteras i följd och ordning. Möjligen behöver du s edan gå
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igenom

vissa

sektioner

noggrannare,

då du

under

förberedelse

av

dina

egna

utbildningstillfällen kan finna att vissa teman lämpar sig bättre än andra beroende på din
målgrupp. Om du till exempel avser arbeta med grupper utan erfarenhet av samverkan utgör
Modul 1 en bra utgångspunkt. Det är viktigt att definiera grundläggande principer och
koncept innan man påbörjar arbetet med Modul 2. (Se Figur 0.1, Tre olika sätt att använda
detta material.)
Om du utbildar eller leder professionella grupper som har en del erfarenhet av samverkan i
hanteringen av mycket riskfyllda fall av våld i nära relation kan du istället önska börja med
Modul 2. Denna modul fokuserar tydligt på praktisk riskidentifiering, strategier för samverkan
och informationsutbyte gällande specifika fall och för samverkan vid säkerhetsplanering.
Aktiviteterna i Sektion 1.4 kan vara till nytta för att avgöra typ, nivå och effektivitet av redan
existerande professionella partnerskap inom din målgrupp, innan du bestämmer vilket
innehåll ur materialet som är mest relevant för ditt specifika utbildningstillfälle.
Modulerna är uppdelade i sektioner. Detta innebär att tränare och utbildare enkelt kan välja
den sektion ur en modul som är mest relevant för den aktuella målgruppen, och varje sektion
kan laddas ned och skrivas ut separat. Varje sektion inleds med en översiktlig introduktion till
temat som berörs i sektionen, inklusive de viktigaste budskap och lärdomar som sektionen
avser förmedla. Dessutom inkluderas delar ur relevant forskning samt hänvisningar till
fördjupande läsning som stödjer det aktuella temat. Utbildare som avser förmedla detta
material till andra kommer troligen att vinna förtroende om de har undersökt ämnet på en
bredare basis och övervägt hur gruppen kan komma att reagera och svara i övningarna.
Varje sektion innehåller också minst en aktivitet som syftar till att underlätta inlärning av det
berörda temat. Här presenteras vilka praktiska resurser som krävs, aktivitetens syfte, lämplig
tidsbegränsning, stenciler för utdelning samt instruktioner till deltagarna.
För ledaren
För att underlätta planeringen av dina egna utbildningstillfällen kommer WAVE att via
hemsidan tillhandahålla ytterligare ett appendix, i vilket alla de rekommenderade
presentationsbilderna och stencilerna som presenteras i materialet kommer att finnas
tillgängliga. Det kan också vara en bra idé för ledaren att närmare undersöka resurser,
information och data för det specifika landet, i syfte att understryka de huvudsakliga
poänger som utpekas i varje sektion materialet igenom. Genom att belysa relevansen i
den egna nationella, regionala eller lokala kontexten kan du på

så sätt öka

trovärdigheten för den genomförda utbildningen eller övningen.
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Figur 0.1, Tre olika sätt att använda detta material

Modul 1

Modul 2

A) Studera hela Modul 1, och gå sedan vidare med Modul 2.

Grundläggande
medvetenhet

Modul 2

B) Deltagare besitter viss grad av medvetenhet, innan man studerar Modul 2.
Modul 1
Aktivitet
1.4

Modul 2

C) Börja med Aktivitet 1.4 (från Modul 1) och gå sedan direkt vidare med att
studera antingen hela Modul 1 eller Modul 2.

Även vägledning och feedback finns tillgängligt där de behövs. Dessa är i huvudsak riktade
till ledare som avser arbeta med materialet gentemot andra individer eller grupper. Om du
arbetar med materialet som enskild användare, undvik att läsa vägledningen innan du ha r
fullgjort övningen för första gången. Sedan kan du genom denna feedback utvärdera
huruvida där presenteras några punkter som du själv inte reflekterade över i första hand.

“Train the Trainer” - seminarium
Som en del av projektet Protect II kommer ett första seminarium med syfte att utbilda ledare
att hållas i Sverige i maj 2012. Detta seminarium följs sedan av fyra regionala
utbildningstillfällen. Deltagarna kommer att tränas för att kunna genomföra liknande
utbildningsprogram i sina egna länder.
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Kriterierna för att bli utbildare eller ledare är:
•

Minst två års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som utsatts för våld.

•

Förståelse för ett genus- och kvinnocentrerat perspektiv.

•

Erfarenhet av arbete i grupp, om möjligt så som utbildare eller gruppledare.

Det kommer troligtvis att visa sig mycket användbart att involvera erfarna verksamma från
specialiserade

stödorganisationer

för

våldsutsatta

kvinnor

under

och

efter

utbildningstillfällena. Vi vill också i detta material understryka att det kan vara särskilt positivt
att

involvera

seniora

verksamma

som

medverkande

i

träningsprogrammens

inledningsprocess, då det kan underlätta framtagandet av ett policy-ramverk som stödjer
vidare utveckling baserat på bästa praxis.
Utbildningsmaterialet finns tillgängligt på WAVE:s hemsida: www.wave-network.org. Det
erbjuds översatt till flertalet olika språk: bulgariska, tjeckiska, engelska, franska, tyska,
italienska, polska, slovakiska, spanska och svenska.
Frågor adresseras till:
WAVE (Women Against Violence Europe)
European Network and European Info Centre Against Violence
Bacherplatz 10/4, A-1050 Vienna, Austria.
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Protect II Ordlista
Våld i nära relation, våld mot kvinnor och barn, könsrelaterat våld
Innehållet i detta utbildningsmaterial berör mäns våld mot kvinnor och barn och då
särskilt i nära relationer. Kvinnor utgör en oproportionerligt stor andel utav de
våldsutsatta i nära relationer, även om det förekommer att andra är offer. Mäns våld
mot kvinnor påverkar också barn, direkt eller indirekt. Definitionen av våld i denna
kontext avser alla former utav fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld samt övergrepp
enligt de definitioner som används i internationella konventioner och resolutioner (se
sektionen Introduktion - Definitioner, s. 17).
Offer, överlevande, kvinna
Även om termerna offer, överlevande och kvinna används omväxlande genom detta
material, bör vissa skillnader utpekas. Termen “offer” används mer i relation till lag
och rätt, då det påvisar att kvinnor och barn som utsatts för våld har juridisk rätt till
rättvisa, skydd och kompensation. Termen “överlevande” används för att påvisa att
våldsutsatta kvinnor inte bara “uthärdar” våld, utan aktivt försöker motverka och
hantera våldet. Termen “kvinna” används i relation till så kallat empowerment för att
understryka att kvinnor är aktiva subjekt i våldsförebyggande och ingripande arbete;
inte bara objekt i processen, och att deras erfarenheter har gjort dem till experter.
Offercentrerat perspektiv
I detta utbildningsmaterial utgör offrets rättigheter och behov den centrala
prioriteringen.
Det innebär att materialet stödjer behovet av ett genusperspektiv i relation till det stöd
och den hjälp som erbjuds våldsutsatta, samt menar att det bör erkännas att mäns
våld mot kvinnor och våld i nära relation är mycket annorlunda jämfört med alla andra
typer utav våld.
Stöd- och hjälpinstanser för våldsutsatta kvinnor
Termen

“stöd-

och

hjälpinstanser”

involverar

flertalet

olika

specialiserade

serviceinstanser som syftar till att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn.
Här åsyftas exempelvis kvinnojourer, kvinnofridslinjer och jourtelefoner, skyddade
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boenden, våldtäkts- och övergreppsmottagningar, specialiserade stödtjänster för
invandrarkvinnor

och

kvinnor

försvarsinstanser

specialiserade

från

etniska

på v åld

i

minoriteter,
nära

oberoende

relationer,

juridiska

kvinnohus

och

interventionscenter med flera. Gemensamt för de al la är att de ut går från ett
genusperspektiv i relation till våldets orsaker samt att de strävar efter att tillämpa den
kvalitativa standard som utvecklats inom området under de senaste tre decennierna. 1
Stöd- och hjälpinstanser för kvinnor bör lämpligtvis drivas av icke-statliga
organisationer (NGO:er). Principen om oberoende är viktig för att säkerställa att de
våldsutsatta kvinnorna och barnen utgör den faktiska centrala prioriteringen för den
berörda instansen. Organisationen bör enbart engagera sig för de utsatta kvinnornas
och barnens rättigheter, och inte influeras eller påverkas av något politiskt parti,
religiös grupp, statlig myndighet eller annan institution.
Det bör dock påpekas att andra organisationer såsom statligt reglerade mottagningar
eller generella social- och hälsoorganisationer kan bidra avsevärt till stöd och hjälp för
våldsutsatta kvinnor och barn. I vissa länder är detta mycket väl utvecklat och
implementerat, och i vissa fall även lagstadgat.
Kvinnomord/Femicide
Femicide refererar till kvinnomord; där kvinnor mördas av män och då framförallt av
manliga partners, ex-partners eller pojkvänner.
Risk
Med risk menas all risk för kvinnor och barn att skadas till följd av våld i nära
relationer.
Hög risk
Termen “hög risk” används angående situationer där kvinnor och barn riskerar att
utsättas för allvarliga övergrepp och våld som hotar deras rätt till liv, hälsa och frihet
1

Se WAVE (2004) Away from Violence. European Guidelines for Setting up and Running a Women’s Refuge. Vienna:
WAVE.
Council of Europe,(2008) Council of Europe Task Force to Combat Violence against Women, including Domestic Violence
(EG-TFV)-Final Activity Report. Strasbourg: Council of Europe.
Kelly, L., and Dubois, L., London Metropolitan University (2008) Setting the standard: A study on and proposals for minimum
standards for violence against women support services. Strasbourg: Council of Europe.
WAVE (2010) WAVE Country Report. A Reality check on European services for women and children survivors of violence.
Vienna: WAVE.
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så som: femicide/kvinnomord, mordförsök, våldsverkan med tillhygge eller vapen,
våldsutövande som kräver akut medicinsk vård, våld som leder till upprepad skada,
dödshot,

allvarligt

utövande

av

tvång

och

kontroll,

våldtäkt,

stalkning,

frihetsberövande, slaveri och tortyr.
“Hög risk” används inte för att karaktärisera ett offer, utan snarare för att karaktärisera
nivån av fara denne u tsätts för av förövaren. Offer kan inte indelas i grupper
beroende på ni vå av fara eller risk, då risk är ett dynamiskt och förändringsbart
koncept – varje våldsoffer kan utsättas för situationer som innebär antingen en ökning
eller en minskning av risknivån.
Riskbedömning
Riskbedömning innebär såväl identifiering och uppskattning av risknivån i en specifik
situation. Man undersöker systematiskt ett antal riskfaktorer, vilket kan underlättas av
riskbedömningsverktyg. Riskbedömning bör utföras med jämna mellanrum, och alltid
tillsammans med utbildade verksamma inom området, gärna tillsammans med
överlevande våldsutsatta i egenskap av professionella på grund av erfarenhet.
Säkerhetsplanering och riskhantering
Säkerhetsplanering

och

riskhantering

används

omväxlande

genom

utbildningsmaterialet och refererar till åtgärder och mått som utifrån ett offercentrerat
perspektiv söker belysa och minska nivån av risk för den våldsutsatta. I en bredare
kontext, som ligger utanför ramarna för detta projekt, används termen riskhantering
också i relation till förebyggande arbete gentemot förövarens omständigheter och
beteende. Riskhanteringsåtgärder kan inte alltid särskiljas, och för att minska nivån
av risk kan det vara nödvändigt att rikta åtgärder gentemot både offer och förövare.
Professionell bedömning/omdöme
I Sektion 2.2 och Sektion 2.3 i detta material används termen “professionell
bedömning” eller ”professionellt omdöme”. Det bör uppmärksammas att termen
“bedömning” (från engelskans ”judgement”) kan ha olika innebörd i olika länder och
regioner. I detta utbildningsmaterial syftar begreppet professionell bedömning på den
process inom vilken professionella verksamma inom området med förankring i sin
egen kunskap, erfarenhet och expertis bedömer den föreliggande risken och fattar
beslut därefter. Denna typ utav bedömning kan enbart beskrivas som “professionell”
om den bas eras på kunskap om precisa och användbara riskfaktorer, vilka framtas
11
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genom kvalitativa intervjuer och kvalitativ informationsinsamling samt grundas i
erfarenhet och utbildning. Bedömningar och beslut som formas som resultat av
fördomar, stereotyper, falska övertygelser, ogrundad kunskap och utdaterad
information är inte professionella bedömningar.
Samverkan mellan flertalet instanser/partners
Genomgående i materialet används uttrycken “aktörssamverkan”, “samverkan mellan
flertalet instanser” eller mellan “partnerorganisationer”. De används omväxlande och
syftar till att beskriva den pr ocess och de ev entuella resultat man åstadkommer då
flera olika organisationer eller instanser som på olika sätt arbetar mot våld mot
kvinnor och barn samt mot våld i nära relationer ingår i löpande samarbete med
varandra i syfte att förbättra och effektivisera den hjälp och det stöd som erbjuds den
våldsutsatta.
Termen “partner” antyder att i denna typ utav arbete är de olika instanserna jämlika
partners, vilket givetvis inte behöver vara fallet. Organisationer och instanser varierar
i termer av storlek, makt, status, strukturer, resurser och ansvar. Detta material söker
belysa vikten av att uppmärksamma dessa skillnader, att söka balansera dem där det
är möjligt samt överväga eventuell påverkan som skillnader kan ha på s amarbetet
och samverkan instanserna emellan.
Fallrelaterat informationsutbyte (Case conferencing) mellan flertalet aktörer
Termen “case conference” syftar till en s pecifik form utav aktörssamverkan genom
informationsutbyte där särskilda metoder används, inklusive utbyte av personlig
fallrelaterad information. Case conferencing syftar till att mot bakgrund av specifika
fall och tidigare erfarenhet vidareutveckla metoder för stöd, skydd och empowerment
riktade till våldsutsatta kvinnor, och på så vis minska föreliggande skaderisk.
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Introduktion
Syfte och mål för PROTECT II
Internationell forskning 2 belyser att kvinnor påverkas i oproportionerlig utsträckning av
partnerinitierat våld och våld i nära relationer. Våld i hemmet påverkar också barn, antingen
direkt eller indirekt då de blir vittnen till våldet. (Europarådet 2011). 3 Detta utbildningsmaterial
fokuserar på skydd och stöd riktat till utsatta kvinnor och barn. De föreslagna metoderna och
indikatorerna kan även användas i fall där andra är offer för våld i nära relationer.
Antalet kvinnor som dödas av sina partners eller ex-partners är extremt högt. I en Daphneundersökning som genomfördes 2006 uppskattas att inom de tjugosju europeiska
medlemsstaterna dödas totalt 1400 kvinnor av sin (ex-) partner under en period av 12
månader. 4 Under 2010 genomförde WAVE en studie av säkerhet och skydd för kvinnor och
barn som befinner sig mycket riskfylld situation av våld i nära relation, i vilken nio olika länder
ingick. 5

Undersökningen visar tydligt att det i studiens samtliga länder finns betydande

svagheter när det gäller skydd och stöd till dessa kvinnor och barn. Följande brister är
särskilt alarmerande:
•

De tillämpade säkerhetsåtgärderna är inte alltid tillräckliga för att skydda den utsatta
kvinna och hennes barn. Vissa åtgärder, så som att genom juridiska beslut avlägsna
förövaren (då detta är möjligt) är inte alltid tillräckliga för att kunna garantera säkerheten
för en kvinna som befinner sig i en mycket riskfylld situation. I vissa fall kan det till och
med öka risken för våld och skada.

•

I en del europeiska länder visade det sig att de berörda juridiska aktörerna inte fullt ut
inser allvaret och riskerna i fall där risken för våld i nära relationer bedöms vara mycket
hög.

•

Då man genomför riskbedömning, vilket inte alltid görs, så utförs denna process många
gånger osystematiskt och inkonsekvent. I flera av de undersökta fallen deltog inte den
våldsutsatta kvinnan själv i riskbedömningsprocessen.

2
3
4
5

Europeiska Rådet (2011) Konventionen om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor. Istanbul:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.
Ibid.
WAVE country report (2010): http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15, p.5, citation:
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf.
WAVE Daphne Project PROTECT - Identifying and Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an Overview:
http://www.wave-network.org/images/doku/wave_protect_english_0309.pdf, p. 63.
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Introduktion
PROTECT II är ett uppföljande Daphne-projekt finansierat av EU-kommissionen. Projektet
syftar till att utrusta berörda aktörer och organisationer med verktyg och metoder för
kapacitetsutveckling när det gäller riskbedömning och säkerhetsåtgärder för att skydda och
stödja våldsutsatta kvinnor och barn. Utbildningsmaterialet som framtagits inom projektet
Protect II bygger på kunskap och erfarenhet från icke-statliga organisationer som arbetar mot
våld

mot

kvinnor

inom

de eur opeiska

samarbetsländerna,

samt

forskning

och

undersökningar utförda av såväl akademiska aktörer som statliga myndigheter.
De deltagande europeiska aktörerna har bidragit med ett stort antal olika ingångspunkter,
perspektiv samt angreppssätt för hanteringen av detta omfattande sociala problem.
Innehållet i detta material sträcker sig utöver den grundläggande informationen och det
uppmärksamhetsväckande material som tidigare framtagits och publicerats av WAVE i syfte
att undersöka modeller för god praxis (good practice, som välfungerande verksamheter eller
rutiner) samt realistiska steg för implementering.
Genom detta material söker vi verka för ökat kapacitetsbyggande i riskbedömningsprocesser
och implementering av säkerhetsåtgärder, i form av partnerskapsarbete och samverkan
mellan olika icke-statliga organisationer och statliga myndigheter. Syftet med denna typ utav
samverkan är att förebygga mäns våld mot kvinnor och verka för ökad livskvalitet för kvinnor.
Materialet i Protect II har framtagits och utvecklats inom ett samarbete mellan WAVE, De
Monfort University och CAADA i samarbete med flertalet kollegor inom Europa såsom
tidigare nämnts. Vi hoppas att ni finner materialet användbart, informativt och enkelt att
använda.

Bakgrund: Den europeiska kontexten och internationella förpliktelser att
förebygga våld mot kvinnor och barn.
Stater är bundna genom nationell och internationell lagstiftning samt internationella avtal att
förebygga våld mot kvinnor och barn samt att skydda våldsoffer. Under FN:s konferens för
mänskliga rättigheter i Wien 1993 vann man mycket mark för det internationella samfundets
erkännande av våld mot kvinnor som ett globalt problem. Under denna konferens valde man
att benämna våld mot kvinnor som ett brott mot mänskliga rättigheter. 6 Sedan dess har
flertalet viktiga förpliktelser för stater och dess aktörer upprättats, exempelvis:

6

Förenta Nationerna (1993) Vienna Declaration. UN Document A/CONF.157/DC/1/Add.1.
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•

FN-konventionen för avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW/Kvinnokonventionen) fastslog 1992 att våld mot kvinnor är en form av
diskriminering och ingår således i konventionen. 7

•

CEDAW-kommittén har avhandlat flertalet fall av våld mot kvinnor och betonar att stater
har en så kallad positiv förpliktelse att skydda kvinnor från våld och att en “förövares
rättigheter inte kan föregå kvinnors mänskliga rättigheter så som rätten till liv och till
rätten till fysisk och psykisk integritet”. 8

•

Europadomstolen för mänskliga rättigheter, (Kontrova v. Slovakia 2007, Tomasic v.
Croatia 2009, Opuz v. Turkey 2009). Domstolen hävdar att stater och dess myndigheter
har en positiv förpliktelse att vidta förebyggande åtgärder för att skydda en individ vars liv
och säkerhet hotas. Denna förpliktelse åberopas när “myndigheter har vetat eller bör ha
vetat om att det förelegat hot gentemot en given individs överlevnad till följd av kriminellt
agerande av tredje part samt har misslyckats med att vidta skäliga åtgärder som hade
kunnat förhindra och undvika de förekomna riskerna.” 9

•

Europarådets konvention förebygger och motverkar våld mot kvinnor och våld i nära
relationer, och avser 10 stärka förebyggande insatser mot våld mot kvinnor samt
uppmanar till rättsliga påföljder för alla former av våld mot kvinnor.

Konventionen träder i kraft när den under tecknats och ratificerats av tio medlemsstater,
inklusive minst åtta medlemsstater i Europarådet. I februari 2012 had e arton europeiska
länder undertecknat konventionen. 11
Europarådets konvention uttrycker också att:
Stater är förpliktigade att “inkludera ett genusperspektiv i implementeringen och
utvärderingen av konventionens bestämmelser och dess följder” (Artikel 6).

7
8
9
10
11

United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). (1992) General Recommendation
No. 19 on Violence against Women. New York.
United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) (2007) Views on communication
No. 6/2005, CEDAW/C/39/D/6/2005, New York, para 12.1.5.
Europadomstolen för mänskliga rättigheter (2009) Judgement Case of Tomasic and others v. Croatia. Application no.
46598/06, Strasbourg.
Council of Europe, (2011) Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.
Istanbul: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.
Ibid.
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Introduktion
Och vidare att:
Stater

ska

“anta

och

implementera

rikstäckande

effektiva,

omfattande

och

koordinerade policyer” och “erbjuda omfattande respons mot våld mot kvinnor” (Artikel
7).
Stater är bundna att “anslå tillräckliga finansiella och humanitära resurser för att
möjliggöra fullgod implementering av integrerade policyer, åtgärder och program som
syftar till att förebygga och motverka alla former av våld mot kvinnor som inkluderas I
denna konvention, inklusive de åtgärder som utförs av icke-statliga organisationer och
det civila samhället” (Artikel 8).
Stater är skyldiga att skydda offer och binds att “vidta nödvändiga legislative och andra
typer av åtgärder för att förebygga, undersöka, straffa och erbjuda ersättning för våld
utövat av staten och icke-statliga aktörer” (Artikel 5).
FN:s Barnkonvention 12 (1989) anslår också ett antal viktiga principer för skydda barn från
våld:
Artikel 19 menar att: Staten skall anta alla lämpliga legislativa, administrativa, sociala
och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barn från alla former av fysiskt och
psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försummande behandling eller
exploatering, inklusive sexuellt utnyttjande, oavsett om barnet är under vårdnad av
föräldrar/förälder, målsman eller andra vårdnadshavare.”
Varje barn har rätt att leva i frihet från våld. Detta är en fundamental mänsklig rättighet som
tränger undan föräldrarnas rätt till umgänge eller omvårdnad. (Se också Sektion 2.4.1 “Att
garantera säkerhet för och skydda barn” i detta utbildningsmaterial.)
Europarådet ägnar också särskild uppmärksamhet åt risk för skada och vikten av
riskbedömning och riskhantering:

12

Förenta Nationerna (1989) Barnkonventionen. http://www.unicef.org/crc/.
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Artikel 51 – Riskbedömning och riskhantering
“Aktörer ska vidta alla nödvändiga legislative eller andra åtgärder för att försäkra att en
bedömning av föreliggande risk för dödlighet, situationens allvarlighet och risken för
upprepat våld ska utföras av alla relevanta och berörda myndigheter i syfte att hantera
riskerna och då det är nödvändigt erbjuda koordinerade säkerhetsåtgärder och stöd”.
Viktiga åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor har också vidtagits av EU. Exempelvis har
Europaparlamentet och Europeiska rådet sedan 2011 arbetat med att ta fram bestämmelser
för en europeisk skyddsförordning för att försäkra att våldsoffer erbjuds skydd även vid flytt
mellan olika länder inom EU.
Förebyggande åtgärder gällande våld mot kvinnor utgör också en del av Europeiska
unionens jämställdhetspolicy. (Se Strategi för jämställdhet 2010-2015) 13 och EU-parlamentet
har antagit flera resolutioner som berör våld mot kvinnor. I resolutionen från april 2011,
understryker parlamentarikerna:
“…vikten av passande utbildning och träning för alla de som arbetar med kvinnor som
fallit offer för könsrelaterat våld, särskilt de som är verksamma inom de juridiska och
rättstillämpande systemen, med särskild hänvisning till polis, domare, socialarbetare
och anställda inom vården” (Europaparlamentets resolution om prioriteringar och utkast
till en ny ram för EU-politiken för att bekämpa våld mot kvinnor)
(April 2010, 2010/2209 (INI), Artikel 8).

Definitioner
FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor fastslår att:
“Termen ‘våld mot kvinnor’ innebär alla typer av könsbaserat våld som resulterar i,
eller antas kunna resultera i, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor,
inklusive hot om våld, tvång eller frihetsberövande, oavsett om det inträffar i hemmet
eller i offentligheten…”

13

Europakommissionen (2010) Strategi för jämställdhet mellan män och kvinnor (2010 – 2015)
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
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Introduktion
Våld mot kvinnor bör förstås som att det omfattar, men inte begränsas till, det följande:
(a) Fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som sker inom familjen, inklusive misshandel,
sexuellt utnyttjande av kvinnliga minderåriga i hushållet, hedersrelaterat våld, våldtäkt
inom äktenskapet, kvinnlig omskärelse och andra traditionella riter som är skadliga för
kvinnor, icke partner-relaterat våld, och våld relaterat till exploatering;
(b) Fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld som sker i det offentliga samhället, inklusive
våldtäkt, sexuellt utnyttjande, sexuella trakasserier och hot på arbetsplatsen, på
utbildningsrelaterade institutioner samt övriga plaster, trafficking och tvingad
prostitution;
(c) Fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld utövat eller tillåtet av staten, oavsett var det
utspelar sig.
(FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, 1993). 14
Dessutom:
Våld mot kvinnor definieras som “könsrelaterat våld, vilket innebär, våld som riktas mot
en kvinna på grund av hennes könstillhörighet eller våld som påverkar kvinnor
oproportionerligt mycket på grund av könstillhörighet”.
(FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering mot kvinnor (1992) General
Recommendation No. 19 on Violence against Women, New York, para 6).
Under detta århundrades första decennium har flertalet länder genomfört studier över
förekomsten av våld mot kvinnor. Under dessa undersökningar har man ägnat särskild
uppmärksamhet åt våld i nära relationer. Sammanfattningsvis indikerar dessa studier att
ungefär 20 % till 25 % av alla kvinnor har utsatts för fysiskt våld någon gång under sitt vuxna
liv. 15

14

United Nations (1993) Declaration on the elimination of violence against women. New York.

15

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (2004). Health, Well-Being and Personal Safety of
Women in Germany. A Representative Study of Violence against Women in Germany - Summary of the central research
results. Bonn.
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Våld mot kvinnor och flickor i nära relationer kan anta mycket allvarliga former och följder,
såsom:
•

Mycket svåra kroppsliga skador.

•

Frihetsberövande (då offer låses in under flera dagar eller till och med år).

•

Mordförsök och mord (femicide).

Dessa brott verkar primärt motiveras av strävan efter makt och kontroll (med varierande
uttryckssätt såsom extrem svartsjuka, dominans, anklagelser om exempelvis “vanhedrande”
av familjen).
De metoder som rekommenderas i detta utbildningsmaterial kan innebära vissa svårigheter i
länder där man har begränsad erfarenhet av samverkan mellan berörda aktörer, men de kan
också innebära en möjlighet att utveckla och förbättra riskbedömningsprocesser och
säkerhetshantering

för

offer

som

befinner

sig

mycket

riskfyllda

situationer

med

överhängande hot om våld och skada. Materialet är möjligen bäst lämpat att användas av
erfarna verksamma inom området, som antas inneha en s tarkare position och därigenom
möjlighet att initiera och fastställa samarbeten och partnerskapsrelationer med andra berörda
organisationer och instanser, och också inneha ansvar för utveckling av policyer och av
förmedling av tjänster för våldsutsatta kvinnor.
Vi vill poängtera vikten av koordinerad samverkan vid respons gentemot offer och
våldsutsatta vars situation bedöms vara mycket riskfylld och där det finns en allvarlig risk för
skada såsom död eller mycket svår kroppslig skada. Även om detta material genomgående
fokuserar på just den typ utav fall där risken för skada bedöms vara mycket hög, negligeras
inte andra våldsutsattas behov. All respons gentemot offer för våld i relation är mycket viktig,
och varje offer har rätt till stöd och skydd. Risk är också ett dynamiskt fenomen som
förändras över tid. Därför kan offer vars situation bedöms vara mindre riskfylld plötsligt öka,
eller tvärtom.
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Introduktion

Viktiga principer som ligger till grund för Protect II
Detta utbildningsmaterial baseras på följande grundläggande principer:
•

Alla interventioner bör utgå från ett offercentrerat perspektiv.

•

Materialets huvudsakliga fokus är att förbättra de erbjudna tjänsterna för
våldsutsatta kvinnor samt att erbjuda en säker och positiv upplevelse för kvinnor och
deras barn.

•

Partnerskap och samverkan mellan aktörer kan vara ett effektivt verktyg för att
stödja kvinnor som befinner sig i en mycket riskfylld situation med överhängande hot
om våld och skada.

•

Interventioner och tjänster ska vara icke-diskriminerande och undvika
skuldbeläggande av offret.

•

Varje kvinna bör ha rätt att representeras av en oberoende aktör från lämplig
stödorganisation när hennes fall avhandlas inom samverkan mellan flertalet olika
aktörer och under så kallad case conferencing i syfte att säkerställa hennes behov
och intressen.

•

Barn bör garanteras oberoende support för att säkerställa att deras rättigheter och
behov uppfylls.

•

Interventioner och tjänster bör söka upprätthålla kvinnors rätt att leva ett liv fritt från
våld, rätt till självbestämmande och empowerment, och rätt till tystnadslöfte.

•

Våld är inte en privat ensak, utan ett samhälleligt problem; därför ska inte våld i nära
relationer behandlas som mindre allvarligt än andra former av våld.

•

Offer ska aldrig känna sig ansvariga för det våld de har utsatts för; det finns ingen
ursäkt för våldsbrukande. Beteende som relateras till övergrepp och våld måste
stoppas och förövare måste hållas ansvariga.

Dessa principer bör utgöra grunden för handlade för alla organisationer och aktörer som
söker förebygga våld mot kvinnor. Givet detta, är det absolut viktigaste budskapet till alla
berörda aktörer att:
Att leva ett liv fritt från våld är en g rundläggande mänsklig rättighet, inte ett
privilegium.
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MODUL 1
1.1

Vilken är din utgångspunkt?

Syfte
Denna sektion handlar om metoder för ledaren att introducera ämnet, samt för att söka
uppmuntra deltagare att själva reflektera över sina utgångspunkter med målet att sedan
undersöka hur man bäst utvecklar arbetet utifrån denna punkt under resten av
utbildningstillfället.

Introduktion
Så som tidigare konstaterat fokuserar detta material på i dentifiering, bedömning,
säkerhetshantering och beskydd av kvinnor och barn som riskerar utsättas för upprepat och
allvarligt våld i nära relationer. Det faktum att kvinnor påverkas oproportionerligt mycket av
denna typ utav våld ligger till grund för det genusperspektiv som appliceras på problematiken
inom

detta

projekt.

Detta

kan

ifrågasättas

av

vissa

deltagare

som

nås

av

utbildningsmaterialet. D ärför kan det vara nödvändigt för ledaren att använda sig av
informationen som förmedlats genom inledningen, i syfte att poängtera hur problematikens
omfattning och allvarlighet är internationellt erkänd. Dessutom kan det understrykas att
mycket av informationen och metoderna som ingår i detta material enkelt kan överföras till
andra scenarion, andra grupper av våldsoffer samt andra omständigheter för förövare/offer.
FN beskriver våld mot kvinnor som ett uttryck för historisk ojämlikhet och ojämn
maktfördelning mellan män och kvinnor, vilket har lett till mäns dominans över samt
diskriminering av kvinnor, samt till förhindrande av utveckling och befrämjande av kvinnors
villkor. (Förenta Nationerna 1993). 16

16

United Nations (1993) Declaration on the elimination of violence against women. New York.

21

Modul 1

Några viktiga punkter (Kan användas som presentationsbild eller för utdelning i
gruppen)
• I EU:s 27 medlemsstater, med sina 500 miljoner invånare, beräknas ca 100 miljoner
kvinnor utsättas för manligt våld någon gång under sin livstid, och en till två miljoner
kvinnor utsätts för mäns våld varje dag. 17
• I Europa dödas kvinnor varje dag av en partner eller en ex-partner.
• I en undersökning som genomfördes i EU inom ramen för ett Daphne-projekt
angående så kallat femicide; kvinnomord, fastslogs att ungefär 2,419 kvinnor avlidit
till direkt eller indirekt följd av våld i nära relationer under 12 månader. Av dessa
rörde det sig om ca 1,400 direkta fall av femicide, där förövaren är en manlig partner.
(Psytel 2010). 18
• Ju allvarligare våldet mot kvinnan är, desto mer extremt är ofta våldet mot barnen.
Detta våld upphör heller inte alltid då kvinnan separerar från den våldsamma
mannen. (Hester 2005). 19
• Våld mot kvinnor i nära relationer kan vara dödligt även för barn, vilket synliggörs i
ett fall som avhandlats av Europadomstolen för mänskliga rättigheter: två barn
dödades av sin pappa, som misshandlat sin fru upprepade gånger. Kvinnan flydde
efter ett särskilt våldsamt tillfälle, men barnen lämnades kvar med pappan och
myndigheterna agerade inte för barnens beskydd. Europadomstolen för mänskliga
rättigheter fann att staten misslyckats med att skydda de två barnens rätt till liv (se
Kontrova v. Slovakia 2007). 20

Att förstå problematiken
Många länder har redan utvecklat samarbeten och samverkan mellan aktörer i syfte att
identifiera och hantera fall där risken för våld mot kvinnor bedöms vara mycket hög, och
samarbetsmodeller på l okal och nationell nivå med olika grad av statligt stöd och legala

17
18
19
20

WAVE country report (2010) http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15, , p.5, citation:
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf.
Psytel-Ingenerie de l’information (2007) Daphne Project, IP V EU Mortality,
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf.
Hester, M. (2005) Children, abuse and parental contact in Denmark, in: Eriksson, Maria et. al: Tackling Men’s Violence in
Families. Nordic issues and dilemmas. The Policy Press, Bristol, 13-30.
Europarådet (2007) Case of Kontrova v Slovakia. Application no. 7510/04:
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp.
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förpliktelser implementeras [Strukturell/Nationell]. I flertalet länder är denna typ utav arbete
dock mycket outvecklad.
Även om man har gjort stora framsteg i förståelsen för problematiken och genusperspektiv
antagits, så är det fortfarande mycket troligt att verksamma inom områdets olika instanser
har olika uppfattningar om och attityder gentemot problematiken.
Även inom organisationer och instanser som har ett mycket klart uttryckt syfte i relation till de
tjänster man erbjuder våldsoffer [Kulturell/Organisationsnivå], kommer individuella
uppfattningar och attityder hos personalen i den berörda verksamheten att påverka den
faktiska förmedlingen av tjänsterna [Personlig].
Figur 1.1, Sociala nivåer för inflytande illustrerar hur inflytande och påverkan i olika nivåer
kan relatera till varandra.
Under utbildningstillfället kan deltagarna ombes överväga hur förändringar i en ut av de t re
nivåerna kan komma att påverka de andra två nivåerna.

Figur 1.1, Sociala nivåer för inflytande

Strukturell/
Nationell

Kulturell/
Organisationsnivå

Personlig
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Modul 1
Ett spektrum av förståelse
Tapley (2010) 21 beskriver hur förståelsen för våld i nära relationer har förändrats från att
uppfattas som en p rivat angelägenhet mellan man och hustru i vilken staten inte kunde
ingripa, till att uppfattas som ett offentligt problem av mycket allvarlig karaktär i vilket
könsbaserat förtryck och manlig kriminalitet gentemot kvinnor belyses. Staten är numera
förpliktigad att uppmärksamma problematiken och ingripa. (s.137).
Hur responsen gentemot och tolkningen av våld mot kvinnor som fenomen har utvecklats är
direkt kopplat till övrig jämställdhetsutveckling, och reflekterar även framsteg för kvinnor inom
andra

områden

såsom

utbildning,

politisk

arbetsmarknaden. Radford och Tsutsumi (2004)

22

representation

och

situationen

på

påpekar också att våld mot kvinnor är ett

problem som överskrider klassgränser, kulturer och religioner men att olika omständigheter
kan påverka både hur övergrepp och våld brukas och upplevs, samt offrets tillgång till stöd,
hjälp och resurser för säkerhet.

Aktivitet 1.1
Du behöver:
Den grundläggande informationen om förekomsten av våld mot kvinnor som presenterats
ovan; antingen som digital presentation eller för utdelning, samt introduktionen till
utbildningsmaterialet.
Stencil 1.1 som undersöker deltagarnas personliga uppfattningar.

Tidsbegränsning
60 minuter.

Aktivitetens syfte
Stencilen som används för denna aktivitet uppmuntrar deltagarna att reflektera över sina
egna uppfattningar och attityder gentemot våld mot kvinnor samt huruvida deras

21
22

Tapley, J. (2010) Working Together to Tackle Domestic Violence. in: Pycroft, A. and Gough, D. (Eds) Multi Agency Working
in Criminal Justice. Bristol: Policy Press.
Radford, L. and Tsutsumi, K. (2004) Globalisation and violence against women: inequalities in risks, responsibilities and
blame in the UK and Japan. Women's Studies International Forum. 27(1): 1-12.
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PROTECT II
uppfattningar ligger i linje med attityder som uppvisas av de organisationer de representerar
samt den aktuella nationella/strukturella kontexten.

Presentation/input
Inför denna ak tivitet kan ledaren inleda med att presentera problematiken, förekomsten av
våld mot kvinnor samt den utveckling som skett i relation till hur problematiken behandlas av
myndigheter och organisationer. Tillämpa gärna ett jämförande perspektiv, för att öka
övningens möjlighet att åstadkomma förbättringar genom jämförande av erfarenheter och
bästa praxis oavsett deltagarnas aktuella utgångspunkt eller kontext.

Instruktioner för deltagare
Deltagarna ska överväga de olika påståenden som görs i Stencil 1.1, och svara dels utifrån
egen uppfattning och åsikt, och dels representativt för den or ganisation eller instans de
tillhör. Den aktuella nationella kontexten ska också tas i beaktande.

Feedback och vägledning
Deltagarna ska försäkras om att de inte behöver yttra några personliga ställningstaganden
som de inte är bekväma med att dela. Ledaren bör uppmuntra deltagarna att fundera över
huruvida övningen har belyst några särskilt viktiga frågor som kan leda till konflikt eller vara
utmanande, i relation till deras egna värderingar, organisationens värderingar och inom den
nationella kontexten. Kan de föreställa sig lämpliga strategier som kan underlätta för och lösa
dessa eventuella konflikter?
På samma sätt kan övningen underlätta för deltagarna att identifiera styrkor inom deras
organisationer och kontexter, där det finns potential för att utveckla bästa praxis och ett mer
samarbetsinriktat arbetssätt.
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Modul 1

Stencil 1.1, Uppfattningar om våld i nära relationer
Ringa in det svar som passar bäst för varje påstående nedan. Du väljer på skalan 1-5 där
1 innebär att du inte alls håller med och 5 innebär att du håller med helt.
Tänk noga igenom dina svar. Vilka styrkor och svagheter indikeras, och vad innebär de för
möjligheten att utveckla bästa praxis och ett mer samarbetsinriktat arbetssätt i fall där det
finns hög risk att kvinnor skadas av våld i nära relationer?
Välj ut en av dessa frågor för att diskutera med en annan deltagare. Försök reflektera kring
de första stegen för att lösa det identifierade problemet, eller bygg vidare på pos itiva
erfarenheter i syfte att maximera potentialen i de identifierade styrkorna.
Var beredd att utvärdera en utav de frågor ni tillsammans gått igenom inför hela gruppen.

1. Våld mot kvinnor anses generellt vara en privat angelägenhet.
Håller inte alls med

Håller med helt

1

2

3

4

5











2. Inom min organisation finns ett starkt engagemang mot våld mot
kvinnor.
Håller inte alls med

Håller med helt

1

2

3

4

5











3. Vi har inga, eller mycket begränsade, juridiska verktyg för att kunna
skydda kvinnor.
Håller inte alls med

Håller med helt

1

2

3

4

5
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PROTECT II
4. Jag saknar förtroende för min egen kunskap och förståelse för denna
problematik.
Håller inte alls med

Håller med helt

1

2

3

4

5











5. Min organisation har en policy för hur man inom organisationen ska
bemöta och stödja kvinnor som utsatts för våld.
Håller inte alls med

Håller med helt

1

2

3

4

5











6. Nationellt sett håller man en konsekvent linje gentemot denna
problematik.
Håller inte alls med

Håller med helt

1

2

3

4

5











7. Jag vet min roll och mitt ansvar i relation till våld mot kvinnor.
Håller inte alls med

Håller med helt

1

2

3

4

5











8. Jag känner mig isolerad I mitt arbete med våldsutsatta kvinnor.
Håller inte alls med

Håller med helt

1

2

3

4

5
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9. Jag är medveten om hur makt- och kontrollproblem underbygger våld
mot kvinnor.
Håller inte alls med

Håller med helt

1

2

3

4

5











10. Förekomsten av våld mot kvinnor underskattas.
Håller inte alls med

Håller med helt

1

2

3

4

5











11. Kvinnliga våldsoffer har mycket lite förtroende för någon aktörs
möjlighet att kunna hjälpa dem.
Håller inte alls med

Håller med helt

1

2

3

4

5











12. Jag har korrekt och detaljerad kunskap om hur andra aktörer och
organisationer hanterar denna problematik.
Håller inte alls med

Håller med helt

1

2

3

4

5
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PROTECT II
1.2

Att bygga gemensam förståelse

Syfte
Denna sektion undersöker några metoder för att skapa en gemensam grund för förståelse
och samfälld språkanvändning mellan samarbetspartners. Detta bör göras i syfte att öka
förståelsen för varandras arbetsprocesser, och kunna upprätta gemensamt överenskomna,
värdefulla och realistiska mål.

Introduktion
Övningen och diskussionen som förts kring utgångspunkter i Sektion 1.1 har troligen fått
både ledare och deltagare att reflektera över de varierande uppfattningar, antaganden och
fördomar som förekommer i relation till våld mot kvinnor. Effektiv samverkan mellan olika
instanser kräver att parterna är överens angående språkbruk, innebörder och definitioner, att
de har delade grundprinciper och värderingar samt gemensam förståelse för problematiken.
De bör engagera sig i strävan efter samma mål. Detta är inte enkelt!
Till exempel:
•

Vissa ord och definitioner kan ha olika betydelse och innebörd i olika professionella
kontexter.

•

Olika organisationer och aktörer har olika prioriteringar och intressen.

•

Anställda och verksamma inom områden har sina egna rädslor och farhågor; fördomar,
övertygelser och myter.

Aktivitet 1.2a och Aktivitet 1.2b
Du behöver:
Ledaren kommer att behöva Stencil 1.2a, Definitioner och rättigheter, Stencil 1.2b, Att bygga
gemensam

förståelse

samt

aktivitetsinstruktionerna

som

presenteras

här

nedan,

blädderblock och penna, och om möjligt utrustning för att kunna presentera information via
PowerPoint. D enna aktivitet är en bl andning mellan en pr esentation, en individuell övning
och reflektion, arbete i mindre grupper samt sammanfattande diskussion i helgrupp.
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Modul 1
Aktivitetens syfte
De två aktiviteterna i denna sektion baseras på definitionen av våld mot kvinnor och en del
människorättslagstiftning som används av FN och Europarådets konvention som en metod
för att undersöka och upprätta de g emensamma mål, prioriteringar och syften som är
aktuella för samarbetspartners som tillsammans arbetar med fall där kvinnor befinner sig
under mycket hög risk för våld.

Tidsbegränsning
Första aktiviteten – 45 minuter.
Andra aktiviteten – 60 minuter.

Översikt
Deltagarna ombeds reflektera över sin kunskap om och förståelse för den grundläggande
definitionen av våld mot kvinnor samt kring människors rättighet att leva i frihet från våld.
Detta inleds som en i ndividuell övning, vilken sedan följs upp g enom diskussion i mindre
grupper och sammanfattas med feedback i hel grupp. Uppföljningsaktiviteten, 1.2b, ska
genomföras mindre grupper, där deltagarna diskuterar vanligt förekommande myter och
stereotyper i relation till våld mot kvinnor, i syfte att bygga en grund för gemensam förståelse
för problematiken.

Presentation/input
Ledaren bör inledningsvis konstatera och poängtera att flertalet perspektiv, uppfattningar och
utgångspunkter finns representerade i rummet (referera till övning 1.1 ”Vilken är din
utgångspunkt?” om denna har använts under utbildningstillfället). Ledaren bör påpeka att
olikheter givetvis är vanligt förekommande, men att gemensam förståelse krävs för väl
fungerande och effektiva samarbeten.
Ledaren presenterar definitionerna som tillhandahålls i Stencil 1.2a. Detta kan göras med
hjälp av PowerPoint, blädderblock eller genom utdelat material.
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PROTECT II
Stencil 1.2a, Definitioner och rättigheter
1. Våld mot kvinnor – definition.
“… Våld mot kvinnor innebär varje könsbetingad våldshandling som resulterar i, eller antas
kunna resultera i, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot
om våld, tvång eller godtyckligt frihetsberövande oavsett om det sker privat eller offentligt.”
Förenta Nationerna 1992, para 6; och “Platform for Action”, fjärde kvinnokonferensen,
citerat av WAVE 2000, s. 14.
2. Rätten att leva i frihet från våld
Parterna som undertecknat konventionen ska vidta nödvändiga juridiska och andra
åtgärder för att förespråka och skydda alla människors, särskilt kvinnors, rätt att leva i
frihet från våld både i det offentliga och privata.
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld
i hemmet 2011, artikel 4.
Fundera över definitionen och rättigheten ovan.
Till en början, svara på frågorna individuellt. Diskutera sedan svaren i grupper om 2-3
personer. Förbered er för att sammanfatta och ge feedback från er diskussion inför hela
gruppen.
1. Känner jag igen definitionen och rättigheten från internationella och
europeiska dokument om mänskliga rättigheter?
2. Används de inom min organisation?
3. Om inte, vilken definition använder vi? Vilka är skillnaderna?
4. Vad kan tänkas saknas i vår definition?
5. Vad gör jag (eller vi som arbetar på min organisation) för att omsätta dessa
definitioner och uttalanden i praktiskt handlande?
6. Vad gör jag (eller vi som arbetar på min organisation) som kanske
undergräver betydelsen av denna definition och rättighet?
7. Hur påverkar min professionella roll eller min organisation min egen
uppfattning?
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Modul 1
Instruktioner till deltagare
Aktiviteten som beskrivs i Stencil 1.2b genomförs inledningsvis individuellt; deltagarna
instrueras att svara på frågorna som ställs. Ledaren bör uppmuntra deltagarna att svara så
ärligt som möjligt, men informera dem om att de förväntas diskutera sina svar med övriga
kollegor.

Vägledning och feedback
Ledaren ber deltagarna att diskutera sina observationer i grupper om 2-3 personer.
Sammanfattningen och uppsamlingen som görs i större grupp kan utföras på flera olika sätt,
till exempel kan varje liten grupp ombes att muntligt sammanfatta vilka huvudsakliga poänger
man kommit fram till, eller att sammanfatta observationerna skriftligt på ett stort papper som
sedan fästs på en v ägg där alla deltagare enkelt kan se dem; då man också lätt kan gå
tillbaka till övningen under utbildningens gång. Ledaren bör understryka och poängtera
betydande gemensamma punkter som syns i sammanfattningar och feedback, och särskilt
om det framkommer positiva förslag eller lösningar på uppkomna problem som kan förbättra
hur definitionen och rättigheten implementeras och uppfylls.
Vidare bör ledaren be deltagarna att I grupper om 2-3 personer arbeta med frågorna i Stencil
1.2b.
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PROTECT II
Stencil 1.2b, Att skapa gemensam förståelse
Följande punkter relaterar till våld mot kvinnor. Diskutera dem i grupper om 2-3
personer. Diskutera även anledningen till era svar, och förbered er för att presentera
och sammanfatta diskussionen inför hela gruppen.
1. De flesta skilsmässor eller uppbrott har inte föregåtts av våld i relationen. Sant
eller falskt?
2. En av de mest effektiva säkerhetsstrategierna för att undvika våld är för offret
att lämna sin våldsamma partner. Sant eller falskt?
3. Även om en förälder är våldsam så är det bra för barn att ha kontakt med
båda föräldrarna. Sant eller falskt?
4. Våld mot kvinnor är ofta en engångshändelse. Sant eller falskt?
5. Fler mödrar än fäder dödar sina barn. Sant eller falskt?
6. Föräldrar vet vad som är bäst för sina barn. Sant eller falskt?

Efter att ni fullgjort övningen ovan kommer er ledare att ge er feedback och vidare
reflektionsanvisningar.
Vidare, tillbaka i gruppen, fundera över följande:
7. Hur kan gemensam förståelse för dessa och liknande spörsmål i relation till
våld mot kvinnor förbättra aktörers respons gentemot våldsutsatta och
utveckla strategier för att garantera säkerheten för kvinnor och barn?
8. Vilka frågor eller omständigheter är problematiska trots gemensam förståelse?
9. Hur kan dessa skillnader mellan olika aktörers perspektiv överbyggas?

För ledaren
Vägledningen nedan bygger på information från nationella kvinnokommissionen i
England. 23 Ledare kan behöva söka lokal, regional och nationell data och information
om de teman som behandlas.

23

Women’s National Commission (2004) Myths and Facts about Domestic Violence and child contact. WNC.
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Feedback och vägledning
Ledaren sammanställer resultaten av diskussionerna, ger grupperna feedback och belyser
följande grundläggande poänger och information.
1. De flesta skilsmässor eller uppbrott har inte föregåtts av våld i relationen. Falskt.
Ungefär 75 % av separerade föräldrar har indikerat att våld har förekommit i
relationen.
2. En av de mest effektiva säkerhetsstrategierna för att undvika våld är för offret att
lämna sin våldsamma partner. Det må vara sant i vissa fall, men det finns också
bevis för att risken för våld och mord ökar efter att kvinnan lämnat sin
våldsamma partner.
3. Även om en förälder är våldsam så är det bra för barn att ha kontakt med båda
föräldrarna. Falskt. Säkerheten och välbefinnandet för barnet är den viktigaste
angelägenheten när man överväger kontakt. Berörda instanser måste
säkerställa att det inte föreligger någon risk för kvinnan eller barnet under
kontakt med en våldsam förälder. Det är föräldraskapets kvalitet under umgänge
som är viktig, inte umgänget i sig.
4. Våld mot kvinnor är ofta en engångshändelse. Falskt. Forskning om våld i nära
relationer belyser att den första anmälan eller den första kontakten med
stödjande instanser ofta föregås av många våldsamma incidenter och
övergrepp, ofta över en längre tidsperiod.
5. Fler mödrar än fäder dödar sina barn. Falskt. Generella mönster av våld i nära
relationer visar att barnamord begås av fler män än kvinnor. Män som dödar
sina barn har med stor sannolikhet uppträtt våldsamt gentemot barnet och mot
sin partner innan mordet begås.
6. Föräldrar vet vad som är bäst för sina barn. Detta är svårt att besvara eftersom
det givetvis inte alltid är fallet. Kvinnans synvinkel är dock mycket viktig, vilket
kommer att undersökas i sektion 1.3. Det må vara så att barns perspektiv och
rätt kan kräva separat representation i syfte att säkerställa att deras
välbefinnande prioriteras.
Informationen hämtad från Women’s National Commission Women's Aid Federation of
England. 24

24

Ibid.

34 | PROTECT II | Kapacitetsutveckling i riskbedömning och säkerhetsplanering för att skydda offer vid hög risk

PROTECT II
Hur mycket gemensam förståelse som uppkommer och befästs under gruppdiskussionerna
kommer förmodligen att variera mellan olika utbildningstillfällen, men det vore högst oväntat
att övningen inte belyser några för deltagarna gemensamma punkter alls. Övningen kommer
att

underlätta

identifiering

av

områden

som

kan

vara

lämpliga

vid

inledande

överenskommelser, och understryker ytterligare att gemensam förståelse särskilt för
definitioner, våldets påverkan och gällande rättigheter är centralt som grund för samverkan
och för att öka säkerheten för kvinnor och barn. Även de olika perspektiv som framkommer
måste öppet diskuteras i en s amverkansprocess, för att säkerställa att prioriteringar och
aktioner bygger på gemensamma överenskommelser.
Användbara källor för Sektion 1.2
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och
våld i hemmet 2011, Artikel 4. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1772191.

1.3

Principer för att stärka, engagera och stödja

Syfte
Denna sektion kommer att titta på följande punkter:
•

Fördelarna med att utgå från ett offercentrerat perspektiv.

•

Att tillvarata överlevandes kunskap och centrala roll i riskidentifiering och
säkerhetshantering.

•

Vikten av att stärka och stödja den våldsutsatta kvinnan, samt av att vinna hennes
förtroende.

Introduktion
När man arbetar med våldsoffer som befinner sig i en situation där risken för partnerinitierat
våld är hög bör man fokusera på:
•

Att skydda kvinnans och barnens mänskliga rättighet att leva i frihet från våld.

•

Att erbjuda dem säkerhet.

•

Att förebygga våld.

•

Att stärka kvinnans möjlighet att själv identifiera och förstå den risk hon utsätts för genom
så kallat empowerment.
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De åtgärder som vidtas av verksamma inom området kan ha en direkt påverkan på liv, hälsa
och frihet för våldsutsatta kvinnor och barn. Detta bör alltid övervägas.
Viktiga poänger
Då kvinnan känner förövaren mycket väl, bör hennes uppfattning av situationen och
den föreliggande risken vara avgörande då man bedömer den fara hon utsätts för.
WAVE (2010) Protect I 25
Aktörer bör säkerställa att policyer… placerar våldsoffrets rättigheter i centrum vid alla
åtgärder och implementerar dessa genom effektivt samarbete mellan alla relevanta
instanser, institutioner och organisationer. Europarådet, 2011 26

Fördelar med ett offercentrerat perspektiv
När man utgår från ett offercentrerat perspektiv:
•

Bör den utsatta kvinnan tilldelas en aktiv roll i beslutsfattande och genomförande av
åtgärder för att garantera hennes säkerhet.

•

Lyssnar man på henne, och.

•

Besvarar henne med respekt.

Att vara utsatt för våld; ett våldsoffer, innebär inte att kvinnan blir hjälplös eller okunnig. Hon
må vara mycket rädd och känna sig maktlös, och det kan finnas inkonsekventa inslag i
hennes uttalanden och beteende, men hon har rätt att leva i frihet från våld och hon har rätt
att fatta egna beslut.
Organisationer och instanser verksamma inom området fokuserar ofta på att avsluta den
våldsamma relationen som ett första mål. Överlevande våldsoffer däremot kanske inte gör
det i första hand, och anledningarna till detta kan vara mycket varierande och komplexa. Ett
eventuellt uppbrott från relationen är den utsatta kvinnans beslut, och att som utomstående
insistera på ett avslut mot hennes vilja går emot hennes mänskliga rättigheter (Artikel 8) som
även förstärks genom Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Om hennes
beslut är att stanna i relationen, så undergräver inte detta hennes rätt att leva i frihet från
våld, vilket är av största vikt att verksamma inom området förstår och understryker.
25
26

WAVE (2010) Daphne Project PROTECT - Identifying and Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an
Overview http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23494&b=15.
Council of Europe (2011) Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Article
7,2. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.
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PROTECT II
Ett offercentrerat perspektiv innebär att man strävar efter att uppnå en gemensam strategi för
säkerhetshantering som den ut satta kvinnan finner relevant, och där ansvar, aktioner och
åtaganden är tydligt identifierade och överenskomna. S trategier för att förebygga och
förhindra våld har mycket större potential att lyckas om de bygger på överenskommelser
med tydligt uppdelat ansvar mellan inblandade aktörer, inklusive den v åldsutsatta kvinnan
själv. Det är också viktigt att hon känner ett ägarskap inför sin situation.

Överlevandes kunskap och centrala roll i riskidentifiering och
säkerhetshantering
Empowerment, det vill säga att stärka kvinnan, utrustar henne med mod att genomföra
förändringar i sitt liv och gå emot den våldsamma partnern. Däremot får det inte glömmas att
när en k vinna lämnar ett våldsamt förhållande uppkommer vanligen en ut av de mest
riskfyllda situationerna då risken för fortsatt våld eskalerar. Ofta ökar även våldets allvarlighet
i samband med uppbrott.
Under samverkan mellan aktörer i arbetet med våldsutsatta kvinnor måste kommunikationen,
handlingarna och besluten vara transparenta för att kvinnan ska kunna känna att de berörda
instanserna arbetar tillsammans med henne, och inte ålägger henne ett ramverk för sitt
handlande. Som våldsoffer kommer hon att känna sig mycket maktlös och uppleva en brist
på kontroll, och denna upplevelse får inte stärkas i hennes kontakt med aktörer och instanser
vars syfte är att skydda, hjälpa och stödja henne.
Därav, för att kunna uppnå en detaljerad och omfattande riskbedömning av en situation av
våld i nära relationer:
•

Måste man effektivt engagera sig med offret.

•

Det bör genomföras en heltäckande informationsinsamling för att utreda det inträffade
våldets natur och omfattning. Aktuella och tidigare erfarenheter så som dödshot eller
allvarliga skador bör undersökas noggrant.

(Flera kända riskindikatorer och våldstriggande situationer undersöks i Modul 2 i detta
material).
Den respons man antar gentemot våld i nära relationer måste vara specifik och väl
underbyggd. Misslyckade säkerhetsåtgärder kan resultera i ökad risk och slutligen få
livshotande konsekvenser för kvinnan och hennes barn.
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Den viktigaste informationskällan är kvinnan själv. Hon ska vara i fokus för alla interventioner
och man bör anstränga sig för att låta henne aktivt engagera sig i de berörda instansernas
arbete samt informera henne om varje steg i processen. Att låta försvarsinstanser och
oberoende stöd- och hjälpinstanser för kvinnor informera och representera den överlevande
kvinnan i relation till hennes behov och rättigheter är ett bra exempel på hur hon ytterligare
kan stärkas för att ta del av säkerhetshanteringsprocessen.
Andra informationskällor som undersöker så kallat empowerment av överlevande
våldsutsatta kvinnor som “professionella på g rund av erfarenhet” listas i slutet av denna
sektion.

Att vinna kvinnans förtroende
Att vinna kvinnans förtroende är nödvändigt för att effektivt kunna förebygga våld. Det är
viktigt att komma ihåg att förövaren ofta söker minska det förtroende och den tillit som offret
kan känna inför andra människors eller organisationers möjlighet att hjälpa och stödja henne.
Följande kännetecken är framträdande i en våldsutövande förövares beteende:
•

Han minimerar och nedvärderar offrets erfarenheter.

•

Han underminerar hennes möjlighet att fatta egna beslut om sitt privatliv.

•

Han isolerar henne från omvärlden.

•

Han övertygar henne om att ingen kommer att tro eller hjälpa henne.

•

Han kan använda flera andra strategier för att vinna makt och kontroll över offret, så som
ekonomiskt, emotionellt och psykiskt utnyttjande. 27

Detta kan resultera i förlorat självförtroende och självkänsla. Det kan vara mycket utmanande
att vinna kvinnans förtroende och upprätta en god relation under dessa omständigheter.
Kvinnan kan dessutom ha ne gativa erfarenheter och ha påv erkats negativt av tidigare
kontakt med “hjälpande” instanser.
Erfarna verksamma inom området kan enkelt göra antaganden om vilka åtgärder som
lämpar sig för att hantera den f öreliggande situationen, baserat på der as professionella
kunskap om de v anliga riskerna i liknande scenarion och de t jänster som erbjuds. Det är
dock enormt viktigt att varje situation bedöms som en ny , unik och individuell erfarenhet.

27

WAVE (2000) Training manual on Combating Violence against Women: http://www.wavenetwork.org/images/doku/manual.pdf 18 Nov. 2011, pp.43-62.
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Åtgärder som vidtas utan att man fullt ut har övervägt kvinnans eget perspektiv kan visa sig
vara orealistiska eller ogenomförbara.
I vissa fall kan det verka finnas flera rättigheter som motsäger varandra, till exempel när det
gäller barns rättigheter och behov, och då måste de verksamma inom området säkerställa att
alla perspektiv uppmärksammas och stöds, genom juridisk representation och stöd. Då är
alla beslut som prioriterar några individuella rättigheter över andra en i ntegrerad del av
säkerhetshanteringsprocessen.
Även om arbetet med den våldsutsatta kvinnan till en början är effektivt, kan det falla sig så
att en v idtagen säkerhetsåtgärd som syftar till att stoppa våldet inte fungerar, eller att
situationen förändras och risknivån stiger på nytt. Det är därför viktigt att vidhålla
engagemanget gentemot den u tsatta, eftersom berörda instanser då genast kommer att
uppmärksammas på förändringar och kan handla omgående. Effektiv kommunikation, omvärdering, bedömning samt respons är oumbärligt för att försäkra offret om att
säkerhetshanteringen är en dy namisk process snarare än e n engångshandling, vilket kan
stärka hennes förtroende för att aktörerna i samverkansprocessen kommer att hjälpa och
skydda henne och hennes barn.
Verksamma inom området bör också kännas vid att vissa kvinnor aldrig kommer att
samarbeta och engagera sig fullt ut i processen tillsammans med de stödjande instanserna,
och att anledningarna till detta kan vara mycket mer komplexa än bristande förtroende. Hon
har absolut rätt att bibehålla sin reserverade hållning, vidhålla sin rätt till integritet och
undanhålla information som handlar om hennes privatliv. Detta kan också hjälpa henne att
känna att hon har kontroll över sin situation; rätten att själv sätta gränser måste respekteras
och den utsatta kvinnan ska inte känna sig pressad att “berätta allt”.
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Viktiga poänger
Kom ihåg att:
Offer för våld i nära relationer upplever ofta att:
• De blir tillsagda vad de ska göra och inte göra av förövaren.
• De beordras och kontrolleras av förövaren.
• De upplever att förövaren ser dem som problemet.
Om kvinnor känner att dessa u pplevelser repeteras i kontakten med stödjande
instanser, kommer de troligtvis inte att ha förtroende för dessa. Kom därför ihåg:
• Att lyssna noggrant till offrets historia.
• Behovet av att vinna hennes förtroende så att hon känner att hon kan berätta hela
sin historia.
• Att man måste arbeta tillsammans med den våldsutsatta kvinnan för att säkerställa
den bästa vägen framåt för henne, inte anta och ålägga henne lämpliga handlingar.

Aktivitet 1.3
Du behöver
Presentationsmaterial, Stencil 1.3 om grundläggande principer för att stärka, engagera och
stödja antingen som PowerPoint-slide eller som stencil för utdelning, och 3 till 5 stolar.

Aktivitetens syfte
Denna aktivitet söker bringa insyn i det obehag och den or o som det kan innebära att
förväntas engagera sig med okända människor i en situation där alla villkor och resultat är
fördolda. Aktiviteten belyser det mod som krävs för att engagera sig trots detta, och leder till
en diskussion om vilka principer som är viktiga när det kommer till att stärka, stödja och
engagera våldsutsatta kvinnor.

Tidsbegränsning
45-60 minuter.
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Instruktioner till deltagare
3 till 5 stolar är placerade framför deltagarna (beroende på hur många som deltar vid
utbildningstillfället).
Ledaren ber 3 till 5 per soner att sätta sig på stolarna för att genomföra ett rollspel. Hur
rollspelet kommer gå till specificeras inte.
Medan ledaren uppmuntrar de närvarande att delta i rollspelet, använder denne fraser som:
•

Inget farligt kommer att hända dig.

•

Jag skyddar dig.

•

Det är inte livshotande.

•

Lita på mig.

•

Du kommer inte att förlöjligas.

•

Jag ska se till att du är säker.

•

Var inte rädd.

När alla stolarna är tagna, tackar ledaren “rollspelarna” för deras mod och villighet.
Ledaren frågar resten av deltagarna:
•

Varför ville inte ni vara med i rollspelet?

•

Var ni rädda?

•

Litade ni inte på mig?

•

Lyssnade ni inte på mig?

Feedback och vägledning
Uppmärksamma deltagarna på att ingen hade förlorat sitt jobb, sitt liv, sina barn eller sitt hem
genom att delta i det här rollspelet. Det krävdes endast mod, förtroende för ledaren, och
villighet att experimentera med det okända. Det fanns olika grad av villighet att göra det.
Anledningarna till detta är varierande och olika för varje individ. Varför var vissa mer beredda
att engagera sig än andra? Kände vissa att de behövde mer information om vad som skulle
hända innan de ställde upp? Kände de att de hade kontroll över situationen?
Gör en koppling till de förväntningar som deltagarna kan förväntas ha om behovet för offer
att engagera sig i processen tillsammans med stöd- och interventionsaktörer, och det mod
som krävs för att faktiskt göra det.
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Sedan presenterar ledaren” Principer för att stärka, engagera och stödja” så som de återges
i Stencil 1.3 och mot bakgrund av den i nformation som hittills givits i denna s ektion samt
information ur andra föreslagna källor.

Stencil 1.3, Principer för att stärka, engagera och stödja
Fördelarna med att utgå från ett offercentrerat perspektiv
• Kvinnan har en aktiv roll i beslutsfattande och i genomförande av säkerhetsåtgärder.
• Hon blir lyssnad på.
• Hon blir besvarad.
• Det råder delat ägarskap över strategin för säkerhetshantering.
• Det är mer troligt att strategin kommer att lyckas.
Erkännandet av kvinnans centrala roll i riskidentifieringen och säkerhetshanteringen
• Den viktigaste informationskällan är den utsatta kvinnan själv.
Vikten av att stärka och stödja offret, samt vinna hennes förtroende
Alla rättigheter och ansvarsområden är klart identifierade, diskuterade och överenskomna
inom samarbetet de olika instanserna emellan. Aktivt stöd erbjuds inom
samverkansprocessen, till försvar av både offrets och barnens rättigheter och behov.
• Aktörerna bibehåller konsekvent sitt ansvar under hela processen, och garanterar att de
utför de åtgärder och erbjuder det stöd som man kommit överens om.
• Information om förändringar av omständigheter besvaras omedelbart.

Viktig poäng
Kvinnan ska utgöra samarbetsprocessens mittpunkt. Hon har rätt att aktivt engagera
sig

och

att

informeras

om

varje

steg

i

riskbedömningsprocessen

och

säkerhetshanteringen.
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De delar av denna sektion som relaterar till informationsutbyte mellan flertalet aktörer
angående risker, så kallad risk conferencing, behandlas vidare i Modul 2.
Användbara källor för Sektion 1.3
WAVE Manual Bridging Gaps – From Good Intention to good Cooperation (2006):
Participation of survivors. p. 58 – 61, download: http://www.wavenetwork.org/start.asp?ID=289&b=15.
Hague, G., Mullender, A., and Aris, R. (2003) Is Anyone Listening? Accountability and
women survivors of domestic violence. Routledge, London.
Hague, G., Mullender, A., and Aris, R. (2002): Women’s Aid England: Professionals by
experience: Guide to service user participation and consultation for domestic violence
services.
http://www.womensaid.org.uk/page.asp?section=0001000100140008&sectionTitle=Re
ports+%26+Books
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv:
Var och en har rätt till skydd för hans eller hennes privatliv och familjeliv, hem och
korrespondens.
Artikel 2 – Rätten till liv:
Envars rätt till liv ska skyddas genom lag.
Artikel 3 – Förbud mot tortyr:
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning.
Europarådet, Treaty Office: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
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1.4

Att utgå från ett samverkansperspektiv: Vad innebär det och
varför är det viktigt?

Syften
Denna sektion kommer att titta på:
•

Varför samverkan mellan flera aktörer är användbart under hantering av våld i nära
relationer och för att minska skada för kvinnor och barn.

•

Några av de första steg som kan tas för att bygga samarbeten mellan så kallade
partnerorganisationer.

•

Hur man identifierar troliga utmaningar och hinder för samarbetet.

•

Några idéer och tips om bästa praxis för att hantera dessa utmaningar och hinder.

Introduktion
Att samverka som partnerorganisationer är svårt och utmanande. Skillnaden mellan vad som
uttrycks i policy och vad man faktiskt uppnår i verkligheten är ofta mycket stor:
Den fundamentala poäng som återkommer i både nationella och lokala strategier
är att samverkan är svårt. Det finns skillnader mellan organisationernas kultur,
terminologi, verksamheter, operationella prioriteringar, träning och utbildning.
Partnerorganisationerna uppfattar varandra med en v iss grad av professionell
skepticism; i vissa fall rakt av misstro. Olika intressen, prioriteringar och
verksamheter inom den samverkande gruppen gör samarbetet svårt (Tapley
2010). 28

Aktivitet 1.4
Du behöver
Blädderblocksblad och pennor, PowerPoint-slides och stenciler för utdelning, se nedan.
Metoden är en blandning mellan presentation med frågor och svar, samt arbete i mindre
grupper utifrån aktiviteter och diskussionsfrågor.

28

Tapley, J. (2010) Working Together to Tackle Domestic Violence. in: Pycroft, A. and Gough, D. (Eds) Multi Agency Working
in Criminal Justice. Bristol: Policy Press.
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Aktivitetens syfte
Att uppmuntra deltagarna att överväga vikten av samverkan, och att identifiera fördelarna
med att samarbeta. Detta är en större aktivitet med fem delar.

Tidsbegränsning
Varje del av aktiviteten tar förmodligen omkring 30 minuter att genomföra.

Presentation/input
Ledaren kan inleda sessionen med att be hela gruppen fundera över följande två frågor:
•

Varför är det viktigt att samarbeta?

•

Vilka fördelar har man av att samarbeta?

Gruppens svar kan användas för att presentera de grundläggande budskap som denna
sektion syftar till att framhäva, som en del av introduktionen.

Grundläggande budskap för denna sekt ion (detta kan äv en användas som
inledande PowerPoint-slide)
• Samverkan minskar risken för allvarlig skada eller död för offer.
• Det ökar säkerhet, hälsa och välmående för offer och deras barn.
• Det skapar fler resurser och mer integrerad säkerhet.
• Planerad hantering är överenskommen för att minska riskerna för offret.
• Bemötandet av offret är koordinerat, mer effektivt och bättre levererat.

Därefter kan ledaren fråga:
•

Vad kan samarbete och samverkan faktiskt hjälpa oss att göra bättre när vi hanterar våld
mot kvinnor?

Feedback och vägledning
Svaren kommer att variera beroende på l okal erfarenhet och de s tödtjänster som erbjuds.
Oavsett vilka svaren är, bör ledaren använda sig av dessa i presentationen genom att
placera dem i bilden nedan.
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Figur

1.4,

“Samarbetshjulet

hjälper

oss

att…”

illustrerar

hur

samverkan

mellan

partnerorganisationer kan bidra till den övergripande säkerheten för våldsoffer och barn.

Figur 1.4, ”Samarbetshjulet hjälper oss att…”

Samarbetshjulet visar offret och hennes barn vid hjulets “nav”, stöttade av stödorganisationer
(till exempel kvinnojourer) vilka har en speciell roll genom att representera överlevande i
samarbetet mellan partnerorganisationer och aktörer. De mindre cirklarna representerar
kvinnans närmaste familj, samhälle och sociala nätverk som ofta involveras i att stödja
henne. De större cirklarna representerar enligt lag föreskrivna aktörer, polisen och
rättsystemet och den variation av andra aktörer och interventioner som krävs för att
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PROTECT II
garantera säkerhet. Dessa är inte alltid lika till storlek och resurser, och vissa är mer
distanserade från våldsoffer än andra. Oavsett deras position, spelar alla en roll i att erbjuda
och garantera säkerhet. Att det finns en stark koppling mellan partnerorganisationerna är
oerhört viktigt för att kunna erbjuda den utsatta kvinnan en omfattande kvalitativ service. Man
kan tänka sig att alla de omgivande aktörerna i hjulet fungerar som “ekrar”, där varje eker
levererar ett visst mått av säkerhet till navet. Om en ek er fattas, minskar hjulets styrka och
effektivitet. Hjulets fälg representeras av det heltäckande målet att öka säkerheten för
våldsutsatta kvinnor och barn.
För ledaren
Alla funktioner som återges i Samarbetshjulet kanske inte finns och fungerar i varje
land eller region. Det finns en anpas sningsbar version av hjulet i det appendix som
erbjuds till materialet, så att ledaren kan radera eller lägga till aktörer beroende på den
aktuella kontexten. Till exempel finns inte en s pecifik familjedomstol att tillgå i alla
europeiska länder.
Den metaforiska förklaringen av “Samarbetshjulet” kan hjälpa deltagarna att fundera över
deras roll och ansvar för att minska risk och skada för utsatta kvinnor och barn.
Samarbetshjulet ska visas både som PowerPoint-slide och delas ut som stencil.
Samarbetshjulet
De interventioner och åtgärder som vidtas av olika aktörer inom området ska
vara tätt sammanlänkade och skapa ett vittomfattande nätverk som involverar
alla berörda instanser. Aktörerna måste säkerställa att samarbetshjulet är
komplett; att offret finns vid hjulets nav och representeras av stödorganisationer
som hon ha r förtroende för under hela samverkansprocessen. Alla nödvändiga
komponenter ska ha uppmärksammats och avhandlats.
De tjänster och det stöd som erbjuds inom hjulets alla relevanta sektioner ska
upprätthållas, likväl som kommunikationen mellan alla de partnerorganisationer
som utgör del av hjulets helhet, i syfte att undvika att utsätta offret för vidare
risker. Det huvudsakliga målet med alla vidtagna åtgärder måste vara skydd och
säkerhet för våldsutsatta. Interventioner och åtgärder måste vara fullgoda och
effektiva så att de faktiskt hjälper offret och förebygger att våldet upprepas.
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Aktivitet 1.4a, Del ett
Stencil 1.4a, Diskussionsuppgift
Fundera över respons gentemot och hantering av våld mot kvinnor i din professionella
närhet och region utifrån funktionerna i Samarbetshjulet.
• Gör en lista över de starkare komponenterna i Samarbetshjulet i din region.
• Hur minskar dessa starka länkar risken för kvinnan att återigen bli utsatt för våld?
Sedan:
• Gör en lista över de svagare komponenterna i Samarbetshjulet i din region.
• Hur ökar dessa svaga länkar risken för kvinnan att återigen bli utsatt för våld?
• Gör en lista över de åtgärder som kan vidtas på lokal nivå för att förbättra
Samarbetshjulets funktioner.
Slutligen:
• Finns det några lärdomar att dra från din lista över Samarbetshjulets styrkor som skulle
kunna användas för att förbättra de svaga länkarna som du har identifierat?
• Till exempel så kan framgångar och samarbeten inom ett visst område ibland överföras
till ett annat område. Om flertalet organisationer är överens om att en länk är svag och
att det kan utgöra ett hot mot offrets säkerhet kan denna identifiering utgöra ett första
steg mot förändring.
Skriv ner nyttiga lärdomar och poänger här:
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Reflektionsanvisningar och feedback
Dessa fyra delar bör finnas:
1. En lista över starka länkar och hur dessa underlättar effektiv respons mot våld i
nära relationer.
2. En lista över svaga länkar och områden som kan antas leda till ökad risk eller
fortsatt offersituation för den utsatta.
3. Åtgärder som kan vidtas för att förbättra de svaga länkarna.
4. Lärdomar och god praxis från listan över styrkor som man kan utgå från för att
förbättra Samarbetshjulets funktioner.
Ledaren kan dela ut kopior av bilden på Samarbetshjulet i en version där länkarna emellan
aktörerna saknas, då d eltagarnas uppgift således blir att markera kopplingarna mellan
instanserna. Starka länkar kan m arkeras med tjocka linjer, och s vaga länkar med
brutna linjer. Detta kan hjälpa deltagarna att identifiera områden som lämpar sig för första
åtgärder. För denna övning används en bild av Samarbetshjulet utan dragna linjer (Stencil
1.4b). Där det finns signifikanta skillnader i de tillhandahållna tjänsternas natur kan man även
vilja använda en helt ”blank” version av Samarbetshjulet, (Stencil 1.4c) och låta deltagarna
fundera

över

vilka

instanser

som

är

inblandade

eller

bör

vara

inblandade

i

samverkansprocessen samt reflektera över deras aktuella nivå av kommunikation och
koppling med varandra.
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Stencil 1.4b
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PROTECT II
Stencil 1.4c
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Till ledaren
Det är viktigt att deltagarna skriver ner utförbara åtgärder som kan vidtas på lokal nivå
för att utveckla och förbättra Samarbetshjulet.

Aktivitet 1.4b, Del två: Första stegen mot god praxis
Aktivitetens syfte
Att uppmuntra deltagare att identifiera några första steg mot effektiviserat samarbete som de
kan genomföra, och några inledande åtgärder som kan vidtas efter utbildningstillfället.

Presentation/input
Dela ut uppgiften Stencil 1.4d. Be deltagarna att först utföra övningen individuellt, och i mån
av tid sedan dela sina svar med en annan del tagare. Ledaren kan föreslå lämpliga första
steg, om övningen inte genererar tillräckligt. Deltagarna bör överväga varje punkt, och
fundera över vad de kan göra.

Stencil 1.4d, Åtgärder att vidta

• Vem har du i nuläget ett väl fungerande samarbete med?
• Kan de hjälpa dig att närma dig andra aktörer?
• Vem ska du kontakta och vad ska du säga?
• Vilka gemensamma syften och mål kan ni upprätta?
• Skulle fakta, data och våldsutsattas röster/erfarenheter hjälpa dig att argumentera för
detta?
• Fokusera på att definiera offrets säkerhet som prioritet – försök upprätta detta som
grundläggande princip.
• Hur behöver ni strukturera er för att komma i gång?

Det är också hjälpsamt om deltagarna kan föreställa sig hur andra organisationer upplever
dem. Att förstå andra aktörer är ett viktigt första steg i att utveckla samverkan mellan
partnerorganisationer.
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Aktivitet 1.4c, Del tre: Hur upplever andra organisationer/instanser oss?
Aktivitetens syfte
Att uppmuntra deltagare att undersöka hur de s er på andr a organisationer/instanser inom
området, och hur andra organisationer ser på dem?

Presentation/input
Dela ut uppgiften Stencil 1.4e. Ledare bör be deltagarna att utföra övningen i par om två, och
diskutera hur de upplever varandras organisationer och instanser baserat på frågorna nedan.
Det kan verka svårt, men det är viktigt att verka för öppen di skussion, och deltagarna bör
hantera meningsskiljaktigheter och konflikter på ett öppet och respektfullt sätt. Aktörer
kommer inte alltid att komma överens, och att se sin egen organisation utifrån andras
perspektiv kan vara svårt! Att dela dessa synpunkter är dock ett första steg på
samarbetsresan.

Stencil 1.4e, Hur ser vi på andra organisationer/instanser? Hur ser de på
oss?
Ta ungefär 10 minuter för att genomföra detta. När det handlar om samarbete är det viktigt
att tänka över hur vi upplever andra organisationer/instanser och hur de kan antas uppleva
oss.
Välj ut en organisation/instans som du arbetar med nu eller som du skulle vilja arbeta med,
och tänk över följande:
• Vilka är den här organisationens syften och avsikter? Hur finansieras de och hur styrs
de? Hur bidrar de till att minska våld mot kvinnor? Hur skulle de kunna bidra? Kan du se
någon anledning som stoppar organisationen från att erbjuda en tjänst?
• Vad tycker du om den här organisationen/instansen? Vilka är dina erfarenheter av att
arbeta tillsammans med dem? Vad var positivt och vad fungerade bra? Fanns det några
problem? Har du förtroende för den här aktören? Litar du på dem? Upplever du deras
uppgifter som enklare än dina? Har din organisation mer eller mindre makt än denna
aktör?
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Feedback och vägledning
Detta kommer att illustrera hur de verksamma inom området inte alltid vet allt de behöv er
veta om andra aktörer, och att deras prioriterade syften, roller och ansvar kan vara oklara,
särskilt på det sätt som de själva ser och prioriterar dem. Detta kommer oundvikligen att leda
till sammandrabbningar, konflikter och olika prioriteringar inom samverkansprocessen. Det
uppstår ofta problem med starka antaganden, negativa uppfattningar om andra aktörer,
misstro och obalanserad maktfördelning, vilka ibland kan bero på tidigare negativa
erfarenheter av den organisationen/aktören. När den här aktiviteten genomförs i grupper där
flera aktörer finns representerade visar det sig ofta att man har samma missuppfattningar,
antaganden och misstro gentemot varandras organisationer, och många identifierar ojämn
maktfördelning som ett grundläggande problem. Missuppfattningar och negativa antaganden
om varandra är ofta gemensam mark. Dessa kan användas som fokus för de första stegen
för att utveckla ett samarbete, till exempel genom att:
•

Dela information om prioriterade syften, värderingar, roller och ansvar.

•

Undersöka varför de tror att deras antaganden kan vara riktiga, och varför de kan vara
falska.

•

Fokusera på ett riktigt problem eller hinder för att arbeta tillsammans och sök lösa det
problemet tillsammans.

•

Identifiera vad som hindrar att ni har förtroende för varandra och försök avlägsna minst
ett hinder.

•

Ledaren kan använda dessa punkter som en sammanfattande PowerPoint-slide.

Aktivitet 1.4d, Del fyra: Att arbeta för effektiv samverkan mellan
partnerorganisationer
Aktivitetens syfte
Att utveckla de första stegen mot effektivt samarbete partnerorganisationer emellan, och att
hjälpa deltagare att identifiera kriterier för framgång och vad de be höver göra för att
förverkliga samarbetet.

Presentation/input
Att utveckla partnerskap mellan organisationer och aktörer kräver tid och arbete, och det
finns flera hinder och svårigheter längs vägen. Använd Stencil 1.4f (eller använd den s om
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PROTECT II
PowerPoint-slide) för att starta en di skussion om de första stegen i utvecklandet av
partnerskap.

Stencil 1.4f, Att arbeta för effektivt samarbete
Att utveckla effektiva samarbeten tar tid och kraft, och det finns flera svårigheter och hinder
längs vägen:
• Det saknas strategisk planering inom organisationerna och dem emellan.
• Det uppstår misstro och brist på förtroende mellan aktörerna.
• NGO:er och olika statliga instanser har olika värderingar, perspektiv och prioriterade
angelägeneter.
• Motstridande lagstiftning.
• Finansiella restriktioner och begränsade tillgångar.

MEN MAN KAN INTE VÄNTA PÅ ATT ALLTING SKA VARA PERFEKT!
BÖRJA!
Från Lloyd (1994) 29; Hague, Malos and Dear (1996) 30, med anpassning.
Se också Bridging Gaps (2006), chapters 9 and 10 , WAVE. Tillgänglig via: wavenetwork.org

29

Lloyd, C. (1994) The welfare net: how well does the net work? Oxford: Oxford Brookes University.

30

Hague, G., Malos, E., and Dear, W. (1996) Multi-agency work and domestic violence: A national study of interagency
initiatives. Bristol: The Policy Press.
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Det lönar sig att tänka att man arbetar framåt mot ett effektivt fungerande samarbete, i en
process som har flera olika faser.
Under nästa del av övningen ska deltagarna fokusera på att skapa och utveckla sitt lokala
Samarbetshjul. Detta kan göras både individuellt eller i mindre grupper. Be deltagarna
fundera över:
Medan man verkställer de första stegen i processen, vilka problem kan man förväntas
påträffa? Och hur ska man bemöta organisationer och individer som backar från idén om
samarbete? Till exempel:
•

Skulle det underlätta att försöka utreda vad andra aktörer bekymrar sig för?

•

Vad kan det vara som andra oroar sig över när det gäller att inleda samarbeten? Hur kan
dessa osäkerheter avhjälpas?

•

Hur kan man bygga upp förtroende? Till exempel, vad har fungerat bra för dem tidigare
och vad kan de använda även i detta fall? Du kan till exempel fråga “varför litar du på
andra och varför skulle andra lita på dig”?

•

Om Samarbetshjul är relativt väl utvecklade lokalt, be dem identifiera vilka problem,
hinder och svårigheter de ställs inför? Vilka praktiska steg kan tas för att lösa dessa
problem? Vilka insatser behövs för att stärka Samarbetshjulet?

Feedback och vägledning
Ledaren bör sammanställa resultatet av övningen, och fokusera på de positiva nästa steg
som deltagarna kan ta. Ledaren kan under uppsamlingen uppmärksamma att hinder och
konflikter kan ha ne gativ påverkan under samverkansprocessens inledande skeden, men
fokus bör snarare riktas mot de framgångskriterier som avhandlas i nästa del av sektionen.

Aktivitet 1.4e, Del fem: Framgångskriterier
Aktivitetens syfte
Den sista delen av denna sektion fokuserar på hur man utvecklar effektiva samarbeten
mellan partnerorganisationer. I syfte att skapa ett aktivt samarbete där överenskomna
åtgärder genomförs och hållbara resultat uppnås måste det så kallade partnerskapet mellan
aktörerna uppnå vissa kriterier.
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PROTECT II
Ledaren ber deltagarna att diskutera följande punkter:

Stencil 1.4g, Resultat av en tysk studie av samverkan mellan flertalet aktörer
Interventionsprojekt 31 uppnår hållbara och omfattande förändringar förutsatt att vissa villkor
uppfylls:
• Sammanlänkning mellan “top-down”-strategier (leds av styrning/huvudsakliga aktörer)
och “bottom-up”-strategier (leds av verksamma inom området med direkt koppling till
fallen).
• Säkerställd sammankoppling av strukturer och aktiviteter på statlig nivå och på regional
nivå.
• Arbetets resultat inkorporeras i de institutionella strukturerna hos varje inblandad aktör.
• Upprättande av permanenta samarbetsorgan som är skräddarsydda för brukares
behov.
• En avdelning med ansvar för koordination identifieras.
(German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, 2004,
Working together to combat domestic violence. Samarbete, koordinationsundersökning.
Resultat från utvärderande undersökning som bedömer interventionsprojekt mot våld i
nära relationer, Berlin)

Instruktioner till deltagare
1. Stämmer dessa forskningsresultat överens med dina egna erfarenheter av
samarbete mellan flera olika instanser/aktörer?
2. Vilka kriterier tror du är viktigast att uppfylla i syfte att uppnå bra resultat och
hållbara förändringar?

Reflektionsanvisningar och feedback
Samla ihop gruppens synpunkter och feedback, och skriv ner resultaten. Beroende av de
lösningar som framkommit kan ledaren också föreslå följande Stencil 1.4h.

31

Begreppet “interventionsprojekt” använs i tyskspråkiga länder (Tyskland, Schweiz, Österrike) för samverkansallianser som
kan arbeta på olika nivåer – lokal, regional, nationell, och med olika nivå av institutionalisering.

57

Modul 1

Stencil 1.4h, Kriterier för framgångsrika samarbeten och partnerskap mellan
flertalet aktörer

•

Att varje inblandad aktör förbinder sig att arbeta, inklusive att aktivt och regelbundet
delta.

•

Att man identifierar en ansvarsfull person som kan inneha en beslutsfattande position.

•

Att aktörerna åtar sig att implementera de överenskommelser som uppkommer inom
samarbetet i sin egen organisation.

•

En aktör/organisation innehar en koordinerande roll (denna kan växla).

•

Att samarbetet tilldelas tillräckliga resurser (personal, ekonomiska medel, material).

•

Att det råder gemensam förståelse för problematiken.

•

Att man delar övergripande vision och målsättning.

•

Analys av status quo och behovet av förändring.

•

Att man regelbunden konsulterar överlevande våldsoffer.

•

Att man utvecklar starka mål för samarbetet och operationella mål, samt
överenskomna strategier för hur man ska uppnå dessa mål.

•

En skriven aktionsplan för hur det så kallade partnerskapet ska utvecklas, inklusive en
tidsplan för detta.

•

Att man regelbundet utvärderar aktiviteter och anpassning.

•

Att aktiviteter som utförs inom ramen för samarbetet kopplas ihop med andra
relaterade aktiviteter.

Ledaren bör påminna deltagarna om att några av de här föreslagna lösningarna redan har
påbörjats under detta utbildningstillfälle!
Sammanfattningsvis, att utveckla så kallat partnerskap mellan aktörer är:
Mer likt ett maraton än ett sprinterlopp; uthållighet, tålamod, långvariga
åtaganden och pass ion behövs för att uppnå målet att signifikant minska våld
mot kvinnor och barn – ett mål som definitivt inte kan uppnås av ensamma
spelare i samhället, utan endast av flera engagerade aktörer och individer som
arbetar i lag.
(Från: Bridging Gaps, p.82. WAVE. Tillgänglig via: www.wave-network.org).
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PROTECT II
Användbara källor för Sektion 1.4
German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, (2004),
Working together to combat domestic violence. Cooperation, intervention research.
Findings from the evaluation research assessing intervention projects against domestic
violence. Berlin.
Grieger, K., Kavemann, B., Leopold, B. and Rabe, H. (2004) From local innovations to
standards of good practice: Intervention projects and their work. Final report of
evaluation research, accessed at: http://www.wibig.uni-osnabrueck.de/wibig1.htm.
Hague, G., Malos, E. and Dear, W. (1996) Multi-agency work and domestic violence: A
national study of interagency initiatives. Bristol: The Policy Press.
Hague, G., Mullender, A. and Aris, R. (2003): Is Anyone Listening? Accountability and
women survivors of domestic violence. Routledge, London.
Hester, M. and Westermarland, N. (2005): Tackling Domestic Violence: Effective
interventions and Approaches. Home Office Research Study 290, London: Home
Office.
Logar, R. (2005) The Austrian model of intervention in cases of domestic violence,
paper for the UN Study on Violence against women. presented at the United Nation
Expert Group Meeting “Violence against women: Good practice in combating and
eliminating violence against women” 17–20 May 2005, Vienna, Austria,
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/logar.dv.pdf.
Shepard, M. and Pence, E. (1999) Coordinating Community Responses to Domestic
Violence. Sage Publications, Thousand Oaks.
Standing Together (2011) Standing Together [WWW], London, Tillgänglig via:
http://www.standingtogether.org.uk.

59

Modul 1
1.5

Utveckla ett gemensamt förhållningssätt till risk

Introduktion
Sektion 1.2 undersökte användandet av gemensamma definitioner och gemensamt
språkbruk som aktörer som avser samarbeta måste arbeta med och komma överens om.
Denna sektion inleder uppbyggandet av ett gemensamt förhållningssätt baserat på risk, vilket
vidare byggs på under Modul 2. Detta gemensamma förhållningssätt kräver en delad
uppfattning och förståelse för konceptet risk. Det bör uppmärksammas att risker alltid funnits
närvarande under arbete med våldsoffer, men att orden “risk”, “riskbedömning” och
“riskhantering” inte alltid har använts. Stencilen som följer illustrerar detta och bör användas
för att introducera denna session.
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PROTECT II
Stencil 1.5a, “Ett förhållningssätt baserat på risker”
Ett förhållningssätt eller angreppssätt baserat på risker fokuserar på a tt söka identifiera
och bedöma den risk som kvinnor och barn utsätts för, i syfte att minska risken för skada
och kränkning av rättigheter.
Det kan hävdas att kvinnorörelsers förhållningssätt gentemot våld underförstått har
baserats på risker: genom upprättandet av kvinnojourer och skyddade boenden erkändes
inte bara att kvinnor och barn riskerar att utsättas för upprepat våld; det skapades också
ett alternativ till att bo med den v åldsamma partner eller föräldern. Att erbjuda en säker
plats är det huvudsakliga syftet för kvinnojourer, och de a rbetar också med
säkerhetsåtgärder likaväl som individuell säkerhetsplanering för överlevande våldsutsatta
kvinnor och deras barn. (WAVE Manual, Away from Violence, 2004).
Däremot återfinns inte uttrycken “risk” eller “riskbedömning/hantering” i tidigare
interventioner mot våld mot kvinnor och barn. Kvinnojourer (och liknande) har, trots att de
uppmärksammat riskfaktorer genom att lyssna till kvinnors berättelser om våld, fokuserat
på säkerhetsplanering snarare än processen att bedöma risknivåer. Att uppmärksamma
och erkänna att kvinnor och barn utsätts för hög risk för upprepat våld, skada eller till och
med riskerar att dödas, har alltid varit en del av de professionella bedömningar som gjorts
av kvinnojourer, även om det inte har kallats “riskbedömning”.
WAVE (2004) Away from Violence. European Guidelines for Setting up and Running a
Women’s Refuge, Vienna

Efter den här introduktionen bör ledaren uppmärksamma att det kan finnas vissa oklarheter
när det kommer till att fokusera på risk. Ledaren kan ta upp och avhandla dessa eventuella
oklarheter med hjälp av stencilen som följer nedan; genom att ventilera frågorna och svaren
tillsammans med gruppen.
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Stencil 1.5b, Några viktiga frågor

Varför är det användbart att fokusera på risker?
Det kan hjälpa oss att identifiera kvinnor som riskerar utsättas för upprepat våld, att skadas
allvarligt eller dödas, och fall där våldet eskalerar.

Innebär riskfokusering, framförallt i fall där risken för skada är mycket hög, att vi
negligerar andra fall?
Nej. Alla offer har rätt att utnyttja tjänster som bemöter deras behov och de risker som de
utsätts för. Det finns en stor variation av interventioner och tjänster för våldsoffer. Att
fokusera på risk understryker att offer som lever under mycket hög risk kräver ökad
koordinering och ökad standard av de tjänster som erbjuds, samt söker anpassa tjänsterna
efter varje offers specifika behov utifrån den aktuella risknivån. Det uppmärksammar också
att risker kan förändras över tid, och att förändrade omständigheter kan resultera i att en
låg risknivå ökar och således kräver en annan typ utav respons.

Kan vi tillräckligt specifikt förutspå risker i fall av våld i nära relationer?
Att förutspå risker är svårt och inte någon exakt vetenskap. Verktyg för riskbedömning har
utvecklats över tid, och det finns kända riskfaktorer i fall av våld i nära relationer, inklusive
de fall där offer utsätts för en mycket hög risk (se Modul 2, Sektion 2.2 för dessa faktorer). I
detta material förespråkar vi riskbedömning istället för att förutspå risker, eftersom vi inte
fullt ut kan förutspå vad förövaren kan göra. Fokus är här riskbedömning tillsammans med
offret,

då f all

och

situationer

bedöms

noggrant

och

relevant

samt

effektiv

säkerhetsplanering utvecklas (se Modul 2).
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PROTECT II
Vad hjälper riskfokusering oss att göra?
Det kan hjälpa oss att anpassa interventionerna till det specifika fallets problem och
svårigheter. I komplexa fall kan koordinerade åtgärder utförda av flertalet samverkande
instanser vara mycket fördelaktigt. Det kan skapa ett omfattande angreppssätt där kvinnor
utgör centrum, och kan underlätta för organisationer att erbjuda kvinnor och barn som
riskerar att skadas effektiva tjänster.

Är riskbedömning ett mål i sig?
Nej, såsom tidigare nämnts, riskbedömning är enbart en början, det måste matchas med
effektiv säkerhetshantering. (Se Sektion 2.4 i Modul 2).

Därefter bör ledaren gå vidare till den här sektionens huvudsakliga aktivitet.

Aktivitet 1.5, Att tänka kring risk och säkerhet
Du behöver
PowerPoint, blädderblock och pennor, stenciler från denna sektion för utdelning.

Aktivitetens syfte
Denna aktivitet syftar till att hjälpa deltagarna att tänka kring risk, och att se att många av
dem kommer att utföra underförstådda riskbedömningar i flera aspekter av deras yrkesliv,
inklusive när de arbetar med våldsoffer.

Tidsbegränsning
Denna aktivitet genomförs på 60 minuter.

Presentation/input
Ledaren påminner deltagarna om innehållet i Stencil 1.5a, “Ett förhållningssätt baserat på
risk”, och poängterar hur riskfokusering och riskbedömningar ofta är underförstådda – de
genomförs ofta utan att benämnas vid dessa termer.
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Instruktioner till deltagare
Genom att använda Stencil 1.5c ska deltagarna ombes tänka över sitt eget arbete, och hur
ofta de faktiskt utför riskbedömningar, samt vilka beslut de fattar baserat på des sa
bedömningar? Detta kommer att hjälpa deltagarna att förstå att de ofta fattar beslut baserade
på risker.

Stencil 1.5c, Att tänka kring risk
1. Fundera kring de beslut du fattar i ditt arbete. Hur många av dessa beslut är
“underförstådda” riskbeslut?
2. Hur genomför du riskbedömningar för närvarande?
3. Hur korrekta tror du att dessa riskbedömningar är?
4. Vilka beslut baserar du på riskbedömningar?
5. Hur bra tror du att dessa beslut är?
6. Hur genomför du för närvarande säkerhetsplanering? Anpassar du
säkerhetsplanering efter riskbedömning, och i så fall hur?
Och nu:
7. Hur skulle du och din organisation kunna dra fördel av mer ingående,
trovärdiga och korrekta riskbedömningar?
8. Hur skulle interventioner gentemot våldsoffer kunna förbättras om ni antog ett
angreppssätt baserat på risk?

Feedback och vägledning
Samla ihop kortfattade reflektioner kring fråga 1-5 då de tta snabbt bör illustrera för
deltagarna att de ofta är inblandade i underförstådda riskbedömningar. Deltagarna kommer
snabbt att förstå detta, och till viss del hur dessa bedömningar ibland utförs halvhjärtat.
Fråga 6-8 uppmuntrar deltagarna att fundera över varför och hur mer tillförlitliga
riskbedömningar kan utvecklas, och vilka fördelar detta kan ha för offret. Ledaren kan avsluta
övningen genom att skriva ner dessa fördelar på blädderblocket. Om det behövs, kan man
också tillägga följande:
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PROTECT II
Stencil 1.5d, Fördelar med ett förbättrat riskfokus för offer

• Mer passande respons gentemot nedbrytande situationer och eskalerande våld.
• Säkerhetsplaneringen anpassas bättre till den aktuella nivån och typen av risk.
• Koordinerad respons utförd av flertalet aktörer vid komplexa fall.
• Förbättrad säkerhetsplanering och ökat skydd för kvinnor och barn.

Detta sammanfattar Modul 1.
Sammanfattningsvis har Modul 1 avhandlat:

• Grundläggande viktig kunskap om våld i nära relationer.
• Olika utgångspunkter och hur man inledningsvis börjar tänka kring problematiken.
• Hur man bygger gemensam förståelse mellan olika instanser och organisationer.
• Viktiga definitioner och begrepp.
• Principer för att stärka, engagera och stödja.
• Vikten av och fördelarna med ett offercentrerat perspektiv.
• Vikten av partnerskap mellan olika aktörer och hur man inleder en samverkansprocess
tillsammans.
• Att utveckla ett gemensamt förhållningssätt till risk.

Modul 2 kommer att fokusera på:

• God praxis för riskbedömning och säkerhetsplanering för våldsutsatta kvinnor – särskilt
fokus ligger på:
• God praxis för riskidentifiering och användandet av riskfaktorer.
• Bästa praxis för säkerhetsplanering.
• Principer för effektivt fallrelaterat informationsutbyte mellan flertalet aktörer, så kallad
“case conferencing”.

Gå nu vidare till Modul 2.

65

Modul 1

66 | PROTECT II | Kapacitetsutveckling i riskbedömning och säkerhetsplanering för att skydda offer vid hög risk

MODUL 2
Introduktion till Modul 2
Denna modul fokuserar på de verksamheter, system och processer som kan få samarbete
mellan

partnerorganisationer

att

fungera,

och

förbättra

riskbedömning

samt

säkerhetsplanering. Mer specifikt tittar vi på:

• Vad aktörer behöver göra – kritiska behov för effektiv säkerhetshantering.
• Grundläggande processer och system för att få samverkan och informationsutbyte
mellan flertalet olika aktörer (case conferencing) att fungera.
• Hur man identifierar riskfaktorer i fall av våld i nära relationer.
• Hur man styr professionella bedömningar mot bästa praxis och förbättrar
riskbedömning.
• Bästa praxis för säkerhetsplanering, säkerhetshantering och genomförande.

Denna modul kan användas på tre sätt:

• För att hjälpa erfarna ledare inom organisationerna att se över huruvida deras
organisation och personal kan leverera högkvalitativ riskbedömning och
säkerhetshantering till riskutsatta kvinnor.
• För att hjälpa erfarna ledare att bygga de system och processer som krävs för
samverkan, och särskilt för så kallad case conferencing mellan flertalet aktörer.
• För att hjälpa aktörerna/organisationerna att utbilda sin personal och förbättra det
omedelbara bemötandet av riskutsatta kvinnors behov.
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Modul 2
2.1

Att utveckla effektiva ramverk för riskbedömning och
säkerhetshantering

Syfte
Syftet med denna sektion är att uppmuntra deltagare att fundera över hur organisationer
lämpligtvis

i

sin

verksamhet

kan

hantera

processer

för

riskbedömning

och

säkerhetshantering, och hur man kan underlätta för att genomföra positiva förändringar.

Introduktion
Interventioner och handlingar ska hanteras aktivt på organisationsnivå för att vara effektiva
hjälpmedel och förhindra våld mot kvinnor och barn. Denna sektion undersöker hur aktörer
kan upprätta ramverk för god praxis för riskbedömning och säkerhetshantering.

Viktiga poänger
Det finns två centrala delar i förebyggandet av våld och som förutsättningar för effektiv
samverkan och informationsutbyte mellan flertalet aktörer (case conferencing):
• Tydliga riktlinjer och policyer för hur man inom organisationen ska hantera problem med
våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Effektiva strukturer och procedurer för
riskbedömning och säkerhetshantering.
• Att det erbjuds tillräckliga och lämpliga hjälpinstanser för alla kvinnor och barn som
utsatts för våld.

1. Tydliga policyer och god praxis för ramverk för riskbedömning och
säkerhetshantering för våldsutsatta kvinnor.
God praxis när det gäller riskbedömning och säkerhetsplanering för våldsutsatta kvinnor
karaktäriseras

av

hur

organisationen

utvecklar

tydliga

riktlinjer

och

ramverk

för

genomförande. Detta inkluderar klar identifiering av ansvar, effektiva strukturer och tydliga
processbeskrivningar som fokuserar på offrens behov samt prioriterar deras säkerhet och
förebygger att de utsätts för våld I fortsättningen.
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PROTECT II
Exempel på god praxis
I flera länder har organisationer utvecklat speciella avdelningar som hanterar våld mot
kvinnor, i syfte att utveckla förbättrad respons gentemot problematiken och effektivisera
beskyddandet av offer.

32

Exempelvis har poliskåren i Spanien och Storbritannien utvecklat

särskilda avdelningar som arbetar mot våld i nära relationer, och där finns också särskilda
domstolar som arbetar med problematiken. I Tyskland och Österrike finns också
specialiserade åklagare inom området.
I Spanien har polisen utvecklat ett integrerat övervakningssystem som implementeras i fall
av könsrelaterat våld (så kallat GBV-system, gender-based violence) i syfte att systematiskt
bedöma riskfyllda situationer, för att skydda offer och erbjuda lämpliga interventioner i de fall
där risken inte är överhängande. En inledande bedömning görs när våldet för första gången
anmäls till polisen, och detta upprepas sedan inom en viss tidsram beroende av den initiala
risknivån (inom 72 timmar vid extrem risk, 7 dagar vid hög risk, 30 dagar vid medelhög risk
och 60 dagar vid lägre risknivå). Åtgärder för att hantera risknivån och erbjuda säkerhet kan
innebära bl.a. intensiv polisövervakning, direkt implementering av beskyddandeorder från
specialiserade domstolar, elektroniska skyddssystem för offer och elektronisk övervakning
för förövare. 33

Aktivitet 2.1
Du behöver
Blädderblock, pennor, om möjligt en projektor och PowerPoint-presentation, samt Stencil
2.1a och 2.1b, Övningen blandar mindre grupparbeten, presentation/föreläsning och
sammanfattande diskussion med frågor och svar.

Tidsbegränsning
Denna aktivitet kommer ta ungefär 120 minuter att genomföra.

Aktivitetens syfte
Aktiviteten syftar till att uppmuntra deltagare att reflektera över vad som karaktäriserar god
praxis för riskbedömning och säkerhetshantering, genom att utbyta erfarenheter. Seniora
32
33

PROTECT I Expert Group Meeting (2010) “Good practice in preventing serious violence and protecting high risk victims”,
26th of May 2010, Madrid.
Ibid.
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ledare inom organisationerna bör uppmuntras att fundera över mer systematiska
förhållningssätt till säkerhetshantering genom att fastställa de or ganisationella policyer och
procedurer som krävs, och att anställda är fullt införstådda med sina roller och ansvar.
Sektion 2.2 och 2.3 i detta utbildningsmaterial går sedan igenom riskbedömnings- och
säkerhetshanteringsprocesser mer ingående.

Presentation/input
Ledaren bör inledningsvis presentera de koncept som gäller för god praxis inom
policyutveckling och verksamhet, så som de presenteras i Stencil 2.1a. De element som
omnämns har identifierats av aktörer som arbetar med stöd till offer samt förebyggande av
våld mot kvinnor, som exempel på g od praxis för bedömning, hantering och planering i
relation till risk och säkerhet.
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Stencil 2.1a, Grundläggande kännetecken för god praxis i hanteringen av risk
och säkerhet i relation till våldsutsatta kvinnor.
1. Tydligt författade policyer och riktlinjer inom organisationen som specificerar
hur man ska hantera våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Effektiv
implementering och regelbunden utveckling av sådana riktlinjer (inkluderar
feedback från överlevande våldsoffer).
2. Specialiserade avdelningar eller personal inom organisationer, som utvecklar
expertis och erfarenhet i relation till frågan.
3. Upprättandet av procedurer för att identifiera fall av upprepat och allvarligt
våld, som tillämpas konsekvent för att försäkra att alla fall hanteras på
lämpligast vis.
4. Riskbedömning och säkerhetsplanering ska som standardiserad procedur
involvera alla fallets offer i processerna (Sektion 2.2 och 2.3 i detta
utbildningsmaterial undersöker detta närmare).
5. Åtgärder för att försäkra att offers säkerhet garanteras när de tar kontakt med
organisationen och interagerar med personalen. (Kan det garanteras att offer
säkert kan anlända till, vara på och lämna platsen där möten hålls utan att
utsättas för risker?)
6. Säkerhetsåtgärder tillämpas också för att garantera att organisationens
anställda kan arbeta med frågorna utan att utsättas för risker. (En
säkerhetsplan även för organisationen själv).
7. Organisationer går regelbundet igenom utvärderingar av fall av extremt våld,
mord (femicide) eller försök till mord, i syfte att upptäcka brister i
verksamheten och hitta områden som kan utvecklas och säkerställa att
policyer och procedurer tillämpas på lämpligt vis.
8. Organisationer engagerar sig i samverkan och så kallat partnerskap med
andra instanser för att hantera risk och säkerhet. (Sektion 2.5 undersöker
detta i detalj.)

71

Modul 2
Instruktioner till deltagare
Ledaren ber deltagarna att bilda grupper och tilldelar varje grupp 2-3 stycken av de punkter
som presenteras ovan. Om gruppen under det aktuella utbildningstillfället kommer att
inkludera Sektion 2.2 och 2.3 också (riskbedömning och säkerhetsplanering med offer) så
bör man inte ta upp punkt 4 under denna övning. Vidare, om man avser inkludera även
Sektion 2.5 i utbildningen, kan punkt 8 utelämnas ur denna övning.
Deltagarna ska gå igenom frågorna som ställs överst i Stencil 2.1b, och använda den
påföljande stencilen för att notera resultaten av diskussionerna.
Varje grupp ombes sammanfatta svaren och ledaren ska leda en kort diskussion kring varje
punkt i gruppen. Tanken är att deltagarna ska lämna övningen med idéer om hur man kan
implementera några av dessa exempel på god praxis i sin egen organisation.

Stencil 1.2b, Stencil för deltagare
Tänk igenom de kännetecken för god praxis i relation till risk- och säkerhetshantering som
presenterats av din ledare/utbildare.
Fundera sedan över följande frågor:
• Har du några exempel på eller erfarenheter av den här typen av god praxis? Om ja, vad
är det för erfarenheter?
• Kan du ge mer detaljerade exempel från din egen eller annan organisation angående
den här typen av verksamhet? (Exempelvis: Vad står det i er policy, hur implementeras
den, vilka åtgärder utför ni för att garantera ett våldsoffers säkerhet när denna är i
kontakt med er, har ni en säkerhetsplan för er personal, vad står det i den…)
• Vad kan vara svårt eller utmanande när man söker implementera god praxis från andra
identifierade områden?
• Vilka steg kan du ta för att implementera några av nämnda exempel inom dessa
områden?
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Exempel,
erfarenheter
1.

Utmaningar

Steg mot
implementering

Skrivna policydokument
och riktlinjer

2.

Specialiserade
avdelningar

3.

Procedurer för att
identifiera och hantera
fall av upprepat eller
allvarligt våld

4.

Riskbedömning och
säkerhetsplanering
som aktivt involverar
överlevande våldsoffer

5.

Garantera offers
säkerhet vid kontakt
med aktör/organisation

6.

Åtgärder för
personalens säkerhet

7.

Genomgång av tidigare
fall utgör grund för
policy- och
verksamhetsutveckling

8.

Engagerade i
samverkan och
partnerskap med
flertalet aktörer
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2. Tillhandahållandet av ett tillräckligt antal kvalitativa stödinstanser för
kvinnor.
Forskning och praktik har visat att det stöd som oberoende stödinstanser erbjuder
överlevande våldsutsatta kvinnor och deras barn är centralt för att förebygga våld. 34
Europarådets konvention från 2011 talar om behovet att “erbjuda eller möjliggöra för
specialiserade stödinstanser till alla våldsutsatta kvinnor och deras barn.” 35
Stöd i form av representation och aktivt stöd av oberoende stödinstanser till alla överlevande
våldsoffer är också en c entral del av ett offercentrerat perspektiv. Samverkansprocesser
mellan flertalet partnerorganisationer och aktörer bör söka upprätta som mål att erbjuda
tillräckliga, kvalitativa stödinstanser för kvinnor, som är tillgängliga inom hela regionen och
har faktiska möjligheter att agera gentemot varierande behov.

Aktivitet 2.1b
Du behöver
Stencil 2.1c.

Tidsbegränsning
Denna aktivitet tar ungefär 60 minuter att genomföra.

Aktivitetens syfte
Att uppmuntra deltagarna att fundera över vilka stödinstanser för kvinnor som finns
tillgängliga i deras region, och vilka brister det finns i utbudet av denna typ utav tjänster.

Presentation/input
Ledaren presenterar frågan om oberoende stödinstansers vikt och relevans som en
förutsättning för samverkansprocesser mellan flertalet olika aktörer, och presenterar
Europarådets minimistandard för specialiserade stödorganisationer för kvinnor som ett
exempel (Stencil 2.1c).
34

35

Hanmer, J., Gloor, D., Meier, H. et al.(2006) Agencies and evaluation of good practice: domestic violence, rape and sexual
assault, Report within the Research Project CAHRV (Co-ordination Action on Human Rights Violations), funded by the
European Commission's Sixth Framework Programme. Also: Robinson, A. (2009) Independent Domestic Violence Advisors:
A multisite process evaluation, research funded by the UK Home Office, London; WAVE (2011) PROTECT - Identifying and
Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an Overview, Report of the DAPHNE Project, Vienna.
Europarådet (2011) Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Article 22.
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Instruktioner för deltagare
Ledaren ber deltagarna dela in sig grupper om 2-3 personer, och att inom grupperna
diskutera frågorna som ställs på stencilen, och relatera till sitt eget tjänsteutbud.
För ledaren
Med några mindre anpassningar kan man utföra en l iknande aktivitet i relation till
innehållet i Sektion 2.5 (Principer för effektivt informationsutbyte i samverkan med
flertalet aktörer, case conferencing).
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Stencil 2.1c, Tillräckligt utbud av stödinstanser för kvinnor
Europarådets konvention från 2011 ålägger stater att sätta upp rikstäckande jourhavande
och kostnadsfria hjälptelefonlinjer för överlevande våldsutsatta kvinnor (Artikel 24).
I den förklarande rapporten rekommenderas också:
• Säker logi ska erbjudas på specialiserade kvinnojourer eller skyddade boenden, och
dessa ska finnas tillgängliga i varje region. Det ska erbjudas en familjeplats 36 per
10 000 invånare.
• Lämpliga remissmottagningar för våldtäkt/sexuellt våld ska finnas tillgängliga för
överlevande och det rekommenderas att man startar en sådan mottagning per
200 000 invånare.
Europarådet (2011): Konventionen för förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor
och våld i hemmet Artikel 23, 24, 25 samt förklarande promemoria.
Diskutera följande i mindre grupper:
• Vilka stödinstanser för kvinnor finns tillgängliga i din region?
• Vilka brister kan det finnas i utbudet av stödtjänster?
• Vad kan ni tillsammans inom samverkande partnerorganisationer göra för att bidra till
förbättring och överbygga eventuella brister i utbudet?
Anteckna era svar på blädderblocket och förbered er på att presentera era idéer för hela
gruppen.

Feedback och vägledning
Ledaren bör uppmuntra deltagarna att inta ett problemlösande angreppssätt under
aktiviteten. Hur kan de nätverka, samt dela och kombinera resurser för att reparera de brister
som identifieras? Ledaren kan också påpeka för deltagarna att de vidare kan fundera över
hur de kan ta resultaten av övningen med sig och rapportera till sin egen organisation eller
sitt samverkansforum (i de fall sådana har inrättats) om de pun kter för agerande som
understrykts och som kan hjälpa till att förbättra utbudet av stödtjänster för kvinnor.
36

Familjeplats = en plats/säng per kvinna och hennes barn.
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2.2

Att identifiera risk och riskfaktorer

Föregående sektion fokuserade på aktörers och instansers verksamheter och policyer när de
arbetar med fall av våld mot kvinnor och deras barn, och mer specifikt på hur riskbedömning
och säkerhetshantering ska integreras som en del av alla organisationella policyer. Denna
sektion ska nu under söka riskbedömningsprocesser mer i detalj, med fokus på de
överlevande individerna och de möjliga riskfaktorer som de möter.

Syfte
Syftet med denna sektion är att uppmärksamma deltagarna på de faktorer som utgör en risk
för överlevande våldsoffer, och hur de systematiskt kan insamla relevant information för att
bedöma risker och beakta information rörande riskfaktorer på passande sätt.

Introduktion
Utvärderingar av fall av allvarligt våld mor kvinnor och mord (femicide) visar att information
rörande riskfaktorer inte alltid tas i beaktande på pas sande sätt. Såsom beskrevs i
introduktionen:

Statliga aktörer är förpliktigade att vidta förebyggande åtgärder för att skydda individer
vars liv hotas; denna skyldighet tillträder då “ myndigheter har vetat eller bör ha vetat
om att det förelegat hot gentemot en given individs överlevnad till följd av kriminellt
agerande av tredje part”.
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, Ruling Tomasic v. Croatia 2009, Para.
51

Våld mot kvinnor i nära relationer är vanligtvis en typ av våldsbrott som upprepas, där offer
och förövare är desamma, vars allvarlighet tenderar att eskalera över tid.
Med “risk” i denna kontext åsyftas den risk för allvarlig skada, eskalerande våld eller mord,
som våldsoffer utsätts för. (För mer ingående definition se Ordlistan.)

Riskfaktorer och riskbedömning
Ökande medvetenhet och oro angående våld mot kvinnor och denna pr oblematiks
allvarlighet har lett till att verksamma inom området under de senaste tio till femton åren har
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utvecklat strategier för mer systematisk identifiering av riskfaktorer. Medan forskning kring
riskfaktorer har utvecklats, har man framtagit verktyg för att underlätta riskbedömning, 37
inklusive riskindikatorer för de som utsätts för mycket allvarliga och ibland dödliga risker.
Dessa baseras på analys av fall där offret har dödats eller allvarligt skadats av sin partner
eller där dödsfall undvikits med mycket liten marginal. 38,

39

Innan vi tittar på riskfaktorer i detalj är det viktigt att gå igenom den kunskap om riskfaktorer
vi besitter i nuläget.
Som Kropp (2004) har uppmärksammat: “Korrekt tillämpad kan riskbedömning fungera som
ett språk för att kommunicera vår oro för fara och de r ekommenderade åtgärderna för att
förebygga våld” (s. 693). 40 Fördelarna med riskbedömning är:

• Ett gemensamt engagemang för aktörer i syfte att skydda offret och ett gemensamt
språkbruk i samarbetet.
• Konsekvent och tillförlitlig verksamhet.
• Det kan reducera ineffektivitet och repsons färgad av fördomar.
• Underlätta säkerhetsplanering och stärkande (empowerment) av offer.
• Underlätta att reducera och förebygga risk.
Från: Robinson, A. (2011) Risk and Intimate Partner Violence. In: H. Kemshall and B.
Wilkinson (eds.) Good Practice in Assessing Risk. London: Jessica Kingsley Publishers.

Det finns dock viktiga begränsningar för vår kunskap om riskfaktorer när det rör våld mot
kvinnor och i nära relationer.

37

För kort beskrivning av instrumenten se PROTECT I report: WAVE 2011.

38

Campbell, J. C., Webster, D. W. and Glass, N. (2009) The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment
Instrument for Intimate Partner Femicide. Journal of Interpersonal Violence. Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674.

39
40

Echeburua, E., Fernandez-Montalvo,J., de Corral, P. and Lopez-Goňi, J. (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner
Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp.925-939.
Kropp, P. R. (2004) Some questions regarding spousal assault risk assessment. Violence Against Women, 10 (6) 676-697.
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Begränsningarna kan sammanfattas som:

• Det råder viss ambivalens kring både forskning och praktik till begreppet “risk”. Det
kan vara svårt att i studier identifiera vilka specifika riskfaktorer som leder till vilka
resultat – känslomässig smärta, kroppslig skada och allvarlig kroppslig skada eller
död.
• Det kan vara svårt att avgöra hur riskfaktorer interagerar med varandra, och huruvida
interaktion kan förvärra situationen och få specifika konsekvenser.
• Forskning har inte kunnat tilldela varierande riskfaktorer olika signifikans eller vikt.
Vissa faktorer är viktigare än andra, men vi vet inte alltid vilka dessa är.
• Vissa riskfaktorer har kunnat urskiljas i efterhand via analys av fall av mord/femicide.
Det är inte klart huruvida dessa riskfaktorer kan överföras och appliceras på en
bredare skara av potentiella våldsoffer eller mellan olika länder och regioner.
Från: Robinson, A. (2011) Risk and Intimate Partner Violence, in: H. Kemshall and B.
Wilkinson (eds.) Good Practice in Assessing Risk, London: Jessica Kingsley Publishers.

Som det också konstateras i Sektion 1.5 så är syftet inte att förutsäga risker, utan att
bedöma nivån av risk för att kunna erbjuda lämpliga säkerhetsåtgärder och skydd av
våldsoffer.

41

Med andra ord är syftet att kunna utföra “strukturerade professionella

bedömningar” genom nödvändig rådgivning, väl underbyggda riskfaktorer och kunskap som
grundas i bevisning för att kunna bedöma situationen och erbjuda åtgärder som förhindrar att
våldet upprepas eller eskalerar. Standardiserade checklistor innebär inte en de finitiv
riskbedömning. De fungerar snarare som struktur och vägledning för professionella
bedömningar, och underlättar för de verksamma inom området att fokusera på “rätt saker”.
De uppmanar till att ställa fler frågor och ha ett undersökande angreppssätt när man arbetar
med risk. 42

41

42

Douglas, K. S. and Kropp, .R. (2002) A prevention based paradigm for violence risk assessment. Clinical and research
applications. Criminal Justice and Behaviour, 26: pp 617-658.
Humphreys, C., Thiara, R., Regan, L., Lovett, J., Kennedy, L. and Gibson, A. (2005) Prevention not prediction? A
preliminary evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the
Study of Safety and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan
University, London, p. 17.
Kemshall, H. (1998) Defensible Decisions for Risk: Or It’s the Doers Wot Get the Blame. Probation Journal, June issue, 45
(2) 67-72. .London: SAGE.
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“Strukturerade” professionella riskbedömningar bör ta i beaktning:
•

Anställda kan ha anledning att tro att en utsatt kvinna inte kan delge dem all information.
Det kan bero på extrem rädsla, kulturella barriärer som hindrar öppenhet, problem som
relaterar till invandring eller språkbarriärer; särskilt i fall av hedersrelaterat våld. Under
sådana omständigheter kan en anställd anse att checklistan inte är komplett eller att
bedömningen visar på en lägre nivå av risk än vad som egentligen gäller, och värdera sin
professionella bedömning högre än verktygen för riskbedömning. 43

•

Professionella bedömningar ska bara användas för att uppgradera nivån av risk.
Anställda bör inte nedvärdera ett riskvärde med hjälp av en så kallad professionell
bedömning. Kom ihåg att risk kan eskalera, och att initiala bedömningar kan bygga på
inkorrekt information eller dålig kunskap. Det första intrycket kan ofta vara falskt.
Bristande information behöver inte betyda låg risk.

•

Med träning och vägledning kan de anställdas bedömningar överensstämma bättre med
de grundläggande faktorerna. 44

•

Slutligen, riskbedömning ska vara en pågående process som regelbundet utvärderas,
omvärderas och förändras.

Följande del av materialet kommer att undersöka kända riskfaktorer i fall av våld mot kvinnor
och våld i nära relationer. De faktorer som listas (se Stencil 2.2a) baseras på forskning och
erfarenhet. De indikerar vilken typ av information som har använts som ett ramverk för mer
systematisk informationsinsamling, för att identifiera risker och vidta lämpliga åtgärder.

Aktivitet 2.2
Du behöver
Bilden Figur 2.2. De fem kategorierna illustrerar vanligen erkända riskfaktorer.
Aktivitets-stencilen 2.2a, bevisningsgrunden för riskbedömning och Stencil 2.2b, fallstudien
Maria och Walter.

Tidsbegränsning
Denna aktivitet tar en 1 timme och 30 minuter att genomföra.
43
44

CAADA (2012) MARAC Guidance. DASH Checklist. As accessed from
http://www.caada.org.uk/marac/RIC_for_MARAC.html on 2/3/12
Robinson, A. and Howarth, E. (2011) Judging Risk: Determinants in British Domestic Violence Cases, Journal of
Interpersonal Violence.
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Aktivitetens syfte
Att introducera kända riskfaktorer i fall av våld mot kvinnor.

Presentation/input
Denna aktivitet inleds med en pr esentation av de kända riskfaktorerna. Ledaren kan visa
Figur 2.2 som en visuell representation av dessa.
Stencil 2.3a listar de faktorer som verksamma inom området bör undersöka, helst
tillsammans med offret, när de bedömer risknivån. Riskfaktorer förekommer sällan isolerade.
De är ofta sammanlänkade, och ibland förvärrar de v arandra. Anställda måste vara
uppmärksamma på variationer och typer av riskfaktorer i olika fall och hur dessa relaterar
till varandra. En eller annan av faktorerna kanske saknar betydelse i sig själv, men när de
upplevs som en del av våld i en nära relation, i kombination med andra faktorer på listan, kan
de indikera att någon är utsatt för hög risk för att skadas eller dödas. Om man som anställd
inom området är medveten om dessa faktorer, kan man försöka identifiera dem tillsammans
med de k vinnor man arbetar med och vidta säkerhetsåtgärder gentemot riskerna och öka
säkerheten för de utsatta kvinnorna och barnen. Det är också viktigt att uppmärksamma att
drog- och alkoholrelaterade problem, ekonomiska eller psykiska bekymmer inte är
riskfaktorer i sig själva och direkta samband behöver inte finnas. De blir riskfaktorer först i
kombination med våldsamt beteende.
Viktig poäng
Även om några av de riskfaktorer som diskuteras här relaterar till sociala problem, ska
denna lista inte på något sätt stereotypisera varken offer eller förövare i fall av våld i
nära relationer. Offer för denna typ utav våld återfinns i alla sociala grupper, i alla åldrar
och livsstilar, och förövares bakgrunder är likaväl mycket varierande.

Instruktioner för deltagare
Ledaren ska ge deltagarna en fallstudie (eller använda den s om finns bifogad) som
inkluderar kända riskfaktorer som relaterar till förövarens beteende samt risk för skada för
offret. Deltagarna ska arbeta i grupp, och fundera över vilka riskfaktorer de finner i
fallstudien. Stencil 2.2a fungerar som hjälpmedel för deltagarna då de har till uppgift att fylla i
mallen i Stencil 2.2b. Deltagarna ska använda sig av de kända riskfaktorerna som
presenteras i rutnätet och sitt professionella omdöme.
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Feedback och vägledning
•

Vilka riskfaktorer identifierade deltagarna?

•

Har de några funderingar som inte fångas upp av riskfaktorerna?

Deltagare kan lägga till erfarenheter från sin egen verksamhet och detta är ett viktigt tillfälle
att dela kunskaper inom gruppen. För att underlätta en sådan diskussion kan ledaren ställa
frågor som:
•

Känner du igen liknande riskfaktorer inom ditt område?

•

Förvånas du av några presenterade faktorer?

Vid övningens slut bör ledaren erbjuda mer ingående information om riskfaktorerna på listan,
och om hur insamlad information angående riskfaktorer kan användas.
Som du kommer att se i Sektion 2.3 av detta material har man använt dessa riskfaktorer för
att skapa indentifieringsverktyg som kan strukturera anställdas uppfattning av de risker som
offer för våld i nära relationer möter.
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PROTECT II
Figur 2.2, Fem kategorier av risker för våld i nära relationer
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Stencil 2.2a, Riskfaktorer
Utlösare/Våldstriggare: Förutom den följande listan av rikfaktorer, måste verksamma inom
området notera vissa situationer då våldet kan antas eskalera. Det kan vara förändringar i
kvinnans situation, eskaleringar av förövarens beteende och potentiellt farliga situationer
så som skilsmässodatum eller förhör i domstol.

Riskfaktor

Riskkategori

I. Tidigare våldsamt beteende

1.

Tidigare historia

Genomgående i studier av riskfaktorer angående våld mot

av våldsamt

kvinnor framträder tidigare våldsamt beteende mot kvinnor

beteende mot

som den vanligaste riskfaktorn. 45,

46, 47, 48

kvinnor

45

46
47

48

Kropp, R. and Hart, S. (2000) The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male
offenders. Law and Human Behavior, Vol.24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/.
16.11.2010.
Grann, M. and Wedin, I. (2002) Risk Factors for Recidivism among Spousal Assault and Spousal Homicide Offenders.
Psychology, Crime & Law, Vol. 8 No. 1, pp. 5-23.
Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C. and Campbell, J. C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department. Society for Academic Emergency Medicine, Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf. 16.11.2010.
Campbell J C., Webster, D. W., Glass, N. (2009) The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment
Instrument for Intimate Partner Femicide., Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674.
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2.

Våld mot barn

Våld i hemmet utökas ofta till att utövas mot andra

eller andra

familjemedlemmar, inklusive barn. Vad som inledningsvis

familjemedlemmar framstår som oro för ett barns säkerhet kan avslöja omfattande
mönster av våld inom familjen. Förövare kan också använda
barnen för att utöva känslomässig kontroll över ett offer.
(Duluth Model of Domestic Violence)

49

Det finns viss bevisning för att risker som våldsutsatta barn
upplever inte alltid tas på allvar. 50 Barns rättigheter och
beskyddande åtgärder för barn är en parallell uppgift för
verksamma som arbetar med riskbedömning.

3.

Generellt

Förövare som utövar våld i hemmet uppvisar ofta också

våldsamt

generellt anti-sociala attityder, beteenden och våldsutövande

beteende

utanför hemmet. 51,

52

Våldsutövande utanför familjen indikerar en generell tendens
att använda våld, och kan öka risken för kvinnan samt utgöra
en risk gentemot andra, även anställda och verksamma inom
området.

4.

49
50
51
52
53

54

Överträdelse av

Överträdelse av beslut (ålagda av polis eller domstol) i

rättsliga beslut i

skyddande syfte, beslut om föreskrivet umgänge eller

skyddande syfte

kontaktförbud, associeras med en ökad risk för våld. 53,

54

Paymar, M. and Barnes, G. (2004) Countering Confusion about the Duluth Model accessed on 29/2/12 from
http://www.theduluthmodel.org/pdf/CounteringConfusion.pdf.
Mullender, A., Hague, G., Imam, U. F., Kelly, L., Malos, E. & Regan, L. (2002) Children's Perspectives on Domestic
Violence. London: Sage.
Hester, M. (2006) Asking about domestic violence – implications for practice in Humphreys, C. and Stanley, N. (Eds)
Domestic Violence and Child Protection – directions for good practice. London: Jessica Kingsley.
Dutton, D.G. & Knopp, R. P. (2000). A review of Domestic Violence risk instruments in Trauma. Violence and Abuse. Vol 1
No 2. pp. 171-181.
Kropp, R. and Hart, St. (2000) The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male
offenders. Law and Human Behavior, Vol.24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/,
16.11.2010.
Grann, M., Wedin, I. (2002) Risk Factors for Recidivism among Spousal Assault and Spousal Homicide Offenders.
Psychology, Crime & Law, Vol. 8, No. 1, pp. 5-23.
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II. Typer och mönster av våldsutövande

5.

6.

Allvarlighet och

En ökande allvarlighet och regelbundenhet av våldsutövande

regelbundenhet

är en av de viktigaste faktorerna som indikerar allvarliga och

av våldsutövande

potentiellt dödliga övergrepp. 55

Användande

Användandet av, eller hot om användande av vapen är en

av/hot om

viktig riskfaktor för allvarligt och dödligt våld. I fall av våld i

användande av

hemmet måste alla vapen, inklusive skjutvapen, knivar och

vapen

farliga objekt som kan användas som instrument för att
åsamka skada, övervägas och inkluderas. 56, 57, 58, 59, 60

7.

Kontrollerande

Kontrollerande beteende uppfattas som en viktig riskfaktor för

beteende och

upprepat allvarligt och potentiellt dödligt våld. 61, 62, 63 Isolering

isolering

är en vanlig strategi för att utöva kontroll och kan anta flera
allvarliga former, så som frihetsberövande (låsa in kvinnan).

55

56

57

58
59

60
61
62

63

Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C. and Campbell, J. C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department. Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf. 16.11.2010.
Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C. and Campbell, J.C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf. 16.11.2010.
Echeburua E, Fernandez-Montalvo J, de Corral P, Lopez-Goňi J (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner
Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp. 925-939.
Humphreys, C., Thiara, R., Regan, L., Lovett, J., Kennedy, L. and Gibson, A. (2005) Prevention not prediction? A
preliminary evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the
Study of Safety and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan
University, London.
Echeburua E, Fernandez-Montalvo J, de Corral P, Lopez-Goňi J (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner
Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp.925-939.
Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain, J., Block Carolyn, R., Campbell, D., CurryMarry, A., Gary, F., Glass, N.,
McFarlane, J., Sachs, C., Sharps, P., Ulrich, Y., Wilt, S., Manganello, J., Xu, X., Schollenberger, J., Frye, V., and Laughon,
K. (2003):Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American
Journal of Public Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097.
Bailey, J., Kellerman, A., Somes, G., Banton, J., Rivara, F., Rushford, N. (1997):Risk factors for violent death of women in
the home. Archives of Internal Medicine, Vol. 157, No.7, pp. 777-782.
Decker M R., Martin S L., Moracco K E. (2004):Homicide Risk Factors among Pregnant Women Abused by Their Partners,
Violence against Women, Vol. 10, No.5, Sage Publications, pp. 498-513.
Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett J, Kennedy L, Gibson A (2005) Prevention not prediction? A preliminary evaluation
of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety and
Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London.
Echeburua E, Fernandez-Montalvo J, de Corral P Lopez-Goňi J (2009) Assessing Risk Markers in Intimate Partner
Femicide and Severe Violence, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp.925-939.
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8.

Stalkning

Stalkning är kopplat till dödligt och skadligt våld mot kvinnor,
och i kombination med fysiska övergrepp är det också nära
associerat med mordförsök eller mord. 64

9.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är ett mycket vanligt inslag i våldsutövande mot
kvinnor i nära relationer. 65 Kvinnor som utsätts för sexuella
övergrepp löper större risk att utsättas för allvarligare skada
och upprepade övergrepp. 66

10.

Dödshot, hot om

Praktisk erfarenhet har visat att allvarligt våld ofta föregås av

våld, tvång

hot. Tvång kan anta olika allvarliga former, inklusive
tvångsäktenskap. 67

11.

Strypning och

Strypning och kvävning är väldigt allvarliga former av våld;

kvävning

ungefär femtio procent av de kvinnor som dödas av sin partner
utsätts för strypningsförsök under det sista året innan sin
död. 68, 69, 70

64
65
66

67
68
69

70

McFarlane JM, Campbell J, Wilt S, Sach C, Ulrich Y and Xu X (1999) Stalking and Intimate Partner Femicide, Homicide
Studies November 1999 vol. 3 no. 4 300-316
Howarth, E., Stimpson, L., Barran, D. and Robinson, A (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent
domestic Violence Advisor Services, London
Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett Jo, Kennedy L, Gibson A (2005) Prevention not prediction? A preliminary
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London.
Robinson, A (2010) Risk and intimate partner violence in H Kemshall and B Wilkinson (eds) Good practice in risk
assessment and risk management (3rd Edition) London : Jessica Kingsley p123
Glass, N., Laughon, K., Campbell, J. C., Block, R. B., Hanson, G., & Sharps, P.S. (2008) Strangulation is an important risk
factor for attempted and completed femicides. Journal of Emergency Medicine, 35, 329-335.
Block, C. R., Devitt, C. O., Fonda, D., Fugate, M., Martin, C., McFarlane, J., et al. (2000) The Chicago Women’s Health
Study: Risk of serious injury or death in intimate violence: A collaborative research project. Washington, DC: U.S.
Department of Justice, National Institute of Justice.
Snider C, Webster D, O´Sullivan C, Campbell J C. (2009): Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf. 16.11.2010.
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III. Riskfaktorer som relaterar till förövarens beteende

12.

Drog- och

Även om bruk av droger och alkohol inte är en anledning eller

alkoholrelaterade

en ursäkt för våld mot kvinnor, associeras en förövares

problem

konsumtion av droger och alkohol med en ökad risk för
allvarligare våldsutövande och mord. 71, 72

13.

14.

Ägandebegär,

Extrem svartsjuka och ägandebegär är också sammankopplat

extrem svartsjuka

med allvarligt våld. 73, 74 Dessutom kan patriarkala attityder hos

och andra typer

förövaren, så som väldigt solida uppfattningar av manlig och

av skadliga

kvinnlig heder och en känsla av ägandeskap av kvinnan,

attityder

påverka risknivån. 75, 76

Problem på grund

Förövarens mentala hälsoproblem, inklusive depression,

av dålig mental

associeras med en ökad risk för upprepat och allvarligt våld.

hälsa, inklusive

Hot om att begå självmord och förövarens mentala hälsa är

hot om självmord

riskfaktorer i fall av mord/självmord. I 32% av de fall då
förövaren dödat sin partner (femicide), begår han självmord
efteråt. 77, 78, 79

71
72
73

74

75
76
77

78
79

Decker M R., Martin S L., Moracco K E. (2004):Homicide Risk Factors among Pregnant Women Abused by Their Partners,
Violence against Women, Vol. 10, No.5, Sage Publications, pp. 498-513.
Bailey J, Kellerman A, Somes G, Banton J, Rivara F, Rushford N (1997):Risk factors for violent death of women in the
home, Archives of Internal Medicine, Vol. 157, No.7, pp. 777-782.
Robinson A, L. (2006):Reducing Repeat Victimization among High-Risk Victims of Domestic Violence, the Benefits of a
Coordinated Community Response in Cardiff, Wales. Violence against Women, Vol.12. No. 8, Sage Publications, pp. 761788.
Snider C, Webster D, O´Sullivan C, Campbell J C. (2009): Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf. 16.11.2010.
Dutton DG & Knopp R P (2000) A review of domestic violence risk instruments in Trauma, Violence and Abuse. Vol 1 No.2.
Hilton NZ, Harris GT and Rice ME (2001) Predicting Violence by serious wife assaulters. Journal of Inter Personal Violence.
Vol 16 No 5 pp 408-423
K Randall, Hart S (2000): The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male
offenders, Law and Human Behavior, Vol.24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/,
16.11.2010.
Regan L, Kelly L, Morris and Dibb, E (2007) If Only We’d Known: An exploratory Study of Severe Intimate Partner
Homicides in Engleshire. CWASU. London Metropolitan University
Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain J, Block C R, Campbell D, Curry M A, Gary F, Glass N, McFarlane J, Sachs C,
Sharps P, Ulrich Y, Wilt S, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, and Laughon K (2003):Risk Factors for Femicide
in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of Public Health, Vol. 93, No.7,
pp. 1089-1097.
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15.

Ekonomiska

Förändringar i förövarens ekonomiska situation och

bekymmer

arbetslöshet är viktiga riskfaktorer i mordfall (femicide)
relaterade till våld i nära relationer, och är nära
sammankopplade med uppfattningar av maskulinitet och
könsroller. 80

IV. Offrets uppfattning av risk

16.

Rädsla för sin

Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan den

egen och andras

riskbedömning som offret själv gör och det faktiska våldet som

liv och säkerhet

förövaren utövar. Däremot kan vissa våldsoffer också
minimera och underskatta våldet. I en studie om femicide av
Campbell et al (2003) uppfattade ungefär hälften av offren inte
att det förelåg en risk för att förövaren skulle döda
dem. 81, 82, 83, 84, 85

V. Förvärrande faktorer

17.

Separation

Separation uppfattas vanligen som en signifikant riskfaktor för
allvarlig skada eller mord. 86

80
81
82
83
84
85

86

Campbell J C, Webster D W., Glass N (2009):The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment
Instrument for Intimate Partner Femicide, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674.
Roehl J, O’Sullivan C, Webster D and Campbell J (2005). Intimate Partner Violence Risk Assessment Validation Study.
Final report. US Department of Justice
Weisz, A., Tolman, R. & Saunders, D. G. (2000). Assessing the risk of severe domestic violence. Journal of Interpersonal
Violence 15 (1),75-90.
Gondolf, E. W., & Heckert, D. A. (2003). Determinants of women's perceptions of risk in battering relationships. Violence &
Victims 18 (4):371-386, 2003.
Heckert, D. A., & Gondolf, E. W. (2004). Battered women's perceptions of risk versus risk factors and instruments in
predicting repeat reassault. Journal of Interpersonal Violence 19 (7), 778-800.
Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain J, Block C R, Campbell D, Curry M A, Gary F, Glass N, McFarlane J, Sachs C,
Sharps P, Ulrich Y, Wilt S, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, and Laughon K (2003):Risk Factors for Femicide
in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal ofPublic Health, Vol. 93, No.7, pp.
1089-1097.
Humphreys, C., & Thiara, R. K. (2003). Neither justice nor protection: Women’s experiences of post separation violence.
Journal of Social Welfare and Family Law, 25, 195-214.
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18.

Umgänge/kontakt

Konflikter som relaterar till kontakt och umgänge med barn är

med barn

en vanlig följd efter en separation, och utgör ofta en risk för
upprepat våld både för kvinnan och för barnen. 87

19.

20.

Styvbarn som bor

Riskfaktorer för våld i nära relationer inkluderar även

med familjen

förövarens styvbarn som bor i hemmet. 88

Våld under

Ungefär 30% av våld i nära relationer börjar då kvinnan är

graviditet

gravid. Våld under graviditet är en riskfaktor för allvarligt och
dödligt våld. Gravida kvinnor löper större risk fatt utsättas för
både mindre allvarligt och allvarligt våld än kvinnor som inte är
gravida. 89, 90, 91, 92, 93, 94

Denna lista innehåller de r iskfaktorer som vanligen omnämns i verktyg för riskidentifiering
och de s töds av empiriska undersökningar. Att uppmärksamma dessa faktorers existens
fungerar som en effektiv utgångspunkt för verksamma inom området då man inleder
undersökning av risker för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

87

Ibid

88

Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain J, Block C R, Campbell D, Curry M A, Gary F, Glass N, McFarlane J, Sachs C,
Sharps P, Ulrich Y, Wilt S, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, and Laughon K (2003):Risk Factors for Femicide
in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal ofPublic Health, Vol. 93, No.7, pp.
1089-1097.
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Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett J, Kennedy L, Gibson A (2005): Prevention not prediction? A preliminary
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London.
Snider C, Webster D, O´Sullivan C, Campbell J C. (2009): Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf , 16.11.2010.
Lewis, G, Drife, J, et al. (2001) Why mothers die: Report from the confidential enquiries into maternal deaths in the UK
1997-9;commissioned by Department of Health from RCOG and NICE (London:RCOG Press)
Lewis, G, and Drife, J (2005) Why Mothers Die 2000-2002: Report on confidential enquiries into maternal deaths in the
United Kingdom (CEMACH).
McWilliams, M. and McKiernan, J. (1993) Bringing it out into the open
Gelles, R. J. (1988). Violence and pregnancy: are pregnant women at greater risk of abuse. J. Marriage Fam. 50, 841.
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Det finns dock andra problem och situationer som kommer att påverka risknivån och
upplevelserna för dessa kvinnor. Det inkluderar, men är inte begränsat till:
•

Bristande åtgärder för att skydda kvinnor så som underskott av kvinnojourer och
skyddade boenden, begränsade rättsliga alternativ eller ineffektiv implementering av
lagar. 95

•

Kvinnors varierande behov kan påverka deras möjlighet att söka hjälp eller begränsa
deras tillgång till tjänster. Dessa behov kan relatera till fysiska handikapp, mentala
hälsobehov och inlärningssvårigheter.

•

Kvinnor som är migranter, flyktingar eller tillhör etniska minoriteter löper ökad risk för våld
och negativa effekter av övergrepp, inte för att deras etnicitet utgör en ökad risk i sig utan
för att de ofta lever under ofördelaktiga omständigheter såsom exempelvis ett
uppehållstillstånd som är beroende av den våldsamma partnern eller begränsade
möjligheter att lita på offentligt ekonomiskt stöd. Kvinnor med osäker uppehållsrätt eller
papperslösa kvinnor möter ofta också problem på grund av begränsad eller ingen tillgång
till stödtjänster så som kvinnojourer och skyddade boenden. 96

Denna situation kan också skapa betydande barriärer när det gäller vissa typer av
interventioner, såsom kontakt med polis, och det kan i sin tur förlänga tidsperioden under
vilken kvinnan är utsatt för våld och övergrepp. Bristande förståelse för de tillgängliga
tjänsterna och språkbarriärer kan skapa vidare problem när de söker hjälp. Kvinnor av vissa
etniciteter som utsätts för våld kan också utsättas för våld av andra familjemedlemmar (så
kallade hedersrelaterade brott) vilket kan försvåra för kvinnan att lämna den v åldsamma
partnern. 97
Därför är det av stor vikt att kvinnor som är migranter, flyktingar eller av etnisk minoritet får
lämplig och passande hjälp av specialiserade stödinstanser och att dessa aktörer aktivt
medverkar i samverkansprocesser mellan partnerorganisationer.

95

96

97

Se till exempel två fall av kränkningar av kvinnors mänskliga rättighet till skydd: United Nations Committee on the
Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), 2007. Views on communication No. 5/2005
(CEDAW/C/39/D/5/2005) and No. 6/2005 (CEDAW/C/39/D/6/2005). New York
Logar, R (2011): Violence against women: a social and political problem throughout Europe, in: Thiara, Ravi. K. / Schröttle,
Monika/ Condon, Stephanie (Ed.): Violence against Women and Ethnicity: Commonalities Commonalities and Differences
across Europe, Barbara Budrich Pubishers: Leverkusen
Howarth, E., Stimpson, L., Barran, D. and Robinson, A (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent
domestic Violence Advisor Services, London
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Stencil 2.2b, Fallstudie
Maria och Walter har varit gifta i tio år. Walter jobbar som revisor för ett lokalt hotell, och
Maria är lärare. Maria har ett barn från ett tidigare förhållande, och hon och Walter har två
barn tillsammans. Walter är känd av polisen då han åt alats för överfall på en f öre detta
partner. Walter har väldigt strikta regler om hur han vill att ett hushåll ska skötas, och
insisterar på att Maria ska göra alla hushållssysslor. Första gången Walter misshandlade
Maria var när hon var gravid, den gången slog han henne i ansiktet. Walter bad om ursäkt,
med efter det har han slagit och sparkat Maria och kastat hushållsföremål på henne ,
inklusive en porslinstallrik.
Maria hoppas att om Walter får hjälp med sina problem så kommer hans våldsamma
beteende att upphöra. Hon hittar ofta på ursäkter för hans beteende och tänker att om hon
uppför sig bättre så kommer Walter inte att bli så arg på henne. Samtidigt oroar hon sig
ibland för att Walter inte ska sluta slå, och hon är rädd för vad han är kapabel till. Maria
planerar att flytta ut ur deras gemensamma hem eftersom hon tänker att hon behöver tid
för sig själv ett tag, men hon vågar inte göra det eftersom hon är rädd för hans reaktion.
Dessutom har hon mycket få vänner och inget stöd från sin familj (de ogillar hennes
äktenskap med Walter).

Tidigare
våldsamt
beteende

Typer och
mönster av
våldsutövande

Riskfaktorer
som relaterar
till förövarens
beteende

Offrets
uppfattning av
föreliggande
risk

Förvärrande
faktorer

Synliga
riskfaktorer

Frågor uppkomna under professionell
bedömning
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PROTECT II
2.3

Riskbedömning

För ledaren
Den här sektionen är nära kopplad med Sektion 2.4 (Säkerhetsplanering). Dessa två
sektioner ska alltid genomföras under samma tillfälle, då r iskbedömning alltid måste
följas av säkerhetsplanering.

Syfte
Denna sektion utreder hur riskidentifiering och bedömning kan göras säkert och effektivt
tillsammans med överlevande våldsoffer.

Introduktion
Så som beskrivits i Sektion 1.5 och Sektion 2.2 om verksamhet baserad på riskbedömning,
inklusive identifiering av kända risker vid partnervåld, använder man sig av ett verktyg för
detta samt applicerar professionella bedömningar vilket är viktigt för att förbättra det beskydd
och stöd som erbjuds överlevande våldsoffer. Identifiering av situationer där det råder hög
risk för skada bör leda till intensifierade åtgärder för att försäkra offrets framtida säkerhet.
Som anställd eller verksam inom området kan man behöva påminnas om fördelarna med
detta angreppssätt så som det konstateras i Modul 1:

Stencil 2.3a, Fördelar med ett förbättrat riskfokus för offer

• Lämpligare respons gentemot nedbrytande situationer och eskalerande
våldsutövande.
• Säkerhetsplaner anpassas bättre till den nivå och typ av risk som föreligger.
• Koordinerad respons från en bredd av aktörer i mer komplexa fall.
• Förbättrad säkerhetsplanering och ökat skydd för kvinnor och barn.
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Det finns dock viss oro för att detta förhållningssätt till arbetet med våldsutsatta kan
misstolkas och användas ineffektivt. 98,

99,

100

För att garantera kvalitet och effektivitet i

riskbedömning, är det viktigt minnas följande punkter:
•

Riskbedömning ska inte användas som verktyg för “ransonering” av resurser, eftersom
det skulle innebära bristande tjänster för alla fall som inte bedöms som mycket riskfyllda.

•

Verktyg för riskbedömning ska användas för att underlätta dialog med offer. De är en
viktig tillgång för att uppnå effektiv riskbedömning. Bedömningar som baseras enbart på
genomgång av checklistor är mindre effektiva än bedömningar där personalen använder
sig av professionellt omdöme och kunskap. 101 Det är också viktigt att alla
riskbedömningsprocesser och verktyg systematiskt övervakas och utvärderas. 102

•

Kvalitet och nivå av information som insamlas under riskbedömningar har visat sig
variera beroende av specialistens expertis. 103 Otränad och oerfaren personal kan
misslyckas med att samla in all nödvändig information och bristande kunskap kan
påverka hur mycket information som offret lämnar. Personalen måste förstå varför de
ställer riskbaserade frågor. Därav är det viktigt att personal och verksamma inom
området utbildas och tränas korrekt i principerna för ett riskbaserat förhållningssätt och i
användandet av verktyg för riskbedömning, och utrustas med nödvändig kunskap,
färdigheter och självförtroende.

98

99

100
101
102
103

Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett J, Kennedy L, Gibson A (2005): Prevention not prediction? A preliminary
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London,
p.17, see also Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain J, Block C R, Campbell D, Curry M A, Gary F, Glass N,
McFarlane J, Sachs C, Sharps P, Ulrich Y, Wilt S, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, and Laughon K
(2003):Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal
of Public Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097.
Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett J, Kennedy L, Gibson A (2005): Prevention not prediction? A preliminary
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the Study of Safety
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London,
p.17,
Regan L, Kelly L, Morris and Dibb, E (2007) If Only We’d Known: An exploratory Study of Severe Intimate Partner
Homicides in Engleshire. CWASU. London Metropolitan University.
Robinson, A. (2011). Risk and Intimate Partner Violence. In: H. Kemshall and B. Wilkinson (eds.) Good Practice in
Assessing Risk. London: Jessica Kingsley Publishers.
Kropp, P. R. (2004) Some questions regarding spousal assault risk assessment. Violence Against Women, 10 (6) 676-697
Robinson, A. (2011). Risk and Intimate Partner Violence. In: H. Kemshall and B. Wilkinson (eds.) Good Practice in
Assessing Risk. London: Jessica Kingsley Publishers.
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Viktiga poänger
• I fall av våld mot kvinnor och barn och våld i nära relationer föreligger alltid en risk för
att åsamka upprepad skada.
• Alla överlevande våldsoffer har rätt till lämpligt skydd och stöd, oavsett risknivå. De
överlevande som befinner sig i en situation med risk för vidare våldsutövande i
relationen kommer att kräva intensiva skyddsåtgärder och stöd i vissa perioder.
Detta bör dock aldrig leda till att andra offer förnekas lämpligt skydd och stöd.
• Riskbedömning ska utföras i nära samarbete med den överlevande och ska alltid
åtföljas av säkerhetsplanering.
• Lämplig träning och tillsyn av all personal vid de aktiva instanserna krävs för att
riskbedömning och säkerhetsplanering ska fungera effektivt.

Riskbedömningsprocessen
Personalen kan ha en bred variation av resurser tillgängliga för dem i riskbedömningen.
Riskfaktorer kan identifieras genom användandet av en c hecklista som uppmanar
personalen att ställa frågor om riskfaktorer. Våldsoffrets svar spelas in och kan klassificeras
för att underlätta personalens förmåga att uppskatta nivån av risk som personen utsätts för.
Det ska dock uppmärksammas att verktyg för riskbedömning inte är korrekta, förutsägande
instrument och måste användas med tillförsikt. Kvalitet och djup av insamlad information är
livsviktig och dessutom måste erfaren personal använda sin egen expertis som komplement
till det aktuella verktyget. Detta benämns ofta som “professionell bedömning/omdöme”.
Denna typ utav bedömning är mycket beroende av den anställdas erfarenhet och kunskap
för att kunna fatta informerade beslut om föreliggande risker. Personal som inte kunnat
utveckla denna färdighet bör, när det är möjligt, involvera specialiserad professionell
personal.
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Professionell bedömning
Vad är professionell bedömning?
Professionell bedömning är när professionella experter inom området använder sin
egen kunskap, erfarenhet och expertis för att göra en bedömning om föreliggande risk.
Dessa bedömningar kan endast beskrivas som “professionella” om de:
• Baseras på kunskap om de mest korrekta och användbara riskfaktorerna.
• Baseras på kvalitativ intervjuteknik och teknik för informationssamling.
• Baseras på vägledning och träning.
Bedömningar är inte professionella om de baseras på:
• Fördomar.
• Stereotyper.
• Falska övertygelser.
• Felaktig kunskap eller felaktig information.
Professionellt verksamma har ett ansvar att uppdatera sin kunskap, förbättra sitt
omdöme och ta till sig ny vägledning och träning för att bibehålla kapaciteten att göra
professionella bedömningar av hög standard.

Checklistor för riskbedömning utgör ett verktyg för systematisk övervägning av potentiella
risker i fall av våld i nära relationer, och är mest effektiva då de involverar den överlevandes
uppfattning av föreliggande risk och kompletteras av professionella bedömningar.

104

Oinformerad och mekanisk tillförlit till bedömningsverktyg som enda metod kan resultera i
inkorrekta bedömningar, underskattade risker och att direkta faror inte uppmärksammas. 105
En kombinerad riskbedömningsprocess som involverar identifiering av riskfaktorer och
professionell bedömning kan underlätta för personalen att fatta försvarbara beslut angående
åtgärder för att öka säkerheten för offret.

104
105

Heckert, D.A., Gondolf, E. (2004) Battered women’s perceptions of risk versus risk factors and instruments in predicting
repeat reassault, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 19, No. 7, Sage Publications, pp. 778-800.
Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain J, Block C R, Campbell D, Curry M A, Gary F, Glass N, McFarlane J, Sachs C,
Sharps P, Ulrich Y, Wilt S, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, and Laughon K (2003) Risk Factors for Femicide
in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of Public Health, Vol. 93, No.7,
pp. 1089-1097
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Vad är försvarbara beslut?
Försvarbara beslut baseras på bästa praxis och försäkrar att man uppnår hög standard av
beslutsfattande. För att fatta försvarbara beslut måste professionellt verksamma uppnå alla
10 steg som följer här nedan:
1. Försäkra att besluten grundas i bevisning.
2. Använda tillförlitliga riskbedömningsverktyg.
3. Insamla, verifiera och noggrant utvärdera information.
4. Registrera och svara för sina beslut.
5. Kommunicera med andra relevanta aktörer och söka information som de inte har.
6. Hålla sig till organisationens policyer och procedurer.
7. Vidta alla nödvändiga åtgärder.
8. Anpassa interventionerna till riskfaktorerna.
9. Erbjuda tjänster som står i proportion till den föreliggande skaderisken.
10. Svara på eskalerande risk. 106

Som konstateras i Sektion 2.1 ska både riskbedömning och säkerhetshantering vägledas av
tydliga organisationspolicyer och procedurer samt utföras under tillsyn. Alla aktörer ska
kunna utföra grundläggande riskbedömningar för att bedöma den akuta risk som våldsoffret
utsätts för och kunna uppmärksamma omedelbara behov för att förbättra säkerheten.
Omedelbara behov för ökad säkerhet kan identifieras genom att ställa frågor så som:
•

Känner du dig säker inför att återvända hem?

•

Skulle du vilja ha hjälp med att hitta en säker plats att bo på?

•

Är du skadad?

•

Behöver du läkarvård?

•

Hur kan jag kontakta dig om vi förlorar kontakten?

Dessa frågor kommer att hjälpa personalen att identifiera omedelbara behov av tjänster för
våldsoffer. För mer ingående riskbedömning bör den våldsutsatta hänvisas till specialiserade
stödjande instanser för kvinnor och för offer för våld i nära relationer, som är kapabla att
utföra heltäckande individuell säkerhetsplanering. (Se Sektion 2.4).
106

Kemshall, H. (1998) Defensible Decisions for Risk: Or It’s the Doers Wot Get the Blame. Probation Journal, June issue, 45
(2) 67-72. .London: SAGE
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Vilka verktyg för riskbedömning bör man använda?
Verksamma inom området kan känna till ett antal olika checklistor och bedömningsverktyg
som för närvarande används för att bedöma risknivåer. 107 Stencil 2.3b erbjuder en jämförelse
av tre olika verktyg som är offercentrerade och reflekterar offrets uppfattning av föreliggande
risker.

Aktivitet 2.3a
Du behöver
Stencil 2.3a och Stencil 2.3b, exempel på offercentrerade riskbedömningsverktyg.

Tidsbegränsning
Mellan 45 minuter och 1 timme.

Aktivitetens syfte
Denna aktivitet syftar till att göra deltagarna bekanta med tre olika typer av
bedömningsverktyg och i mindre grupper diskutera hur användbara de är för deras
organisationer.

Presentation/input
Ledaren ställer en rad frågor till deltagarna för att underlätta diskussion kring användandet av
bedömningsverktyg i praktiken.
•

Vad bör de ta i beaktning när de söker en lämplig checklista att använda inom sitt
eget område?

Deltagarnas svar bör vägledas av ledaren, för att inkludera och ta i beaktande:
•

Verktyget ska vara evidensbaserat och belysa viktiga kända riskfaktorer i likhet med de
faktorer som identifierats och undersökts i Sektion 2.2.

•

Verktyget inkluderar möjligheter att registrera professionella bedömningar och synliga
riskfaktorer.

•
107

Verktyget kan användas av flera olika instanser/aktörer.
För en översikt av olika riskbedömningsverktyg: Protect I final report http://www.wavenetwork.org/start.asp?ID=23494&b=15.
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•

Verktyget kan leda till identifiering av de lämpliga resurser som kvinnorna behöver.

•

De har övervägt hur bedömningsverktyget ska användas i praktiken (vem kommer att
använda det, och när)?

•

Vem skulle de kunna samarbeta med för att utveckla tillämpningen av
riskbedömningsverktyget?

Deltagarnas svar ska vägledas av ledaren för att inkludera och ta i beaktande:
•

Upprätta kontakt med forskare i ämnet (om lämpligt i regionen), tjänstemän från domstol
och rättsväsende samt andra professionellt inblandade (som polis, hälsovård,
övervakare) som antas ha tillgång till lokal data och kunskap om förekomsten och
allvarligheten av våld i nära relationer, inklusive femicide.

•

Alla viktiga aktörer som arbetar med kvinnliga våldsoffer.

•

Specialistaktörer som stödjer våldsutsatta kvinnor.

•

Hur ska de inleda processen att finna ett lämpligt verktyg?

Deltagarnas svar ska vägledas av ledaren för att inkludera och ta i beaktande:
•

Fråga andra aktörer i ditt område om de redan använder sig av ett verktyg. Är det möjligt
att utvärdera dess effektivitet?

•

Fundera över vilka verktyg som används inom Europa och dess utvärderade effektivitet.

•

Sammankalla andra instanser som kan tänkas vilja inleda en riskbaserad verksamhet, så
att ett verktyg kan antas och användas konsekvent.

Ledaren fullbordar diskussionen genom att referera till informationen i Stencil 2.3b för att
diskutera användandet av bedömningsverktyg och den variation av verktyg som finns
tillgängliga samt deras styrkor och svagheter. Återigen bör det understrykas att de ska
användas för att hjälpa de ans tällda, inte som ett substitut för underbyggd professionell
expertis och omdöme.
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Stencil 2.3b, Exempel på offercentrerade verktyg för riskbedömning

Beskrivning

Bedömning av fara

20 ja/nej frågor om

Intervju med offret,

Bedömning av

(BF) 108

riskfaktorer som

vanligen utförd av

omedelbar

klassificeras i fyra

offrets

föreliggande fara och

risknivåer.

målsägandebiträde.

risk för dödligt våld,

Ifyllande av

för offrets

Genomgång av
senaste året med
hjälp av en
kalender för att

Administration

Huvudsaklig avsedd

Metod

användning

kalender, även detta medvetenhet och för
tillsammans med

att administrera

målsägandebiträdet. säkerhetsplanering
och tjänsteutbud.

dokumentera
allvarlighet och
regelbundenhet av
misshandel.

Kortfattad

Förkortad version

Intervju med offret

Instrumentet har

riskbedömning för

av Bedömning av

utförd av

utvecklats för

aktumottagningens

akutmottagningar i

personal.

syfte att kunna

akutmottagningar 109 fara (BF) som
består av 5 frågor.
Positivt svar på

identifiera de offer

minst 3 av 5 frågor

som utsätts för högst

innebär med 83%

risk att skadas

säkerhet att det

allvarligt eller

finns risk för

potentiellt dödligt.

allvarliga
övergrepp.

108

Campbell, J. C, Webster, D. W., Koziol-McLain, J., Block, C.R., Campbell, D., Curry, M.A., Gary, F., Glass, N., McFarlane,
J., Sachs, C., Sharps, P., Ulrich, Y., Wilt, S., Manganello, J., Xu, X., Schollenberger, J., Frye, V., and Laughon, K. (2003)
Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of
Public Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097. http://www.dangerassessment.org/DATools.aspx.

100 | PROTECT II | Kapacitetsutveckling i riskbedömning och säkerhetsplanering för att skydda offer vid hög risk

PROTECT II
CAADA-DASH

24 frågor om

Intervju med offer

För att hjälpa

Checklista

riskfaktorer. 10 ja-

utförd av

anställda i direkt

svar klassificeras

professionellt

kontakt med fallen att

som hög risk

verksam inom

identifiera mycket

medan 14 ja

identifiering och

riskfyllda fall av våld i

vanligen anses leva

bedömning av våld i

nära relation,

upp till kriteriet för

nära relationer.

övergrepp, stalkning

(CAADA =
Coordinated Action
against Domestic
abuse , DASH =
Domestic abuse
Stalking and
Harassment and
Honour Based
Violence)

110

att remittera fallet till

och så kallat

MARAC (Multi

hedersrelaterat våld.

Agency Risk
Assessment
Conference)

För att avgöra vilka
fall som ska
remitteras till MARAC

Verktyget innehåller

och vilka andra

plats och möjlighet

tjänster som kan

för användande av

krävas.

professionell
bedömning.

För att möjliggöra för
aktörer att fatta
försvarbara beslut
som baseras på bevis
från omfattande
undersökningar av
fall.

109
110

Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C., Campbell, J.C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216.
CAADA (2011) Domestic abuse Stalking and Harassment and Honour Based Violence (DASH) is available at:
http://www.caada.org.uk/practitioner_resources/riskresources.htm.
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Aktivitet 2.3b
Du behöver
Stencil

2.3c;

ett

flödesschema

som

visar

exempel

på

god

praxis

för

riskbedömningsprocesser med våldsutsatta kvinnor, och Stencil 2.3d; en mall för
undersökning av offrets tillfredställelse.

Tidsbegränsning
Denna aktivitet genomförs på 60 minuter.

Aktivitetens syfte
Deltagarna

uppmuntras

att

fundera

över

hur

effektiva

deras

nuvarande

riskbedömningsprocesser är och hur de kan förbättras.

Presentation/input
Ledaren bör använda Stencil 2.3c för att diskutera principer för god praxis vid riskbedömning
i fall av våld mot kvinnor och i nära relationer.

Instruktioner för deltagare
Deltagarna förses med Stencil 2.3d och ombes fundera över hur offer för våld i nära
relationer skulle uppleva de t jänster som de em ottager från deltagarnas organisationer
baserat på den nuvarande verksamheten. Ledaren kan använda fråga 1 som ett exempel för
att visa hur aktiviteten ska genomföras.
Om en kvinna som tagit del av organisationens tjänsteutbud skulle tillfrågats, hade hon hållit
med om följande påstående eller inte:
En riskbedömning har just genomförts av ditt fall. Anledningarna till riskbedömningen
förklarades i detalj och du visste varför man ställde dessa frågor.
Hur tror deltagarna att kvinnan skulle ha svarat?
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PROTECT II
Stencil 2.3c, Flödesschema för god praxis för riskbedömning med
våldsutsatta kvinnor

Informera den ö verlevande om syftet med riskbedömningen och beskriv
organisationens tystnadslöfte.

Säker miljö

Ställ respektfulla, känsliga frågor som påvisar kompetens och kunskap om
våld i nära relationer. (Finns det någon som skadar dig eller som du är rädd
för? Känner du dig säker i ditt hem?)
Erbjud en säker och avskild miljö där kvinnan kan tala fritt.
Visa respekt för skillnader och olikheter.

Systematiskt
angreppssätt

Insamla
effektiv
information

Riskbedömning ska vägledas av tydliga organisationspolicyer och procedurer,
samt övervakas av ledningen.
Riskbedömning ska utföras med alla offer, enligt organisationens policy
(grundläggande riskbedömning för organisationer som erbjuder generella
tjänster, och mer ingående bedömning för specialiserade stödorganisationer
för kvinnor.)

Riskbedömning ska genomföras enligt en checklista tillsammans med den utsatta
kvinnan och involvera kända riskfaktorer i fall av våld mot kvinnor och i nära
relationer.
Den ska också innefatta lämplig informationsinsamling från flertalet källor.
Kvinnan kommer själv att ha en mer detaljerad uppfattning om sin situation och sin
säkerhet, och säkerhetsplaneringen måste anpassas till hennes individuella
omständigheter. Kvinnan ska bli trodd och bekräftad.

Professionellt omdöme utvecklas genom erfarenhet av att arbeta med våldsoffer,
så generella aktörer bör involvera specialister när de genomför bedömningar.

Experters
åsikt

Säkerhetsplanering

Om du bas erar din professionella åsikt enbart på i ntuition, bör du vara medveten
om att det är mycket subjektivt. Det finns mycket lite bevis för att
initutionsbaserade bedömningar är konsekventa och överensstämmande mellan
olika professionellt verksamma inom fältet. (Hart, 2008) Profesionella bedömningar
bör innefatta analys av den s enaste incidenten, typ och allvarlighet utav möjliga
skador och, samt konxeten och de individuella omständigheter som råder.

Handlingar inom ramen för säkerhetshantering ska minska den risk som
kvinnan utsätts för och öka hennes säkerhet, och måste följa på en
riskbedömning. De som genomför riskbedömningar måste känna till nästa
steg och vilka instanser som kan hjälpa kvinnan på bästa, mest effektiva sätt.
Då samverksansrespons finns föreslagen, kan en c hecklista
riskidentifiering utgöra grunden för eventuell remittering till detta forum.

för

Hämtad från CAADA 2011.
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Stencil 2.3d, Undersökningsmall angående offrets känsla av tillfredställelse
1. En riskbedömning har just genomförts av ditt fall. Anledningarna till
riskbedömningen förklarades i detalj och du förstod varför frågorna ställdes.
Håller inte alls med

Håller helt med

1

2

3

4

5











2. Du blev lyssnad på, trodd och behandlad på ett respektfullt sätt av
organisationens personal.
Håller inte alls med

Håller helt med

1

2

3

4

5











3. Du kände dig säker i miljön, och det förekom inga störningar eller avbrott
(telefonsamtal, andra människor som kom in och så vidare).
Håller inte alls med

Håller helt med

1

2

3

4

5











4. Du blev informerad om vilka andra utredningar som skulle genomföras och du
blev tillfrågad om din tillåtelse innan det ingicks några överenskommelser med
andra organisationer/aktörer.
Håller inte alls med

Håller helt med

1

2

3

4

5
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5. När riskbedömningen genomförts framtogs en säkerhetsplanering där du och
dina barn deltog i processen.
Håller inte alls med

Håller helt med

1

2

3

4

5











6. Sammanfattningsvis känner du dig övertygad om att personalen vid denna
organisation är kompetent och kunnig, och är lämpade för att hjälpa dig stödja
dig och säkra framtiden för dig och dina barn.
Håller inte alls med

Håller helt med

1

2

3

4

5











Feedback och vägledning
Vissa av deltagarna kan vara övertygade om att deras personal redan tränats och utbildats
för att hantera fall av våld i nära relationer samt i att förstå dynamiken i underliggande maktoch kontrollbehov, och kan därför anta att våldsoffer skulle hålla med om påståendena i
enkäten. Andra kan däremot vara av åsikten att ingen träning har erbjudits personalen, eller
att det inte finns några utrymmen för att samtala ostört i organisationens lokaler och därför
inte alls hålla med om påståendena. Ledaren bör möjliggöra diskussion med deltagarna om
hur riskbedömning och tjänsteutbud för våldsoffer kan förbättras i deras organisationer och
hur de kan utveckla detta efter utbildningstillfället.
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2.4

Säkerhetsplanering

Syfte
I

denna s ektion

undersöks

säkerhetsplaneringsprocessen,

och

de

grundläggande

aspekterna som är av vikt för kvinnor som lever under hög risk att utsättas för våld i nära
relationer sammanfattas. Sektion 2.4.1 utreder sedan ytterligare ansvar i relation till
strategier för att beskydda barn i situationer av våld i hemmet.
För ledaren
Riskbedömning och säkerhetsplanering är oupplösligt sammankopplade och denna
sektion ska alltid följa Sektion 2.2 och Sektion 2.3 under ett utbildningstillfälle.

Introduktion
Efter att riskerna för skada har bedömts, är personalens nästa uppgift att öka kvinnans
säkerhet genom att vägleda henne genom processen att minska de bedömda riskerna. Detta
kallas säkerhetsplanering. Säkerhetsplanering kan anta olika former, och kan inkludera en
bred variation av resurser och åtgärder. Det är viktigt att komma ihåg att många våldsoffer
redan har inlett säkerhetsplanering för sig själva och sina barn, och kan använda sig av
sociala nätverk, familj eller vänner, för stöd.
Viktiga poänger
Säkerhetsplanering som involverar professionellt verksamma är bara effektiv när den
våldsutsatta kvinnan själv är aktivt engagerad i processen. Säkerhetsplanering kan
genomföras av kvinnan själv och en ans tälld, eller så kan det involvera kvinnan och
flertalet olika aktörer och organisationer.
Säkerhetsplanering med överlevande våldsoffer innebär att belysa de s teg hon s jälv
kan ta för att öka sin säkerhet.
Däremot är inte säkerhet och skydd offrets ansvar, det är statens förpliktelse. Därför är
det en uppgift för berörda instanser, och särskilt för aktörer inom upprätthållande av lag
och ordning, att hantera och planera säkerheten för våldsoffer (se Sektion 2.1)

106 | PROTECT II | Kapacitetsutveckling i riskbedömning och säkerhetsplanering för att skydda offer vid hög risk

PROTECT II
När helst det är möjligt bör säkerhetsplanering för våldsoffer utföras av specialiserade
stödjande instanser för kvinnor, men när dessa inte är direkt tillgängliga, bör alla
professionellt verksamma inom området ha kunskap och färdigheter för att kunna
inleda processer och vidtaga initiala åtgärder för att öka säkerheten för kvinnor som
lever under hög risk för våld.
För syftet med denna sektion, är de grundläggande viktiga principerna för säkerhetsplanering
sammanfattade i generella termer.

Aktivitet 2.4a
Du behöver
Stencil 2.4a (De centrala aspekterna av säkerhetsplanering)

Tidsbegränsning
Denna aktivitet kommer ta 30 minuter att genomföra.

Aktivitetens syfte
Att belysa och diskutera de centrala aspekterna av säkerhetsplanering.

Presentation/Input
Ledaren introducerar några centrala, grundläggande aspekter av säkerhetsplanering för
gruppen genom att använda Stencil 2.4a.
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Stencil 2.4a, Centrala aspekter av säkerhetsplanering
Säkerhetsplanering bör vara:

Individuell

Informerad och
vägledd av
specialiserade
stöd- och
hjälpinstanser

Omfattande

Kvinnocentrerad

Lyhörd och
anpassningsbar för
mångfald

Öppen, känslig
och tillgänglig

Konfidentiell

Ledd av
kvinnan

Instruktioner för deltagarna
Genom att använda Stencil 2.4, ska ledaren diskutera de centrala aspekterna av
säkerhetsplanering med gruppen.
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Säkerhetsplanering ska vara:
Kvinnocentrerad
En framgångsrik säkerhetsplanering ska tas fram med den våldsutsatta kvinnan i centrum av
processen. Anställda behöver gå igenom kvinnans egna rädslor och förväntningar och
diskutera vilka tekniker hon själv använder eller har använt sig av tidigare. Kvinnans idéer
och strategier ska inkorporeras i säkerhetsplanen då det anses säkert att göra det. Alla
beslut att inte inkorporera kvinnans idéer ska vara transparenta, och kvinnan ska vara fullt
införstådd med anledningarna till det.
Det är viktigt att säkerhetsplaneringsprocessen fullt ut förklaras för kvinnan för att undvika att
väcka falska förväntningar. Säkerhetsplanen i sig kommer inte att garantera kvinnans
säkerhet. Anställda måste vara ärliga och öppna och risknivån, våldets oförutsägbara natur
och möjliga komplikationer vid genomförandet av aktioner och åtgärder. Se Sektion 1.3 i
detta material för vidare information om ett offercentrerat perspektiv.
Individuell
Säkerhetsplaner ska grundas på omfattande riskbedömning. Det är inte särskilt givande att
engagera kvinnan i riskidentifieringsprocessen om denna i nte åtföljs av möjligheten att
engagera henne t illsammans med de pr ofessionellt verksamma i planeringen och
implementeringen av strategier för att minska den föreliggande skaderisken. Planen måste
vara anpassad efter det individuella fallets unika omständigheter, och varje aktion som
föreslås i planen ska också övervägas i relation till de identifierade riskerna. Detta är för att
försäkra att alla interventioner är relevanta och framförallt säkra. Misslyckas man med detta
kan man försätta kvinnan och hennes barn i ytterligare riskfyllda situationer.
Omfattande
Ett säkerhetsplaneringsverktyg kan underlätta arbetet med våldsoffer som lever under hög
risk för våld. 111 Det uppmuntrar till ett systematiskt och metodiskt tillvägagångssätt under
planeringsprocessen. Utan ett verktyg kan man missa viktiga riskfaktorer och vägen mot
säkerhet kan riskeras.

111

Se användbara källor i slutet av denna sektion.
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Öppen, känslig och tillgänglig
Den verksamma personalen måste vara öppen, tillgänglig och känslig i sitt sätt att bemöta
den utsatta kvinnan. De måste förstå att det kan vara mycket smärtsamt för henne att öppna
sig och tala om våldet hon utsätts för. Det är viktigt att hon förstår att hon inte är ensam, att
hon inte bär ansvar för våldet och att våldsutövande aldrig är ett accepterat beteende.
Ledd av kvinnan själv
Personalen måste fråga kvinnan vad hon behöver och lyssna noggrant. Alla utsatta kvinnor
kanske inte är bekanta med de säkerhetsalternativ som finns tillgängliga, och personalen kan
behöva förklara vilka möjligheter det finns att minska risknivån tydligt utan att göra några
antaganden om vilket alternativ som är bäst lämpat för den u tsatta individen utan försäkra
henne om att hon erbjuds stöd för att själv överväga de olika alternativen.
Att underskatta och nedvärdera riskerna är en vanlig överlevnadsstrategi för våldsutsatta,
och personalen kan behöva hjälpa kvinnan att fullt ut förstå de risker hon utsätts för, så att
man på et t genuint sätt kan avhandla frågan om säkerhet. Detta är troligtvis en s vår och
utmanande erfarenhet för offret.
Konfidentiell
Det är en viktig princip i ett offercentrerat förhållningssätt att fallen avhandlas konfidentiellt,
och verksamma inom organisationerna måste vara mycket tydliga om hur detta
implementeras och begränsas, särskilt i relation till barns säkerhet och där det finns en
omedelbar risk för skada för den utsatta kvinnan.
Information bör delas och hanteras i enlighet med nationell lagstiftning för lagring av data,
vilket kommer att variera inom Europa.
När personalen anser att de bör dela relevant information med andra aktörer är det viktigt att
detta förklaras för den våldsutsatta kvinnan och att hon godkänner detta, i alla fall då detta är
möjligt och säkert.
Lyhörd och anpassningsbar till mångfald
Både riskbedömning och säkerhetsplanering måste ta i beaktande hur mångfaldsfrågor
påverkar både våldets natur, de risker som föreligger och offrets kapacitet att engagera sig i
säkerhetsplanering och strategier. Mångfald kan innebära faktorer såsom socioekonomisk
status, ålder, ursprung och etnicitet, religion, kultur, invandrarstatus, sexuell läggning, mental
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hälsa och handikapp. Alla dessa faktorer, eller en kombination av dem, kan påverka hur offer
för våld i nära relationer söker och mottager stöd, hjälp och information. Om personalen inte
känner sig säker inom dessa områden är det viktigt att man rådfrågar aktörer med
specialkompetens

gällande

utsatta

grupper,

så

som

organisationer

till

stöd

för

invandrarkvinnor och flyktingar.
Informerad och vägledd av specialiserade instanser
Säkerhetsplanering

är

kvinnojourers

och

liknande

stöd-

och

hjälpinstansers

specialkompetens. För att fullfölja omnämnda riskbedömningsverktyg ska denna t yp utav
specialiserade instanser involveras för att ge expertutlåtanden och råd till kvinnan angående
alternativ under säkerhetsplaneringen. Dock är det viktigt att alla inblandade aktörer känner
till de grundläggande aspekterna av säkerhetsplaneringen, och kan vidtaga säkerhets- och
skyddsåtgärder enligt föreskrivet ansvar.

Aktivitet 2.4b
Du behöver
Fallstudien Stencil 2.2b från Sektion 2.2 och Stencil 2.4b; Grundläggande aspekter av
säkerhetsplanering.

Tidsbegränsning
Denna aktivitet bör ta 60 minuter att genomföra.

Aktivitetens syfte
Aktiviteten ska ge deltagarna tillfälle att öva handlingsplanering baserat på s ynliga
riskfaktorer i fall av våld mot kvinnor, och öva sin professionella omdömesförmåga.

Instruktioner till deltagare
Ledaren återgår till fallstudien som användes i Sektion 2.2. I den s ektionen identifierade
deltagarna de riskfaktorer som Maria var utsatt för. I den hä r sektionen ombeds de istället
fundera över vilka alternativ för säkerhetsplanering som är tillgängliga för Maria i syfte att
minska de föreliggande riskerna och öka hennes säkerhet. Deltagarna uppmuntras också att
tänka över vilka handlingar eller åtgärder som kan öka barnens säkerhet och välmående och
peka ut vilka aktörer som kan vara till nytta för Maria. Stencil 2.4c delas ut för att uppmana till
reflektion kring några grundläggande punkter för säkerhetsplanering.
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Deltagarna bör överväga alla de grundläggande aspekter som presenteras i Stencil 2.4b.

Stencil 2.4b, Grundläggande aspekter av säkerhetsplanering
Säkerhetsplanering bör ta i beaktande de risker som identifierats under
riskbedömningsprocessen, och behöver också involvera följande aspekter:
• Säkerhet i offrets bostad (säkerhetsdörrar, bättre lås).
• Säkerhet för barn, säkerhetsåtgärder för att förhindra att förövaren kidnappar barnen,
samt juridiska åtgärder för barnens säkerhet.
• Säkerhet på arbetsplatsen.
• Säkerhet på andra platser (skola, dagis).
• Säkerhet då offret fortsätter att bo tillsammans med den våldsamma partnern.
• Säkerhet när den överlevande lämnar förövaren (försiktighetsåtgärder inför separation,
skyddat boende, packa säkerhetsväska).
• Säkerhet i farliga situationer (domstolsförhör).
• Förberedelser för juridiska skyddsåtgärder, och strategier för effektiv implementering
och övervakning.
För mer detaljerade säkerhetsplaneringsalternativ se Away From Violence (WAVE 2004) 112

112

WAVE network (2004) Away From Violence: http://www.wave-network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf, p. 6669 and 116 – 117.

112 | PROTECT II | Kapacitetsutveckling i riskbedömning och säkerhetsplanering för att skydda offer vid hög risk

Lista riskfaktorer som
ska tas i beaktande

Överenskommen
handlingsplan
Vem ska göra detta?

När?

Övriga kommentarer

PROTECT II

Stencil 2.4c, Säkerhetsplan
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Vägledning och feedback
Ledare bör be deltagarna att sammanfatta de handlingar de har funderat över för att minska
riskerna som Maria utsätts för.
•

Vilka aktörer har de valt att involvera, tog de i beaktande vilka organisationer som kan
stötta barnen eller som skulle kunna arbeta med Walter?

•

Hur användbart var det att fylla i ett formellt dokument för den här processen? Var det
svårt eller enkelt, vilka fördelar hade det och vilka utmaningar träffades på?

•

Baserat på de grundläggande aspekterna för säkerhetsplanering som diskuterades i
början av denna sektion, hur skulle de introducera den här processen för Maria?

•

Hur kan man stärka Maria genom denna process?

•

Hur kan deltagare inkorporera de grundläggande aspekterna av säkerhetsplanering i
deras egna organisationer?
Användbara källor för Sektion 2.4 Säkerhetsplanering
WAVE Network (2004) Away From Violence: http://www.wavenetwork.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf, s. 66-69 och s.116-117 (Också
tillgänglig på: tjeckiska, estniska, finska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, litauiska,
polska, portugisiska, rumänska, serbokroatiska, slovakiska, sloveniska, turkiska).
WAVE Network (2006) Bridging Gaps - From Good intention to good cooperation.
Manual for effective multi-agency cooperation in tackling domestic violence. Vienna, p.
104 f.
WAVE Network (2000): Wave Training Programme On Combating Violence Against
Women: http://www.wave-network.org/images/doku/manual.pdf, p. 120-121.
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2.4.1

Att garantera säkerhet för och skydda barn

Introduktion
När man arbetar med fall av våld i nära relationer, bör alla inblandade aktörer överväga hur
detta beteende påverkar barnen, särskilt i relation till deras emotionella utveckling, och risken
för psykologisk eller fysisk skada som de kan utsättas för.
Våld i nära relationer och dess påverkan på barn
Våld i hemmet är en viktig indikator på att det finns risk för att barn skadas. 113 Färsk forskning
har belyst den traumatiska och långsiktiga påverkan på barn som bevittnar våld gentemot en
icke-våldsam förälder. Barn som är närvarande under våldsutövandet är själva offer för
våldet. I hushåll där det förekommer våld förekommer dessutom ofta andra problem i relation
till barnens säkerhet, som exempelvis fysiska och sexuella övergrepp.
Kitzmann et al (2003) 114 fann i en metaanalys av 118 studier att:
•

Det fanns ett betydande samband mellan psykologiska problem hos barn och
bevittnande av våld i hemmet, där de barn som bevittnat våld i hemmet hade mycket
värre psykologiska besvär än barn som inte bevittnat våld.

•

Barn som hade bevittnat våld i hemmet hade liknande psykologiska besvär som barn
som hade blivit utsatta för fysiska övergrepp.

Vad säger barn själva om hur våld i hemmet påverkar dem?
En utvärdering gjord av National Society for the Prevention of Cruelty to Children
(NSPCC) fann att:
Barn är ofta mer medvetna om problem än föräldrarna inser, men de förstår inte alltid
vad som händer och varför.

113

Hester, M. (2005) Issues of custody and access following violence in the home in Denmark and Britain.

114

Kitzmann, K,M., Gayland, N.K., Holt, A. and Kenny, E. D. (2003). Child witnesses to domestic violence: a meta-analytic
review. Journal of Consultative Psychology, 71 (2) 339-352.
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Barn vars föräldrar har upplevt våld i hemmet, missbruk och, i mindre utsträckning,
mentala hälsoproblem har själva bevittnat eller utsatts för våld, ibland mycket extremt.
Barn oroar sig för sina föräldrar mer än vad som ibland uppmärksammas, särskilt om de
är rädda för föräldrarnas säkerhet.
Vissa barn, framförallt pojkar, pratar inte med någon om sina problem och många barn
hanterar problemen genom att undvika dem (emotionellt eller fysiskt) eller genom att
distrahera sig.
Barn utnyttjar vanligen informellt stöd, och det troligaste är att de p ratar med sina
föräldrar (oftast mamman) eller vänner, syskon, andra familjemedlemmar eller husdjur.
Barn vet inte vart de ska vända sig för att få formell hjälp och söker mycket sällan hjälp
från professionellt verksamma.
Erfarenheter från kontakt med professionellt verksamma är varierande. Det som barn
oroar sig för är bland annat att inte bli trodda, att man inte ska tala direkt till dem och att
man inte agerar för att hjälpa dem när de ber om det.
Barn säger att de vill ha någon att tala med, någon de litar på, som kommer att lyssna
och bekräfta dem, under tystnadslöfte. De vill ha hjälp med att tänka igenom problem,
utan att nödvändigtvis ta fullt ansvar för beslut.
Barns vanligaste önskan är att få åldersanpassad information för att få hjälp med att
förstå vad som händer i deras familj.
Tillgängligt

via:

http://www.jrf.org.uk/publications/understanding-what-children-say-

about-living-with-domestic-violence-parental-substance-
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Modellen Tre planeter
De många sätt som barn påverkas av att leva med våld i hemmet bör ses som en fråga om
bristande barnskydd. I många länder arbetar aktörer åtskilda inom olika områden av
våldsproblematik och skydd av barn. Marianne Hester (2011) analyserade detta fenomen i
modellen Tre planeter (”Three Planet Model”):

Stencil 2.4.1a, Modellen Tre planeter

Barnskyddsplanet

Våld i hemmetplanet

Kontaktplanet

Våld i hemmet: Kvinnojourer och andra verksamheter för utsatta samt rättsväsendet
som ingriper mot våldsamma förövare.
Barnskydd: myndigheter för skydd av barn, sociala tjänster för barn och instanser för
ungdomars välmående.
Kontakt med barnet: familjedomstolar och andra aktörer som fokuserar på föräldrarna
och kontakt- och umgängesavtal.

Hester menar att dessa områden är särskilt svåra att sammanföra i koordinerade
förhållnings- och angreppssätt eftersom de har utvecklats separat, har fristående kulturer och
lagar och helt enkelt är ”olika planeter”. Jämsides med planeterna identifierar hon även andra
viktiga krafter som påverkar situationen: funktionen av genus som reslutat av ständigt
reproducerade och rekonstruerade ojämlikheter i samhället. I relation till våld i nära relationer
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kan detta leda till att kvinnorna ses som ”skyldiga offer”, på något vis ansvariga för det våld
de utsätts för. (Hester 2011 115).
Som en konsekvens av de ”tre planeterna” upplever överlevande våldsoffer ofta oförenliga
ingripanden. På planeten Våld i nära relation uppmuntras offer att anmäla våldet och vidta
juridiska åtgärder för beskydd; på Barnskyddsplaneten förväntas kvinnan lämna den
våldsamma partnern i syfte att skydda barnen och på Kontaktplaneten beordras mödrar att
underlätta kontakt med den våldsamma partnern/fadern. Därav, för att inte riskera barnens
eller moderns säkerhet, är det av största vikt att samverkansprocesser mellan flertalet
aktörer försöker integrera de tre planeterna till en – planeten där alla kvinnor och barn lever i
frihet från våld.

Aktivitet 2.4.1
Du behöver
Stencil 2.2b Fallstudie.
Stencil 2.4.1a och Stencil 2.4.1b – Modellen Tre planeter och stencilen med grundläggande
viktiga interventioner som också kan användas som PowerPoint-slide.

Instruktioner för deltagare
I Sektion 2.2 och 2.4 användes fallstudien om Maria och Walter för att inleda riskidentifiering
och säkerhetsplanering i fall av våld i nära relationer. För denna aktivitet erbjuds deltagarna
mer ingående information (Stencil 2.4.1b) om fallet, så att deltagarna kan fundera över
barnens säkerhet och hur Modellen Tre planeter kan gälla i praktiken.
För ledaren
Fallstudien om Maria och Walter kan vara relevant i olika hög grad för skydd av barn
beroende på l okala, regionala och nationella policykontexter och deltagarnas olika
organisationella ansvar, medan olika lagstadgade föreskrifter gäller över hela Europa.
Ledare kan därför välja att utveckla sin egen fallstudie för den här aktiviteten, i syfte att
lyfta lokala aspekter.

115

Hester, Marianne (2011) The Three Planet Model: Towards an Understanding of Contradictions in Approaches to Women
and Children’s Safety in Contexts of Domestic Violence, British Journal of Social Work, Volume 41, Issues 5 Pp. 837-853
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Stencil 2.4.1b Fortsättning av fallstudie
Walters våldsutövande fortsätter och blir mer och mer allvarligt. Polisen och Socialtjänsten
blir inkopplade och uppmuntrar Maria att lämna Walter för att öka säkerheten för sig själv
och sina barn. Maria lämnar Walter och kommer till en kvinnojour med sina tre barn. Mary,
12 år (Walters styvbarn), Klaus, 6 år och Marco, 1 år. Walter inleder rättsliga åtgärder för
rätt till kontakt.
Givet det du redan vet om den här familjen, och den nya information du nu fått, fundera
över följande punkter:
Vad är dina första tankar kring den möjliga risken för att dessa barn påverkas av våldet?
Det verkar som att den här familjen nu kommer att arbeta med professionellt verksamma
från alla tre planeterna, vilka svårigheter kan det skapa för Maria och hennes barn? Tänk
över vilka dessa aktörer är i ditt lokala eller regionala arbetsområde?
Vad skulle kunna göras för att bättre koordinera de v erksamma från de t re olika
planeterna?

Vägledning och feedback
Barnen har utsatts för våld i hemmet vilket ökar risken för dem att bli direkt utsatta för våld
och övergrepp. De har levt i ett mycket regelstyrt hem vilket kan ha r esulterat i ett väldigt
auktoritärt föräldraskap. Ledaren bör använda informationen som givits i denna sektion för att
rita upp möjliga risker för och möjlig påverkan på Mary, Klaus och Marco. Det kan också vara
nödvändigt att uppmärksamma barnens ålder för att reflektera kring vilken typ av påverkan
de riskerar. Är det vanligt att äldre syskon tar hand om de yngre, har Mary antagit den rollen?
Var är Marco under våldsincidenterna? Bara ett år gammal är han inte särskilt rörlig och kan
lätt skadas när våldet inträffar. Klaus som är 6 år och går i skolan, kanske börjar förstå att
hans liv hemma är annorlunda än hans klasskompisars? Hur kan man tänka sig att han ser
på sina föräldrar och hur är hans förhållande till dem?

119

Modul 2
Modellen Tre planeter
Ledaren uppmuntrar deltagarna att använda Hesters modell för att illustrera var konflikterna
mellan professionellt verksamma aktörer kan uppkomma och hur kommunikation dem
emellan kan vara problematisk.
Bättre koordinering
Hesters modell baseras på det brittiska systemet, så hur väl stämmer den in på de lokala
processerna? Vilka är de lokala problemen och vad kan göras för att utveckla arbetet?
Viktiga poänger – grundläggande kunskap om skydd av barn 116
Våld i hemmet är den vanligaste kontexten för barnmisshandel.
Ju allvarligare våldet är mot kvinnan, desto allvarligare är övergreppen gentemot
barnen i samma kontext.
Forskning har funnit att kontakt och umgänge med den våldsamma föräldern är en
farlig situation (se också riskfaktorerna i 2.2) där barn riskerar att utsättas för vidare
våld av partnern/fadern.
En studie av offer som lever under hög risk i England har visat att för fyra procent av de
berörda barnen fanns en betydande konflikt kring kontakt och umgänge med barnen. 117
Styvbarn till förövare och deras mödrar är ofta särskilt utsatta för fara: forskning visar
att förövarens styvbarn utgör en dödl ig riskfaktor i fall av mord (femicide) (se också
riskfaktorer i sektion 2.2).

116
117

Hester, M, Pearson, C, Harwin, N & Abrahams, HA, (2007), Making an Impact: Children and Domestic Violence: 2nd
edition, Jessica Kingsley
Howard, E., Stimpson, L., Barran, D. and Robinson, A (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent
domestic Violence Advisor Services, London
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Våld i nära relationer kan vara dödligt även för barn, vilket synliggörs i ett fall
som nådde Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna: två barn mördades
av sin far som hade misshandlat sin fru upprepade gånger. Efter en våldsam
incident flydde kvinnan, men barnen lämnades med fadern och m yndigheterna
vidtog inte åtgärder för att skydda dem från fara och skada. Europadomstolen
fann att de statliga myndigheterna hade misslyckats med att skydda de två
barnens rätt till liv (se Kontrova v. Slovakien 2007 118) (Från Modul 1.1).

Stencil 2.4.1c
Viktiga punkter för professionellt verksamma att tänka på vid interventioner för att
garantera barns säkerhet.
Att erbjuda lämpligt skydd och stöd för mödrar är det bästa angreppssättet för att skapa
säkerhet för både moder och barn. (Hester 2007 119).
Kvinnor bör inte vara ansvariga för att skydda barn från våld eller vara föremål för
bestraffande åtgärder som hot om att ta ifrån dem barnen; detta är kontraproduktivt,
skapar rädsla hos offret och misslyckas med att hålla förövaren ansvarig för sitt
beteende.
Artikel 19 i Barnkonventionen garanterar alla barns rätt att leva i frihet från våld (se
introduktionen s. 15). Konventionen påtalar också barnets rätt (inte förälderns rätt!) till
kontakt och umgänge med sina båda föräldrar om detta inte står i strid med barnets
bästa. 120
Avtal om umgänge och vårdnad bör alltid ta våldsincidenter i beaktande 121 och prioritera
barnets och moderns säkerhet över den våldsamma faderns rätt till umgänge.
Verksamma inom organisationer som arbetar med barn behöver bygga upp färdigheter
och förtroende i arbete med våldamma fäder. (Stanley et al 2011 122).

118
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Council of Europe(2007): CASE OF KONTROVÁ v. SLOVAKIA, Application no. 7510/04:
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp
Hester, M, Pearson, C, Harwin, N & Abrahams, HA. (2007) Making an Impact: Children and Domestic Violence: 2nd edition,
Jessica Kingsley
United Nations (1989): Convention on the Right of the Child, Para 3. States Parties shall respect the right of the child who
is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis,
except if it is contrary to the child's best interests.
Council of Europe Convention 2011 Article 31.
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PROTECT II
2.5

Principer för effektivt informationsutbyte i samverkan med
flertalet aktörer (så kallad Case Conferencing)

Syfte
Denna sektion av utbildningsmaterialet fokuserar på en särskild metod för aktörer att
koordinera verksamheten i syfte att skydda våldsutsatta kvinnor som lever under mycket
riskfyllda förhållanden; samverkan genom informationsutbyte, så kallad multi-agency case
conferencing (MACC). Sektionen tittar också på god praxis för utveckling och hantering av
effektiva samverkansforum.

Introduktion
Samverkansprocesser mellan olika aktörer har utvecklats i många europeiska länder under
de senaste tjugo åren. Sådana partnerskapsrelationer mellan organisationer är väldigt viktiga
och har olika syften och former för att förbättra respons gentemot våld mot kvinnor och våld i
nära relationer. Det är en vanlig del utav verksamheten för dem att samarbeta på strukturell
nivå, utbyta erfarenheter, genomföra gemensamma aktioner och erbjuda utbildning och
träning för att förbättra samarbetet. 123
Denna sektion av utbildningsmaterialet fokuserar primärt på en specifik form utav samverkan
för informationsutbyte; MACC (Multi Agency Case Conferencing). Det ska dock sägas att
MACC är en av flera metoder för att förbättra skyddsutbudet för utsatta kvinnor och barn, och
att icke fallrelaterade offercentrerade samarbeten mellan partnerorganisationer bör utvecklas
som ett första steg (se Modul 1). Fallrelaterade möten för informationsutbyten kanske inte är
ett lämpligt förslag för vissa deltagare. Däremot uppmuntrar principerna för MACC
deltagarna att fundera över sin egen verksamhetsmiljö och kontakten med våldsoffer, samt
vilka realistiska första steg man kan genomföra för att utveckla samverkansstrukturer som
förhåller sig relevant till den egna organisationella kontexten.
MACC involverar utbyte av relevant personlig information om den v åldsutsatta och de
identifierade riskfaktorerna i fall där det finns en skaderisk till följd av våld i nära relation, med
syftet att framta en handlingsplan för att öka säkerheten för den överlevande. Denna typ utav

123

WAVE network, 2006. Bridging Gaps - From Good intention to good cooperation. Manual for effective multi-agency
cooperation in tackling domestic violence. Vienna http://www.wave-network.org/start.asp?ID=289&b=15.
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Modul 2
partnerskap mellan organisationer kräver stort engagemang och uthållighet av de ansvariga
organisationerna som är involverade i fallet.
MACC har visat sig vara effektiv som metod för att minska upprepat våldsutövande och
stärka den ut sattas förtroende för de t jänster som erbjuds henne genom att säkerställa att
hon stöds av ett system av lämpliga organisationer. 124 Partnerorganisationerna måste arbeta
tillsammans för att inkludera och engagera överlevande våldsoffer genom de er bjudna
stödtjänsterna. Processen måste fungera så stärkande som möjligt för kvinnan. Hennes rätt
att fatta beslut angående sitt eget liv måste respekteras och inga beslut får fattas som kan
försätta henne i vidare riskfyllda situationer.
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Robinson, A (2006) Reducing Repeat Victimization among High-Risk Victims of Domestic Violence, the Benefits of a
Coordinated Community Response in Cardiff, Wales. Violence against Women, Vol.12. No. 8, Sage Publications, pp. 761788.
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Viktiga poänger
Grundläggande

principer

för

god

praxis

vid

informationsutbyte

mellan

flertalet

organisationer (MACC) är:
• Protokoll om delad information behöver fastställas mellan de inblandade
organisationerna och vara transparenta för det berörda offret. Utbyte av personlig
information måste baseras på lagstadgade föreskrifter och begränsas till
information som är relevant för riskbedömning och säkerhetsplanering.
• MACC bör alltid utföras med den våldsutsattas godkännande, och denna ska
informeras om vilka aktörer som involveras och vilken information som kommer
att delas.
• Om man i situationer av akut fara som kräver omedelbar respons gör undantag
från principen om godkännande måste dessa beslut vara försvarbara och
transparenta.
• I varje MACC-process bör den berörda individen representeras av specialiserad
personal från en lämplig stöd- och hjälpinstans som hon valt. Representation bör
innebära både förberedelse och återkoppling med offret innan och efter mötet.
Utan denna typ utav stöd kan inte MACC förväntas fungera effektivt.
• Två centrala mål i MACC-processen är att stärka den utsatta kvinnan och hennes
förtroende för metoden.
• MACC säkerhets- och aktionsplaner baseras på risker samt offrets behov och
rättigheter; åtgärder ska planeras eller utföras utan att man fråntar kvinnan
hennes kapacitet att fatta beslut, ålägger henne börda att agera eller vidare
riskera hennes säkerhet.
• MACC kan bara fungera bra om det finns ett nätverk av engagerade relevanta
aktörer i processen och detta är en förutsättning för MACCs framgång. MACC ska
heller inte ses som en strategi för att väga upp för andra brister i utbudet av
tjänster som finns tillgängliga för våldsutsatta kvinnor.
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Vilken behållning har den överlevande våldsutsatta av MACC?
”Varför inledde vi fallrelaterade samverkansprocesser för informationsutbyte mellan
flertalet aktörer i Wien? Överlevande våldsutsatta upplever ofta upprepat och
eskalerande våld. Detta är ett tecken på att de förebyggande åtgärderna inte fungerar
och att mer effektiva interventioner behövs. Ansvaret och bördan att förebygga våld
ska inte åläggas våldsoffret; det är staten och dess myndigheters skyldighet att aktivt
skydda kvinnor och barn från våld.” (citat Rosa Logar, Domestic Violence Intervention
Centre Vienna at the PROTECT II seminar i Wien, Mars 2011)

Vad är Multi-Agency Case Conferencing (MACC)?
Multi agency case conferences; fallrelaterad samverkan för informationsutbyte mellan
flertalet aktörer, är specifikt ämnad för fall där de föreliggande riskerna är mycket allvarliga.
Under ett enda möte kombinerar MACC uppdaterad information med bedömning av offrets
behov och sammankopplar genast de lämpliga tjänsterna.
I alla samverkansprocesser mellan flertalet aktörer måste kvinnans säkerhet utgöra
processens kärna. Detta ska övervägas under varje steg i processen.

Syfte med fallcentrerade konferenser är:
• Att dela information för att öka offrets säkerhet, hälsa och välbefinnande i situationer
av hög risk för skada till följd av våld i nära relation.
• Att identifiera vem som utsätts för betydande risker av förövaren, och arbeta
tillsammans mot dessa risker.
• Att tillsammans konstruera och implementera en plan för risk- och
säkerhetshantering som erbjuder stöd till alla de som utsätts för risker och som
minskar risken för skada.
• Att minska upprepat lidande, eskalering av våld inklusive (försök till) mord (femicide).
• Att förbättra aktörernas ansvarstagande och accountability.
• Att öka stöd till personal som arbetar med denna typ utav fall.
• Att kontrollera och övervaka alla MACC-processer och deras resultat för att försäkra
att man på ett effektivt sätt tar i beaktande problem med upprepat lidande,
ansvarstagande (accountibility), diskriminering och mångfald.
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Att försäkra att kvinna stöds genom hela processen och representeras under möten är
oumbärliga aspekter för riskbedömning, förbättrad säkerhet och minskning av upprepat
våldsutövande, såsom nämnts ovan. MACC måste genomföras inom den berörda nationens
lagrum och ligga i linje med existerande tjänsteprocesser. Det finns ingen specifik modell
som kan användas i alla europeiska länder.
Detta utbildningsmaterial fokuserar på flera modeller av god praxis för fallrelaterade
informationsutbyten mellan flertalet aktörer som en utgångspunkt för vissa och som möjlighet
till utveckling och effektivisering för andra.

Aktivitet 2.5
Du behöver
Blädderblock, papper och pennor.

Tidsbegränsning
Denna aktivitet tar två timmar att genomföra.

Aktivitetens syfte
Att hjälpa deltagarna att förstå de fördelar och de utmaningar som det innebär att arbeta med
MACC-metoden för våldsutsatta kvinnor som lever under stor risk att utsättas för vidare våld i
nära relationer. Den syftar till att identifiera de elva principerna för god praxis vid fallrelaterad
samverkan för informationsutbyte mellan flertalet aktörer, och för att finna lämpliga steg i
praktiken för att uppnå dessa principer.

Presentation/input
Ledaren kan påminna deltagarna om Modul 1, Sektion 1.4 där utmaningarna för utveckling
av samverkan mellan flertalet organisationer belystes. Denna sektion kommer att ta upp de
grundläggande principerna för fallrelaterade möten mellan flertalet aktörer som, om de
uppfylls, lägger en grund för effektiv koordinerad respons gentemot mycket riskfyllda fall av
våld i nära relationer.
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För ledaren
Om aktiviteterna i Sektion 1.4 i detta material inte har genomförts bör de fullföljas nu.
Om de genomfördes kan ledaren påminna deltagarna om vad de kom fram till.

Instruktioner till deltagare
Stencil 2.5 delas ut till gruppen och de elva principerna för MACC bör förklaras. Principerna
baseras på feedback från deltagare och överlevande våldsoffer som deltagit i fallrelaterade
samverkansprocesser.

125

De elva principerna fungerar som en grund för att börja planera

fallrelaterade möten för informationsutbyte mellan flertalet aktörer. Erfarenhet antyder att om
de här elva principerna uppfylls så kan vanliga utmaningar övervinnas och man kan erbjuda
en effektiv respons till den aktuella problematiken.
Dela ut Stencil 2.5 till deltagarna. Dela in dem i mindre grupper och ge varje grupp 2-3
principer var att fundera över. Be varje grupp att svara på följande frågor i relation till
principerna:

Hur skulle du börja när du söker uppnå des sa principer? Fundera över vad som
behöver fungera för att uppnå varje princip, inklusive verktyg, träning och utbildning, och
så vidare.
Vad finns redan på plats som stödjer syftet att uppnå var och en av dessa principer?
Vad kan vara särskilt utmanande i upprättandet av varje princip i praktiken?
Vem kan stödja ditt arbete? Vem kommer att arbeta tillsammans med dig? Vem kan ha
synpunkter på de tta arbete? Hur kommer du a tt argumentera för att detta arbete ska
utvecklas?
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CAADA (2011) http://www.caada.org.uk/marac/MARAC_quality_assurance.html.
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Varje grupp ombes sammanfatta sina svar. Ledaren delar sen återigen upp del tagarna i
grupper (förslagsvis med andra deltagare än förra gången) och ber varje grupp svara på
följande frågor:

I samverkan mellan partnerorganisationer, vem ”äger” planen för säkerhetshanteringen?
Är kvinnan/offret tvungen att samarbeta?
Vad händer om hon inte vill samarbeta?
Vad händer om hon inte godkänner genomförandet av ett eller alla steg i processen?

Vägledning och feedback
Deltagare bör lämna den här övningen övertygade om de kan genomföra realistiska steg för
att utveckla effektiv samverkan mellan partnerorganisationer som är relevant för deras
nationella kontext. De första ”utgångspunkterna” bör användas för att uppmana deltagare
som befinner sig i början av att bygga upp s amverkansprocessen att fortsätta effektivisera
arbetet. Den andra delen av aktiviteten återvänder till en utav de grundläggande värderingar
som detta material bygger på, inledningsvis presenterad i Modul 1, att offret ska utgöra fokus
och mittpunkt i både riskbedömnings- och säkerhetsplaneringsprocesser. Aktörer ska
fokusera på att arbeta transparent och öppet tillsammans och informera samt stärka den
utsatta kvinnan och söka få henne en gagerad. Men processen måste också respektera
hennes fundamentala mänskliga rättighet att fatta egna beslut om sitt eget liv, inklusive
möjligheten att hon inte håller med om eller godkänner någon eller alla de åtgärder som
övervägs.
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Stencil 2.5, Principer för god praxis vid Multi Agency Case Conferencing
Princip

Förklaring

Utgångspunkt

Att arbeta mot

1. Oberoende

Offrets

Att kartlägga tillgången

Det är viktigt att offer får

representation av och

godkännande och

till oberoende stöd- och

konsekvent stöd och

stöd till våldsoffer

hennes

hjälpinstanser, till

representeras av en oberoende

förberedelse är

exempel kvinnojourer, i

aktör som prioriterar hennes

viktiga aspekter då

regionen/landet,

säkerhet genom MACC-

ett fall remitteras

definiera luckor och

processen.

till MACC.

brister samt hur dessa
kan överbyggas.

Detta innebär ett effektivt stöd

Varje överlevande

inför mötet, representation av

representeras

hennes åsikter, behov och

under MACC-

rättigheter under mötet samt att

processen av en

man argumenterar för kvinnans

oberoende stöd-

säkerhet, och följer upp stödet

och hjälpinstans

efter mötet där detta inte försätter

som hon litar på.

henne i fara.
I en perfekt situation har den
representerande stöd- och
hjälpinstansen redan fungerat som
stöd till offret innan MACCprocessen inleds och fortsätter att
göra det efteråt när –
förhoppningsvis – hon inte längre
utsätts för höga risker – för att
garantera uppföljning och
kontinuitet inför offret.

2. Identifiering

Aktörer har en

Undersöka möjliga

Oavsett vilken aktör som kvinnan

förståelse för

verktyg för

tar kontakt med, ska de alla kunna

risker av våld i

riskidentifiering.

utföra grundläggande

nära relationer och
kan använda ett

riskbedömning (se Sektion 2.3).
Besöka eventuella

verktyg och sin

partnerorganisationer

Den organisation som kvinnan

expertis för att

och introducera

besöker vidtar lämpliga åtgärder

konceptet

för att erbjuda henne säkerhet,

riskbedömning för dem.

inklusive remittering av fallet till

identifiera offer
som utsätts för
upprepat och
allvarligt våld.

MACC och till specialiserade stödoch hjälpinstanser.

130 | PROTECT II | Kapacitetsutveckling i riskbedömning och säkerhetsplanering för att skydda offer vid hög risk

PROTECT II
3. Remittering av fall

Berörda aktörer

Gemensam insamling av

Det bör finnas tydliga kriterier som

vet vilka fall som

data som rör våld mot

konsekvent tillämpas och

bör behandlas i

kvinnor, exempelvis hur

dokumenteras väl, för att

samverkan genom

många anmälningar som

möjliggöra att alla som remitteras

MACC eftersom

inkommer till polisen och

på lämpliga grunder avhandlas

kriterierna är

hur många kvinnor som

under MACC-processen.

tydliga och

kontaktar den lokala

överenskomna.

kvinnojouren per år för

Flertalet fall bör remitteras till

att skapa en bättre

MACC från statliga instanser och

förståelse för hur vanligt

ickestatliga organisationer.

förekommande våld mot
kvinnor är i regionen.
För att garantera
säkerheten för de offer
som lever under störst
risk kan det vara
lämpligt att överväga
hantering via MACC av
de 10% av fallen som är
under störst risk.

4. Engagemang från

Alla relevanta

Identifiera de

Aktörerna bör binda sig till

flera aktörer

instanser ska

organisationer som

principerna för MACC genom

representeras

måste finnas närvarande

nedskrivna föreskrifter.

konsekvent och på

för att forma MACC-

lämpligt sätt vid en

sammanslutningen.

Aktörerna ska återspegla de
behov och den mångfald som

fallrelaterat möte.
Starta en inledande

finns i området.

diskussion med dessa
aktörer.

De närvarande bör kunna tillgå
relevant information från sin egen
organisation, för att kunna bidra
med denna och agera å
organisationens vägnar.
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5.

Kvinnans rätt till

Nationell lagstiftning

För att konferensmetoden ska

Informationsinsamling

integritet

skyddar

fungera bör representanter från de

och delande av

respekteras, men

offentliggörandet av

inblandade instanserna undersöka

information

då metoder

personlig information

fall och dela relevant och avvägd

baseras på risker

och man måste söka

information som identifierar risker

måste information

juridisk rådgivning

och kopplas till

om de

angående detta innan

säkerhetsplanering.

föreliggande

man inleder en

riskerna delas på

fallrelaterad

ett avvägt och

informationsdelande

försvarbart sätt i

process.

delas under mötet.

Lagstiftning om

Överenskomna procedurer måste

enlighet med
föreskrifter för
skydd av data.

datalagring samt policy
och föreskrifter för

Enbart information som är relevant
för risk- och säkerhetshantering sa

följas för att garantera att säkerhet
och integritet ständigt vidhålls.

genomförande av
MACC-processen ska
skrivas in i det protokoll
som
partnerorganisationerna
ska förhålla sig och
binda sig till.
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PROTECT II
6. Handlingsplan

Man bör utveckla

Fundera över vilka

Under konferensen identifieras

handlingsplaner

handlingar som bör

alla relevanta risker. Baserat på

som tar de

övervägas under

den delade informationen

identifierade

informationsdelande

identifieras föreliggande risker för

riskerna i

sammankomster samt

offret, andra sårbara personer och

beaktande och

vilka organisationer som

personal, samt vem som kommer

inkluderar effektiva

kan erbjuda dessa

att påverkas.

och stärkande

handlingar och tjänster.

säkerhetsåtgärder
som skyddar den
våldsutsatta,
förebygger fortsatt
våld och
eskalering av
våldet och håller
förövaren ansvarig
för sina
handlingar.

Handlingsplanen återspeglar de
identifierade riskerna och inriktar
sig på säkerhet.
Offret ska informeras om
handlingsplanen av den
specialiserade stöd- och
hjälpinstansen.
Ansvaret för att handlingarna är
lämpliga vilar på de individuella
organisationerna; det överförs inte
till sammanslutningen i sig.
Aktörer bör aldrig ”vänta” tills
MACC-processen genomförts
innan de vidtar åtgärder som
förbättrar säkerheten för offer som
lever under stor risk för att utsättas
för våld. MACC kan jämföras med
intensivvård – den vanliga vården
måste alltid finnas där och
fungera, innan, under och efter en
MACC-process, annars kan inte
sammanslutningen uppfylla sin
roll.
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7. Antal fall och

MACC-

Det kan vara bra att

Det måste också finnas tillräcklig

kapacitet

sammanslutningen

schemalägga de första

kapacitet för att erbjuda

bör ha tillräcklig

mötena månadsvis

oberoende representation och

kapacitet för att

eftersom det kommer att

kontinuerligt stöd för offer vars fall

kunna säkerställa

ta tid att identifiera

avhandlas genom MACC-

att alla de offer

fallen. Däremot ska man

processen.

som lever under

vara beredd att

stor risk för

omorganisera sig och

upprepat och

mötas oftare eftersom

allvarligt våld har

fler aktörer kommer att

tillgång till stöd

engageras i processen

från den lokala

och identifiera fler offer

MACC-gruppen.

för våld mot kvinnor som
befinner sig i mycket
riskfyllda situationer.

8. Jämlikhet och icke-

MACC-

Engagera de

De fall som remitteras till MACC

diskriminering

sammanslutningen

organisationer i din

bör reflektera den lokala

bör binda sig vid

region som arbetar med

populationens mångfald.

att kunna leverera

en mångfald av grupper.

respons till alla

Invandrare, etniska minoriteter

skilda grupper,

eller invandrare ska, när det är

inklusive

möjligt, representeras av stöd- och

invandrare,
etniska minoriteter
och flyktingar,
samt deras barn.
MACC ska kunna
avhandla deras
fall oberoende av

hjälpinstanser som är
specialiserade på att stötta dessa
grupper.
Handlingsplanen ska återspegla
olika gruppers behov och
rättigheter.

deras
uppehållsstatus.
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PROTECT II
9. Operationellt stöd

Konsekvent

Fundera över hur

Operationellt stöd av MACC bör

koordinering och

mötena kan

främja medvetenheten av

administration bör

administreras, kan

sammanslutningen, samt arbeta

stödja MACC-

någon organisation

för att öka engagemanget för

processens

tilldela en anställd

mötena.

praktiska

ansvaret att administrera

funktionalitet.

MACC?

Det bör finnas en person som är
ansvarig för administrationen,
inklusive att sprida aktuella fall,
tidshållning samt dokumentering
av data och handlingar.

10. Ansvarstagande

En beslutfattande

Medlemmar ur den

(Accountability)

grupp av

beslutsfattande gruppen

medlemmar ur

bör besitta tillräcklig

varje

erfarenhet och status för

representerad

att kunna påverka lokala

aktör ska

policyer och strategiska

regelbundet

riktningar.

sammanträda för
att övervaka
genomförande,
hållbarhet och
ansvarstagande
inom MACC-

Fundera över hur
MACCsammanslutningen kan
inneslutas i den
regionala verksamheten.

processen.

Styrgruppen ska:
Övervaka måluppfyllande.
Vidtaga responsiva åtgärder vid
problem och övervaka resultat.
Arbeta för att finna lösningar på
operationella problem som inte
kunnat lösas.
Skapa länkar med andra
samverkansaktiviteter för att
upprätta stabila metoder för
samarbete och undvika
dubbelarbete.

11. Utvärdering och

Utvärdering,

Upprätthåll kontakt med

Överlevande våldsoffers respons

feedback från

inklusive

de organisationer som

och feedback analyseras samman

överlevande

regelbunden

har närmast kontakt

med övrig data av styrgruppen och

våldsutsatta

feedback från

med offer som lever

utvärderingarnas resultat används

överlevande

under stor risk för våld

för att förbättra hur MACC

våldsutsatta och

och diskutera hur dessa

fungerar.

deltagare i MACC-

kvinnor på ett säkert vis

processen är ett

kan ge feedback och

viktigt instrument

utvärdera hur MACC-

för att säkerställa

processen har påverkat

att MACC-arbetet

deras och deras barns

fungerar effektivt

säkerhet.

och stärkande för
offret.
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Användbara källor för Sektion 2.5
Steel, N Blakeborough, L & Nicholas, S (2011) Supporting High Risk Victims of
Domestic Violence: A review of Multi Agency Risk Assessment Conferences
(MARACs). Home Office Research Report 55. London: Home Office.
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PROTECT II
Detta sammanfattar Modul 2
Modul 2 har fokuserat på:
God praxis för riskbedömning och säkerhetsplanering för kvinnor som är utsatta
för våld i nära relation och mer specifikt:
• God praxis för riskidentifiering och användandet av riskfaktorer.
• Bästa praxis för säkerhetsplanering.
• Principer för effektiv informationsutbytande samverkan mellan flertalet aktörer, så
kallat MACC.

En förståelse för våldets påverkan på offer och deras barn måste försätta utvecklas,
underbyggas av forskning och utvärdering av erfarenheter, skapa framtida utveckling av
policyer och aktörers respons. Sådan utveckling kommer också att influeras av debatter och
framsteg rörande könsrelaterad ojämlikhet och våld inom olika sociala kontexter.
Så som nämnts i inledningen av detta material utgår de deltagande partnerorganisationerna
inom Protect II från mycket olika utgångspunkter och har varierande angreppssätt gentemot
denna samhälleliga problematik. Detta material har uppmanat till utökat kapacitetsbyggande
för riskbedömning och säkerhetshanteringsåtgärder genom ett samverkande förhållningssätt
mellan icke-statliga kvinnoorganisationer och statliga aktörer. Detta kan fortfarande framstå
som ett avlägset mål för många verksamma inom området som nås av detta material för
första gången. Vi hoppas däremot att materialet inspirerar till den motivation och det
engagemang som krävs för att inleda en sådan process, samt erbjuder realistiska och
tillgängliga förslag.
Materialets långsiktiga relevans utökas genom en bilaga av stenciler som ledare kan
redigera och anpassa för att säkerställa att de är användbara och trovärdiga för alla
målgrupper. Medan anpassning och redigering görs är det dock viktigt att materialets
grundläggande principer kvarstår.
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Så vi avslutar med en påminnelse:

Viktiga principer som ligger till grund för detta utbildningsmaterial:
• Alla interventioner ska utgå från ett offercentrerat perspektiv.
• Fokus ska ligga på att förbättra tjänster för och erbjuda säkra och positiva
upplevelser för kvinnor och deras barn.
• Samverkan och samarbete mellan partnerorganisationer kan vara ett effektivt sätt att
stödja kvinnor som lever under mycket stor risk för våld och skada.
• Interventioner och tjänster ska vara icke-diskriminerande och undvika att
skuldbelägga offret.
• Varje kvinna ska ha rätt att representeras av en oberoende stödorganisation i alla
samverkansprocesser för att inkorporera hennes behov och intressen.
• Oberoende juridiskt stöd bör sökas för barn i syfte att garantera att deras rättigheter
uppfylls.
• Interventioner och tjänster ska upprätthålla kvinnors rätt att leva i frihet från våld,
rätten att stärkas och vara självbestämmande samt rätten till integritet.
• Våld är inte en privat ensak, det är ett samhälleligt problem; därav ska inte våld i en
nära relation behandlas som mindre allvarligt än andra former av våld.
• Offer ska aldrig känna sig ansvariga för det våld de utsatts för; det finns ingen ursäkt
för våldsutövande, våldsamt beteende måste stoppas och förövare måste hållas
ansvariga för sina handlingar.

Dessa principer ska lägga grunden för alla handlingar och interventioner som utförs av
organisationer i syfte att förebygga våld mot kvinnor. Det viktigaste budskapet till alla aktörer
är att:
Att leva i frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet, inte ett
privilegium.
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PROTECT II

Kontaktinformation
Namn

Organisation

Land

E-post

Hemsida

Rosa Logar
Ute Rösemann
Branislava

WAVE – Women Against Violence
Europe

Austria

office@wave-network.org

United

kemshall@dmu.ac.uk

Kingdom

shilder@dmu.ac.uk

www.wave-network.org

Marvanová Vargová
Hazel Kemshall
Sarah Hilder

De Montfort University, Leicester

Diana Barran

CAADA – Co-ordinated Action Against

United

diana.barran@caada.org.uk

Hannah Fisher

Domestic Abuse

Kingdom

hannah.fisher@caada.org.uk

Albena Koycheva

Bulgarian Gender Research Foundation

Bulgaria

Petra Švecová

ROSA – Centre for battered women

Eha Reitelmann

Estonian Women’s Associations
Roundtable Foundation, Tallinn

FNSF, Federation National Solidarite

poradna@rosa-os.cz

Republic

info@rosa-os.cz

Estonia

France

Constance Sciama

Kornelia Krieger

Angela Romanin

Women Counseling Centre Osnabrück,
Frauenberatungsstelle Osnabrück
Casa delle Donne per non subire
violenza

Urszula

Women’s Rights Center/Centrum Praw

Nowakowska

Kobiet

Katarína Farkašová

Alliance of Women in Slovakia

Dušana Karlovská

Aspacia

FENESTRA Women´s Interest
Association
ASPACIA Madrid Asociación para la
Convivencia

a.koycheva@yahoo.com

Czech

Françoise Brié
Christine Clamens

office@bgrf.org

enu@enu.ee
eha.reitelmann@gmail.com

fr.brie@wanadoo.fr
fnsf.siege@gmail.com

www.dmu.ac.uk

www.caada.org.uk

www.bgrf.org

www.rosa-os.cz

www.enu.ee

www.solidaritefemmes.org

www.frauenberatung-

Germany

krieger@frauenberatung-os.de

Italy

casadonne@women.it

www.casadonne.it

Poland

urszula.nowakowska@cpk.org.pl

http://temida.free.ngo.pl

Slovakia

alianciazien@alianciazien.sk

www.alianciazien.sk

Slovakia

Spain

dusana@fenestra.sk;
fenestra@fenestra.sk

os.de/main.php

www.fenestra.sk

asociacion-aspacia@asociacion-

www.asociacion-

aspacia.org

aspacia.org

violenciadegenero@carm.es

www.carm.es

General Directorate for Gender Based
Nicolás Gonzálvez

Violence Prevention and Youth Reform

Spain

(former IMRM)
Angela Beausang
Agneta Sjöqvist
Lena Bjork

info@roks.se
ROKS, National Organisation for
Women’s and Girls Shelters’ in Sweden

Sweden

agneta.sjoqvist@roks.se
lena.bjork@roks.se

www.roks.se
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