När kärleken slår
Om pojkars och mäns våld
Länsstyrelsen Gotlands län
Nedladdningsbar pdf:
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Site
CollectionDocuments/Sv/Människa-ochsamhälle/Jämställdhet/Kvinnofrid/Karlek
en%20slarslut2011.pdf

Länsstyrelsen Gotlands län

020-50 50 50
Kvinnofridslinjen – stödtelefon
Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell
stödtelefon för den som utsatts för hot och våld
– liksom anhöriga och vänner. Att ringa upp är
kostnadsfritt. Samtalet syns inte på
telefonräkningen. Tystnadsplikt och rätt till
anonymitet gäller.

Telefonlinjen är öppen dygnet runt. Samtalet tas
emot av socionomer eller sjuksköterskor med vana
att möta människor i kris eller i svåra
livssituationer.
Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för
kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska
sjukhuset på uppdrag av regeringen.

NCK, Nationellt centrum för
kvinnofrid
Länk till NCK, Nationellt Centrum för
Kvinnofrid (Uppsala universitet):
www.nck.uu.se

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid
Uppsala universitet arbetar på regeringens
uppdrag med att höja kunskapen på nationell
nivå om mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck
samt våld i samkönade relationer.

I arbete med våldsutsatta
kvinnor: Handbok för
yrkesverksamma

Författare: Josefin Grände, Lisa Lundberg,
Maria Eriksson
Gothia förlag 2011

En bok som ger kunskap, metoder och
förhållningssätt i arbetet med våldsutsatta
kvinnor. Boken tar upp hur man
uppmärksammar signaler på våld, ger praktiskt
stöd och ett gott bemötande. Motiverande
samtal och bearbetande samtal med
våldsutsatta kvinnor behandlas i var sitt kapitel.
Här finns även underlag för diskussioner samt
för att utveckla rutiner på arbetsplatsen eller i
organisationen.

Att fråga om våldsutsatthet
som en del av anamnesen

NCK Nationellt centrum för kvinnofrid –
Uppsala universitet 2010
Skriften är kostnadsfri.
Nedladdningsbar pdf:
http://viewer.zmags.com/publication/e94cf46a#/
e94cf46a/1

I antologin Att fråga om våldsutsatthet som en del
av anamnesen har NCK samlat experter från ett
antal olika delar av hälso- och sjukvården,
bland annat primärvård, akutvård, äldrevård,
kvinnohälsovård och psykiatri. Samtliga är
överens om att det finns ett starkt stöd för att
frågor om våld ska ställas rutinmässigt till alla
kvinnor som söker vård.

Övergiven eller stöttad
Författare: Eva Wendt och Viveka Enander
VKV, 2013. Västra Götalandsregionens
kompetenscentrum om våld i nära relationer.
Nedladdningsbar pdf:
http://www.valdinararelationer.se/upload/Vål
d%20i%20nära%20relationer.se/bemotande/b
emötandestudien_web.pdf
Alternativt: Books on demand
ISBN10: 91-981230-0-9

Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av
bemötande inom hälso- och sjukvården
Denna bok handlar om våldsutsatta kvinnors
erfarenheter av och önskemål om bemötande i
hälso- och sjukvården.

Lyckliga slut
17 berättelse om vardagsvåldet
Medverkande: Susanna Alakoski, Maria
Carlshamre, Angelica Dennevi, Unni Drougge,
Åsa Grennvall, Carin Holmberg & Viveka
Enander, Kristina Hultman, Lena Kallenberg,
Maria Küchen, Annika Persson, Anna Nilsson,
Karin Nygårds, Gudrun Schyman, Birgitta
Stenberg, Jenny Tedjeza, Marja Valtonen,
Kerstin Wixe.
Ordfronts förlag 2007
ISBN 978-91-7037-279-7.

Vi vet att många män slår kvinnor. När vi hör
talas om kvinnovåldet står ofta maktlösheten i
fokus. Men det finns andra berättelser.
I Lyckliga slut skriver sjutton kvinnor om
vardagsvåldet. Kränkningarna och utsattheten
får ansikten: Det kan vara kompisar som
plötsligt blir förövare, eller en pappa som
missbrukar sin makt. Men Lyckliga slut är
framför allt berättelser om styrka, mod, hopp,
försoning och om att våga ta emot hjälp.

Hur går hon?
Om att stödja misshandlade
kvinnors uppbrottsprocesser

Redaktörer och författare: Viveka
Enander, Carin Holmberg, Julia Fries,
Suzann Larsdotter, Susanne Eriksson
Larsson, Hanna Olsson
Studentlitteratur 2011

Denna andra volym om misshandlade
kvinnors uppbrottsprocesser tar vid och
utvecklar där den förra slutade. I den första,
teoretiska delen diskuteras ämnen som: Vad
gör det med en person att arbeta i våldets
närhet? och här understryks vikten av
handledning för dem som möter våldsutsatta.
Därpå följer en fördjupning om det
traumatiska bandet skam och dess sociala och
strukturella förankring.

Varför går hon?
Om misshandlade kvinnors
uppbrottsprocesser

Carin Holmberg, Viveka Enander
Studentlitteratur 2004

Många professionella och andra som möter
misshandlade kvinnor frågar sig varför den
våldsutsatta stannar kvar med förövaren. I
denna bok vänder författarna på frågan och
undrar i stället: Varför går hon? Genom
teoretiska reflektioner och djupintervjuer med
våldsutsatta kvinnor visar författarna på det
traumatiska band som knyter kvinnan till den
våldsamma mannen. Ett psykologiskt band
med flera enskilda trådar som inte enkelt låter
sig lösas upp.

Sexuellt våld – stöd och hjälp

Operation kvinnofrid 2007
Nedladdningsbar pdf:
http://projektwebbar.ab.lst.se/upload/sex
uellt_vald_stod_o_hjalp.pdf

Folder som riktar sig till dig som blivit utsatt
för sexuellt våld och till dig som i ditt arbete
eller p åannat sätt kommer i kontakt med
personer som utsatts för sexuellt våld. Häftet
är en guide över de instanser i Stockholms län
som på olika sätt ger stöd och hjälp till
personer som utsatts för sexuellt våld.
Häftet innehåller användbara kontaktuppgifter.

Skylla sig själv?
Utbildningsmaterial om våld
mot kvinnor med missbruks- och
beroendeproblem
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
har svårare att få hjälp och stöd än andra
våldsutsatta kvinnor.
Socialstyrelsen 2011
Kan laddas ner eller beställas här:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer20
11/2011-10-1

Utbildningsmaterialet Skylla sig själv? ska ge
socialtjänsten, missbruks- och beroendevård,
landsting, kvinnojourer och rättsväsende bättre
förutsättningar att möta de behov som
våldsutsatta kvinnor med missbruk kan ha.

Flickan och skulden
En bok om samhällets syn på
våldtäkt
I Flickan och skulden redovisar Katarina
Wennstam, kriminalreporter på SVT, ett
förkrossande material kring ett antal
uppmärksammade gruppvåldtäktsmål. Med
lika mycket ursinne som medkänsla berättar
hon om de övergrepp som äger rum mitt i vår
upplysta vardag.

Katarina Wennstam
Bonnier pocket 2004

Flickan och skulden var en av de mest
omdebatterade böckerna under 2003. Boken
blev nominerad till Augustpriset och tilldelades
flera priser, b la Advokatsamfundets
Journalistpris

Våldsutsatt kvinnor –
samhällets ansvar
Redaktörer Gun Helmer och David Sandberg
Studentlitteratur 2008
På bokens webbplats finns, förutom
fördjupningar och länkar också möjlighet att
ställa frågor till författarna.
www.studentlitteratur.se/valdutsattakvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt
samhällsproblem som påverkar kvinnors hela
livssituation. Att förstå våldets konsekvenser är
nödvändigt för alla yrkesgrupper som möter
kvinnor som utsatts för misshandel eller
våldtäkt. Boken ger en grundläggande kunskap
om mäns våld mot kvinnor, samt beskriver
berörda myndigheters olika ansvarsområden.

Våld i samkönade relationer
Våld förekommer likaväl i homo-och
bisexuella som i heterosexuella relationer. Att
tro något annat vore att förvränga och
försköna verkligheten.
Handbok från SKR, Sveriges
Fördomar får därför inte lägga hinder i vägen
Kvinnojourers Riksförbund
när en homo-eller bisexuell kvinna utsätts för
våld från sin partner och söker hjälp. Men
Medarbetare: Bengtsson, Cecilia (red.) /
Hultman Löfvendahl, Annika (red.) / Turén, bemötandet när hon söker hjälp kan kräva
särskild kunskap och det är sådan kunskap
Catarina (form) / Lie, Eva (foto) / Huett
denna handbok vill förmedla.
Nilsson, Ulf (foto)
Premiss förlag 2008

Genväg till forskning
Att stanna och att gå
Neladdningsbar pdf:
http://www.valdinararelationer.se/upload/Vål
d%20i%20nära%20relationer.se/Forskning/G
tV1.pdf

NCK Nationellt forum för kvinnofrid 2011
Häfte som pdf:
ewer.zmags.com/publication/c4f0ff6e#/c4f0f
f6e/1
Filmen kan beställas via info@nck.uu.se

Forskning kring misshandelsprocessen och
misshandlade kvinnors uppbrottsprocess
Handlar framförallt om processer kring att
stanna och att gå.

Att ställa frågan om våld
- ett utbildningsmaterial för
hälso- och sjukvården
NCK har tagit fram ett utbildningspaket
bestående av dvd:n Att ställa frågan om våld –
åtta utbildningsfilmer för hälso- och
sjukvården samt detta utbildningsmaterial.

Våld i hemmet
– barns strategier
Den här boken handlar om barn som upplever
våld i hemmet. Den baserar sig på 25
intervjuer med barn och ungdomar vars
mammor har sökt skydd och hjälp på
kvinnojourer.

Författare: Carolina Överlien
Gleerups förlag 2012
ISBN 9140681742

Boken presenterar också omfattande
internationell forskning på området.
Carolina Överlien är fil. dr och forskare på
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress (NKVTS) i Oslo, Norge.
Hon har forskat och arbetat med frågor som
rör barn och våld i nära relationer i många år.

Ur barn perspektiv
– metodstöd
I projektet Ur barnens perspektiv har SKR
utvecklat en metod för att samtala om barns
upplevelser av våld i nära relationer.
Ur barnens perspektiv sätter fokus på vuxnas
ansvar för barns rätt att leva ett liv utan hot,
våld och kränkningar. Metoden kan användas i
samtalsgrupper med barn eller vuxna – i
förebyggande, stödjande eller behandlande
syfte.
Sveriges kvinno- och tjejjourers
riksförbund SKR
http://www.kvinnojouren.se/metodstod-tillur-barnens-perspektiv-0

Metodstödet är en kort skrift med information
om barn som upplever våld, en beskrivning av
metoden Ur barnens perspektiv och tips till dig
som ska leda samtalsgrupper.

