
   



Att många människor i Norrbotten utsätts för hot och våld
inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är
det ett brott som strider inte bara mot svensk lagstiftning
utan också mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Många som blir utsatta för brott av sin partner lever ändå
kvar i relationen under lång tid. Att man väljer att stanna
kvar kan ha olika förklaringar. Många orkar inte och vågar

inte söka hjälp när de blir slagna eller hotade. Många vet inte
heller vart de kan vända sig eller vilken hjälp som går att få.

Den här foldern är en vägledning för dig som vill ta dig ur en
svår situation som våldsutsatt eller för

dig som närstående som vill hjälpa och
stötta.

Kom ihåg att barn som bevittnat våld i
hemmet också är i behov av stöd och

hjälp.

Kom också ihåg att ansvaret för våldet är
förövarens, inte ditt.

Kom ihåg att det finns stöd och hjälp

Du är inte ensam

Du är inte e



Varje år anmäls närmare 30 000 fall av våldsbrott riktade mot kvinnor i Sverige. 
Mörkertalet beräknas till cirka 80 % (Brå). 
I de flesta fall begås gärningen av någon som på något sätt är bekant med 
den utsatta. 
När det gäller dödligt våld riktat mot kvinnor, har det tidigare konstaterats att ungefär 
två tredjedelar av gärningsmännen är partners eller före detta partners till offret. 
Personer som tidigare använt våld är mer benägna att göra det också i framtiden. 
Vissa personer använder våld enbart mot familjemedlemmar. 
Att göra en polisanmälan är ett viktigt steg mot att få våldet att upphöra. Ring 114 14 
(i akut läge:112) eller besök polisstationen. 

 
 
Allmänt åtal 
Misshandel som sker inom familjen faller under allmänt åtal. Det betyder att även om 
du själv inte kan eller orkar anmäla så kan polismyndigheten själv, en vän eller en 
släkting göra en anmälan om misshandel. 

 
Utredning 
När ett brott kommer till polisens kännedom startar en utredning. Då är det viktigt att 
samla in all tänkbar bevisning. Det blir förhör med den utsatta, vittnen och till sist med 
den misstänkte. Läs mer om hur en polisutredning går till på www.polisen.se 

Skador ska dokumenteras, och om det finns tidigare besök hos läkare kan polisen med 
ett medgivande få ta del av dessa journalanteckningar. Även egna fotografier av skador 
kan bifogas utredningen. Om någon har sett händelsen, skadorna, eller fått det berättat 
för sig, kan den personen höras. Sparade SMS och datakommunikation kan ha 
betydelse, dagboksanteckningar likaså. 

 
Frihetsberövande 
I vissa fall kan den misstänkte frihetsberövas under kortare eller längre tid. Det är tre 
faktorer som påverkar längden av frihetsberövandet, om polis/åklagare kan anta att den 
misstänkte kommer fortsätta begå brott, försvåra utredningen eller undanhålla sig 
rättsprocessen. 

 
Den som slår 
Den som slår kan få hjälp att bryta sitt beteende. Är man dömd för våld har 
kriminalvården behandlingsprogram för våldsutövare. Läs mer på 
www.kriminalvarden.se 

 



 

Åklagarna 
En åklagare leder alltid ärenden som rör brott i nära relation. Det är åklagaren som 
beslutar om det finns tillräckligt med bevisning för att väcka åtal. Läs mer om hur en 
rättegång går till på www.rattegangsskolan.se 

 

Målsägandebiträde 
I vissa fall är du berättigad att få en jurist som, utan kostnad för dig, hjälper dig genom 
rättsprocessen med bland annat skadeståndsfrågan. Detta kallas för målsägandebiträde. 
Om du vill veta mer om detta, gå in på: 
www.brottsoffermyndigheten.se 

 

Kontaktförbud 
Det finns möjlighet att begära kontaktförbud. Kontaktförbud finns i olika grader, men 
innebär i sak att den misstänkte inte på något sätt får kontakta den utsatte. Inte genom 
telefon, SMS, mail, besök eller liknande. Åklagaren kan också besluta om kontaktförbud 
i den gemensamma bostaden. 

 
Övergrepp i rättssak 
Även om det inte föreligger ett kontaktförbud är det enligt lag förbjudet att själv, eller 
genom ombud försöka med hot, våld eller andra påtryckningar, förmå den som anmält 
att ta tillbaka sin anmälan., Kontakta polisen om det händer. 

 
Trygghetstelefon för våldshotade 
Våldsutsatta personer kan i akuta situationer ibland få ett särskilt skydd genom att de 
tilldelas en så kallad trygghetstelefon, en bärbar telefon med direktkoppling till polisen. 
För att få hjälp med detta kontakta polisen och be att få prata med en utredare. 

 
Den som döms 
När domstolen dömt en person till fängelse, skyddstillsyn, eller villkorlig dom med 
samhällstjänst, är det Kriminalvården som ansvarar för att påföljden genomförs. På 
fängelserna finns särskilda behandlingsprogram om våld i nära relationer. De män som 
döms för sexualbrott placeras idag på fyra olika anstalter i landet där det finns speciella 
behandlingsprogram. Inför eventuella permissioner samt vid frigivningar från Kriminal- 
vårdsanstalt skickas information till brottsoffret. 



 

Sjukvården 
När du, och/eller dina barn, är utsatta för våld av 
din partner kan du vända dig till sjukvården för att 
få stöd och hjälp. Kom ihåg att våld inte bara är 
fysiskt, som slag, knuffar, fasthållande eller stryp- 
grepp. Våld kan även vara psykiskt, exempelvis 
ständigt återkommande ord som: din värdelösa 
fitta, hora, slyna, subba. 

Att inte få göra vad man vill, att inte få umgås med 
vem man vill, eller att ständigt bli kontrollerad 
räknas som psykiskt våld. Att bli tvingad till sexuella 
handlingar i förhållandet är också att vara utsatt för 
våld av sin partner. Barnet/barnen i en familj där 
våld förekommer far mycket illa. Dessa barn utsätts 
för psykiskt våld genom att höra eller bevittna 
våldet. 

Vid akuta problem och akut behov av hjälp uppsöker du akutmottagningen på sjuk- 
huset eller jourmottagningen i ditt närområde. Där får du den akuta hjälp du behöver. 
Det är viktigt att få eventuella synliga skador dokumenterade, och din minnesbild är 
bäst i samband med våldets händelse. För en eventuell kommande rättegång är det av 
stor vikt att även mindre skador som inte kräver behandling, dokumenteras, t.ex. 
greppmärken eller mindre blåmärken. 

Om du inte är i behov av akut hjälp omgående, beställer du enklast tid till din läkare på 
hälsocentral. Du kan också ta upp ditt problem med en barnmorska eller en distrikts- 
sköterska. 

Alla i sjukvården har tystnadsplikt. Vi finns till för dig för att kunna ge dig råd, stöd och 
den vård som du kan tänkas behöva. Vi kan också, i samråd med dig, hjälpa dig vidare 
för att göra en polisanmälan eller för att få hjälp från sociala myndigheter. 

Ring 1177, sjukvårdsupplysningen. 
Tveka aldrig att vid akuta situationer ringa 112 – SOS Alarm. 

 
Kuratorsmottagningen 
Du som är inlagd eller går på behandling vid något av sjukhusen har möjlighet att själv 
eller via personal begära kontakt med kurator. Även närstående kan kontakta kurator. 

Vid olika tillfällen i livet kan du behöva samtalskontakt med en kurator; vid stora 
förändringar, vid sjukdom, i sorgearbete eller när svårigheter i livssituationen påverkar 
hälsan. Kuratorns huvudsakliga arbetsuppgifter är krisbehandling, stöd- och motivations- 
samtal med patienter och närstående under kortare eller längre tid. Du kan även få 
kontakt med en kurator genom hälsocentralerna. 



 

Vuxenpsykiatrisk verksamhet 
I första hand ska du vända dig till läkare på hälsocentral. Din läkare kan sedan skriva en 
remiss till vuxenpsykiatrin på sjukhuset om du skulle behöva mer psykiatrisk vård och 
stöd. 

I akuta lägen då du mår riktigt dåligt kan du ringa psykiatrins jourmottagning som ger 
dig råd och stöd dygnet runt. Sjukhusen har en specialiserad vuxenpsykiatri med 
psykiatrisk akutmottagning dit du kan åka dygnet runt, i Gällivare tel: 0970-194 26. Du 
får gärna ta med dig någon närstående om det underlättar för dig. För telefon- 
nummer och mer information se www.norrbotten.se/vald 

 
 
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning 
Det finns en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning – BUP. Barn-och 
ungdomspsykiatrin är till för barn och ungdom i åldrarna 0-18 år och för deras familjer. 
Hit kan alla i familjen vända sig för att få hjälp i olika problemsituationer. 

Du får enklast kontakt med BUP genom att ringa till dem direkt. Du behöver alltså inte 
gå via läkare för att få en remiss. Behandlingen vid BUP är kostnadsfri. 
Telefon: 0970-194 47, eller växeln 0970-19 000 

 



 

Kommunen 
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att alla människor i kommunen får hjälp 
och stöd i olika situationer. Socialtjänsten kan bland annat erbjuda dig: 

 
Rådgivning och samtal 
En socialsekreterare kan ge råd och stöd i personliga frågor. Socialsekreteraren har 
tystnadsplikt. Du kan också få hjälp med familjerättslig rådgivning vid vårdnads- och 
umgängesfrågor gällande barn samt allmän rådgivning om skilsmässa. 

 
Ekonomisk hjälp 
Saknar du inkomst (lön, sjukpenning, a-kassa med mera) eller av andra skäl har hamnat 
i ekonomiska svårigheter, har du rätt att söka ekonomisk hjälp. Den prövas individuellt 
utifrån din situation. Vid prövningen tas hänsyn till om du har särskilda behov utifrån 
våldsutsatthet. 

 
Tillfällig övernattning 
Har du blivit slagen eller är rädd för att bli det 
kan du få hjälp med tillfällig övernattning via 
socialtjänsten eller i vissa fall kvinnojouren. 
Om du behöver hjälp efter kontorstid finns det 
en socialberedskap, socialjouren 0970-818 212 
eller ring 112 och begär att få tala med 
socialjouren. 
 

Förstärkt kontaktperson 
Du kan få en förstärkt kontaktperson som kan vara 
ett stöd för dig, en vän som lyssnar på dig och kan 
ge dig tips och råd. Prata med din socialsekreterare 
om du vill ansöka om särskild kontaktperson. 

Övrigt 
Du kan också få hjälp med någon som följer med dig 
vid andra myndighetskontakter exempelvis besök 
hos polis eller åklagare. Du får naturligtvis tolkhjälp 
vid behov. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Barn och ungdom 
Det finns olika program för att hjälpa barn som upplevt våld att bearbeta sina 
upplevelser. Gällivare kommun kan erbjuda Trappan-samtal; 
kontakta socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen genom växeln 
 0970-818000. Ungdomar har också möjlighet till kontakt med kurator via 
ungdomsmottagningen på 0970-190 86 eller via skolans elevhälsa som nås  
genom växeln 0970-81 80 00. 
 
 

 
 
 
Trappan-samtal för barn och ungdomar som upplevt våld 
 

Socialtjänsten kan erbjuda Trappan, en modell för 
krissamtal med barn som upplevt våld i sina 
familjer. Barnet får redskap för att kunna lämna 
traumat bakom sig. 

 
 
 

Samtalen sker när våldet har upphört. Även om våldet upplevts för flera år sedan 
kan Trappan genomföras. Kontakta socialsekreterare i barn-& ungdomsgruppen. 
De nås via växeln 0970-81 80 00. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Mer information 
Läs mer om kommunens insatser vid våldsutsatthet på 
  gallivare.se/Kommun/Stod--Omsorg/Vald-och-overgrepp/ 



Organisationer 
 
Kvinnojouren Nike 

Kvinnojouren är en ideell förening, alltså ingen myndighet. 
Kvinnojouren har tystnadsplikt, för ingen registrering och de som kontaktar jouren 
kan vara helt anonyma. Kvinnojouren har stor erfarenhet av att möta kvinnor som 
utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Nike Kvinnojouren har en kvinna 
anställd under dagtid. Övrig tid på kvällar och helger är jourtelefonen i mesta 
möjliga mån bemannad av ideella jourkvinnor. 

 
Kvinnojouren erbjuder: 
- Akut skyddat boende för kvinnor och deras barn 
- Enskilda samtal 
- Hjälp till självhjälp 
- Stöd vid myndighetskontakter 
- Råd till anhöriga 

 
Kvinnojouren kontaktas via telefon 0970-100 88, eller  info@kvinnojourennike.se 
För mer information besök kvinnojourens hemsida  www.kvinnojourennike.se 

 
Brottsofferjouren 
Brottsofferjouren är en ideell förening, en fristående organisation och ingen myndighet. 
Den består av anställda och ideella och har som huvuduppgift att hjälpa brottsdrab- 
bade. Behöver du prata om situationen i din relation, till exempel om där förekommer 
hot, våld och kränkningar, kan du kontakta Brottsofferjouren. Funderar du på att göra en 
polisanmälan kan du resonera med personer på Brottsofferjouren. Du kan vara anonym 
och all hjälp är gratis. Telefon 0200-21 20 19. 

 
 
Kvinnofridslinjen 
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du 
som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. De som tar emot ditt samtal  
är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra 
livssituationer. Alla har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Kvinnofridslinjen 
har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på 
telefonräkningen. Kvinnofridslinjen har även tillgång till tolkservice för de flesta språk som 
talas i Sverige. Telefonnummer 020-50 50 50, www.kvinnofridslinjen.se 

 



Viktiga telefonnummer och kontakter
Polismyndigheten
Tel: 114 14 eller akut 112
www.polisen.se/komtilloss

Brottsofferjourernas riksförbund
Tel: 0200-21 20 19

www.boj.se www.ungaboj.se

Terrafem
020-52 10 10 Terrafem www.terrafem.org

Jour för kvinnor och tjejer med utländsk härkomst med stöd och råd på många språk

Kunskapscentrum för våld mot kvinnor
www.nck.uu.se/Kunskapscentrum

Kvinnofridslinjen, nationell stödtelefon är öppen dygnet runt
020-50 50 50 www.kvinnofridslinjen.se

020-600 600 Texttelefon

Män, en organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns 
våld
08-17 82 00 www.mfj.se

Socialjouren vid länets kommuner nås akut genom 112
Mer information om Socialtjänsten i respektive kommun hittar du på deras webbsidor:

www.lulea.se

www.pitea.se

www.arvidsjaur.se

www.kalix.se

www.overtornea.se

www.pajala.se

www.boden.se

www.alvsbyn.se

www.arjeplog.se

www.overkalix.se

www.haparanda.se

www.kiruna.se

www.gallivare.se www.jokkmokk.se

Myndighetsgemensam webbportal i Norrbotten:
www.våldmotnära.se www.valdmotnara.se



Lokal telefonlista (Klipp gärna ur listan och ha den  lättgänglig) 
 
 

Polisen i Gällivare 114 14 

Polisen vid akut situation 112 

Socialtjänsten i Gällivare  

  

                  0970-818 000 

Socialjouren Gällivare( efter kontorstid  )                                                         0970-818 212 

Elevhälsan                   0970-818 000 

Familjerådgivning                   0970-818 934 

Räddningstjänsten 0970-551 65 

Gällivare sjukhus, akutmottagning 1177 

Vuxenpsykiatrin Gällivare, jourmottagning 0970-194 26 

BUP              0970-194 47 

Laponia Hälsocentral 0970-197 10 

Gällivare Hälsocentral 0970-668 90 

Ungdomsmottagningen 0970-190 86 

Gällivare församlings pastorsexpedition 0970-755 30 

Sjukhuspräst 0970-755 33 

Jourhavande präst nås på 112 

Kvinnojouren Nike 0970-100 88 

Migrationsverket 0771-23 52 35 

Försäkringskassan 0771-52 45 24 

Kriminalvården 077-22 80 800 



 
 
 
 

 
 
 
       Våld accepteras aldrig av samhället 
 
     
     Ingen har rätt att bruka våld mot en annan    
     människa 
 
 
     Våldet är helt och hållet förövarens ansvar. 
 
 
     Alla kan sluta slå den dagen man tar ansvar för  
     sina handlingar    
 
      
 
 
 
 
 
 
 Broschyren är ett samarbete mellan Region Norrbotten, 
 Gällivare Kommun/Projekt Våld i nära relation 
 samt övriga parter i samverkansgruppen 
 mot våld i nära relationer 2013. 
Reviderad november 2018 
 
 
 
 
 
 
 


