Killars våld mot tjejer och våld i ungas
partnerrelationer

HOPPFULLHET
Tidig upptäckt & 4diga insatser

Om oss
Järfälla Tjejjour 2005
Sveriges första ungdomsjour 2010
• Våld i ungas partnerrelationer
• Prostitution och människohandel
• Våldsprevention - unga killar

Stöd, preven4on & kompetensutveckling
Stöd:

📱 ChaD
👩 Stödperson
🏥 1000MoDagning
(traumabehandling, coachning,
stödsamtal och gruppsamtal)

Prevention:

👬 Killgrupper, samtal
🛠 Workshops, hållbara grupper

Kompetensutveckling:

💡 Föreläsningar
📚 Utbildningar av yrkesverksamma

Vad är ungarelationer.se?
En nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld
mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.
Hit kan unga mellan 15 - 20 år vända sig oavsett om de själva blir
utsatta för våld, är den som utsätter någon annan, eller är kompis till en
våldsutsatt eller en utövare.
Plattformen består av chatt, kunskapsbank och ett quiz.

Målgruppens delak4ghet
• Satsningen har sin grund i en tydlig eTerfrågan från vår Udigare
verksamhet med stöd Ull utsaDa ungdomar
• Alla texter i kunskapsbanken har reviderats och utvecklats under eD
halvår Ullsammans med referensgrupper av unga.
• Allt informaUonsmaterial; ﬁlmer, aﬃscher, kontaktkort, sociala
medier-inlägg osv är också testat i referensgrupper.
• Sammanlagt har över 200 ungdomar medverkat i u[ormningen av
satsningen.

Topplista kunskapsbanken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jag utsätter den jag är tillsammans med
8 varningstecken på en oschysst relation
Olika sorters våld
Om våld i relationer
Vad är en schysst relation?
Jag blir utsatt av den jag är tillsammans med
Jag känner någon som
Porr
Sekretesstips

Quizet
• Över 28 700 personer har gjort quizet “Är jag i en schysst relation?”
• Det mest populära att göra på sidan
• 100% gör klart quizet
• Många går från quizet till chatten
• 10 frågor och tre olika resultat
- Du är i en schysst relation
- Det finns några varningstecken
- Det verkar som att du inte blir schysst behandlad i din relation

Chatten
• En chatt som är öppen varje dag året runt mellan kl 20-22
• Chatten bemannas av ca 60 volontärer som genomgått en omfattande
rekryteringsprocess samt en utbildning under tio veckor omfattande 35 h.
• Volontärerna handleds av leg. psykolog som även kvalitetssäkrar
chattkonversationerna genom att läsa och ge feedback direkt till berörda
volontärer.
• Vi har genomfört en kartläggning som vår hänvisningsfunktion baserar sig på
• Alla personer som passar in i målgruppen får ett erbjudande om en kontinuerlig
stödkontakt

Varför är deMa vik4gt?
AD motverka killars våld mot tjejer är en utav de vikUgaste insatserna för aD uppnå
det sjäDe jämställdhetspoliUska målet; aD mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Anders börjar inte slå när han är 45 år, eD beteende av makt och kontroll startar
mycket Udigare
Sverige har gjort mycket få insatser när det gäller våld i ungas partnerrelaUoner.
Enligt BRÅ:s kortanalys är var femte ung utsaD för broD i nära relaUon.
Psykisk ohälsa bland unga och särskilt unga tjejer – gör kopplingen Ull våldet!

Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och
sjukvårdens arbete med våld i nära relationer
• Det är inte ovanligt a. barn under 18 år utsä.s för våld av ﬂick- eller
pojkvänner.
• Även om tonåringar deﬁniBonsmässigt forCarande är barn, kan de
utsä.as för partnervåld på samma sä. som vuxna.
• Dessa ärenden utreds allBd inom ramen för en barnavårdsutredning.
s.97

SOFS 2014: 4
• 5 kap. Utredning av våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL
Allmänna råd
I ärenden som gäller
• den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra
övergrepp av sin partner

Kampanj med JÄMY och Länsstyrelserna
• Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” genomförs av Jämställdhetsmyndigheten,
länsstyrelserna och ungarelationer.se.
• Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggöra
våld i ungas partnerrelationer.
Kampanjen pågår under februari och mars månad.
• Information om kampanjen och material som
går att anpassa lokalt skickas ut till samtliga kommuner i Sverige.
• Nu finns även ett stödmaterial för alla yrkesverksamma som möter unga

Hur gick det?
Hitlls har ungarelaUoner.se haT
221 000 unika besökare
Över 5500 kontakter med chaDen
Behovet är mycket stort!
”FortsäM med den reklamen ni gör! Den är sjukt bra och det är
anledningen 4ll aM jag är här!”

Kampanj i Västerbottens län
• Mellan 20 jan - 20 mars går annonserna riktade mot unga mellan 15-20 år i
VästerboDens län på snapchat och instagram
• I VästerboDen fanns under förra året 17 836 unga mellan 15-20 år Var
femte motsvarar: 3567 st
• Fram Ull den 12 feb har vi nåD 18 153 på instagram
• 4216 har swipeat upp på snapchat.
• Besök på vår site under 20 jan-18 feb 1,365 st jmf 20 dec -18 jan 160 st
• Populärast på instagram ”Älsklingen”
• NåD ut breD och har besökare från både större orter såsom SkelleTeå men
även mindre orter med för få invånare för aD nämna utan risk för ID.

Några citat från chaMen under perioden
• han är väldigt svartsjuk när jag ska gå iväg så blir han arg han litar inte
på mig vet inte varför Och så har jag inte velat ha sex med han för att
han slagit mig och då har jag sagt nej. Men sen blev de bara värre
• Asså han är typ världens bästa i vanliga fall men när han blir arg så
tappar han det, blir ju rädd
• Jag flippar ur och blir arg, kan typ slå i en vägg eller så
• Han hotar med att han ska filma när han har sex med mig och sprida
på internet

Frihet från våld - En fråga om jämställdhet
I stort handlar det vi möter om killars våld mot tjejer
En röd tråd mellan detta och mäns våld mot kvinnor
78% utsatta 6% förövare 4% kompisar och 12 % ”andra” (Rapporten)
Av de där ålder framkommer så är en majoritet barn dvs under 18 år
Där samtal förts om huruvida man berättat om upplevelsen innan så svarar en majoritet att
ungarelationer.se är första stället och att man inte berättat för någon annan tidigare
157 förövare.
Psykiskt våld är vanligast förekommande i våra kontakter därefter fysiskt våld, sexuellt våld
och digitalt våld. Inte sällan är det flera typer av våld inblandat.

Vad de unga beräMar
”Vet inte hur jag ska förklara, men kille jag e ihop med kan
vara jobbig. Inte snäll liksom, känner mej ibland dum aD jag e
med honom för det”
”Jag vet typ inte vad jag gillar aD göra längre. Jag har liksom
tappat bort mig själv lite och lagt ner all Ud på honom.”
”Känner aD deDa påverkar min skola och umgänge, sover
knappt om näDerna”

Vad de unga berättar
”Jag får inte ha på mig vad jag vill, jag blir kallad elaka saker som
tex hora, idiot, eTerbliven osv. Jag får inte vara/ ha kontakt med
killkompisar och det är allUd bråk om aD jag måste ha ”gps” på
när jag är ute med min tjejkompis. Men när han är snäll, då kan
jag inget annat än aD älska honom..
”Vågar inte säga nej.. Sen har han också bilder på mig som jag är
rädd aD han ska sprida”
”Han har även använt buntband runt mina händer, så jag ﬁck
hemska märken och det gjorde ont när jag krånglade mig ur dem,
ﬁck sår utav dem...Jag gråter nästan varje dag..”

Våld i hemmet
”Förut så tänkte jag liksom att det var så konstigt att mamma lät pappa
vara dum mot henne. Jag tyckte det var så dumt av henne att inte säga
emot. Men jag fattar liksom nu. Men jag är rädd att andra ska tycka så om
mig om de visste. Är det inte så himla konstigt att jag egentligen borde
veta bättre?”
”Jag har ju varit med om en del hemma, vet ju att det inte blir bättre
liksom…”

Fler typer av våld tillsammans
-Hur länge har din kille betett sig på det här viset?
Vet inte riktigt, på ett sätt känns det som om han precis börjat bli våldsam och aggressiv,
men när jag tänker efter så har den sidan kanske alltid funnits där, men blivit mer nu
Om jag gjort något fel så har han alltid ”ändrat mitt beteende".. först bara talat om att han
är besviken, sen skrik, slag och han tvingar mig till sex..
Det är jobbigt att prata om, han har till och med försökt ha sex med mig när jag sovit.. det
var så obehagligt

Skillnader mot vuxna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bor oTast inte Ullsammans
OM man gör det – ev inneboende hos partnerns familj – beroende
Vuxenförtroende
”Barnslighets”-kortet
Åldersskillnad på något år räcker – även skillnad i erfarenhet kan bli eD
maktmedel
Extra sårbara grupper: Tex HBTQ-unga, unga i hederskontext, funkUonsnedsaDa
Vi vet både från forskning och erfarenheter aD vuxna inte tar ungas relaUoner på
lika stort allvar – sämre sociala responser
Första relaUonen
Ingen terminologi– varken hos de unga själva eller hos vuxenvärlden. Inga bilder
för deDa.

Nutidens porr

Porr som populärkultur

Porren – ett återkommande tema
• Nämns antingen i ”förbigående” eller som en anledning till kontakt
• Beskrivs oftast i koppling till det sexuella våldet
• Är en helt nödvändig kunskap för att kunna bemöta unga – alla unga –
men särskilt viktigt när ni ska arbeta med våld i ungas
partnerrelationer och våldsprevention
• Finns ett klick bort – fylld av kvinnoförnedrande och
avhumaniserande budskap – motsatsen till respekt och ömsesidighet
• Ingångsåldern 12,3 år troligtvis mycket yngre nu

Han vill hela tiden göra nya grejer.. och jag får så ont.. (en gång så
spydde jag på honom efter att han tryckt ner sin penis i munnen på mig
och jag kunde inte andas, fick ingen luft och han blev vansinnig på mig
och skrek att i filmerna så händer detta aldrig och att jag är äcklig och
dum i huvudet) jag skämdes i flera dagar efteråt.. Jag skäms än idag..

”han får mig liksom aD säga ja, övertygar på nåt vis, Ull massa konsUga
sexgrejer, stryptag, kissa i min mun, säDa sig på miD ansikte, stoppa ner
olika dildos i min mun Ulls jag spyr, osv. Men sen kan han ta stryptag på
mig även när de inte handlar om sex”

Han tycker mycket om aD ha strypsex men jag tycker inte om det... och
när jag säger nej aD jag inte vill det blir han sur på mej och säger massa
saker...
-Vad säger han då?
Han säger aD vi ska göra det annars är jag ingen bra tjej och aD vi måste
göra det ändå

jag tror det började när jag var 13 och sen kollade jag nästan dagligen
till jag var 17 och då läste jag nåt om hur dåligt/skadligt det var och då
försökte jag sluta med det.
man börjar bara titta på mer eller mer extrema grejer och man börjar
se tjejer som objekt
man får liksom en hemsk syn på sex överlag

AM fånga upp unga förövare
”jag kan inte göra nåt åt min svartsjuka – går typ inte aD hantera”
”lite för mycket små tjafs”
” jag gör saker med min ﬂickvän som jag vet inte är ok typ”
”jag kan bli väldigt arg när vi börjar bråka”
”det blir för mycket o så kokar man över liksom”
”hänt ﬂera gånger aD jag haT sönder t.ex. spelkonsoller o sånt bara för jag blivit så arg o inte vet va jag ska
göra”

Hur jobbar vi med förövare?
Benämna våldet som våld
Beskriva och peka på ansvaret och var skulden ligger
Går inte in i diskussioner om den utsattas beteende och handlingar
Förklara att det ofta handlar om brottsliga handlingar
Bygga relation och uppmana till vidare kontakt och annars kontakt med någon
annan i närheten
• Möjlighet till fortsatt stödkontakt via chatt eller 1000Mottagningen alternativt på
egen ort
• Mycket få specifika ställen att hänvisa unga förövare till
•
•
•
•
•

Kompisperspektivet
-Hej, hur har din dag varit?
Är så stressad, gråUt massor
-Vill du beräDa mer om det?
Allt är så dåligt med min kompis, eller med hennes kille, han slår henne
och gör henne illa men hon säger aD allt är okej och tror liksom inte aD
vi märker. jag har försökt prata med henne hela dan idag och få henne
bort där ifrån men hon säger aD hon inte vågar. hon är så jäDerädd och
hon har massa smärtor och skador

Åtgärder:
• satsningar på killars våld mot tjejer i relationer, både när det gäller prevention
och stöd, måste få kosta på samma sätt som när det gäller vuxna
• killars våld mot tjejer ska alltid inkluderas och särskilt lyftas i arbete, policys
och strategier som berör frågan om mäns våld mot kvinnor
• rutinmässigt ställa tydliga frågor om våld till alla unga inom både hälso- och
sjukvården och elevhälsovården
• identifiera unga förövare i tid, dels genom att även fråga om våldsutövande i
mötet med unga, dels genom att utöka arbetet med förövare av våld i
relationer till att även inkludera de som är under 18 år.
• rättsväsendet måste arbeta tydligare med frågan. Till exempel genom att
tillämpa fridskränkningsbrotten och möjligheten till kontaktförbud i större
utsträckning när det gäller unga.
• åldersverifiering av porr samt porrkritiska samtal i skolan.

Förändring är möjligt!
Hej,
Ville bara säga aM ni har hjälpt mig och aM jag kommit ur eM förhållande jag blev skadad av aM
beﬁnna mig i!!❤ Kan inte tacka er nog!!!!!
Jag var 4digare i eM förhållande där jag blev så misshandlad aM jag ﬂera gånger mådde så dåligt
aM jag ville ta miM liv, men en dag hiMade jag er och ﬁck då hjälp med hur jag skulle gå 4llväga!
Jag lyckades ta mig ur det och känner mig som en ny person, tack vare er!!❤ Tack så så mycket
FortsäM med det ni gör för det är ni BÄST på!!!!
Hejdå och tack 1000 gånger om❤
Det va inget särskilt ville bara tacka för ﬁn hjälp, det kan du hälsa hen om du nu skulle få reda på
vem det är<3

Vad kan vi ta med oss idag?

• Förstå och hjälp till att förmedla kunskapen om att det lika gärna kan vara en 16-årig tjej
som blir utsatt för våld av sin kille som att en medelålders gift kvinna med barn kan bli
det.
• Ta ungas berättelser och relationer på allvar – många unga vittnar om att deras relationer
blir nedvärderade och inte tagna på lika stort allvar som vuxnas.
• Att berätta om våld kan ta tid – men också gå snabbt ibland för unga, med rätt
bemötande.
• Signalera att ni kan detta genom tex affischer i väntrum och relevanta frågor.
• Förståelse för att det kan vara svårt att lämna - det digitala våldet kan göra det extra
svårt.
• Lär de unga att våld kan se ut på olika vis – det kan vara mer än det fysiska – använd till
exempel texten om olika sorters våld på ungarelationer.se
• Fråga om de blir utsatta för våld, exemplifiera - berätta att du frågar alla om detta
• Fråga alltid unga som kommer till dig om de är i en relation (ett ha brett perspektiv på
relation) och hur den är/hur de mår i den.

www.ungarelationer.se/material
Gör din
svartsjuka
dig arg?
Behöver du hjälp att
förändra ditt beteende?
Läs mer och chatta anonymt
på ungarelationer.se

Kontaktuppgifter:
Mikis Kanakaris
Verksamhetsutvecklare
1000 Möjligheter
mikis@1000mojligheter.se
0739-112209

TACK!

