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Till samordningsförbunden 

Hej! 

Till er som ännu inte har anslutit er till regeringsuppdraget om att öka 

upptäckten av våld.  

Nu har ni chansen att ansluta er innan regeringsuppdraget avslutas. 

Ni är varmt välkomna att göra en intresseanmälan till mig via mail eller via mobil för ett 

informationssamtal: 

Mail: anita.kruse@gmail.com                                                                   

Mobil: 0703 - 751978  

Jag berättar gärna om: 

• Vilket stöd ni får och vad vill vi att ni ska göra om ni ansluter er.  
 

• Vad vinsten är för er och era deltagare i era insatser.  

 
• Vilka erfarenheter har de 40 förbunden som deltar sedan 2019, -20, -21 

och -22.   
 

Utifrån besvarade frågeformulär om våld av 2.100 unika personer sedan 2019 och 

befintliga studier är det 40 % av förbundens deltagare som har hört och sett ett psykiskt, 

fysiskt och sexuellt våld mellan närstående under sin uppväxt.  

Den gruppen blir sedan utsatt för ett omfattande våld som barn, ungdom och vuxen i en 

mycket högre grad än de som inte har sett och hört våld mellan närstående under sin 

uppväxt.  

Totalt sett är det en mycket hög andel av samtliga deltagare vid samordningsförbundens 

insatser som har erfarenheter av olika former våld. 

Erfarenheter av våld påverkar människors psykiska och fysiska hälsa där och 

då. Det kan även stanna kvar under många år och ibland under ett helt liv.  

Våld påverkar människors liv och kan därmed påverka förmågan att kunna 

arbeta eller studera.  

Om ni väljer att rutinmässigt använda det validerade frågeformuläret med frågor om 

olika former av våld kommer ni troligtvis att få reda på om era deltagare har 

erfarenheter av våld.  

Därmed skapar ni möjligheter att kunna ge dessa människor adekvata insatser som 

skydd, stöd och behandling samt en insikt om hur våldet kan ha påverkat deras liv och 

därmed ges möjligheter att kunna tala om det som har varit vilket är en läkande process 

i sig.  

Att få insikter om hur erfarenheter av våld har påverkat deras liv startar en inre 

positiv process där förändring är möjlig.  

Varmt välkomna att höra av er! 

Med vänlig hälsning 

Anita Kruse 

Sakkunnig och operativ ledare för NNS och samordningsförbundens arbete inom regeringsuppdraget 

att öka upptäckten av våld 
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