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arbete Restored 
och deras 
partners gör i att 
uppmärksamma 
könsbaserat våld i 
vårt samhälle och 
hur de försöker 
att hantera det 
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Ending Violence Against Women

Restored är en internationell kristen 
allians som arbetar med att upprätta 
relationer och få ett slut på våld mot 
kvinnor. 

Restored startade 2008 då grundarna 
Mandy Marshall och Peter Grant fick höra 
en överlevares berättelser som visade 
på att vi lever i en värld där kvinnor 
lider och män begår våldshandlingar 
utan straffpåföljder.  Mandy och Peter 
utmanades av två frågor:

förändra våra egna attityder och sedvanor. Vårt specifika 
fokus i det här materialet är förhindrandet av manligt våld 
mot kvinnor i en intim partner relation, med andra ord det 
vi kallar våld i nära relationer.

Restored är en global allians mellan organisationer och 
kyrkor och har medlemmar i över 25 länder. Vi fortsätter 
att söka vägar att stötta medlemmar i deras arbete och att 
arbeta tillsammans, både på nationell och  internationell 
nivå, för att få slut på våldet mot kvinnor. 

Upprätta relationer
Det här materialet ger oss en möjlighet att reflektera över 
hur vi kan leva på ett sätt som upprättar våra relationer. Vi 
tror att tron på Kristus handlar om att tjäna en Gud som 
älskar och som skapade alla människor med värde och 
värdighet. Det handlar om att följa Jesus som ärade och 
respekterade kvinnor, samt stod emot våld. Vi är kallade 
till att leva på ett sätt som reflekterar den här tron. Våra 
relationer är menade till att reflektera Guds kärlek. Vi 
förstår att Gud önskar för de som är drabbade av våld i 
nära relationer – både offer och våldsutövare – att de ska 
bli helade och hela. 

“Bli därför Guds efterföljare, 
som hans älskade barn.  Och lev i 
kärlek, så som Kristus har älskat 
oss och utgett sig själv för oss som 
en offergåva, ett väldoftande offer 
åt Gud.”

— Ef 5:1-2

De här frågorna pekade på två stora klyftor – för det första, 
frånvaron av en koordinerad kristen respons baserad på en 
modell på upprättade relationer och för det andra, en brist 
på män, speciellt män i kyrkan, som tar ansvar och tar del 
i att förhindra våld mot kvinnor. Det är anledningen till att 
vi etablerade Restored. 

Vi tror att den kristna kyrkan har stor potential i att 
hjälpa att förhindra våld, men vi tror också att vi behöver 

Vill du vara med?
Tidigare har modiga kristna tagit ställning mot 
slaveri, rasism och internationella skulder. Vi kan vara 
förändringens agenter inom vår egen kontext. Skapa 
medvetande och utmana status quo. Vi tror att det är 
dags för kyrkan att höja sin röst och utmana denna 
skrämmande globala epidemi av orättvisa och förtryck 
mot kvinnor. 

Om du vill stötta Restored ekonomiskt var vänlig och 
gå in på  www.give.net/Restored  

Tack!

I responsen till att få slut
på våld mot kvinnor: 

Var är kyrkan?

Var är männen?
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Part 1: 
Introduktion

Målet för restored
Genom att öka kyrkornas förståelse om 

våld mot kvinnor och våld i nära relationer 

så kan vi börja inspirera till en efterlängtad 

förändring. Målet med det här materialet 

är att göra det möjligt för kyrkor att 

adressera våld i nära relationer både i sin 

egen gemenskap och i bredare samhälle.

Det här är inget all inclusive material. Informationen 
som ges kommer inte att rusta individuella kyrkoledare 
eller församlingsmedlemmar att helt kunna reagera på 
alla behov hos de som är utsatta eller har blivit utsatta för 
olika sorters våld, eller att arbeta med dem som utsätter 
andra för våld. Men den kommer att:

1. Öka medvetenheten i församlingar om existensen 
och effekten av våld i nära relationer.

2. Uppmuntra kyrkor att ta nödvändiga åtgärder 
för att bli en plats där våld i nära relationer tas på 
allvar, man tror på och respekterar den utsatte 
och utövaren utmanas på ett tryggt sätt.

3. Komma med idéer om teologiska reflektioner i 
ämnet våld i nära relationer.

4. Lyfta fram hur viktigt det är med att hänvisa den 
som blivit utsatt för våld till organisationer som 
specialiserar sig på området och uppmuntra 
kyrkor att stötta arbetet som organisationerna 
utför.

5. Medvetandegöra behovet av specialist hjälp för 
den som utövar våld i nära relationer. 

Expertis på området gällande stöd till de som blivit utsatta för misshandel kan hittas i de hjälporganisationer som finns för 

kvinnor, barn och män. Kyrkor har oftast INTE den expertisen. Utan rätt utbildning och erfarenhet på det här området så 

kan vi göra mer skada än nytta. Därför inkluderar det här materialet information om hur man stöttar dem som blivit utsatta 

och hjälper dem att söka professionell hjälp från rätta organisationer. Vi har listat användbara kontakter i slutet av det här 

materialet, men den är långt ifrån fullständig. Läsaren tar själv ansvaret för hur informationen används på ett personligt plan.

Terminologi:  Det här materialet använder orden 
”våldsutsatta” och ”våldsutövare” för kvinnor respektive 
män då det är den vanligaste representationen när det 
gäller våld i nära relationer.1  Vårt fokus och vår uppgift 
som organisation är att se ett slut på mäns våld mot 
kvinnor. Men vi brinner också för att se ett slut på all slags 
våld och tror att barnens behov och män utsatta för våld 
ska behandlas med samma slags omsorg.

Begreppen ”våld i nära relationer” och ”partnervåld” 
blandas i dokumentet då de är begrepp som används 
mest i den här sektorn.

1.  Forskning visar att majoriteten av all misshandel begås av män mot kvinnor, men misshandel kan 
också begås av kvinnor mot män samt i samkönade relationer.
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Ending Violence Against Women

DEL 1: VAD ÄR VÅLD I NÄRA RELATIONER
Den här delen tittar på:

1.1 Vad är våld i nära relationer?
1.2 Vem blir utsatt för våld i nära relationer?
1.3 Vem utövar våld i nära relationer?
1.4 Tecken på våld i nära relationer
1.5 Vad säger lagen om våld i nära 

relationer?
1.6 Myter om våld i nära relationer
1.7 Varför händer det här? Utforska makt 

och kontroll

1.1 Vad är våld i nära relationer?
Att utforska ämnet våld i nära relationer verkar enkelt i 
början, speciellt när media bombarderar oss med bilder 
och exempel på relationsvåld. Vi ser hela tiden bilder på 
kvinnor som har blivit slagna och skrämda, med blåtiror och 
brutna ben. Sällan hör vi på TV om manipulering, tvingande 
kontroll och känslomässigt våld. Hur sanna är de här 
berättelserna? För många familjer är det här blott en skugga 
av deras verklighet. En del av oss har erfarenhet av våld i 
våra egna liv, i våra familjer, i vårt grannskap, i våra kyrkor, 
i våra samhällen.  Men när vi tittar djupare så frågar vi oss 
”vad vet vi egentligen om våld i nära relationer?”

Våld mot kvinnor
Det vi egentligen talar om är ”våld mot kvinnor”. Det här 
är en benämning som beskriver ett antal olika sorters våld 
som i första hand drabbar kvinnor.2 FN definierar det så 
här: 

Alla former av könsrelaterat våld som resulterar i 
fysisk, sexuell eller psykisk skada alternativt lidande 
för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, 
tvång eller godtyckligt frihetsberövande, både i det 
offentliga och i det privata. 3

Internationellt ser vi att våld mot kvinnor finns i alla 
samhällen i världen. Globalt sett kommer 1 av 3 kvinnor 
utsättas för våld någon gång i livet (FN, 2013). I EU4 

länderna uppskattar man att:

■  1 av 3 kvinnor (32%) har blivit utsatt för 
psykologiskt våld av en närstående, antingen 
en nuvarande partner eller en tidigare 
partner, vilket gör den här sortens våld till den 
vanligaste.

 ■  1 av 20 kvinnor (5%) har blivit våldtagna efter 
fyllda 15 år antingen av en partner eller någon 
annan.

 Orsaken till en stor del av morden på kvinnor internationellt 
är partnervåld. Mellan 40% och 70% av kvinnliga mordoffer 
(beror på vilket land) blev dödade av sin nuvarande 
partner/före detta partner medans motsvarande siffra för 
män är 4%-8%.5

Sverige
Samtidigt som man tycker att statistiken är fruktansvärd, 
så är det många som tror att våldet mot kvinnor händer 

2. Våld i nära relationer, våldtäkt och sexuellt våld, sexuella trakasserier, kvinnlig könsstympning, 
trafficking och sexuell exploatering, tvångsäktenskap och hedersrelaterade brott. De allra flesta av 
dessa brott begås av män mot kvinnor de känner eller är i nära relation till.

3.  http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-pers-
pektiv/mans-vald-mot-kvinnor---ett-globalt-perspektiv/ (31/10/17).

4.  Undersökningen gjord av FRA (2014)  är den största hittills. Man har intervjuat 42000 kvinnor i 28 
medlemsländer i EU.

5.  Krug, Etienne G., Dahlberg, Linda L., Mercy, James A., Zwi, Anthony B., and Lozano, Rafael (red.) 
(2002), World report on violence and health (Geneva: World Health Organization).

VÅLD
MOT 
KVINNOR 
ÄR EN
GLOBAL
EPIDEMI
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Del 1: 
Vad är våld i nära relationer

på andra platser och inte i Sverige och definitivt inte i våra 
kyrkor. Men i Sverige räknar man att:

■ 3,0% av den kvinnliga befolkningen (16-79 år) 
har blivit utsatt för sexualbrott6

■  20 300 sexualbrott anmäldes till polisen, varav 
6 720 rubricerades som våldtäkt6

■  2013 dödades 17 kvinnor av en nuvarande eller 
tidigare partner7

Även i våra kyrkor
Det är svårt att komma till rätta med att våld i nära 
relationer faktiskt kan hända i våra kyrkor bland våra 
medkristna. Ändå begås övergrepp av kristna, och kvinnor 
i våra församlingar lider i det tysta på grund av skam och 
stigmatisering kring övergrepp.

Metodistkyrkan i Storbritannien gjorde 20028 en 
kartläggning och kom då fram till:

■  17% av de som svarade hade upplevt våld i nära 
relationer

■  Huvudsakliga våldsutövaren av våldet var en 
äkta man eller partner

Christianity Magazine, tillsammans med  Restored, gjorde i 
september 2015 en undersökning och upptäckte:

■  40% hade blivit utsatta för någon form av hot i 
förhållandet

■  16% hade blivit utsatta för någon form av fysisk 
misshandel

The Evangelical Alliance i Storbritannien såg följande i sin 
rapport 2010 8 ”How is the family?” 

■  10% av de kvinnor som svarade på enkäten hade 
erfarenhet av fysisk misshandel i sin relation 
och 7% av männen erkände att de begått fysisk 
misshandel.

Våld i nära relationer
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, Uppsala Universitet) 
definierar våld i nära relationer: 9

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan 
förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som 
samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje- 
och släktrelationer. Kännetecknande är att den utsatta har 
en nära relation till och ofta starka emotionella band till 
våldsutövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och 
uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad 
och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Detta kan omfatta, men är inte begränsad till, följande typer 
av våld:

■ Psykiskt

■ Fysiskt

■ Sexuellt

■ Ekonomiskt

■ Känslomässigt

6.  http://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html

7.  http://www.bra.se/download/18.9eaaede145606cc8651ff/1399015861526/2014_8_Brott_i_
nara_relationer.pdf

8.  “How’s the Family?” Evangelical Alliance report 2012.  http://www.eauk.org/church/resources/
snapshot/hows-the-family.cfm 

9.  http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/vald-i-nara-relationer/

VÅLD
MOT 
KVINNOR 
ÄR EN
GLOBAL
EPIDEMI
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Ending Violence Against Women

Kontrollbehov:  är en rad handlingar som syftar till att 
göra en person underordnad och/eller beroende genom 
att isolera personen från dem som vill stötta, att utnyttja 
personens resurser och kapacitet för egen vinning, beröva 
på medel som krävs för självständighet, motstånd och 
flykt samt styra dagliga beteenden.

Tvång:  är en handling eller ett mönster av handlingar 
som misshandel, hot, förnedring  eller andra sorters 
misshandel som används för att skada, straffa eller 
skrämma offret. 

Våld i nära relationer är ett upprepande beteendemönster 
som används för att kontrollera andra människor. 
Det händer i alla slags relationer: heterosexuella, 
homosexuella, bisexuella och transsexuella. Det kan hända 
mellan människor som precis träffats, bor tillsammans, 
har barn tillsammans eller är gifta med varandra. Det kan 
hända när man bor ihop eller har separerat. Det kan hända 
efter att relationen eller äktenskapet har tagit slut. Det kan 
hända människor som regelbundet går till kyrkan och som 
är kristna.

Exempel på beteenden:

■  ständigt kontrollerar var man är.

■   säger att man är ful, för tjock/smal, dum, 
värdelös etc.

■  behandlar en som en betjänt/slav.

■  ständigt nervärderar eller kritiserar (ex. säger 
att man är en dålig mamma eller dålig fru).

■  förhindrar en från att träffa vänner eller familj.

■   man tillåts inte att skaffa ett arbete eller man 
måste arbeta långa dagar.

■   skriker, slår sönder saker, kastar saker, tjurar.

■  slår, knuffar, ger örfilar, pucklar på.

■   hotar att skada någon de tycker om, som barnen 
eller deras husdjur.

■   våldtar eller tvingar en att utföra sexuella 
handlingar mot ens vilja.

■   använder sig av psykologiskt våld för att få en 
kvinna att tro att det är hennes eget fel.

■   förföljer eller trakasserar (inklusive online, sms/
ringer konstant).

■   använder bibelord för att rättfärdiggöra sitt 
beteende, ex. ”jag är husets herre och du måste 
underordna dig”.

■   ger en inga pengar, eller tar alla pengar från 
en eller kontrollerar exakt vad man spenderar 
pengar på.

Alla har rätt att känna sig trygga, men ett kontrollbehov 
skapar och frodar rädsla. Ett tvingande beteende 
tenderar att följa ett pågående mönster snarare än 
engångsföreteelser. En kvinna berättar om hur hennes 
livs kärlek bara några veckor efter att de träffats börjar 
misshandla henne:

”Han gav mig det jag inte funnit 
förut: uppskattningen, kärleken och 
tryggheten. Vi var det där lyckliga paret 
men inom stängda dörrar misshandlade 
han mig grovt det var sparkar över hela 
kroppen, slog sönder lägenheten, men 
efter varje gång gav han mig 10 gånger 
så mycket kärlek.”10

Reflektion: Känner du igen något av ovanstående 
exempel? Har du sett eller varit med om sådana 
beteenden? Hur får det att känna dig?

10.  www.tjejjouren.se

1 av4 kvinnor i Sverige
utsätts för våld i nära relationer 
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Barn kan skadas eller bli manipulerade som en följd av våld i 
nära relationer eller själva bli utsatta för våld. Även om de inte 
själva är en del av våldet så påverkas ändå många unga av 
våldet i hemmet, kanske genom att de blir försummade eller 
att de tvingas ”hålla hemligheten”. Ibland tvingas barnen av 
våldsutövaren att utöva våldet. Att tvinga ett barn att bevittna 
våld i hemmet ses nu som en form av barnmisshandel. 

Att se en förälder bli misshandlad av en partner kan vara en 
fruktansvärd erfarenhet.

”Jag fortsätter och hör hur de bråkar, 
tills jag somnar… fast jag går och lägger 
mig direkt för jag vill inte att de ska se 
att jag tjuvkollar.”16

     
— David, 8 år

1.2 Vem blir utsatt för våld i nära 
relationer?
Vem som helst kan påverkas av våld i nära relationer, 
oavsett ålder, social bakgrund, kön, religion, sexualitet 
eller etnicitet.

Våld i nära relationer påverkar människor i våra 
församlingar, i familjer, på arbetet och i vårt grannskap. 
Faktum är att det påverkar hundratusentals människor i 
Sverige. Under 2014 anmäldes 17 100 fall av våld i nära 
relationer i Sverige.11 Det här kostar samhället över tre 
miljarder kronor per år.12

Kvinnor
Statistiken visar att det är kvinnor som utsätts för mest 
våld av sin livspartner och är mer benägna att utsättas för 
tvång.

■   Varje år utsätts 7% av Sveriges kvinnor för något 
slags våld13

■  I genomsnitt misshandlas 17 kvinnor till döds i 
Sverige varje år13

Män 
Män utsätts också för våld i nära relationer, antingen av 
män eller kvinnor:

■   Varje år utsätts 6,7% av Sveriges män för något 
slags våld.13

Barn
Barn och unga kan märkbart skadas av våldet de bevittnar 
i familjen. Man uppskattar att minst 150 000 barn lever i 
hushåll där det förekommer våld.12 Det här kan innebära 
en allvarlig långsiktig konsekvens för barn och unga. 
Under 2016 anmäldes 23 700 misshandelsbrott mot barn i 
åldern 0-17 år, varav 4 300 mot barn i åldern 0-6 år.14:

■   Vid misshandel mot barn mellan 0 och 6 år är 
det oftast en familjemedlem, en förälder eller 
styvförälder som är skyldig.

■   Misshandel mot 7–14-åringar begås ofta av 
jämnåriga våldsutövare som offret känner.

■   Nästan vart sjunde barn har blivit slagen av en 
vuxen.15

11.   www.bra.se

12.  www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-131-34).

13. https://www.bra.se/download/18.9eaaede145606cc8651ff/1399015861526/2014_8_Brott_i_
nara_relationer.pdf

14.  http://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/barnmisshandel.html

15. https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-som-misshandlas/barn-som-misshandlas-
hemma/

16.  http://fou-sodertorn.se/wp-content/uploads/2016/08/Rapport-nr-33.pdf

Del 1: 
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      I Sverige utsätts ungefär,

för sexuella övergrepp varje dag
 46 kvinnor
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tonåringar
Unga människor och tonåringar kan också uppleva våld i 
sina relationer. Man räknar med att:17

■  4 av 10 tonårsflickor har upplevt sexuella 
övergrepp 

■  7 % av pojkarna och 25 % av flickorna svarade 
att de varit med om någon form av sexuell 
handling mot sin vilja.

■  3 % av pojkarna och 10 % av flickorna hade varit 
med om mer allvarliga övergrepp. Transpersoner 
var särskilt utsatta. Det innebär att även om de 
flesta  inte är med om sexuella  övergrepp under 
uppväxten så är det i snitt flera elever i varje 
klass som har varit det.

■   60-70 % av de som utsatts hade pratat med 
någon om det som hänt. Det vanligaste var att 
man pratat med någon jämnårig.

■   I 9 % av fallen hade det som hänt anmälts. Mindre 
än 3 % av killarna hade anmält.

■   1,5 % svarade att de hade fått ersättning för 
sexuella tjänster. Fler pojkar än flickor hade tagit 
emot ersättning för sex.

17. 3500 gymnasielever som fått svara på frågor (www.dagsattprataom.se/fakta/hur-vanligt-ar-det/)

18. www.tjejjouren.se/blogg/2017/emma-forsta-steget-tillbaka-till-livet-tog-nagon-annan-mig

19.  Fritt översatt: Regan, L.Kelly, L.Morris, A.Dibb, R (2007) ”If only we´d known”: An exploratory study 
of seven intimate partner homicides in Engleshire. CWASU page 28.  

■   Av de som sålt sex hade 78 % varit utsatta för 
sexuella övergrepp.

■   Unga människor kan också vara utövare av våld i 
nära relationer.

Känslomässigt våld i sådana här relationer kan vara 
svartsjuka, och brist på tillit kan vara dolt eller feltolkat som 
äkta vård och omsorg. Att bli isolerad eller förhindrad att 
träffa sina vänner kan ytterligare förvärra det. Som en ung 
person sa:

”Jag har tappat så många vänner under 
den här tiden där hatet mot mig själv 
och min kropp tog över mitt liv.” 

— 11-årig elev18

Familj och vänner
Vänner och familj påverkas också av våld i nära relationer 
då de blir vittne till, eller vet om vad en närstående utsätts 
för av sin partner. Det kan vara traumatiskt när de ser 
människor de tycker om blir skadade och manipulerade 
och man känner sig ofta maktlös i försök att hjälpa. Men 
familjer och vänner kan också vara ett viktigt stöd.  En 
undersökning (http://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf) säger att 
35% som kommit över våld i nära relationer är tack vare 
stöd från familj och vänner. I en del fall, så är det ändå så 
att utövarens isolerings taktik säkerställer att familj och 
vänner känner sig avskurna från den som blir utsatt för 
våld. Man känner sig hjälplös och manipulerad. För att 
upprätthålla en relation med den närstående, så måste de 
kanske ignorera eller hålla tyst om våldet.  

”… han ville inte lämna henne ensam. Han 
var livrädd för att hon skulle hitta någon 
annan. Han fixade inte att hon inte var i 
hans grepp, så att säga, och han hatade 
att hon kom hem till mig.”19

4 av 10 tonårsflickor har 
upplevt sexuella övergrepp.
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1.3 Vem utövar våld i nära relationer?
Även om både män och kvinnor utsätts för våld i nära 
relationer, så är kvinnor oftare utsatta för regelbundna 
och grova former av våld20, hot och trakasserier, såsom 
misshandel, strypning, hotad eller överfallen med vapen, 
samt skador, sjukhusvistelse och död. Verbal misshandel 
tros vara förekommande i de flesta fall hos både män och 
kvinnor, däremot är  män mer benägna att vara verbalt 
våldsamma.21 Män är mycket mer benägna att känna sig 
mindre hotade av en partners våld, och mycket troligare 
att följa upp det egna verbala hotet med tvångsmässigt 
och kontrollerande beteende.22 I allmänhet tenderar mäns 
våld att skapa ett sammanhang präglat av rädsla och, 
relaterat till det, kontroll. Det här skiljer sig från de fall där 
kvinnor är våldsutövare.

Polisrapporter bekräftar den här tydliga partiskheten 
gällande män som våldsutövare mot deras kvinnliga 
intima partners. 2014 blev 17 kvinnor i Sverige mördade 
av sin partner eller före detta partner. Det här utgjorde 
68% av alla mord på kvinnor över 18 års ålder. I jämförelse, 
av alla mord på män blev 6% mördade av sin kvinnliga 
partner eller före detta partner.23 I dessa fall var det vanligt 
att kvinnan som dödade hade tidigare blivit utsatt för våld 
av mannen.24

20.  World Health Organization (2014), Intimate partner and sexual violence against women, Fact sheet 
N°239 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ (åtkomst online  6/5/15).

21 .  Fritt översatt ur:  Hester, M. (2009), Who Does What to Whom? Gender and Domestic Violence 
Perpetrators, Bristol: University of Bristol in association with the Northern Rock Foundation.

22.  Johnson, M. (2005), Apples and Oranges in Child Custody Disputes: Intimate Terrorism vs. Situa-
tional Couple Violence, www.personal.psu.edu/mpj/2005%20JCC1.doc (åtkomst online 17/7/15).

23.   http://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/mord-och-drap.html

24.   http://www.bra.se/download/18.9eaaede145606cc8651ff/1399015861526/2014_8_Brott_i_
nara_relationer.pdf

1.4 Känna igen tecken på våld i nära 
relationer 
Den här informationen om vem som är mest utsatt är 
väsentlig för att kunna känna igen vissa tecken. Detta 
är endast möjligt genom att sprida medvetenhet om 
tystnaden, stigmat och skammen som präglar det här 
problemet. Samtidigt är det väldigt svårt att skapa en 
komplett lista på tecken på våld i nära relationer, på grund 
av att:

■   Våldsutövare är väldigt duktiga på att ljuga och 
gömma beteenden.

■   Våldsutsatta är skickliga på att behöva dölja de 
övergrepp de utsätts för till följd av rädsla, skam 
eller vilja att skydda sig själva och sina barn.

■   En del våldsutsatta inser inte att de är utsatta för 
våld, eftersom en del tror att övergrepp endast 
är fysiska eller sexuella.

■   Våld i nära relationer kan ske på flera plan och 
på motsatta ytterligheter. Till exempel, en kvinna 
kan antingen vara förbjuden att lämna huset, 
eller tvingad att jobba långa dagar. En kvinna 
kanske aldrig får lämna sina barn ensamma, eller 
så kanske hon aldrig får röra eller gå nära dem.

Del 1: 
Vad är våld i nära relationer
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Varningstecken inkluderar beteenden motiverade av 
makt och kontroll över en partner. Följande lista är inte 
uttömmande eller fullständig, men kan ge insikt hur makt 
och kontroll kan utspelas i en relation:

1.  En kvinna kanske aldrig ses ensam; hennes 
partner följer alltid henne.

2.  Hon kanske blir mer och mer isolerad, möjligtvis 
flyttas långt ifrån hennes familj. Hon kanske inte 
har några vänner eller gradvis slutar träffa dem. 
Hon kanske drar sig undan kyrkan.

3.  Hennes partner kanske talar förbi eller för 
henne, och hon kanske drar sig för att tala. 
Hennes partner kanske förefaller kontrollerande 
eller nedvärderar henne.

4.  Hon kanske har oförklarliga skador. Många 
våldsutövare är dock skickliga att se till att de 
skador de tillfogar sin partner är på ställen 
som är lätta att täcka. När hon konfronteras om 
sina skador kanske hon hittar på ursäkter och 
bortförklaringar till hur det hände.

5.  Om hennes partner beter sig på ett olämpligt 
sätt offentligt rättfärdigar hon eller ursäktar 
hans beteende.

6.  Hon kanske inte har tillgång till pengar eller 
förlorar sitt jobb, har oförklarad frånvaro eller 
förseningar.

7.  Hennes partner kanske säger till folk att hon 
förtrycker honom och att han är offer för våld i 
nära relationer.

8.  Hennes partner kanske är osocial bland hennes 
vänner, familj och kollegor, eller är extremt 
karismatisk och vänlig mot alla.

9.  Om hon har barn kanske hon har svårt att 
kontrollera dem och de kanske kallar henne för 
namn och ignorerar henne. Hennes barn kanske 
är extremt klängiga och ovilliga att lämna henne.

10.  Hon kanske inte vill ha besök i sitt hem och 
kanske inte är bekväm med att lämna ut sin 
adress eller kontaktuppgifter. 

Om du oroar dig för någon i din närhet så bör du inte 
ignorera eller förminska det du möjligen har observerat. 
Du bör istället vända dig till Kvinnofridslinjen. (Se Bilaga 
för mer information och användbara kontaktuppgifter.)

1.5 Vad säger lagen om våld i nära 
relationer?
Att förstå lagen och det stöd den kan ge för våldsutsatta 
kan kännas överväldigande och svårt.

Många av de vanliga sätten en våldsutövare utövar 
våld på är brottsligt. Till exempel fysiskt våld, sexuella 
övergrepp och hot om våld mot en våldsutsatt. 

Med tillräckliga bevis kan man ta det till rätten. Och man 
kan då gå vidare och åtala våldsutövaren för brottet. Detta 
även om kvinnan tar tillbaka anmälan. I de flesta fall krävs 
det starka bevis och polisen arbetar hårt med att utreda 
rapporterade fall. 

Om det finns våld i nära relationer i ett brottsfall, så 
kan rätten utfärda ett kontaktförbud för våldsutövaren 
vilket automatiskt förbjuder våldsutövaren på ett eller 
annat sätt att kontakta eller besöka den våldsutsatta. 
Kontaktförbudet är tidsbegränsat, ofta sex månader upp 
till ett år, och måste ansökas om på nytt för att bli förlängt. 
Kontaktförbudet söks hos polisen men beslutet fattas av 
åklagaren.
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Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns 
någon svensk lag som heter ”lagen om våld i nära 
relationer”.  Däremot finns det lag mot fridskränkning/
grov fridskränkning och kvinnofridskränkning/
grov kvinnofridskränkning. Åtal kan väckas mot en 
våldsutövare som gjort något som bryter mot lagen, eller 
om kontaktförbudet som åklagaren har utfärdat bryts.

Det kan också räcka med att en våldsutövare försöker 
kontrollera en våldsutsatt genom att 
tvångsmässigt kontakta henne, 
kommunicera med henne på ett sätt 
som skadar henne känslomässigt 
och psykiskt eller vägra att lämna 
hennes egendom. I de fall där 
dessa problem finns, eller där 
det finns starka bevis på att 
det finns våld som inte har 
lett till åtal, så kan tingsrätten 
bevilja kontaktförbud.

Kontaktförbud kan beskrivas 
som att våldsutövaren 
är förbjuden att kontakta, 
misshandla eller uppsöka den 
våldsutsatta eller ett barn i familjen, 
eller att närma sig familjens hem. När 
förbudet väl getts våldsutövaren, så blir det 
automatiskt ett brott om han skulle bryta mot det. 
Det här betyder helt enkelt att om våldsutövaren skulle 
ringa den våldsutsatta vid upprepade tillfällen, vilket 
i vanliga fall inte skulle vara brottsligt, men kan vara 
tillräckligt för polisen att agera och få till ett åtal. Andra 
handlingar som redan är brottsliga, som till exempel 
våld mot den utsatte, kan också straffas hårdare om 
våldsutövaren anses skyldig till att ha brutit mot förbudet.

Om en våldsutövare bor med den våldsutsatta, kan 
rätten ha makt att beordra våldsutövaren att flytta ut från 
hemmet. På vissa platser används detta väldigt sällan 
och bara där det har visat att det finns risk för skada för 
sökanden om de inte separeras från svaranden. Rätten 
måste balansera möjligheten till boende för båda parter 
och bli nöjda med att risknivån för den våldsutsatta 
rättfärdiggör risken mot att våldsutövaren blir hemlös.

Kvinnofridslinjen 
(020-505050)
Våldsutsatta kvinnor kan ringa hit. Det är gratis och 
konfidentiellt.

”Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med 
någon om dina upplevelser eller om det är något 
du vill fråga om. Vår uppgift är att lyssna och ge dig 
professionellt stöd. Hos oss kan du få information om 

samhällets resurser så att du kan förändra din 
nuvarande situation och ta dig vidare. Vi 

som tar emot ditt samtal är socionomer 
eller sjuksköterskor som är vana att 

möta människor i kris eller i svåra 
livssituationer. Vi har tystnadsplikt 
och du kan vara anonym. Du 
säger bara det du själv vill och 
orkar.” (http://kvinnofridslinjen.
se/sv/)

olaga förföljelse och 
stalking

Med begreppet olaga förföljelse 
menas att en gärningsperson 

begår upprepade brottsliga 
handlingar mot en och samma 

person. De brottsliga handlingarna måste 
bestå av någon eller några av följande brott: 

misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller 
olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse 
eller försök till skadegörelse och överträdelse av 
kontaktförbud. Var och en av brotten ska vara en del i en 
upprepad kränkning av den utsattas integritet. 

Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalking. Stalking 
är ett vidare begrepp som innefattar både brottsliga 
handlingar och handlingar som den utsatta personen 
uppfattar som störande, kränkande eller skrämmande, 
men som inte är brott enligt svensk lag. Med stalking 
menas även att någon systematiskt förföljer, kartlägger 
och smyger sig på den utsatta personen.25

Del 1: 
Vad är våld i nära relationer

25.  https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Stalkning/
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Hämndporr
Det här är spridande av privata filmer och bilder av 
sexuell karaktär mot personens vilja i syfte av att orsaka 
förlägenhet och oro. Bilderna innehåller ibland personlig 
information om personen på bilden, som fullständiga 
namn, adress och länkar till deras sociala media profiler. 
Det är på förslag att det ska vara olagligt att publicera ”en 
privat sexuell bild eller film” utan tillstånd. Offret kan ha 
gett tillstånd till att ta bilden men har inte gått med på att 
den ska bli offentlig. Problemet är så mycket större än en 
våldsutövare och en våldsutsatt. Det finns människor som 
sprider bilder på människor de inte känner bara för att 
skämma ut dem. Det finns också mänger med hemsidor 
som bara är ute efter att tjäna pengar på hämndporr och 
det skapar en efterfrågan. Enligt svensk lag kan den som 
sprider hämndporr dömas för olaga integritetsintrång eller 
grovt olaga integritetsintrång. 

Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att 
sprida bild på eller annan uppgift om någons sexualliv, 
hälsotillstånd, att någon utsatts för ett brott som innefattar 
ett angrepp mot person, frihet eller frid, sprider bild på 
någon som befinner sig i en mycket utsatt situation eller 
bild på någons helt eller delvis nakna kropp döms enligt 
Brottsbalken 4 kapitel  6 c § för olaga integritetsintrång 
till böter eller fängelse i högst två år om spridningen är 
ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller 
uppgiften rör.26

Människor utan tillgång till offentliga medel
Det är viktigt att förstå den tillförda effekten på våld i nära 
relationer för dem som inte har tillgång till offentlig hjälp 
och ekonomiska medel. Många nya människor kommer 
till Sverige, ofta lagligt, i hopp om ett bättre liv. De kanske 
kommer med ett tillfälligt arbetstillstånd, studentvisum 
eller anhörigvisum.  

En del visum och tillstånd kan innebära att man inte 
har tillgång till de offentliga medel som finns. Det kan 
innebära att man blir nekad de statliga stöd som finns, 
exempelvis bostadsbidrag och andra bidrag. 

Det kan innebära att när en sådan person utsätts för våld, 
och blir nekad bidrag har svårt att leva ett oberoende 
liv när de tvingas att flytta hemifrån för att söka skyddat 
boende. 

1.6 Myter om våld i nära relationer
Vi har alla inställningar, övertygelser och uppfattningar om 
våld i nära relationer. Många är inkorrekta och baserade 
på myter om vad våld i nära relationer är och vem som är 
mest utsatt för det. Syftet med nedanstående lista är att 
utmana vanliga missuppfattningar.

Varför lämnar den utsatta kvinnan bara inte? 
Det finns ett antagande att en kvinna som befinner sig 
i en våldssituation har ett val och en utväg. Så är ofta 
inte fallet. En våldsam man har etablerat ett mönster 
av tvångsmässig kontroll, vilket förstärker kvinnans 
uppfattning om att hon inte kan klara sig själv. Han 
nedvärderar och trycker ner henne tills hon tror att hon 
inte klarar sig utan honom. 

Ibland kan det te sig ekonomiskt omöjligt att lämna 
situationen, framförallt när det finns barn med i bilden. 
Statistiskt sett löper kvinnan störst risk att bli mördad 
när hon försöker lämna en våldsam person. Därför är det 
väldigt farligt. Frågan vi istället kan ställa är ”Varför slutar 
han inte?”

26.  https://lagen.nu/1962:700#A1
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”Det tog mig två år 
innan jag lämnade 
honom; det kan vara en 
lång process.”27

Det händer inte i vår församling. Våld i nära relationer 
händer också inom församlingar. Församlingsledare och 
framstående medlemmar av lokala församlingar har 
påkommits som våldsutövare. Verkligheten för någon som 
är gift eller har en relation med en våldsutövare i det här 
sammanhanget är fruktansvärd. Utöver våldet de utsätts 
för kan de också känna sig ansvariga för församlingen som 
partnern leder och känna sig tvingade att hålla tyst och 
fortsätta lida.

Det hände för att han var full/arg/sades upp från 
arbetet. Våld i nära relationer ses ofta som en konsekvens 
av alkohol- eller drogmissbruk; arbetslöshet; psykisk 
eller fysisk ohälsa; stress; eller en barndom präglad av 
övergrepp. Medan någon eller alla av dessa kan utlösa 
våld ligger de inte till grund för våld i nära relationer. Våld i 
nära relationer handlar heller inte om ilska eller ”att tappa 
kontrollen”. Faktum är att det handlar om att ha kontroll. 
Kvinnor har ofta blåmärken på ställen på kroppen som 
inte är synliga eller är misshandlade i enrum. Det faktum 
att mannen kan vara selektiv när det kommer till var och 
när han skadar sin partner visar att han gör medvetna val.  

Övergrepp sker för att en person väljer att bete sig på ett 
sätt som ger dem full kontroll och makt över en annan 
person. Andra anledningar till en våldsutövares handlingar 
är ursäkter som används för att rättfärdiga övergreppen.

Hon måste ha provocerat honom. En man säger ofta 
att hans partner ”fick” honom att göra det och många 
våldsutsatta har fått frågan ”Vad har du gjort som fått 
det att gå så här långt?”. Övergrepp är ett val. En kvinna 
är aldrig ansvarig för en mans val att bli våldsam. Den 
här farliga myten placerar skulden för övergreppet på 
den våldsutsatta och inte på personen ansvarig för 
övergreppet.

”Jag fick frågan, ’Vad 
gjorde du för att 
provocera honom?’. 
Jag blev tillsagd att 
omvända mig från att 
befinna mig i den här 
situationen.”27

tystnad

 skam stigma

27.  Fritt översatt från Christian survivor´s comments to is us at March 1024 2014 event
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Det kan inte vara så illa; hon överdriver. Det är viktigt 
att tro på en våldsutsatt när hon berättar för dig, för du 
kan vara den första hon berättar för. Att uttrycka misstro 
och antyda att de överdriver kan hindra våldsutsatta att 
söka den hjälp  och support de behöver, vilket kan riskera 
deras säkerhet. De flesta kvinnor som lever i hotfulla och 
kontrollerande situationer är motvilliga att erkänna det 
de utsätts för, av många anledningar, inklusive känslan 
av skam. Kvinnor kan beskylla sig själva för att vara ”för 
svaga”, trots att de överlevt övergreppen så länge. 

”Jag kände mig svag 
och förödmjukad. 
Varför måste jag stå ut 
med det här? De flesta 
kvinnor lämnar efter 
första gången (…)”28

Han har blivit kristen och är omvänd, så det kommer 
inte att hända igen. Det är möjligt för en våldsutövare att 
förändras och bli förvandlad genom att inse verkligheten, 

omvända sig, gottgöra, 
hållas till svars, och 
personligen jobba hårt 
för att förändras (genom 
Guds kraft). Dock kan en 
våldsutövare ofta framstå 
som ångerfull och bli en 
kristen och ändå fortsätta 
med misshandeln. Om 
han till synes kommer till 
tro och/eller framstår som 
ångerfull kan detta inte tas 
för givet. För att fastställa 
huruvida en omvändelse är 
genuin bör den utvärderas 
under en längre period 
och måste inkludera 
regelbunden överläggning 

med den våldsutsatta, eftersom hon kan tydligast se om 
en förändring verkligen har skett.29 

Äktenskap är ”i medgång och motgång”.  Äktenskaps-
löften som stödjer idén om att man binder sig till att stanna 
hos varandra ”i medgång och motgång” används ofta 
för att utöva påtryckningar på utsatta kvinnors plikt att 
stanna hos sin make. En del kvinnor tror att om de lovade 
att älska honom så måste de stanna hos honom även när 
situationer förvärras – och även om deras liv är i fara. Att 
avfärda eller ignorera en kvinnas lidande för att hon är gift 
med en misshandlare och säga att hon måste ”lida” genom 
saknar inte bara medlidande, utan underskattar också 
den allvarliga karaktären av misshandel. Det är farligt att 
avfärda misshandel som ett ”normalt äktenskapsproblem”. 

Våld i nära relationer är en personlig/familjeange-
lägenhet och vi bör inte lägga oss i. Många tycker att det 
som händer i hemmet är privat och inte deras problem. 
Våld i nära relationer – övergrepp, misshandel eller våldtäkt 
på en annan person – är ett brott och därför ett offentligt 
problem, vilket har långtgående sociala konsekvenser för 
alla. Det påverkar den våldsutsatta, deras barn och de i 
deras närhet. 

Reflektion:  Kan du komma på några andra 
missuppfattningar om misshandel som finns i kyrkan 
eller i samhället generellt?

28.  Fritt översatt från, Hidden Hurt, http://www.hiddenhurt.co.uk/fran_domestic_abuse_story.html

29.  Det måste finnas yttre bevis på en inre verklighet. På Restored talar vi om 5 steg till förändring för 
en våldsam man: erkänn, omvänd, ge upprättelse, försona och återupprätta. Det finns inga genvägar. 
De två sista stegen kanske aldrig blir verklighet.
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Del 1: 
Vad är våld i nära relationer

1.7 Varför händer detta? 
vad är makt och kontroll
En våldsutövare väljer att bete sig på ett våldsamt sätt 
för att utveckla och behålla makt och kontroll över sin 
partner eller maka. The 
Freedom Programme 
(www.freedomprogramme.
co.uk) har illustrerat dessa 
beteenden på följande sätt:

Ett hälsosamt förhållande 
är när två personer 
bemöter varandra med 
tillit och respekt, vilket är 
kännetecken för ett kristet 
äktenskap. Personer i ett 
hälsosamt förhållande:

■  Stödjer och upp-
muntrar varandra.

■  Lyssnar på varandra.

■  Pratar om och löser 
sina menings-
skiljaktigheter 
och konflikter 
tillsammans. 

■  Spenderar 
kvalitetstid med 
varandra.

■  Tar ansvar för sina egna handlingar.

■  Respekterar kvinnor och män jämlikt.

■  Engagerar sig emotionellt och stödjer varandra.

Slutsats
När det talas om våld i nära relationer är det viktigt att tala 
om makt. Våld i nära relationer är ett resultat av ojämlika 
maktförhållande mellan män och kvinnor. Maktutövande 
och kontroll över en annan person kommer från ett val, 
vilket grundar sig i övertygelse om överlägsenhet. Den här 
attityden måste bemötas för att utrota kvinnovåld.

”Alla trodde att han 
var en god kristen 
eftersom han gick till 
kyrkan regelbundet 
och var involverad 
(…) Församlingen 
vi gick till ville inte 
lägga sig i. De trodde 
att vi hade ’normala 
äktenskapsproblem’. 
De accepterade inte 
det faktum att det 
inte finns någon 
någon ursäkt för 
partnervåld.”30

30.  Fritt översatt från Christian survivor´s comments to is us at March 1024 2014 event
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Den sexuella kontrolleraren 
■ Våldtar dig
■  Accepterar inte ett nej
■  Håller dig gravid
■ Avvisar dina närmanden

Herre på täppan
■  Behandlar dig som en tjänare/slav
■  Säger att kvinnor är till för sex, 

matlagning och hushållsarbete
■ Föväntar sig sex på beställning
■ Kontrollerar all ekonomi

Fångvaktaren
■  Hindrar dig från att arbeta och 

träffa vänner
■ Säger åt dig vad du ska ha på dig
■ Håller dig i hemmet
■ Lurar dina vänner/familj

Den dåliga fadern
■ Säger att du är en dålig mor
■  Vänder barnen emot dig
■ Använder tillgångar för att 

trakassera dig 
■  Hotar att ta barnen ifrån dig
■  Övertalar dig att bära ”hans” barn 

och sedan vägrar att hjälpa dig att 
ta hand om den

Manipulatören?
■ Trycker ner dig
■  Säger att du är för tjock, för 

smal, ful, dum, värdelös etc.

Lögnaren
■ Förnekar all misshandel
■ Säger att det ”bara” var ett slag
■  Skyller på alkohol, droger, 

stress, överarbete, dig,            
arbetslöshet etc.

Övertalaren
■  Hotar att skada eller döda 

dig eller barnen
■ Gråter
■ Säger att han älskar dig
■ Hotar att begå självmord
■  Hotar att anmäla dig till 

socialtjänsten etc.

Mobbaren
■ Blänger
■ Skriker
■ Slår sönder saker
■ Surar

HÄRSKAREN ÄR HANS NAMN
ATT KONTROLLERA KVINNOR ÄR HANS SPEL
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Vännen
■  Pratar med dig
■  Lyssnar på dig
■  Är en följeslagare
■   Har humor
■  Är munter

Förhandlaren
■  Tar ansvar för sitt eget 

välmående och glädje
■  Beteer sig som en förståndig 

människa

Sanningssägaren
■  Tar ansvar
■  Erkänner fel

Den goda fadern
■  Är en ansvarsfull förälder
■  Är en jämlik förälder
■  Stödjer fostran av barnen

Befriaren
■  Välkomnar dina vänner och 

familj
■   Uppmuntrar dig till att ha 

egna intressen
■  Uppmuntrar dig till att 

utveckla dina förmågor på 
jobbet eller i studier

Älskaren
■  Visar dig fysisk ömhet utan att 

anta att det leder till sex
■  Accepterar din rätt att säga nej
■  Delar ansvaret för preven-

tivmedel

Självförtroende-
höjaren
■  Säger att du ser bra ut
■  Värdesätter dina åsikter
■  Stöttar dina ambitioner
■  Säger att du är kompetent

Partnern
■  Gör sin andel av hushållsar-

bete
■  Delar ekonomiskt ansvar
■  Behandlar dig som en jämlik

INTE ETT HELGON VI SER
BARA EN HEDERLIG MÄNNISKA

Del 1: 
Vad är våld i nära relationer

Copyright © 2009 The Freedom Programme - www.freedomprogramme.co.uk
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Del 2: Hur kan kyrkan agera?

Den här delen av materialet fokuserar på:

2.1  Inspirera till förändring – vad kan kyrkan 
göra?

2.2 Tre nivåer av gensvar (agerande) för kyrkor

2.3  Fyra steg i bemötandet av våld i nära relationer

2.4 Hur man upptäcker misshandel - 
flödesschema

2.5  Vad man ska och inte ska göra i bemötandet 
av våldsutsatta och våldsutövare

2.1 inspirera till förändring

Vad kan kyrkan göra?
Kristendom är den största världsreligionen, med en tredjedel 
av världens befolkning som kristna.31 Församlingen är kallad 
till att tjäna samhället och sprida Jesu kärlek. Vi ska inte 
underskatta det inflytande och ansvar vi har som salt och ljus 
och i förvandling av samhällen. Församlingar är ofta naturliga 
platser för människor att vända sig till i krissituationer. Vi kan 
antingen vara en del av problemet eller en del av lösningen.

Tyvärr, som vi har hört från överlevare32, är ofta kvinnor med 
en kristen övertygelse hindrade från att tala ut om våld 
i nära relationer i sina församlingsgemenskaper. De kan 
vara motvilliga (och ibland avrådda) att närma sig sekulära 
organisationer som ofta inte förstår den kristna synen på  
relationer, och samtidigt känner de inte att de kan närma 
sig den egna församlingen. Detta kan bero på tystnaden, 
skammen och stigman som kopplas till deras situation 
eller på grund av att den våldsamma partnern är en del av 
ledarskapet eller församlingsgemenskapen. 

Vad kristna överlevare vill att du ska veta 
Restored frågade överlevare av misshandel vad de vill att 
kyrkobesökare ska veta. Grafiken till höger illustrerar de 
exempel som sades. .

Till följd av dessa kommentarer, hur kan vi agera? Att 
utforska tre nivåer och de fyra stegen är en bra början.

Vad 
kristna
överlevare
vill att du
ska veta   33

”Acceptera att våld i hemmet händer, 
oavsett om du är kristen eller inte. O�er 
behöver möjligheten att tala ut och bli 
hörda, och inte dömda.”

”Acceptera att våld i 
nära relationer händer, 
oavsett om du är kris-
ten eller inte. Våldsut-
satta behöver möjlighe-
ten att tala ut och bli 
hörda, inte dömda.”

”Vi behöver 
positiva 
exempel på 
hur tystnaden 
har brutits 
genom predi-
kan.”

”Ibland vet man 
inte vad som är 
normalt och inte 
– det är bra att 
ha en plats där 
man får prata.”

”Jag skulle vilja bli 
trodd. Jag skulle 
vilja ha rätt hjälp 
från min pastor.”

”Jag önskar att människor – min familj 
och de i kyrkan – hade lyssnat på mig. 
Kyrkan behöver ha en bättre förståelse 
så att de kan stötta en. De behöver lyssna 
och förstå. Inte ge ursäkter. Våld är inte 
ett normalt äktenskapsproblem.”

”Jag önskar att någon 
hade följt mig, varit en 
mentor eller visat mig var 
jag kunde få hjälp. Man 
behöver en nyckelperson i 
kyrkan som lyssnar på en 
och bryr sig om vad man 
går igenom. Jag hade 
inget stöd alls och blev till 
slut tvungen att lämna 
kyrkan.”

”Vår kyrka vill inte bli involve-
rad. Faktum är att jag blev utsatt 
för våld på nytt när jag blev 
tillsagd att lämna lovsångstea-
met medan han hade kvar sin 
roll som kassör!”
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Vad 
kristna
överlevare
vill att du
ska veta   33

”Acceptera att våld i hemmet händer, 
oavsett om du är kristen eller inte. O�er 
behöver möjligheten att tala ut och bli 
hörda, och inte dömda.”

”Acceptera att våld i 
nära relationer händer, 
oavsett om du är kris-
ten eller inte. Våldsut-
satta behöver möjlighe-
ten att tala ut och bli 
hörda, inte dömda.”

”Vi behöver 
positiva 
exempel på 
hur tystnaden 
har brutits 
genom predi-
kan.”

”Ibland vet man 
inte vad som är 
normalt och inte 
– det är bra att 
ha en plats där 
man får prata.”

”Jag skulle vilja bli 
trodd. Jag skulle 
vilja ha rätt hjälp 
från min pastor.”

”Jag önskar att människor – min familj 
och de i kyrkan – hade lyssnat på mig. 
Kyrkan behöver ha en bättre förståelse 
så att de kan stötta en. De behöver lyssna 
och förstå. Inte ge ursäkter. Våld är inte 
ett normalt äktenskapsproblem.”

”Jag önskar att någon 
hade följt mig, varit en 
mentor eller visat mig var 
jag kunde få hjälp. Man 
behöver en nyckelperson i 
kyrkan som lyssnar på en 
och bryr sig om vad man 
går igenom. Jag hade 
inget stöd alls och blev till 
slut tvungen att lämna 
kyrkan.”

”Vår kyrka vill inte bli involve-
rad. Faktum är att jag blev utsatt 
för våld på nytt när jag blev 
tillsagd att lämna lovsångstea-
met medan han hade kvar sin 
roll som kassör!”

31.  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsreligion

32. Restoreds arbete med kristna överlevare informerar om det arbete som görs.

33. Tack till kvinnor vi träffade på Christian survivors event, March 2014.

Del 2: 
Hur kan kyrkan agera?
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Nivå 1: Var medveten
Det här är det första steget, och genom att man använder 
det här materialets resurser så har man tagit det steget!

a.  Tro på det! För många församlingsmedlemmar är 
våld i nära relationer ett tabubelagt ämne: ”Det 
händer inte här, och vi tycker inte om att prata 
om det.” Ändå känner församlingsmedlemmar 
våldsutsatta, eller är utsatta själva. Därför är det 
väsentligt att detta ämne regelbundet tas upp på 
agendan i församlingen. 

b.  Använd predikan och undervisning till att göra 
det tydligt att våld i nära relationer är fel och 
emot Guds plan för våra liv. Visa på ett liv som är 
likt Kristus. 

c.  Be för de utsatta (våldsutsatta och våldsutövare) 
och för det arbete som Restored och andra gör 
inom det här området.

d.  Inför ”Policy för kyrkan” och sätt upp den. 
Genom att komma överens om att visa upp den 
kan lokala församlingar offentligt ta ställning 
och börja kommunicera att våld i nära relationer 
är oacceptabelt och oförenligt med ett kristet liv. 
Vänligen se bilagan. 

e.  Häng upp affischer, broschyrer och kort som 
ger information om tillgänglig lokal hjälp. 

Placera kontaktuppgifter på kort och affischer 
på toaletter. Kom ihåg att det är viktigt att 
informationen är diskret tillgänglig.

f.  Ha böcker om våld i nära relationer tillgängliga i 
bokställ eller församlingsbiblioteket. Restoreds 
hemsida har några exempel.

Nivå 2: engagera
Det andra steget innebär att församlingen blir en trygg 
plats genom ett genomtänkt agerande av församlingen 
och ledarskapet. 

a.  Gå djupare. Reflektera personligen över dina 
egna inställningar och övertygelser om våld i 
nära relationer. Fundera över om något behöver 
ändras. Använd guiden till teologisk reflektion 
som finns inkluderad i Del 3 i det här materialet. 
Studera, läs bloggar och böcker och använd 
resurser på nätet (se Restoreds hemsida) för att 
öka din förståelse.

b.  Utbilda din församling med hjälp av lokal 
expertis. Bjud in Restored eller din lokala 
kvinnojour för att hålla presentation och/eller 
utbildning.

c.  Planera en dag per år där din församling kan 
fokusera på att utveckla medvetenhet om våld 
i nära relationer. 25:e november är erkänd som 
en internationell dag för att utrota våld mot 
kvinnor. Publicerat material kan hämtas från UN 
Women.34

d.  Se över riktlinjer. Har ni några säkerhetsrutiner? 
Kontrollera om de nämner våld i nära relationer 
och lägg till det nationella hjälpnumret och 
andra resurser.

e.  Inkludera diskussion om våld i nära relationer i 
ex. äktenskaps- och relationskurser.

Äktenskapsförberedande kurs – berör den 
problem som konflikter, makt, kontroll och 
misshandel? 
Ungdomsgrupp – pratar ni om hälsosamma och 
icke hälsosamma relationer? 
Barn i grundskoleåldern – funderar ni på vad 
en bra vän är? Kolla Restoreds resurser på 
hemsidan.

34.  UN Women: http://www.unwomen.org.

2.2 Tre nivåer av agerande för församlingar
Att kunna bemöta ett komplicerat problem tar tid, 
förståelse och en kallelse till förändring. Alla församlingar 
kommer inte ha möjligheten att ge stöd till de utsatta, 
men vi tror att alla församlingar åtminstone bör vara 
medvetna om att 1 av 4 kvinnor är utsatta för det här 
problemet. Vi anser att det finns tre nivåer av agerande för 
församlingar att ha i åtanke (se självskattningsverktyget för 
kyrkan i slutet av det här häftet):

1 2 3
medveten Engagera Stötta

Var
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f.  Skapa en plats för diskussion (eller en kurs) 
specifikt ämnat för män om vad det betyder att 
vara en man och en Jesu lärjunge. Bjud in dem till 
en First Man Standing-kampanj:

Restoreds kampanj First Man Standing 

uppmanar män att: ’Respektera alla 

kvinnor, utmana andra män att gå med 

i kampen mot våld mot kvinnor’.

First Man Standing är en möjlighet för män överallt 
att vara den första i sin familj, klubb, församling eller 
arbetsplats att ställa sig upp och tala om ett slut på våld 
mot kvinnor. Vissa former av maskulinitet förespråkar makt 
och uppmuntrar män att kontrollera dem som finns i deras 
liv, framförallt kvinnor. Vi föreslår tre steg för män att följa 
för att göra skillnad:

1.  Respektera alla kvinnor överallt och visa kärlek 
och stöd för kvinnor och barn i din familj.

2.  Utmana andra män genom att prata med sina 
vänner och kollegor om att sätta stopp för våld 
och negativa attityder mot kvinnor. 

3.  Skriv under på White Ribbon pledge35 för att lova 
att aldrig utöva, tolerera eller hålla tyst om våld 
mot kvinnor.

35.  http://eige.europa.eu/gender-based-violence/white-ribbon

36. Fritt översatt från Christian survivor, March 2014 event, via email. 

Nivå 3: stötta
Församlingen vill ge ett holistiskt stöd för överlevare 
och/eller våldsutövare i samarbete med lokala 
organisationer. 

Det sista steget är ett stort steg, som involverar 
församlingens avsiktliga prioritering att stötta 
våldsutsatta och/eller våldsutövare. Man bearbetar 
avslöjandet med ett helhetsperspektiv och erbjudande 
om lämpligt stöd på ett professionellt sätt. Det gör 
man genom att erbjuda service av hög kvalitet på ett 
kärleksfullt, inkluderande och icke-dömande sätt. För att 
göra detta måste församlingar vara tydliga i sin roll och 
sitt ansvarsområde (samtidigt vara medvetna om sina 
begränsningar), och arbeta inom ramen av god praxis. Det 
är också bra att samarbeta med lokala samarbetspartners 
och att ha effektiva vägar för remittering till olika instanser. 
Specialistutbildning måste förskaffas regelbundet och 
medarbetare måste få stöd av bra professionell tillsyn.

VARNING: Om dessa åtgärder inte implementeras kan det 
göra mer skada än nytta. Som ett resultat av den skada 
församlingsledare har åsamkat, har överlevare varnat en 
del församlingar att inte bli involverade förrän de har 
möjlighet att agera på ett sätt som innebär säkerhet 
för kvinnor och deras barn.

”Ärligt talat, för 
stunden skulle jag 
avråda kyrkan från att 
involvera sig i att hjälpa 
kvinnor som offer för 
våld i nära relationer, 
till dess man har 
nödvändig kunskap.” 36

FIRST MAN STANDING

Del 2: 
Hur kan kyrkan agera?
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Partnerskap med lokala tjänsteleverantörer.
Av flera anledningar finns det ofta, historiskt sett, en 
misstro mellan församlingar och sekulära organisationer. 
Församlingar behöver avsiktligen övervinna detta och 
arbeta för ett samarbete med professionella och sekulära 
organisationer. Många lokala tjänsteleverantörer lider brist 
på statligt finansiering och resurser. Församlingar kan ofta 
vara en välsignelse för dessa organisationer och de kvinnor 
och barn som stöds av dem. Om detta steg tas, måste 
församlingar:

■ Vara medvetna om att våld i nära relationer är ett 
specialistområde inom rådgivning och därför bör 
hänvisa våldsutsatta till relevanta organisationer, 
och stötta dem i sökandet efter hjälp.

■ Försäkra sig om att det finns godkända och 
tillgängliga riktlinjer för våld i nära relationer 
i församlingen och som täcker skyddandet av 
kvinnor och barn.

■  Engagera sig i lokala organisationer. Fundera 
på ekonomiskt stöd till någon relevant 
organisation, eller utveckla en projektplan 
för att förse med nödpaket innehållande 
toalettartiklar eller små väskor med leksaker till 
barn som befinner sig på flykt.

■ Bygg relationer med lokala tjänsteleverantörer 
baserade på tillit och förståelse.

”Det handlar om att se till att kvinnor förstår vad deras 
alternativ är, så att vi inte säger åt dem vad de ska göra. 
Det handlar om att berätta för dem vilka alternativen är 
så att de kan ta egna beslut. Jag anser att det är viktigt 
eftersom de har varit kontrollerade, så det är inte upp till 
oss att ta över den kontrollen.”37

Våld i nära relationer är allas problem
Ring 11414 eller 112 i Sverige om barn är närvarande 
eller om du bevittnar en händelse eller hör något som 
bekymrar dig, även om du är osäker. 

Om du befinner dig utomlands, gå in på                              
www.hotpeachpages.net för en lokal 
nationell tjänsteleverantör.

37.  Fritt översatt: Coy, M. and Kelly, L. (2011) Islands in the stream: An evaluation of four London 
independent domestic violence advocacy schemes, p36.

Identi�era Gensvara Hänvisa Skriv ner

Att våld faktiskt 
sker i kristna 
relationer 

Tecken på makt 
och kontroll i 
en relation

”Jag tror dig” 
är ett hjälpsamt 
första gensvar

Inom dina 
begränsningar 
och ett skyddande 
ramverk (fram-
förallt om barn 
är involverade) 

Till nationella 
hjälplinjen 
020-505050

Till lokala profes-
sionella -  gå dit 
med henne 
om du kan 

Datum, tid och 
citat av vad 
som har sagts 

Dina handlingar 
och orosmoment 
du har och förvara 
anteckningarna på 
ett säkert ställe 

2.3 4 steg i bemötandet av våld i nära relationer
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En kvinna berättar om misshandel

Finns det barn inblandade?

Finns det omedelbar fara? Känner den våldsutsatta sig 
som att hon är i omedelbar fara?

Har den våldsutsatta önskat att
agera ytterligare?

INGET AGERANDE?
Du har använt din tid väl. Den våldsutsatta vet att hon kan vända 
sig till dig när hon behöver mer hjälp. Hon har blivit trodd och vet 
att det inte är hennes fel.

Du kan erbjuda andra tillfällen att mötas och prata.

Du kan inte tvinga en våldsutsatt att agera. Det bästa du kan 
göra är att lyssna och ge information.
Be om tillåtelse att får skriva ner det du hört, genom att så långt 
det är möjligt använda den våldsutsattas egna ord, ditt eget 
eventuella agerande och din oro.

Du kanske vill diskutera din oro med någon yrkeskunnig i ämnet. 
Om det är så, behåll kon�densen och lägg till det i den rapport 
du skrivit.

RESPEKTERA OCH LYSSNA
Tro på den våldsutsatta.

Be inte om bevis på våldet.

Försäkra den våldsutsatta om att det inte är hennes fel.

Försäkra att kon�dentialiteten kommer att hållas men förklara dess gränser.

Försäkra den våldsutsatta om din omsorg och ditt intresse.

Var ärlig och tydlig med din förmåga att hjälpa.

Var medveten om att ett ingripande kan öka risknivån 
för den våldsutsatta och de eventuella barnen som är involverade.

Följ det som den våldsutsatta vill, inte vad du tror att hon behöver. 
Tänk på det omedelbara tids/plats begränsingarna.

SÄKERHETEN FÖRST

Skissa på tillgängliga realistiska möjligheter, ex polisen, 
 kvinnojouren, familjerätten.

Ge rätt information, broschyrer och kontaktnummer 
(se sidan 34)

Uppmuntra den våldsutsatta att göra en anmälan, eller gör det 
åt henne med hennes tillåtelse.
Med den våldsutsattas tillåtelse, dokumentera händelsen och 
håll det  kon�dentiellt.

Agera

Diskutera oron med någon som är kunnig i ämnet.

Betona de e�ekter våld i nära relationer har på barn, till  
 exempel fysisk fara, känslomässig fara.

FÖLJ SOCIALTJÄNSTENS RIKTLINJER
OM BARN SOM FAR ILLA

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

2.4 flödes-
schema
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2.5 VAD MAN SKA OcH INTE SKA GÖRA I MÖTET MED VÅLDSuTSATTA

VAD MAN SKA GÖRA I BEMÖTANDE AV 
VÅLDSuTSATTA

1.   Hitta en säker plats där ni kan prata.
2.   Ha en tredje person närvarande – om detta är 

okej för kvinnan. 
3.   Ge tid för personen att prata.
4.   Lyssna på vad hon har att säga – och ta det på 

allvar.
5.   Tro på henne. Hennes beskrivning av 

misshandeln är antagligen bara ”toppen av 
isberget”.

6.   Prioritera genast hennes säkerhet (och 
säkerheten för eventuella barn som är 
involverade).

7.   Hjälp henne att ta egna beslut. 
8.   Stötta och respektera hennes beslut. Även 

om hon till en början väljer att gå tillbaka till 
våldsutövaren, så är det hennes beslut. Hon har 
den bästa information om hur hon ska överleva. 
Däremot om det finns barn inblandade, måste 
deras säkerhet komma först och då hävs detta 
beslut.

9.   Ge henne information om relevanta 
organisationer och, om lämpligt, erbjud henne 
att kontakta dem å hennes vägnar och gör det i 
hennes närvaro, eller erbjud en trygg och privat 
plats där hon kan kontakta relevant organisation. 

10.  Använd expertisen hos dem som är utbildade i 
ämnet.

11.  Försäkra henne att det inte är hennes fel, att hon 
inte förtjänar att bli behandlad på detta sätt och 
att det här inte är Guds vilja för henne.

12.  Låt henne få veta att det våldsutövaren har gjort 
är fel och att det är fullständigt oacceptabelt.

13.  Ha tålamod med henne.
14.  Skydda konfidensen. Ha all information på en 

säker plats och fundera om informationen ska 
vara lösenordsskyddad.

VAD MAN INTE SKA GÖRA VID BEMÖTANDE AV 
VÅLDSuTSATTA

1.  Döm inte henne för det hon berättar för dig.
2.  Ge inga orealistiska löften.
3.  Föreslå inte att hon ska ”försöka igen”. Det är 

bevisat att våldsutsatta har upplevt flera fall av 
misshandel innan de ens söker hjälp.

4.  Förminska aldrig allvaret av hennes erfarenhet 
eller den fara hon är i.

5.  Agera inte med misstro, avsky eller ilska på det 
hon berättar. Var heller inte passiv.

6.  Fråga inte henne varför inte hon agerade på ett 
speciellt sätt.

7.  Ge henne aldrig skulden för hans våld.
8.  Agera inte å personens vägnar utan hennes 

tillåtelse eller vetskap (förutom när det är barn 
inblandade).

9.  Förvänta dig inte att hon tar snabba beslut.
10. Ta inga beslut åt henne. Säg heller inte åt henne 

vad hon ska göra.
11. Rekommendera inte par terapi/

familjerådgivning/äktenskapskurser/
hälsosamma relationer kurser. Dessa kommer 
inte att hjälpa i situationer där det finns våld i 
nära relationer.

12. Uppmuntra inte henne att förlåta honom och att 
ta tillbaka honom.

13. Skicka inte hem henne med en bön/direktiv om 
att underordna sig mannen/ta med honom till 
kyrkan/vara en bättre kristen fru.

14. Håll dig borta från att kontakta personen i hennes 
hem, om ni inte har kommit överens om det.

15. Ta inte kontakt med mannen för att höra hans 
sida av berättelsen, då det kommer att utsätta 
henne för fara.

16. Ge ingen information om henne, eller var hon 
finns till våldsutövaren eller andra som skulle 
kunna ge informationen vidare till denne.

17. Diskutera inte situationen med ledare i kyrkan 
som oavsiktligt kan föra informationen vidare till 
våldsutövaren.

18. Uppmuntra inte hennes beroende av dig eller bli 
känslomässigt involverad i henne. Det här kan 
bli problematiskt och det kan se ut som att du är 
svaret på hennes problem. 
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2.6 VAD MAN SKA OcH INTE SKA GÖRA VID BEMÖTANDE AV VÅLDSuTÖVARE

VAD MAN INTE SKA GÖRA I BEMÖTANDET AV 
VÅLDSuTÖVARE

1.  Gå aldrig till honom för att bekräfta den 
våldsutsattes berättelse.

2.  Håll dig borta från att träffa honom ensam eller 
privat.

3.  Gå aldrig fram till honom och berätta att du 
känner till hans våldsamma beteende. Om 
han ska konfonteras så bör det göras av en 
professionell person och det måste vara:

   a. med den våldsutsattas tillåtelse
   b. med hennes vetskap om planen att prata med  

  honom
  c. med visshet om att den våldsutsatta är i 

säkerhet och inte i våldsutövarens närhet
4.  Tillåt inte honom att använda sig av religiösa 

ursäkter för sitt beteende.
5.  Rekommendera inte par terapi för honom och 

hans partner om du vet att det finns våld i 
relationen.

6.  Ge aldrig någon information om partnern eller 
var hon befinner sig, om hon har lämnat honom.

7.  Bli inte lurad av hans förminskande av våldet, 
nekande till att han var våldsam eller ljugande 
om våldet.

8.  Acceptera aldrig att han skyller på den 
våldsutsatta eller något eller någon annan.

9.  Bli inte lurad av hans ”omvändelse”. Om den är 
äkta, så är det fantastiskt när han ska gå framåt 
och ta ansvar. Om den inte är äkta så är det ännu 
ett sätt att manipulera dig och systemet och 
han behåller kontrollen över processen för att 
undvika att vara ansvarig.

10. Förespråka inte våldsutövaren att undvika lagens 
konsekvenser gällande hans våldsutövande.

11. Håll dig borta från att vara ett karaktärsvittne i 
rättsliga processen.

12. Förlåt inte våldsutövaren snabbt och enkelt.
13. Förvirra inte hans skuld, sorg och ånger med äkta 

bättring.
14. Skicka aldrig hem honom med bara en bön.

VAD MAN SKA GÖRA I BEMÖTANDET AV 
VÅLDSuTÖVARE

1.  Den våldsutsattas (och eventuella barns) 
säkerhet måste vara av högsta prioritet.

2.  Om det är lämpligt att träffas så träffa honom på 
en offentlig plats eller i kyrkan där det finns flera 
människor i närheten.

3.  När du inte är med honom, be för honom. Be Gud 
hjälpa honom att sluta vara våldsam, att han ska 
förändra sitt beteende och hitta ett nytt sätt att leva.

4.  Förstå att bara han är ansvarig för sitt beteende 
och att vara våldsam är ett VAL.

5.  Var säker på att allt du gör är med fokus på den 
våldsutsatta och att du inte glömmer det våld 
han begått. Var extra vaksam om han börjar 
hävda att han också är utsatt för våld. Det kan 
användas som en taktik i kontrollutövande.

6.  Om han fortfarande finns i relationen, prata 
då bara om våldsutövandet och om han har 
blivit arresterad, eller om hans beteende har 
uppmärksammats av utomstående auktoriteter.

7.  Om han inte längre finns i relationen, prata då 
bara med honom om hans partner är på ett säkert 
ställe och våldsutövaren inte kan trakassera 
henne (antingen personligen eller elektroniskt 
via sms etc.), och hans partner har gett dig 
tillstånd att prata med honom om våldet.

8.  Fortsätt vara medveten om den fara han kan 
vara för dig, för andra och speciellt för den 
våldsutsatta, hennes barn och övrig familj.

9.  Undersök behandlingsprogram som kan hjälpa 
honom att förändra sitt beteende. 

10. Hitta vägar att samarbeta med polisen, 
skyddstillsyn och andra myndigheter för att hålla 
honom ansvarig.

11. Adressera eventuella religiösa rationaliseringar 
han kanske har. Svara på eventuella frågor.

12. Benämn våldet som hans problem, inte hennes. 
Berätta att det bara är han som kan stoppa våldet 
och att du är villig att hjälpa eller att hitta någon 
annan som kan hjälpa. 

13. Ta på allvar eventuella hot om mord han tänker 
begå. Informera polisen och om det gäller offret, 
hennes barn eller familj, informera dem också.

14. Dela eventuell oro du känner med professionella.
15. Kom ihåg att våld i nära relationer alltid är 

våldsutövarens ansvar.

Del 2: 
Hur kan kyrkan agera?
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Andra steg du kan ta:

■ Se till att kyrkan har säkerhetsrutiner på plats.

■  Se till att det finns en medvetenhet om våld i 
nära relationer och dess påverkan på barn bland 
de som arbetar med barn. Se till att det finns en 
bra policy när det gäller barnens säkerhet och 
att församlingsledare och medlemmar tränas i 
säkerhetsrutinerna kring den här frågan.

slutsats
Vi kan alla vara en del i att inspirera till en 
kulturförändring när det gäller våld i nära relationer. 
Kyrkan har en viktig roll att spela i det här. Det är viktigt 
att kyrkor gensvarar i det här ämnet. Att bli medveten om 
frågan är första steget, men att gensvara på ett tryggt och 
hälsosamt sätt är vägen framåt. 

Var medveten om begränsningarna. Vi har alla våra 
begränsningar, och att inte ta hänsyn till dem eller att inte 
arbeta med dem i åtanke kommer att skada mer än göra 
nytta. Målet är att förse en ”trygg” plats för dem som är 
utsatta och hänvisa dem till rätta professionella instanser.

Vilken nivå ni än siktar på som kyrka, så är det bra att 
veta att tillfrisknande är en lång process. Det kräver en 
överlåtelse över lång tid för att kunna ge stöd.

“Min tro var väldigt 
viktig för mig även när 
kyrkan svek mig. Jag 
visste att Jesus ville att 
jag skulle vara lycklig. 
Han ville inte att jag 
skulle vara bitter. Alla 
de namn min man 
kallade mig var inte 
sanna. Gud såg på 
mig på ett annat sätt, 
och det var min sanna 
identitet.” 38

38. Fritt översatt från Christian survivor’s comments  at March 2014 event.



Part 3: 
Reflections On Theology

www.restoredrelationships.org 29

del 3: reflektioner över teologi

Den här delen av materialet fokuserar på: 
3.1 Introduktion 

3.2 Makt och relationer

3.3 Reflektion över åtta nyckelverser

3.1 introduktion
Våld i nära relationer är ofta svåra saker att diskutera för 
de utmanar vår tro, värderingar, attityder och beteenden. 
Med det sagt, för att få ett slut på våld i nära relationer så 
är det livsviktigt att vi som kristna tar tid och samlar mod 
till att utmana oss själva och andra runtomkring oss. Vi 
måste:

■ Lyssna till Guds röst och vishet

■ Vara öppna för förändring

■ Vara öppna för att ändra våra attityder, åsikter  
och beteenden

■ Agera utifrån kärlek och inte av rädsla

■ Notera att det krävs mod att förändras

■ Förstå att det krävs mod att utmana vänner, 
familj och kollegor

Precis som vi har reflekterat i det här materialet så vill vi 
att kyrkan är en plats för stöd och tillflykt. Men för många 
är bristen på kunskap ett stort hinder, speciellt när det 
kommer till läsning och tolkning av bibelns syn i ämnet. 
Grunderna för att förstå bibelns undervisning om dessa 
saker är följande:

■  Det är viktigt att erkänna den gudomliga 
auktoriteten i Guds ord. ”Hela Skriften är 
utandad av Gud och nyttig till undervisning, 
tillrättavisning, upprättelse och fostran i 
rättfärdighet” (2 Tim 3:16). 

■  Guds ord i bibeln måste förstås i relation till hans 
ord som blev kött, Jesus. ”I begynnelsen var 
Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” 
(Joh. 1:1).

■  Allt det här måste förstås i kärlekens kontext. ”Så 
består nu tro, hopp och kärlek,  dessa tre, och 
störst av dem är kärleken.” (1 Kor 13.13).

■ Hur lite eller mycket vi än gör så kommer det att 
krävas räkenskap av oss. ”Alltså ska var och en av 
oss avlägga räkenskap inför Gud.”(Rom. 14:12).

Med tanke på detta så ska vi börja med något 
grundläggande, vår  IDENTITET. 

Vem är du?
Som skapad till Guds avbild så är du underbart skapad, 
vackert gjord, älskad, ärad, upprättad, förlåten, fantastisk, 
värd att dö för, unik, arvinge, del av en familj, värd mycket, 
legitim, Guds konstverk, i direkt kommunikation med Gud 
själv. Du har direkt tillgång till kungars Kung och du är 
mäktig. Du är älskad precis som du är.

När vi inte ser oss själva som Gud gör så kan vi få problem 
med vår identitet. Vi kan i vissa fall få en identitetskris. Den 
kan få flera av oss att försöka greppa efter mening och 
betydelse utanför vår identitet i Kristus. Vi kommer på oss 
själva att influeras av världens system istället för Guds.

Del 3: 
Reflektioner över teologi
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3.2 makt och relationer
Att sträva efter betydelse är ingen isolerad händelse.  När 
vi känner oss maktlösa och betydelselösa så försöker 
vi ofta sträva efter att ha makt över andra, rikedom, 
tillgångar, beröm etc. Missbruk av makt i våra intima 
relationer skapar en kontext där våld får frodas. Därför, när 
man hamnar i en identitetskris (när vi inte ser vem vi är i 
Gud), så påverkar vår kris dem runtomkring oss.

Låt oss ta några minuter och reflektera över några av 
följande verser. Kan de få oss att se hur viktigt det är att 
identifiera vårt maktmissbruk i våra relationer?

■ Gud är kärlek (1 Joh. 4:8) och kristna har fått 
befallningen att älska varandra (Joh.15:12).

■ Varje person är skapad till Guds avbild och har 
ett värde (1 Mos. 1:27).

■  Gud skipar rättvisa för de förtryckta (Ps 146:7).

■ Själva essensen i kristendomen är uppoffrande 
kärlek och tjänande, inte makt och dominans 
(Matt. 20:16).

■ Bibeln säger åt oss att män ska älska sina fruar 
och lägga ner sina liv för dem (Ef. 5:25).

■  Vår enhet i Kristus betonas – det finns ingen 
skillnad mellan man och kvinna i Guds rike      
(Gal 3:28).

■ Kristna anbefalls att göra gott mot alla 
människor (Gal.6:10).

■ Kärleksfulla relationer i familjen och samhället är 
kärnan i kristendomen (Joh.13:34-35). 

Jesus exempel

■ Jesus varnade sina efterföljare för att söka eller 
missbruka makt (Matt.20:25-28).

■  Ett av Jesus syften var att befria de förtryckta 
(Luk.4:18).

■ Jesus kom med helande och upprättelse         
(Matt 12:15).

■ Jesus respekterade och bemyndigade kvinnor 
(ex. Luk.13:10-13).

Att följa Jesus innebär att betjäna andra med kärlek, inte 
att manipulera och kontrollera dem. Han säger åt oss att 
”älska varandra” (Joh.13:34). Syftet med familjerelationer 
är att de ska reflektera Guds kärlek. Gud sörjer när ett hem 
blir en plats av fruktan, lidande och smärta. Hans önskan 
för dem som utsätts för våld i nära relationer - både 
våldsutsatta och våldsutövare – är helande och helhet. 
Gud är kärlek och kraften i kärleken är så mycket större 
än kärleken till makt. När vi har fått större förståelse hur vi 
felaktigt kan dra betydelse av maktmissbruk, så kan vi nu 
försöka titta på några begrepp och verser från bibeln och 
se hur de relaterar till makt och våra roller som gudsmän 
och gudskvinnor. 

3.3 reflektioner över åtta nyckelverser
Det finns inte så många verser i bibeln som relaterar till, 
än mindre fördömer, våld mot kvinnor. Berättelsen eller 
kontexten är mycket viktig när man tittar på specifika 
texter. Vi måste titta på och reflektera över bibelstycken 
som ofta citeras och används felaktigt i vissa kontexter för 
att rättfärdiggöra våld.

Ta tid till att reflektera över och diskutera dessa åtta 
nyckelverser och de saker som kommer fram.39

Vers 1: Underordnande
Ef. 5:22 – ”Ni hustrur, underordna er era män så som ni 
underordnar er Herren”.

Frågor: Vad tycker du den här versen säger? Betyder den 

39.  Andra bibelverser att reflektera över: Hur behandlar Jesus kvinnor i dessa verser: Luk 8:40-51; Joh 
4:1-42; Joh 8:1-11.
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att hustrun ska lyda mannen i allting? Ger det männen 
rätt att straffa eller misshandla sina fruar om de känner att 
de inte underordnar sig? Misshandlar Gud oss om vi inte 
underordnar oss honom?

Titta på den här versen i dess kontext. Läs versen innan     
Ef 5:21. Vad säger den oss?

Att underordna sig betyder inte att lyda. Det betyder att man 
frivilligt väljer att sätta sig själv under varandra. Det görs 
alltid i kärlek. Kan man kräva underordnande? Krävde Jesus, 
eller gav han människorna valmöjligheter?

Tankar: Underordnande är ett val. Det kan inte påtvingas, 
det måste väljas. Att man inte underordnar sig rättfärdigar 
inte våld.

Vers 2: Makt och överlägsenhet
Ef. 5:23 – ”En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom 
Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin 
kropp.”

Frågor: Betyder det här att mannen är huvudet och 
därför har han all makt och rätten att hävda den? Vad 
säger exemplet om Kristus som församlingens huvud 
om det ledarskap mannen ska visa? Betyder ”ledarskap” 
överlägsenhet eller betyder den ödmjukhet och 
nerläggande av makt i uppoffrande kärlek?

Tankar: Det ledarskap som Kristus visade var aldrig 
påtvingat – det var ett val. Det betydde också att han 
var villig att ge sitt liv för sin brud, församlingen. Versen i 
Efesierbrevet fortsätter: ”Ni män, älska era hustrur, så som 
Kristus har älskat församlingen.” (Ef 5:25). Hur ska männen 
visa detta i sina egna hem?

Vers 3: Skapelsen av kvinnan
1 Mos 2:18 – Herren Gud sade: ”Det är inte bra att 
mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, 
en som är hans like.”

Frågor: Betyder det här att kvinnor är sämre än män, 
eftersom man ser dem som skapelse nummer två och 
därmed är kvinnans roll underdånig? Tänk på ordet 
”hjälpare” (ezer) som här refererar till kvinnor men som i 
Gamla Testamentet refererar till Gud (ex 1 Sam 7:12,         
Ps 121:1-2). Är en läkare, som hjälper en patient, 
underdånig patienten?

Tankar: Tänk tanken om kvinnlig underdånighet i ljuset av 
allt som sagts – håller begreppet måttet fortfarande?

Vers 4: Svaghet och synd
1 Mos 3:6 – ”Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av 
och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav 
förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till 
sin man som var med henne, och han åt.”

Frågor: Eva tog frukten och gav en bit till sin man. Hur 
kan det här förstärka tanken som en del har att kvinnor är 
svagare och har lättare för att synda? 

Tänk på Rom 5:12-21 ”Därför är det så: Genom en enda 
människa kom synden in i världen, och genom synden 
döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom 
alla har syndat.”

Tankar: Man och kvinna var båda delaktiga i syndafallet, 
därför är Adam lika skyldig som Eva.

Vers 5: Råda över
1 Mosebok 3:16 – Till kvinnan sade han:…   “Till din man 
ska din åtrå vara, och han ska råda över dig.”

Frågor: Är det här en beskrivning på hur det är mellan 
män och kvinnor, eller är det en konsekvens av synden att 
en man ska råda över sin fru?

Tankar: Finns det några bevis i skapelseberättelsen som 
visar att män och kvinnor inte var jämlika före syndafallet? 
Hur förändrar Jesus försoningsoffer saker och ting?

Del 3: 
Reflektioner över teologi
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Vers 6: Att förstå förlåtelse
Matt 6:12 – ”Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter 
dem som står i skuld till oss.”

Frågor: Kan vi se att synden har konsekvenser och att 
förlåtelse inte tar bort konsekvenserna? Betyder det att 
när man förlåter någon så bortser 
man från vad de gjort och man 
upprätthåller samma relation med 
dem oavsett om de förändras eller 
inte? Borde kvinnor stanna kvar i en 
farlig situation och ta emot våld bara 
för att kunna förlåta sina partners?

Tankar: Förlåtelse är en process. 
Den ska inte förminska våldets 
konsekvenser och betyder inte att 
situationen ska fortgå som den 
alltid har gjort. Oavsett om en person förlåter eller inte 
så finns det konsekvenser för handlingar. Att inte hålla 
en våldsutövare ansvarig för sitt handlande kan försvåra 
ånger och därmed förhindra en förändring i attityder och 
beteenden. 

Vers 7: Våld som lidande
1 Petr 1:6 – ”Var därför glada, även om ni nu en liten tid 
måste utstå olika prövningar”

Frågor: Tycker du att en kvinna ska acceptera våld som 
”hennes kors” och att hennes lidande kommer bara att 
stärka hennes tro? Tror du att Gud vill att misshandlade 
kvinnor ska vara trygga och beskyddade, och att de inte 
ska utsätta sina liv för fara?

Tankar: Genom att stanna i en våldsam relation så riskerar 
kvinnan att bli mördad. Jesus möte med den samariska 
kvinnan visar på hans medlidande för de marginaliserade 
och kränkta. Det här är dessutom ett exempel på hur 
Skriften kan missbrukas och användas på ett fel sätt för att 
hålla kvar kvinnan i en våldsam situation. Det här stycket 
skrevs inte med tanke på våld i nära relationer, än mindre 
för att ha överseende med det. 

Vers 8: Äktenskap och skilsmässa
Matt 5:32 – ”Jag säger er: Den som skiljer sig från sin 
hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att 
äktenskapsbrott begås med henne.”

Frågor: Är äktenskap ett kontrakt eller ett förbund? Hur 
uppfattar du det här? Skilsmässa innebär ett brytande av 
förbundet. Om en man våldför sig på en kvinna och hon 

sen lämnar honom för att skydda sig själv, är hon ansvarig 
för att förbundet bryts? Är det inte han som är ansvarig 
för brytande av förbundet genom att han våldför sig på 
henne?

Tankar: Om hans fru väljer att begära skilsmässa, så 
offentliggör hon hans brytande av 
förbundet, inte att hon går emot vad 
Bibeln undervisar. 

” låt er förvandlas genom förnyelsen 
av ert sinne.” (Rom 12:2)

Gud är kärlek och han ger oss friheten 
att ha en kärleksfull relation med 
honom. Vi kan välja att visa vår kärlek 
till honom och reflektera hans kärlek 
till oss genom att ha kärleksfulla och 

hälsosamma relationer. Likväl som Gud aldrig förödmjukar 
eller förminskar oss, så ska också en man som älskar sin 
partner behandla henne med respekt. 

Hur behandlar Jesus kvinnor i följande bibelverser?

Luk 8:40–53

Joh 4:1–42

Joh 8:1–11

Du kommer att märka att Jesus alltid behandlar kvinnor 
med värdighet och respekt.

slutsats
Vi tror att: 

■ Allt våld mot kvinnor är fel och måste få ett slut

■ Bibeln kan inte användas till att rättfärdiggöra 
våld

■ Kyrkan har ansvar och kan vara en del av lösningen

■  Män och kvinnor kan arbeta tillsammans för att 
få slut på våldet

■ Nu är det dags att agera… kom och var med!
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vår vision
Kristna, stå upp och agera. Vi ska inte 

längre vara tysta. Vi ska inte längre 

blunda. Vi ska inte längre rättfärdiggöra 

våld mot kvinnor genom våra tankar och 

bibeln. Vi ska inte längre tro att det inte 

är vårt ansvar. Vi, som en global kyrka 

och som kristna, måste stå upp och säga 

att det här är vårt ansvar, det här är vår 

församling. All slags våld mot kvinnor är 

fel och måste få ett slut. 

Vill du följa med på den här resan?

”När vi nu har 

en så stor sky av 

vittnen omkring 

oss, låt oss då 

lägga bort allt som 

tynger och särskilt 

synden som 

snärjer oss så hårt, 

och löpa uthålligt 

i det lopp som vi 

har framför oss.” 
 — Hebr 12:1

Del 3: 
Reflektioner över teologi
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appendix

1: Användbara nummer

2: Policy för kyrkan

3: Kyrkans självaktningsverktyg

1: Viktiga nummer

Kvinnofridslinjen -  020-50 50 50

Terrafem jourtelefon (66 olika språk) - 020-52 10 10

Linnamottagningen; 

Jourtelefon för ungdomar: 020-40 70 40 (kostnadsfritt 
och anonymt)

Matildaverksamheten: erbjuder rådgivning, stöd 
och skydd till kvinnor med utländsk bakgrund.                    
Telefon 08-646 10 70

LOKALA ORGANISATIONER
Använd nedanstående lista för att fylla i information om lokala organisationer som finns i er närhet. En del av 
telefonnumren kan synas på personens telefonräkning. Förklara det för den som får rådet att söka hjälp.

Namn på organisationen   Syfte      Hemsida  Telefonnummer

https://www.roks.se/ - kvinnojourer och tjejjourer i 
Sverige 

http://unizon.se/ - kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Polisen 114 14 eller akut 112

Socialtjänsten – för rådgivning eller anmälan.

Socialjouren telefonlinje som är öppen dygnet runt

MIND självmordlinje – 90101

RFSL  brottsofferjour - 020 34 13 16 

Brottsofferjouren - 0200-21 20 19

BRIS - 116 111

Utväg/Kriscentrum för män, Utväg/Kriscentrum 
för kvinnor, Utväg/Kriscentrum för barn – Dessa 
verksamheter är kopplade till varje enskild kommun 
där stöd för våldsutsatthet och våldsutövning ges.
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Den här församlingen:
 1.   Förstår att våld i nära relationer handlar 

om övergrepp, fysiskt, sexuellt, psykiskt, 
andligt, känslomässigt, socialt eller 
ekonomiskt på en person i en intim, eller 
någon slags familjerelation.

 2.  Håller fast vid att våld i nära relationer, i 
alla dess olika former, är oacceptabelt och 
inte förenligt med den kristna tron och en 
kristen livsstil.

3.   Accepterar att våld i nära relationer är 
ett allvarligt problem som förekommer 
hos familjer som går till kyrkan liksom i 
familjer i samhället för övrigt.

4.   Åtar sig att lyssna på, stötta och ta hand 
om dem som är utsatta för våld i nära 
relationer. 

 5.   Kommer alltid att sätta säkerheten hos de kvinnor och barn som är utsatta 
för våld i nära relationer som första prioritet.

 6.  Kommer att arbeta tillsammans med lokala kvinnojourer för att lära sig av 
dem, stötta dem på lämpliga sätt samt att prata om deras arbete.

 7.  Tror på en Gud som älskar, förlåter, är rättvis och barmhärtig.

 8.   Kommer att undervisa om vad det betyder att vara man och kvinna, 
skapade jämlika till Guds avbild.

 9.  Kommer att ta sin del av att undervisa att våld i nära relation är synd.

10.   Kommer att försöka utse rådgivare som uppmuntrar till att riktlinjerna för 
god praxis används och att hålla kyrkan informerad om implementeringen 
och utvecklingen av dessa riktlinjer.

Kvinnofridslinjen – nationell stödtelefon 020-505050

KyRKANS POLIcy
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KyRKANS SjÄLVSKATTNINGSVERKTyG
Våld i nära relationer är ett område som kräver hänvisning till professionella.  Trots det så kan vi som kyrkor arbeta 
på att bli trygga platser där de som är utsatta för våld i nära relationer kan få stöd. Anta utmaningen att gå igenom denna 
SJÄLVSKATTNING för att er respons ska bli tryggare och effektivare. 

NIVÅ 1: VAR MEDVETEN
Minimum: Visa sin förståelse av våld i nära 
relationer i kyrklig kontext. Bevis för det 
skulle kunna vara:

Uppdaterad litteratur om våld i nära relationer 
finns synlig i kyrkan.

En affisch om ”Kyrkans Policy” och numret till 
Kvinnofridslinjen finns synlig i foajén och på 
toaletterna. 

Kyrkmaterialet ”Upprättade relationer” finns 
tillgängligt för personal och volontärer, 
hemsidan och resurser är skyltade och 
sociala media är registrerade för att ta emot 
uppdateringar.

NIVÅ 2: ENGAGERA
Visa sin överlåtelse till att hantera våld i 
nära relationer i kyrklig kontext/bredare 
sammanhang. Bevis för det kan vara: 

Våld i nära relationer utmanas i predikan, 
undervisning, hem grupper och bönegrupper 
till exempel söndagen närmast 25 november 
som är Internationella dagen mot våld mot 
kvinnor eller 8 mars som är Internationella 
kvinnodagen.

Tydlig anvisning om lokala professionella 
organisationer i kyrkobyggnaden samt i 
krismanualen. Nyckelpastorer och ledare ska 
kunna ge rätt stöd.

Fortsätter på nästa sida

Prioritet?
(1=hög, 
10=låg) Detaljer Leda

Sista 
datum

Prioritet?
(1=hög, 
10=låg) Detaljer Leda

Sista 
datum
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NIVÅ 2: ENGAGERA
Fortsättning från föregående sida

Utse en ”resursperson” som är ansvarig för 
att se till att alla resurser är uppdaterade och 
att leta efter lokala organisationer man kan 
referera till.

En person som är länken mellan kyrkan 
och en lokal kvinnojour och som ser till att 
den lokala kvinnojouren har de resurser de 
behöver (kläder, krispaket, utrustning) 

Våld i nära relationer finns med i krisplanen, 
förfarandena följs och granskas varje år. 
Möjlighet till regelbunden utbildning erbjuds.

NIVÅ 3: STÖTTA
Visa på en överlåtelse till att stötta 
våldsutsatta/överlevare och/eller vålds-
utövare. Bevis för det skulle kunna vara:

Hantera avslöjanden på rätt sätt (Identifiera, 
Gensvara, Hänvisa, Dokumentera); vara 
medveten om personliga begränsningar och 
kyrkans begränsningar.

Pastorsteamet/ledare är utbildade i att 
erbjuda meningsfult och tryggt stöd till 
kvinnor och barn och/eller våldsutövare 
ELLER att en ”Grupp för överlevare” startas 
och ges resurser. 

En utbildning om våld i nära relationer 
erbjuds regelbundet (frågor kring kön och 
makt utforskas).

Barn och ungdomsverksamheten, 
vigselsamtal, relationskurser har alla rätt 
information om våld i nära relationer och 
tydliga anvisningar till var man kan söka hjälp.

Prioritet?
(1=hög, 
10=låg) Detaljer Leda

Sista 
datum

Prioritet?
(1=hög, 
10=låg) Detaljer Leda

Sista 
datum
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Möjliggör Restoreds arbete genom att regelbundet 

ge ett bidrag här:

www.give.net/restored

Det här materialet är ett resultat av många människors arbete 

och engagemang, samt Guds trofasta kärlek och nåd.

Vi tackar speciellt den grupp av överlevare som har delat sina 

erfarenheter med oss och berättat vad de önskar se i kyrkan.

Vi är tacksamma för den expertis och professionella input vi fått av 

Anne Francis, Gilly Charkham, Helen Machin, Rev Richard Littledale och 

Dr Steve Holmes. 

Ett tack även till Josephine Wakeling, Vani Krishnaswamy och Mandy 

Marshall för deras uthållighet och hårda arbete.

Tack till Pat Craven för @FreedomProgramme. 

Det här materialet har producerats med stöd av och uppmuntran från 

Andrews Charitable Trust och Westhill Endowment


