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Första hjälpen är på väg!
Håll utkik i din brevlåda 1 juni! Då får du ett informationsblad 
späckat med vårdinformation, nyttiga telefonnummer,  
egenvårdstips, och annat som är bra att veta när du blir sjuk.
 
Hälsningar från din lokala hälso- och sjukvårdsnämnd

Hittills i år har över 20 alebor 
sökt hjälp på krismottag-
ningen för män, som ligger i 
Kungälv och svarar för båda 

kommunerna. 
Mottagningen vänder sig 

till män som behöver hjälp 
att komma vidare ur svå-

righeter som berör de nära 
relationerna. Det kan handla 
om konflikter inom familjen, 
svårigheter i föräldrarol-
len, separation eller otrohet. 
Ibland kan man behöva hjälp 
med att hantera sin aggressi-
vitet och när våld är inblan-
dat är det extra viktigt att 
snabbt få hjälp. På krismot-
tagningen för män står bar-
nens behov i fokus eftersom 
de kan ta särskilt stor skada 

av att bevittna våld. 
Familjerådgivaren Bo 

Jonsson är utbildad socio-
nom och har tidigare arbe-
tat inom kriminalvården. 
Han menar att det manliga 
idealet behöver ifrågasättas 
och diskuteras mer – var det 
kommer ifrån och vad det 
innebär.

– Medvetenheten om 
vilka ideal som skapas ska 
finnas redan i förskolan och 
även idrottsrörelsen måste ta 
ansvar för vilka signaler man 
sänder ut. 

Antivåldskurs
Till hösten startas en anti-
våldsgrupp på krismottag-
ningen för män.  I en grupp 
på 4-8 personer går man 
under 24 tillfällen igenom 
olika teman. Det kan till 
exempel handla om vad våld 
är, sexualitet, far- och barn-
relationer och maskulinitet. 

– Syftet är att man ska sluta 
använda våld och ta ansvar 
för sitt beteende. Tanken är 
att man ska kunna prata om 
våld på ett mer avspänt och 
icke fördömande sätt. Våld 
i nära relationer är inte en 
del av den accepterade man-
ligheten och ofta finns det 
därför inget nätverk för dessa 
personer.

Kursen kommer att hållas 
löpande från och med mitten 
på september och anmäl-

ningar tas emot redan nu.
När man arbetar med våld 

i nära relationer är det viktigt 
att inte ta någonting för givet 
och att behandla varje fall 
individuellt. 

– Det finns ofta en hete-
ronormativ ingång där man 
förutsätter att det är mannen 
som använder våld mot kvin-
nan, men i ett av tio fall är det 
precis tvärtom och det finns 
inget som säger att kvin-
norna är mindre våldsamma. 
Av de sammanlagt 55 män 
jag träffar nu är det två som 
själva blir slagna. Man måste 

också vara medveten om att 
våld även förekommer i sam-
könade relationer, säger Bo 
Jonsson.

Det tydliga barnperspek-
tivet man har på krismot-
tagningen i Kungälv grundar 
sig i att våld i hemmet kan 
skapa psykisk ohälsa efter-
som tryggheten försvinner.  
Därför är det extra viktigt 
att få hjälp i tid då barn är 
inblandade. 

– Hur stor skada barnet 
tar av att bevittna våld avgörs 
helt av hur man agerar 
efteråt. Man vet att många av 
de som slår själva har blivit 
utsatta för våld, eller bevitt-
nat det.

Som utomstående kan det 
vara svårt att upptäcka våld 
i en nära relation, men det 
finns några tecken att vara 
uppmärksam på. 

– Isolering är den van-
ligaste formen av psykiskt 
våld och det kan lätt misstol-
kas av utomstående som att 
man inte vill umgås. Det är 
vikigt att fortsätta bjuda ut 
personen och hälsa på, för 
det första slaget kommer ofta 
ganska sent när personen 
redan hunnit brytas ner. 

Hjälper män i kris
– Antivåldsgrupp ska minska våldet i nära relationer
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Bo Jonsson arbetar som familjerådgivare på krismottag-
ningen för män som svarar för Ale och Kungälv.

NATIONELL KARTLÄGGNING AV VÅLD I NÄRA RELATIONER

Den 26 april beslutade regeringen att 
ge Brottsförebyggande rådet (Brå) 
i uppdrag att genomföra en natio-
nell kartläggning av brott i nära rela-
tioner.

Bakgrunden är att våld i nära rela-
tioner är ett allvarligt samhällspro-
blem som orsakar stort mänskligt 
lidande. Varje år utsätts tiotusentals 
personer i Sverige för våld, hot och 
trakasserier av någon de har eller 
har haft en nära relation med. Många 
barn och unga är också berörda som 
vittnen till brotten.

För att kunna vidta ändamåls-
enliga åtgärder och för att kunna 
följa upp dessa behövs mer kunskap 
om utbredningen och om brottens 

karaktär. 
I Sverige anmäldes förra året 12 

000 misshandelsbrott mot kvinnor 
av en närstående gärningsperson 
som inträffade inomhus och ungefär 
2500 fall av grov kvinnofridskränk-
ning. Utöver detta anmäldes drygt 
3000 misshandelsbrott mot män 
inomhus av en närstående gärnings-
person. 

Eftersom merparten av dessa 
brott inte anmäls går inte statisti-
ken att använda för att undersöka 
utbredningen av dessa brott. Därför 
ska man nu genomföra en mer nog-
grann kartläggning som ska delredo-
visas den 31 oktober.

Källa: regeringen.se

Pensionärsträff
ALE

Tisdag 29 maj kl 13.30
i Bohus Servicehus

Stefan 
Ljungqvist

underhåller

Bengt
Göransson
medverkar

Tema: Kund eller medborgare

ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås

KUNGÄLV. När man talar om våld i nära relationer 
är det oftast ur offrens perspektiv. 

Bo Jonsson, familjerådgivare på krismottag-
ningen för män, arbetar istället med förövarna.

Han hjälper män som hamnat i någon form av 
kris och det kan bland annat handla om problem 
med aggressivitet. 


