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Våld i nära relationer - stödjande frågor 

 

Hur man kan ställa frågor om våld 

Många som utsätts för våld ser sig inte själva som våldsutsatta och tänker kanske 
inte på våldet som misshandel, övergrepp eller våldtäkt. När man ställer frågor om 
våld är det därför viktigt att använda konkreta ord, exempelvis slag och knuffar. 
Våga fråga! Var konkret! Finns det en misstanke om att brukaren lever i en 
relation där hen blir utsatt för någon form av våld, fråga rakt på sak. Undvik ordet 
misshandel. Använd ord som slag, knuffar, sparkar etc. Ställ frågor om kontroll, 
svartsjuka och begränsning. Det är viktigt att fånga upp det omgående. Går det 
några dagar hinner den brukaren rationalisera bort det hela.  

Inledande frågor 

• Jag och mina kollegor har märkt, hos andra personer som får stöd, att det är 
vanligt med våld i familjen. Därför har vi börjat fråga alla om de blivit 
utsatta för våld av någon de känner. 

• Jag/vi frågar därför alla om deras relationer och familj så jag/vi kan förstå 
dem bättre och diskutera de problem de har. 

• Eftersom många kvinnor lever med någon som skadar eller hotar dem och 
vi vet att det påverkar hälsan och det psykiska måendet, frågar jag/vi 
numera alla jag/vi ger stöd till om våld och övergrepp. 

Indirekta frågor 

• Jag/vi träffar ibland personer som skadats eller hotats av någon de älskar. 
Har det någonsin hänt dig? 

• Alla par bråkar ibland. Vad händer när du och din partner bråkar? Leder 
bråken någonsin till fysiskt våld? 
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Direkta frågor 

• Jag undrar lite, är det något som har hänt dig?  
• Har din partner någonsin slagit eller skadat dig på något sätt? 
• Har din partner någonsin gjort dig illa? 
• Har din partner hotat att göra dig illa? 
• Känner du dig trygg med din partner?  
• Känner du dig trygg där du bor nu?  
• Har din partner gjort något sexuellt mot dig som du inte har velat? 
• Blir din partner svartsjuk, vad händer då?  
• Jag ser att du har ett blåmärke på armen, hur fick du det? 

 

 

 


