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Brev till dig som är chef 
Hej. 

Covid-19 har inneburit många förändringar i samhället och arbetslivet, men också i hemmet. 
Det finns risk att våld i nära relationer (VINR) och hedersrelaterat våld (HRV) ökar under 
pandemin. Höj din uppmärksamhet och var extra lyhörd på utsatthet. Det finns stöd och hjälp 
att få! 

Missbruk, psykisk ohälsa och oro för ekonomi och sysselsättning är problem i sig, men kan 
också öka risken för våld i nära relationer. Vid isolering i hemmet kan möjligheterna till 
naturliga kontakter med omvärlden minska. Det kan vara svårare för omvärlden att uppfatta 
signaler på att en person lever i en utsatt situation och också svårare för den enskilde att ta 
kontakt för att få stöd och skydd. 

Som chef kan du göra skillnad. Bifogat detta brev finns ett brev med information som du kan 
förmedla till dina medarbetare, samt ett bildspel. Brevet och bildspelet berättar om de ökade 
riskerna och om verksamheter som kan ge stöd. Både den som är utsatt för våld och den som 
utövar våld behöver stöd och hjälp. 

Budskap till medarbetare: 

Känner du dig otrygg hemma? Blir du, eller någon du känner, kontrollerad, 
hotad eller slagen? Har du, eller någon du känner svårt att hantera ilska eller 
aggressivitet? Det finns hjälp att få. Alla har rätt att leva utan våld. 

Du kan välja olika sätt att förmedla denna information: apt, mejl, post eller enskilt 
möte/telefonsamtal. Det viktiga är ATT du förmedlar det. 

Om du är orolig för om en medarbetare lever med våld kan du ta kontakt med din HR-
avdelning för stöd. Om du får kännedom om att barn lever med våld är det viktigt att du 
gör det du kan för att barnet får stöd och hjälp. 

Som professionell kan du också ringa nedanstående för råd i en situation med VINR/HRV: 

• Kriscentrum för kvinnor: 031-367 93 80 
• Kriscentrum för män: 031-367 93 90 
• Barnahus: 031-367 93 95 (barn som utsatts för våld) 
• Resursteam heder: 031-365 00 00 (Kontaktcenter) 
• Välj att sluta: 020-555 666 
• Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 (för VINR) 
• Nationella stödtelefonen 010-223 57 60 (för HRV) 
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