


Vem är jag?

• Leg. logoped, f.d. projektledare för Bildsamt samt tidigare 

anställd på Dart- kommunikations- och dataresurcenter i 

Göteborg

• Disputerat på anpassningar av skolbaserade 

våldsförebyggande interventioner för barn med 

kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar



Vad ska vi prata om?

• Våldsutsatthet hos barn och vuxna med 

funktionsnedsättning

• Varför använda bildstöd/kommunikationsstöd?

• Bildsamt- syfte och metodik

• Material som tagits fram i projektet



Våld i siffror- världen över (WHO, 2014)

33% av kvinnor 
utsatta för fysiskt eller 

sexuellt våld av 
partner

25% av vuxna blivit 
utsatta för fysiskt våld 

under barndom

20% av kvinnor blivit 
utsatta för sexuella 

övergrepp under 
barndom



Ungefär 15% av vuxna världen över har en 

funktionsnedsättning

Kvinnor med funktionsnedsättning 

är tre gånger mer utsatta för våld

än kvinnor utan funktionsnedsättning



Barn med 

funktionsnedsättning löper 

3-5 gånger så stor risk att 

utsättas för våld jämfört med 

barn utan 

funktionsnedsättning

Barn med 

funktionsnedsättning löper 

också större risk att utsättas 

för våld upprepade gånger



I en studie från 2003 uppgav 45% av deltagarna (personer 

med kommunikationssvårigheter) att de blivit utsatta för våld. 

71% hade utsatts upprepade gånger och 97% kände 

gärningspersonen (Bryen, Carey & Frantz)





Treårigt samarbetsprojekt med finansiering från Arvsfonden 2016 -

2019

Dart- kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i samarbete med: 

• Stockholms Barnahus

• Gymnasiesärskolan Alingsås

• FUB Västra Götaland

• Autism & Aspergerföreningen distrikt Göteborg 

• Intressegruppen för assistansberättigade (IfA)

• Freda-mottagningen i Luleå 

• Riksorganisationen för tjejjourer och kvinnojourer (ROKS)



.

Arbetsgrupper

1. Medarbetare på Barnahus Stockholm (psykolog, socionom, 

polis) 

2. Personliga assistenter och assistansberättigade 

3. Personal och elever på Gymnasiesärskolan

4. Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer (ROKS)

5. Freda-mottagningen (samtal om våld i nära relationer)

Ett antal personer som själva har kommunikationssvårigheter, 

experter inom respektive område och anhöriga deltog också i 

projektet



Barnkonventionen 

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 

frågor som rör barnet. Barnens åsikt ska beaktas i förhållande till 

barnets ålder och mognad.

Artikel 13: Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och 

uttrycka sina åsikter.

Artikel 23: Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt 

och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.

Artikel 39: Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt 

till rehabilitering och social återanpassning.



FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning

Artikel 12:3 Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att erbjuda personer 

med funktionsnedsättning tillgång till det stöd de kan behöva för att utöva sin 

rättskapacitet.

Artikel 16:1 Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga lagstiftnings-, administrativa, 

sociala, utbildnings- och andra åtgärder för att skydda personer med funktionsnedsättning, 

såväl inom som utom hemmet, mot alla former av utnyttjande, våld och övergrepp, 

däribland hänsyn till om det är könsrelaterat. 

Artikel 17 Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och psykiska 

integritet på samma villkor som andra.

Artikel 16:2 Konventionsstaterna ska även vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att förhindra 

alla former av utnyttjande, våld och övergrepp bl.a. genom att säkerställa ändamålsenliga 

former av könsanpassad och åldersanpassad assistans och stöd till personer med 

funktionsnedsättning och deras familjemedlemmar och vårdare, inklusive genom att 

tillhandahålla information och utbildning om hur man undviker, känner igen och 

rapporterar förekomst av utnyttjande, våld eller övergrepp. Konventionsstaterna ska 

säkerställa att skyddet tar hänsyn till ålders-, köns- och funktionshinderaspekterna. 



Bildstöd

• Många personer med funktionsnedsättning kan behöva 

kommunikationsstöd (t.ex. tecken, bildstöd) som stöd både 

för att kunna uttrycka sig och för att förstå

• Bildstöd kan fungera tydliggörande och stödjande vid 

samtal om våld även med personer som normalt inte 

använder kommunikationsstöd

• I stressade situationer blir vår förståelse ofta nedsatt och 

vi kan behöva stöd för att kunna berätta om, eller förstå 

svåra saker



Material

- Bildkartor och bildkort för gymnasiesärskola och grundsärskola 

- Ledarhandledning

- Reda ut- häften om våld för barn respektive vuxna

- Material för professioner som arbetar på eller är knutna till 
Barnahus (barnförhörsledare,  sjuksköterska/rättsmedicin, krisstöd, 
socialtjänst)

- Samtal om våld i nära relationer

- Kvinnojour



Material
UNDERVISA OM VÅLD

Undervisningsmaterial för 
gymnasie- och 
grundsärskola och daglig 
verksamhet

Innehåller en 
ledarhandledning, 
kommunikationskartor och 
bildkort

Filmer, instruktioner och material finns på 

https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/samtal-om-vald/



Material
REDA UT OM NÅGOT 
HAR HÄNT

Reda-ut häfte för att ställa 
frågor om våld på ett 
strukturerat sätt.

Skriftliga instruktioner, 
instruktionsfilm och 
bildstödsmaterial. 

Filmer, instruktioner och material finns på 

https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/samtal-om-vald/



Material
SAMTALA OCH STÖTTA 
KRING VÅLD

Material för olika 
professionella aktörer som 
socialtjänst, BUP och polis 
som möter barn i samtal 
om våld.

Består av 
kommunikationskartor och 
böcker, scheman m.m.

Filmer, instruktioner och material finns på 

https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/samtal-om-vald/



Kontakt

• Mer information om Bildsamt:

• https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/samtal-

om-vald/

Kontakt med mig:

amanda.nybe@gmail.com

https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/samtal-om-vald/

