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Abstrakt 

Vårt lärdomsprov är en kvalitativ undersökning. Vi har utfört intervjuer med fyra 

våldskoordinatorer i Österbotten. Våldskoordinatorer är de som arbetar 

familjevåldsförebyggande i kommunerna. Syftet med vårt lärdomsprov är att få fram 

våldskoordinatorernas personliga åsikter om hur det familjevåldsförebyggande arbetet 

fungerar i kommunen samt om deras arbete som våldskoordinatorer. 

I teoridelen behandlar vi vad familjevåld är, förebyggande familjevåldsarbete och de 

familjevåldsförebyggande handlingsplanerna i de kommuner vi har med i vår 

undersökning. 

Undersökningen visade att de flesta våldskoordinatorer inte hade tillräckligt med resurser 

för att kunna utföra det familjevåldsförebyggande arbetet. Våldskoordinatorerna var ändå 

motiverade och intresserade av arbetet. 
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Språk:    Svenska Nyckelord: Våldskoordinator, familjevåldsförebyggande arbete, 
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Summary 

Our thesis is a qualitative study.  We have performed four interviews with coordinators for 

domestic violence prevention work in Ostrobothnia. The coordinators are working in many 

different ways to prevent domestic violence in the municipalities. The purpose of our 

thesis is to obtain the coordinators’ personal views on how they think the domestic 

violence prevention work is functioning in their municipalities and about their work as 

coordinators. 

The theoretical part of the thesis deals with what domestic violence is, domestic violence 

prevention work and the action plans against domestic violence of the municipalities that 

we have included in our study. 

The result of our study showed that most of the coordinators did not have enough 

resources to perform the domestic violence prevention work. The coordinators were still 

motivated and interested in their work. 
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Tiivistelmä 

Meidän opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Olemme haastatelleet neljää 

väkivaltakoordinaattoria Pohjanmaan alueella. Väkivaltakoodinaattorit työskentelevät 

perheväkivallan ehkäisemiseksi. Opinnäytetyömme tavoitteena oli saada selville 

väkivaltakoordinattoreiden henkilökohtaisia mielipiteitä siitä, miten perheväkivallan 

ehkäisy –työ toimii heidän kunnissaan. Tavoitteenamme oli myös saada selville, millaista 

työtä väkivaltakordinaattorit tekevät. 

Teoriaosuudessa käsittelemme, mitä perheväkivalta on ja perheväkivallan ehkäisevä työ. 

Lisäksi teoriaosuudessa on mukana kuntien perheväkivallan ehkäiseviä 

toimintasuunnitelmia.  

Tutkimus näytti, ettei melkein kenelläkään väkivaltakoodinaattorilla ollut tarpeeksi 

resursseja tehdä perheväkivallan ehkäisevää työtä. Väkivaltakoordinaattorit olivat 

kuitenkin motivoituneita ja kiinnostuneet työstään. 
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1 Inledning 
 

Vårt lärdomsprov är en kvalitativ forskning om hur olika kommuner i 

Österbotten förebygger familjevåld. Vi har undersökt detta genom att 

intervjua våldskoordinatorer i Österbotten. Vi har valt att intervjua 

våldskoordinatorerna för K5 (Korsnäs, Kristinestad, Malax, Kaskö, 

Närpes), Vasa och Jakobstad. Vi har studerat familjevåldsförebyggande 

handlingsplaner som varje kommun vi undersöker har. I teoridelen tar vi 

upp definiering av familjevåld, förebyggande familjevåldsarbete inom olika 

institutioner och organisationer, vad en våldskoordinator är, de olika 

kommunernas handlingsplaner, samt information till personal som jobbar 

med barn. 

För överskådlighetens skull inkluderar vi våld i nära relationer när vi talar 

om familjevåld. 

 

1.1 Motivering av vårt tema 

 

Vårt lärdomsprov är ett beställningsarbete av Folkhälsan. Våra beställare 

vid Folkhälsan var intresserade av att någon skulle undersöka om det finns 

några skillnader i det familjevåldsförebyggande arbetet i de olika 

kommunerna. De ville att vi skulle göra detta genom att först läsa in oss på 

kommunernas handlingsplaner för förebyggande av familjevåld och sedan 

intervjua våldskoordinatorerna i kommunen för att se om kommunernas 

planer faktiskt rent konkret följs upp.  
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Våldskoordinatorerna ska även arbeta multiprofessionellt med en 

samarbetsgrupp som ska bestå av professionella från olika yrkesgrupper. Vi 

var intresserade av hur detta samarbete fungerar. Vi personligen visste 

redan från början att vi ville skriva om familjevåld, p.g.a. att vi båda är 

intresserade av detta och det är ett allvarligt problem i Finland. En av oss 

har dessutom varit på praktik vid ett mödra- och skyddshem och rent 

konkret fått se hur familjevåld påverkar hela familjen som utsatts för detta. 

Vi har även valt olika inriktningar i våra socionomstudier – en av oss har 

kriminologi och missbruk medan den andre har förskolepedagogik. Vi kan 

dra nytta av våra olika inriktningar och få bredare perspektiv på 

familjevåld. 

Inga tidigare studier har gjorts på det familjevåldsförebyggande arbetet i 

Österbotten som våldskoordinatorer utför, så därför kändes detta ämne extra 

intressant för oss.  

 

2 Syfte och frågeställning 
 

Vårt syfte med lärdomsprovet är att få fram våldskoordinatorernas 

personliga åsikter om hur det familjevåldsförebyggande arbetet fungerar i 

kommunen samt om deras arbete som våldskoordinatorer. Eftersom vi bara 

har fyra respondenter så blir inte vårt lärdomsprov statistiskt representativt, 

men ger ändå en övergripande bild över hur det familjevåldsförebyggande 

arbetet fungerar i Jakobstad, Vasa och K5. 
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Med teoridelen så vill vi att läsarna skall få en tydlig bild av vad 

familjevåld är och vad förebyggande av familjevåld innebär samt få de 

begrepp vi använder i forskningsdelen definierade.  

För att vårt lärdomsprov inte skall bli för omfattande så väljer vi att bara 

koncentrera oss på våldskoordinatorerna i Jakobstad, Vasa och K5. Vi har 

valt att inte intervjua samarbetsgrupperna eller personer som jobbar med 

familjearbete. 

Våra mest centrala frågeställningar är: 

o Hur kan man arbeta familjevåldsförebyggande? 

o Hur arbetar våldskoordinatorerna? 

o Stämmer kommunernas handlingsplaner mot våld överens med det 

konkreta  arbetet? 

 

 3 Vad är familjevåld? 
 

När man tänker på parrelations- eller familjevåld så tänker man oftast på det 

fysiska våldet. Det finns dock många olika former av våld som en partner kan 

utöva på den andra; fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, kulturellt, religiöst, sexuellt 

våld och försummelse (Institutet för hälsa- och välfärd, hädanefter IHV,  

2015). 



4 
 

 Med detta kapitel vill vi ta upp alla dessa olika våldsformer för att ge en 

tydlig bild av vad familjevåld egentligen är. Michael F. Mccrane har utarbetat 

våldets hus för att beskriva våldet som kan förekomma i nära relationer: 

 

(Michael F. Mccrane, Wilder Foundation 1983. Folkälsan, 2010, s. 38. Taget 

ur Folkhälsans PARK-material med tillstånd) 

Våldets hus är ständigt ostadigt, eftersom huset och parrelationen är byggt på 

rädsla och otrygghet. Partnern som utövar våldet vill alltid ha makten och 

kontrollen i parrelationen. Eftersom grunden inte är stadig och hälsosam kan 

inte heller parrelationen ändras före maktbalansen, kontrollen och känslan av 

rädsla och otrygghet förändras (Folkhälsan, 2010, s.38).  

Det finns flera olika våldsformer i våldets hus. Den första är det fysiska våldet. 

Det kan betyda att den våldsamme partnern exempelvis tar tag i, slår, sparkar, 

knuffar, håller fast eller låser in sin partner. Det psykiska och verbala våldet 

tar sig ofta uttryck i hot och skrämsel. Man hotar med skilsmässa, fysiskt våld, 
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att skada barnen och husdjuren eller begå självmord. Till det psykiska våldet 

hör även att man exempelvis trycker ner och kränker sin partner genom att 

säga att hen är ful, värdelös, att ingen annan skulle kunna tänka sig att vara 

tillsammans med hen eller ge hen öknamn. Den våldsamme partnern kan även 

använda sig av en sådan metod att inte prata alls med sin partner för att på det 

sättet straffa hen för något partnern anser att hen gjort fel (Folkhälsan, 2010, s. 

38-39). 

Man kan även utöva ekonomiskt våld på sin partner. Det innebär att den part 

som är våldsam vill ha full kontroll över bådas pengar. Man kan införa 

veckopengssystem, berättar inte hur man använder de gemensamma pengarna 

eller vill inte att partnern ska få eller behålla något jobb främst p.g.a. pengarna 

och självständigheten som kommer med dem. När en person utför social 

isolering så kan den hindra sin partner från att träffa vänner, familj eller 

arbetskompisar på fritiden. Våldsutövaren vill inte att partnern ska gå på olika 

tillställningar utan vill att hen hålls hemma. Våldsutövaren kan även prata illa 

om partnerns vänner och familj. Sexuellt våld är när man tvingar sin partner 

till samlag eller andra sexuella handlingar trots att partnern inte vill det 

(Folkhälsan, 2010, s. 39).  

Om paret har barn så kan även den våldsamme partnern utöva våld mot dem, 

direkt men också indirekt, barnet ser när t.ex. pappa slår mamma. Partnern kan 

även försöka vända barnen mot den andre partnern genom att ständigt prata 

dåligt om hen. Det är väldigt ansträngande för ett barn att känna av den spända 

stämningen hemma, hålla vad som sker i hemmet hemligt för omvärlden, och 

vara rädd och orolig för vad som ska hända den förälder som faller offer för 

våldet samt för sitt egna liv (Folkhälsan, 2010, s. 40). 
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 När en partner använder sig av privilegier så anser hen sig vara bättre än sin 

partner, t.ex. de behöver inte delta i skötseln av hushållet eller barnet, de 

behöver inte meddela om de far någonstans eller när de kommer hem, och 

deras partner är bara en person som ska passa upp dem (Folkhälsan, 2010, 

s.39). 

Religiöst våld är när den våldsamme partnern hånar och förlöjligar sin partners 

relgiösa tro, värderingar och moral. Hen kan även ta sig friheter att utöva 

privilegier eller rättigheter och hänvisa till sina religiösa idéer och argument 

(Folkhälsan, 2010, s. 39-40).  

Den våldsform, som inte tas upp i våldets hus, är försummelse. Med 

försummelse menas att den personen som blir utsatt för våld i sin nära relation 

i vissa situationer behöver vård, hjälp och omsorg men inte får detta. Det kan 

handla om barn som t.ex. inte får mat eller nya kläder av sina vårdnadshavare, 

eller äldre som behöver hjälp med t.ex. hygien och läkemedel (IHV, 2015). 

Våld förekommer i alla samhällsgrupper, åldrar, kön och kulturer och vem 

som helst kan falla offer för våld i nära relationer. Våld i nära relationer blir 

oftast grövre med tiden (IHV, 2015).  

Alkohol- eller drogmissbruk kan vara en del av orsaken, men det förklarar 

långt ifrån alla familjevåldsproblem. Heiskanen & Ruuskanen (2010, s. 47) 

fick fram i deras studier, att 61 % av alla våldsfall i nära relationer uppkommit 

då någon av parterna varit berusade. 

Att bryta upp från sin våldsamme partner är en lång och svår process för 

offret. Offret kan frigöra sig från sin partner först när hen är känslomässigt 
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redo. Frigörelseprocessen består av fyra stadier. Offret lämnar sällan sin 

partner i det första stadiet som domineras av kärlek, ”jag älskar hen”. Offret 

har ett väldigt starkt band till partnern. I det andra stadiet, ”jag hatar hen”, 

känner offret hat och önskan om avståndstagande från våldsutövaren. Det kan 

hända att offret lämnar partnern för en tid, men uppbrottet är sällan definitivt. I 

det tredje stadiet, ”jag tycker synd om hen”, känner offret medlidande för 

partnern, och medlidandet är ofta enda orsaken till varför hen stannar. 

Uppbrottet sker ofta vid detta stadie, men då har offret skuldkänslor. I det 

fjärde stadiet, ”jag känner ingenting”, är offret likgiltig till våldsutövaren, och 

om hen inte lämnat tidigare gör hen det nu. Offret har inga känslor kvar för 

partnern och det emotionella bandet är brutet. Efter uppbrottet är det viktigt att 

offret bearbetar det som har hänt och förstår att hen har levt i en 

misshandelsrelation för att kunna gå vidare (Enander och Holmberg, 2010, s. 

122 – 123). 

 

3.1 Familjevåld i Finland 

 

Det är svårt att veta exakta siffror på hur omfattande familjevåld är i Finland, 

just p.g.a. att mörkertalet är stort och att de flesta våldsfallen aldrig kommer 

till polisens eller någon annans kännedom. Den våldsutövande partnern hotar 

ofta sin partner till tystnad. Som offer kan man också skämmas och fundera på 

vad andra ska tycka om det kommer fram att ens partner utövat våld. Det kan 

också vara svårt att bevisa våldet som förekommit. Om det inte enbart handlar 

om fysiskt våld så är det svårt att bevisa att ens partner t.ex. hotat en till livet. 

Det blir tyvärr ord mot ord som sällan leder till någon allvarlig dom. Enligt 
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strafflagen (1889/39) så kan de som begår fysiskt våld mot någon, skadar 

någons hälsa eller på annat sätt tillfogar smärta få böter eller fängelse i högst 

två år, försök är straffbart (5 §).  Om någon utövar grov misshandel eller 

försök till grov misshandel ska gärningsmannen dömas till minst ett år och 

högst 10 år (6 §). Den som tvingar någon till samlag eller försöker tvinga till 

samlag ska denne dömas till fängelse i minst ett och högst sex år (1 §). 

En viktig lag för att förhindra att familjevåld upprepas är lagen om 

besöksförbud som år 2005 också kompletterades med utökat besöksförbud. 

Exempelvis år 2004 förordnade polisen 17000 besöksförbud (Social- och 

hälsovårdsministeriet, hädanefter SHM, 2005, a., s. 63). 

Enligt en omfattande enkät som utarbetades 1998 så har var femte finländsk 

kvinna som lever i parförhållande blivit utsatt för våld och eller hot om våld  

av sin nuvarande make (Heiskanen, Piispa, Kääriäinen och Sirén, 2006, s.144).  

Av de familjevåldsfall som blir anmälda, är majoriteten av utövarna män. 

Under exempelvis år 2007 var alla former av våld som kom till polisen 12 % 

familjevåld, där 9 % av offren var kvinnor och de resterande 3 % män (Salmi, 

Lehti, Sirén, Kivivuori och Aaltonen, 2009, s. 1).  

Det är dock svårt att uppskatta hur många män som blir utsatta för våld i sina 

parrelationer, eftersom få män vågar erkänna att de blir utsatta för någon form 

av våld. De kan skämmas, vara rädda för att bli förlöjligade om de berättar för 

någon samt tvivla på att de kommer få hjälp eller stöd. Våld i nära relationer 

som riktas mot män är också ofta ett ämne som förminskas av samhället 

(Barber, 2008, s.35 - 36). 
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Inom polisinrättningen i Österbotten (kommunerna Vasa, Korsholm, Vörå, 

Storkyro, Lillkyro, Laihela, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad) 

anmäldes år 1999 till polisen 26 brott som klassificerades som familjevåld 

medan motsvarande antal år 2011 var 177 brott. Endast en bråkdel av 

våldsbrott anmäls i allmänhet till polisen och det kan antas att mörkertalet är 

stort (Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, 2012, s. 

9). 

 

3.2 Konsekvenser av våld i nära relationer 

 

Våld orsakar både individen, familjen och samhället stora skador och det 

kostar mycket också. Enligt en undersökning som Statistikcentralen har gjort 

så kostar våld per år 21,5 miljoner euro för social- och hälsovården och 26, 5 

miljoner euro för den juridiska sektorn. Bara i Tavastehus, som är en 

medelstor finsk kommun, så kostar våld mot kvinnor 1, 2 miljoner euro per år 

(SHM, 2005, a, s. 58). 

De som har blivit utsatta för våld i en nära relation bär ofta på starka och 

traumatiska reaktioner som de behöver få bearbeta. Offren kan ha många olika 

känslor inom sig som strider mot varandra. Man kan ha känslor av hat, kärlek, 

rädsla, medlidande, skuld och hopp gentemot våldsutövaren. Speciellt känslor 

av medlidande kan hindra offret från att söka hjälp (Enander, Eriksson-

Larsson, Fries, Holmberg, Larsdotter och Olsson, 2011, s. 23-25). 
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Familjevåld är traumatiskt även för barn, oberoende av om de är vittne till våld 

eller själva blir utsatta. Ett barn som blivit utsatt eller varit vittne till 

familjevåld behöver hjälp och stöd för att bearbeta våldshändelserna. Barn 

reagerar på olika sätt. De kan ha känslor av ångest, skuldkänslor, passivitet, 

aggressivitet, depression och ha påträngande minnesbilder. Även deras yttre 

verklighet kan påverkas av familjevåldet; De orkar inte med skolan, känner att 

de måste skydda mamma och/eller yngre syskon, vågar inte lämna hemmet 

och kan ha svårt med sociala kontakter. Då ett barn bevittnar våld och 

händelserna är starka och överväldigande, kan det leda till att barnet utvecklar 

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). PTSD innebär att man har 

påträngande minnesbilder, undvikande beteende och tvångsmässig 

uppmärksamhet på hot och faror i närmiljön (Arnell och Ekbom, 2006, s. 26 – 

31).  

Familjevåld berör många olika instanser. Offren, men även våldsutövarna, 

behöver mångsidig hjälp från t.ex. polis, hälso- och sjukvården, skola och 

daghem, skyddshem, socialbyråer, åklagarmyndighet och olika organisationer 

så som Röda korset (Arnell och Ekbom, 2006, s. 45). 

I Finland kom år 2013 108 anmälda våldsfall som lett till offrets död till 

polisens kännedom. Av dessa var 18 % av offren kvinnor som blivit mördade 

av deras nuvarande eller tidigare partner (Lehti, 2014, s.1). 
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4  Förebyggande familjevåldsarbete 
 

Med detta kapitel vill vi redogöra för det förebyggande familjevåldsarbete som 

finns i samhället ur ett bredare perspektiv. Förebyggande arbete går att dela in 

i universellt, selektivt och indikerat förebyggande arbete. Med universellt 

förebyggande arbete så menar man det arbete som riktar sig till hela 

befolkningsgrupper och som har som mål att förhindra att problem kan uppstå. 

Det handlar om hälsoförebyggande insatser såsom t.ex. samlevnadskurser och 

föräldraförberedande kurser. Det universella förebyggande arbetet är heller 

ingenting man behöver vänta med. Kunskap om relationer, samlevnad, 

föräldraskap och relationen föräldrar-barn är någonting man bör få 

undervisning i redan på högstadiet. Det selektiva förebyggande arbetet handlar 

om förebyggande arbete som är riktat mot grupper med särskilda behov. Målet 

med arbetet är att så tidigt som möjligt upptäcka riskfaktorer och därmed 

kunna förhindra att problem uppstår. Exempelvis personal på daghem, skolor 

och fritidsverksamheter har en viktig roll i att upptäcka riskfaktorer och 

problem som kan kräva förebyggande insatser. Inom det indikerade 

förebyggande arbetet försöker man göra konsekvenserna så oskadliga som 

möjligt då problem redan har uppstått. Det kan vara olika typer av behandling 

eller att garantera att barnet får den hjälp och skydd som det behöver. (Killén, 

2009, s.21-27) 

 

I Finland är det social- och hälsovårdsministeriet som har ansvar för 

planeringen, styrningen och lagstiftningen gällande det våldsförebyggande 

arbetet i nära relationer och inom familjen. Målet med arbetet är att utveckla 

det nationella servicesystemet så att tjänster och stöd kan finnas till hands i 
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alla kommuner i Finland. Förutom det här så utvecklar man även olika 

förebyggande insatser. Dessutom har man en tväradministrativ 

tjänstemannagrupp som stöder och koordinerar det våldsförebyggande arbetet. 

Myndigheterna jobbar på olika sätt för att förebygga familjevåld. 

Justitieministeriet ansvarar över strafflagen som reglerar våld i nära relationer 

och inom familjen. Institutet för hälsa och välfärd sköter om koordineringen 

och förebyggande av våld och har också hand om programmet för att minska 

våld mot kvinnor. Slutligen så ansvarar inrikesministeriet över programmet för 

den inre säkerheten där man även tar upp om våld i nära relationer och inom 

familjen (SHM,  2014). 

 

För att man skall kunna arbeta med att förebygga familjevåld behöver det 

finnas resurser i form av tid, pengar och människor. Problemet är dock att det 

inom den offentliga sektorn inte finns en enda aktör som har till sin 

huvuduppgift att hjälpa de som blivit utsatta för eller som har utövat 

familjevåld. Därför krävs det att man medvetet reserverar tid, pengar och 

personal för det här arbetet. Resurser är nödvändiga för utbildning av personal, 

handledning, konsultation, information och för utveckling av ny service 

(SHM, 2005, a,  s. 60-61). 

För att det skall vara lättare för personal att ta upp misstankar om familjevåld 

med klienten så har Social- och hälsovårdsministeriet gjort en guide för hur 

man kan ta upp våld med klienten. Guiden heter ”Att föra våld på tal”. 

Exempel på råd som ges i den är: 1) vara öppen och ärlig och att visa 

medkänsla för klienten, 2) kontrollera vilka tjänster som finns tillgängliga i 

området, 3) fråga direkt om våld förekommer, 4) berätta för klienten att 
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våldshandlingar är kriminella och att man har anmälningsskyldighet gällande 

vissa brott, 5) berätta för klienten att våld och gräl är helt olika saker och att 

våldet troligtvis kommer att fortsätta om ingen ingriper, 6) göra upp en 

säkerhetsplan med klienten (Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands 

kommunförbund, hädanefter SHM, 2008, s.34-35). 

 

Informations- och kampanjverksamhet för förebyggande av våld i nära 

relationer och inom familjen är av stor betydelse. Kommunernas viktigaste 

värdering bör vara att inte acceptera våld och att respektera alla människor och 

det här borde synas i deras verksamhet. I kommunerna skall det också vara 

möjligt att få faktakunskap och rådgivning gällande familjevåld samt 

information om var man kan få hjälp och stöd. Informationen skall finnas 

tillgänglig på kommunernas hemsidor, i servicehandböcker och broschyrer. 

Invandrare och personer som tillhör etniska minoriteter bör få information på 

sitt modersmål. Kommunen har även en viktig uppgift i att ordna kampanjer 

och olika evenemang mot våld tillsammans med olika organisationer, 

församlingar m.m. Kampanjerna skall helst också fokusera på risken för 

sexuellt våld. Kampanjernas huvudsyfte är att stärka attityderna mot våld och 

att den som använder våld alltid själv är ansvarig för sitt beteende samt att 

våld inom familjen är ett brott och inte en privat sak. Media har även en viktig 

roll i att informera allmänheten om var man kan få hjälp om man blivit utsatt 

för våld, hur våldssituationen i landet ser ut samt om de förebyggande 

insatserna. Personal inom social- och hälsovården skall dessutom informera 

om att våld i nära relationer och inom familjen är ett stort problem i dagens 

samhälle. (SHM 2008, s.29-30) 
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Dokumentation och statistikföring av våld i nära relationer och inom familjen 

är väldigt viktigt och någonting som bör förbättras inom social- och 

hälsovårdens klient- och patientarbete. Dokumentationen är viktig med tanke 

på de fortsatta åtgärderna såsom vård och rättslig behandling av ärendet. 

(SHM, 2008, s.28-29) 

 

De tjänster som för närvarande finns för våldsoffer är väldigt utspridda och har 

många brister, vilket har gjort att personer som har blivit utsatta för våld inte 

har fått den hjälp som de skulle behöva. Det skulle därför vara av stor vikt att 

våldsoffret och förövaren direkt och utan tidsbeställning fick hjälp. Tjänsterna 

bör då på ett bra sätt kunna bedöma offrets och förövarens säkerhet inklusive 

behov av hjälp och stöd. Långvarigt stöd för offren och terapi både i form av 

individuell terapi och gruppterapi är av stor betydelse. (SHM, 2008, s. 24-25) 

 

Viktigt för att förebygga våld är det också att våldsförövaren får hjälp så att 

hen inte fortsätter att använda våld i sina relationer. Arbetet med förövaren får 

dock inte äventyra offrets säkerhet. Möjligheterna att få långvarigt stöd och 

vård för förövarna bör ökas och samarbetet mellan olika myndigheter bör 

också bli bättre. Inom det sociala arbetet, missbruksvården, avgiftningsvården 

m.m. så försöker man också utbilda personalen i att kunna känna igen 

våldsamt beteende hos en klient. Metoderna för att ta våld till tals behöver 

också bli bättre och mera effektiva. Det som händer om man upptäcker att en 

klient har använt våld är att man rapporterar våldshändelsen till de instamser 

som har hand om det våldsförebyggande arbetet i kommunen, t.ex. polisen. De 

kontaktar då i sin tur klienten inom 24 timmar och bedömer både förövarens, 

offrets och barnens säkerhet och behov av hjälp (SHM, 2008, s. 27) 
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4.1 Våldskoordinatorer och samarbetsgrupper 

 

Det är rekommenderat att alla kommuner i Finland skall ha en 

våldskoordinator som skall arbeta för att förebygga familjevåld inom 

kommunen. Vilka uppgifter som koordinatorn har bestäms utgående från hur 

stort behovet av förebyggande våldsarbete är i varje enskild kommun. Det är 

dock viktigt att varje kommun har en tydlig beskrivning av vad koordinatorn 

skall göra och vilka arbetstider koordinatorn skall ha. (Institutet för hälsa och 

välfärd i samarbete med Regionförvaltningsverket & Social- och 

hälsovårdsministeriet, hädanefter IHV, 2013, s. 11) 

 

Till det våldsförebyggande arbetet är det rekommenderat att det ska finnas en 

multiprofessionell samarbetsgrupp i kommunen som ska samarbeta med 

våldskoordinatorn. Samarbetsgruppen skall bestå av personer som 

representerar socialvården, hälsovården, skol- och ungdomsväsendet, polisen, 

organisationer och församlingen. Kommun- eller stadsstyrelsen utser 

samarbetsgruppen. Om det i kommunen redan finns liknande arbetsgrupper 

såsom t.ex. en arbetsgrupp för säkerhet eller välfärd så kan denna grupp också 

få på sig uppgiften att fungera som samarbetsgrupp. Det är även viktigt att 

representanterna för samarbetsgruppen har kunskap om familjevåld och är 

intresserade av att förebygga familjevåld. (IHV, 2013, s. 7) 

 

Förutom den multiprofessionella samarbetsgruppen kan kommunen använda 

sig av MARAK som är en metod för multiprofessionell riskbedömning. 

MARAK är ett projekt som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet 

och ordnas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (IHV). MARAK 
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fungerar så att våldsoffrets erfarenheter först kartläggs genom att offret 

diskuterar tillsammans med en yrkesperson och fyller i en blankett för 

riskbedömning. Efter det görs en säkerhetsplan upp och offret får en 

stödperson. Åtgärder i säkerhetsplanen kan exempelvis vara att offret och 

barnen får en plats på skyddshem, besöksförbud söks för förövaren och att 

offret får stöd av personer i samma situation. Stödpersonens uppgift är att 

stödja och hjälpa offret under MARAK-processens gång (Institutet för hälsa- 

och välfärd, 2014). 

 

För att en person skall kunna bli våldskoordinator bör hen ha en 

högskoleexamen som lämpar sig för uppgiften såsom t.ex. en examen inom 

social- och hälsovårdsområdet eller en examen inom pedagogik. Koordinatorn 

kan jobba som våldskoordinator vid sidan av sin egen tjänst och det bästa är 

om koordinatorn jobbar under centralförvaltningen så att hen kan påverka 

personer inom olika förvaltningsområden. Om kommunen har en koordinator 

för främjande av välfärd eller hälsa eller för förebyggande missbruksarbete så 

bör våldskoordinatorn jobba i team med dem. Det är också viktigt att 

koordinatorn verkligen är intresserad av att arbeta för att förebygga våld och 

att hen har tillräckligt med kunskap om familjevåld. Familjevåld är någonting 

som kan upptäckas av många olika personer både dagvårdspersonal, 

instruktörer i klubbar och andra fritidsaktiviteter, hälsovårdare och lärare. 

Därför är det även av stor betydelse att koordinatorn känner till andra 

yrkesgruppers uppgifter och metoder. Då kommunen utser en person till 

våldskoordinator skall det ske officiellt exempelvis vid kommunstyrelsen (IHV, 

2013, s. 11-12). 
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För att koordinatorn skall kunna utföra det våldsförebyggande arbetet så bra 

som möjligt så bör hen ha tillräckligt med arbetstid och resurser för att kunna 

utföra arbetet. Exempelvis bör koordinatorn ha möjlighet att ordna möten, 

utbildningar och skaffa material. Koordinatorn skall också ha rätt att delta i 

fortbildning och nätverksmöten med andra koordinatorer. (IHV, 2013, s. 13) 

 

Våldskoordinatorn har uppgifter gällande koordinering, samarbete, 

konsultation, utbildning, information, uppföljning och utvärdering. Exempel 

på koordinerings- och samarbetsuppgifter är: 1) göra upp en handlingsplan för 

förebyggandet av våld i nära relationer och inom familjen i samarbete med 

samarbetsgruppen, 2) sammankalla samarbetsgruppen, 3) stödja samarbetet 

mellan olika yrkesgrupper och att hålla kontakt med regionala och nationella 

aktörer. Konsultationsuppgifterna består bl.a. av att ha handledning och 

rådgivning för professionella om hur man kan hjälpa och vilka 

verksamhetsformer och metoder man kan använda. Utbildningsuppgifterna 

handlar både om att utbilda och informera andra och om att själv utbilda sig. 

Exempel på informationsuppgifter är: 1) informera om olika arbets- och 

verksamhetsmetoder som man kan använda sig av i arbetet mot våld, 2) 

informera om vad samarbetsgruppen har planerat och beslutat till andra 

aktörer inom kommunen, 3) informera om utbildning, 4) informera om ny 

forskning gällande familjevåld och om utvecklingsidéer till samarbetsgruppen 

och andra aktörer inom kommunen. Uppföljning och utvärdering är väldigt 

viktiga arbetsuppgifter och uppgifterna består bl.a. av att följa upp och 

utvärdera statistik över våld och att kolla upp om det finns tillräckligt med 

tjänster. (IHV, 2013, s. 14-16) 
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4.2  Familjearbete inom barnskyddet och mödra- och skyddshem  

 

Barnskyddet bedriver förebyggande barnskydd och skydd för enskilda 

personer och familjer. Barnskyddets uppgift är att främja barnets gynnsamma 

utveckling och välfärd, stödja vårdnadshavarna och andra personer i barnets 

närhet som är en del av barnets vård, fostran och omsorg, samt ingripa så tidigt 

som möjligt i problem som observerats. Barnets bästa ska alltid komma i 

första hand. Det ska främst handla om stödåtgärder inom öppenvården, om 

inte barnskyddets arbetare anser att barnets bästa kräver annat 

(barnskyddslagen 2007/417, 4 §). 

 

Det förebyggande barnskyddet kräver inte att barnet eller familjen är klienter 

hos barnskyddet, utan det förebyggande arbetet är en del av social- och 

hälsovårdstjänsterna, undervisningsväsendet och annan service som är avsedd 

för barn, unga och familjer. Till det förebyggande barnskyddet hör även att 

barn beaktas i de tjänster som riktas till vuxna, om det kommer fram t.ex. i 

missbrukarvården att en förälder har nedsatt förmåga att ta hand om sitt barn, 

utreds barnets behov av stöd och omsorg (Social-och hälsovårdsministeriet, 

2012). 

 

Förbundet för mödra- och skyddshem är en riksomfattande 

barnskyddsorganisation som har 29 stationer runt om i Finland, varav 10 är 

skyddshem. Förbundets syfte är att säkerhetsställa barnets rätt till gynnsamma 

uppväxtförhållanden och tryggad utveckling, stöda föräldraskap och familjen 

samt förebygga familjevåld. Mödra-och skyddshemmen ger skydd till 

exempelvis mamma och barn som inte kan vara hemma p.g.a. våld i hemmet, 
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diskussionsmöjligheter till alla parter (barn, offer och våldsförövare), stöd till 

väntande eller nyblivna mammor och till föräldrar för att stärkas i sin 

föräldraroll, stöd till hela familjen när föräldrar skiljer sig, m.m. (Förbundet 

för mödra- och skyddshem, u.å.) 

 

4.3 Organisationer, föreningar och församlingar 

 

Frivilliga organisationer, församlingar och andra sammanslutningar har en 

viktig uppgift i att öka medvetenheten om familjevåld och att skapa ett 

attitydklimat som är emot våld. Den offentliga sektorn skall fungera 

tillsammans med dessa. Man rekommenderar även att de frivilliga 

organisationernas förebyggande insatser skall vara sammankopplade med 

resten av arbetet för hälsa och välbefinnande hos befolkningen. (SHM, 2008, s. 

28) 

 

Inom Folkhälsan, som är en social- och hälsovårdsorganisation, ordnar man 

olika sorters verksamhet som skall främja relationerna inom familjen och 

förebygga bl.a. familjevåld. Exempelvis ordnar man familjerådgivning och 

utbildning i PARK (material som skall stöda par i deras relation). Målet med 

PARK är att ge professionella redskap till att ta våld till tals och att prata om 

respekt i parrelationen (Folkhälsan, u.å., a). 

 

Exempel på en förening, som arbetar för att förebygga familjevåld, är 

barnavårdsföreningen familjelinjen i Helsingfors som ordnar stöd för barn, 

barnfamiljer och stöd i föräldraskapet. Verksamheten är till för svenskspråkiga 
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och tvåspråkiga. Exempel på verksamhet som familjelinjen ordnar är: 1) 

kostnadsfria samtal för familjer där man kan ta upp problem inom familjen, 2) 

stödjande samtal för barn som har upplevt familjevåld (trappan-metoden), 3) 

utbildning i tidigt familjestöd och utbildning i ”Ta till tals metoden”. Ta till tals 

är en metod som skall hjälpa personal på skolor, daghem och inom social- och 

hälsovårdsbranschen att ta upp svåra saker med föräldrarna på ett respektfullt 

sätt (Barnavårdsföreningen familjelinjen, u.å.). 

 

En annan förening som arbetar förebyggande är Rädda barnen i Finland, som 

ordnar barnskyddsarbete. Arbetet består bl.a. av stödfamiljsverksamhet, 

stödpersonsverksamhet, terapi och andra psykosociala tjänster samt 

konsultationer och utbildning. Stödfamiljsverksamheten fungerar som 

förebyggande barnskyddsarbete för barnfamiljer och syftet med verksamheten 

är att stöda föräldrarna då de inte orkar. Stödfamiljerna består av vanliga 

familjer som frivilligt har gått med på att ha ett barn hos sig något veckoslut i 

månaden för att ge barnets föräldrar avlastning. Stödpersonsverksamheten 

innebär att barnfamiljer kan få en stödperson att prata med och som kan hjälpa 

dem med vård och uppfostran av barnen, göra aktiviteter med familjen, 

handleda och ge råd åt familjen. Stödet kostar heller ingenting för familjen. 

Terapiverksamheten består av bl.a. familjeterapi och det finns möjlighet till att 

få komma på individuella samtal. Konsultationer och utbildning ordnas för 

kommuner, konsultationer inom barnskyddet och stöd för professionella och 

barnfamiljer. Rädda barnen har dessutom en familjerehabiliteringsenhet i 

Suvikumpu. (Rädda barnen, u.å.) 
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Evangelisk Lutherska kyrkan i Finland rekommenderar alla som blir utsatta 

för våld i sitt hem att ta kontakt med kyrkans familjerådgivningscentral eller 

att ringa deras samtalstjänst. Kyrkan har dessutom gjort en publikation: 

"Kyrkornas NEJ till våld mot kvinnor" som innehåller fakta om våld och hur 

man skall ingripa samt råd till både våldsoffren och de som hjälper. (Ev.Luth. 

Kyrkan i Finland, u.å.) 

 

För ungdomar i åldern 13-24 år finns i Vasa ungdomsstation Klaara som är en 

verksamhet som erbjuder service som skall förebygga och ge vård för 

missbruks-, mentalvård- och livskompetensproblem. Ungdomarna kan få 

rådgivning och handledning (även per telefon), individuella diskussioner både 

på stationen och på andra ställen, aktivitets- och terapeutiska grupper samt 

familjeträffar. Till Klaara kan man komma när som helst. Orsaker kan vara att 

man behöver prata och vill att någon lyssnar, känner att allt är upp och ner 

hemma, känner sig ensam, har svårigheter i skolan eller oroar sig över 

alkohol-, läkemedels eller droganvändning m.m. (Ungdomsstation Klaara, 

u.å.).  

 

4.4 Information till personal som jobbar med barn 

 

Att arbeta för att förebygga familjevåld inom småbarnsfostran, skolmiljön och 

i barnets hemuppfostran är väldigt viktigt att barn och unga så tidigt som 

möjligt lär sig att det inte är okej att använda våld. Av speciellt stor betydelse 

är det att barnen känner till sina egna rättigheter och får information om 

barnmisshandel, risken för att råka ut för misshandel och hur man skall handla 
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vid problemsituationer (SHM, 2008, s. 22). 

 

I FN:s barnkonvention, artikel 19,  står det att barn har rätt att bli skyddade 

mot fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, övergrepp, försumlig behandling, 

misshandel eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. Barnet 

och barnets föräldrar bör då få det stöd och den behandling som behövs för att 

hindra att barnet far illa (Barnkonventionen, 2015). 

 

Folkhälsan har dessutom gjort ett material gällande mobbningsförebyggande 

arbete bland småbarn (kompisväskan) och i det här materialet finns det ett 

övningshäfte med övningar gällande barnkonventionen. Det här övningshäftet  

är  tänkt för att pedagoger skall kunna använda med barn på dagis så att dessa 

skall få information om sina egna rättigheter (Folkhälsan, u.å., b.). 

 

Man kan också ta upp om familjevåld med barn på dagis genom att läsa 

böcker eller se filmer om familjevåld, exempelvis boken ”Den arge” av Gro 

Dahle (2009), tar upp om hur det är för ett barn att vara vittne till våld i 

hemmet. 

 

Det är även väldigt viktigt att personalen inom social- och hälsovården har 

tillräckligt med kunskap om familjevåld och hur man förebygger och hanterar 

familjevåld. Personalen bör känna till vad som utmärker om någon blir utsatt 

för våld och hur man tar upp det här med klienten och att få hen att söka vård 

och hjälp. Det här gäller även sexuellt våld och kännetecknen för det. Att ta 

upp våldsfrågor borde vara rutin inom vårdtjänsterna och speciellt på 

rådgivningsbyråer och inom skolhälsovården. Därför är det också av stor 
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betydelse att personalen får gå på fortbildning och kompletterande utbildning 

gällande familjevåld så att de får specialkunskap i hur man hanterar dessa 

problem (SHM, 2008, s.21).  

 

Inom barn- och mödrarådgivningen ska man diskutera med alla kvinnor i 

samband med deras barns halvårskontroll angående våld i parförhållandet. Inte 

bara fysiskt våld men även psykiskt våld och våld mot barnet (SHM, 2005, b, 

s. 244). Det är rekommenderat att den professionella använder sig av ett 

screeningformulär med frågor angående våld (se bilaga 1). 

 

Personer som jobbar med barn och familjer har en viktig uppgift i att stödja 

föräldrar och vårdnadshavare i uppfostran av barnen. De skall även erbjuda 

familjen hjälp i ett tillräckligt tidigt skede och om det behövs uppmana 

familjen att kontakta barnskyddet (Barnskyddslagen, 2 §). Personer som 

jobbar inom social- och hälsovården, barndagvården, undervisningsväsendet, 

församlingen eller morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever m.m. 

har anmälningsskyldighet. Detta innebär att de är skyldiga att anmäla till 

barnskyddet så fort som möjligt om de har fått veta om att ett barns behov av 

vård och omsorg eller barnets utveckling äventyras av någon orsak (25 §). 

 

Då man jobbar på daghem är det väldigt viktigt att man har ett bra samarbete 

med barnens föräldrar. Speciellt gäller detta i situationer då vardagen för en 

familj förändras på ett negativt sätt och barnet inte vet vad som kommer att 

hända. Daghemmet kan då bli en frizon för barnet och samtidigt fungera som 

ett stöd för barnets föräldrar. Därför är det viktigt att personalen har tillräckligt 

med kunskap om barn och kan förmedla den här kunskapen till föräldrarna då 
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de behöver råd och hjälp i uppfostran och så att föräldrarna vågar anförtro sig 

till daghemspersonalen (Broberg, Broberg och Hagström, 2012, s.245-246). 

 

5  Olika kommuners handlingsplaner för förebyggande av 

familjevåld 
 

Vi vill beskriva Jakobstads, Vasas och K5:s handlingsplaner eftersom det då är 

lättare att jämföra handlingsplanerna med vårt resultat och det konkreta 

arbetet.  

Alla kommuner ska ha en handlingsplan eller ett handlingsprogram för 

förebyggandet av våld i nära relationer. Handlingsplanen eller 

handlingsprogrammet ska innehålla information om våld i allmänhet, mål för 

förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen, säkerhetsställande 

av kompetens för arbetet mot våld hos yrkesutbildade personer som möter 

klienter som upplevt våld, samt uppföljning och genomförande av arbetet för 

att bekämpa våld. Handlingsplanen ska sammanställas av en 

multiprofessionell samarbetsgrupp. Handlingsplanen eller 

handlingsprogrammet ska anknytas till kommunens säkerhets- och 

välfärdsprogram och välfärdsberättelse eller vara en del av dessa. 

Handlingsplanen ska utarbetas en gång per mandatperiod. Kommuners 

handlingsplaner eller handlingsprogram finns till för att man  lättare ska kunna 

veta förhållningsregler, hur man ingriper och vidtar åtgärder, hur man för på 

tal och kartlägger erfarenheter av våld samt vart klienterna ska vända sig. I alla 

handlingsplaner och program ska det finnas tydliga kontaktuppgifter till olika 

hjälpinstanser (IHV, 2013, s. 7-10). 
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5.1  K5:s informationsguide gällande våld i nära relationer 

 

Informationsguiden är utarbetad år 2012. Den förklarar tydligt vad våld i nära 

relationer är och hur man identifierar våldet, samt tar upp statistik för Finland 

men även för Österbotten gällande familjevåld. Informationsguiden nämner 

även hur viktigt det är med förebyggande arbete samt att även den som utövat 

våldet behöver hjälp (Kust-Österbottens samkommun för social- och 

primärhälsovård, 2012, s. 6-16). 

K5:s informationsguide tar upp hur man som professionell ska upptäcka, 

identifiera och agera när man misstänker familjevåld. K5 har en egen 

handlingsmodell för våldssituationer i nära relationer och inom familjen när 

våldet är konstaterat. Den byggs upp i tre olika stadier, där det första steget är 

akutvård. Efter akutvården kommer traumavård, och slutligen ska kommunen 

erbjuda eftervård/stöd. Informationsguiden har dessutom med 

handlingsmodellen för kust-Österbottens samkommun, vart offren samt 

förövaren kan vända sig för att få hjälp och stöd. (se bilaga 2). Ytterligare har 

K5 med en vårdkedja hur vården ska gå till med största möjliga säkerhet i 

beaktande; det första steget är kartläggning av situationen i hemmet, sedan 

leder detta eventuellt till barnskyddsanmälan/polisanmälan, och slutligen skall 

eftervården planeras. Informationsguiden tar tydligt upp olika kontaktuppgifter 

till olika hjälpinstanser (Kust-Österbottens samkommun för social- och 

primärhälsovård, 2012, s. 17-24). 
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5.2 Vasas handlingsmodell för ingripande och hantering av våld inom 

familjen och i närrelationer 

  

Planen är från 2006, så all information stämmer inte längre, t.ex. är 

uppgifterna om medlemmarna som sitter i arbetsgruppen för förebyggande av 

våld i nära relationer inte korrekta (Vasa stads arbetsgrupp mot våld inom 

familjen och i närrelationer, 2006, s. 2). 

 

Målet med handlingsplanen är tydligt utskriven – att alla myndigheter och 

aktörer inom Vasa stad ska ha gemensamma metoder för hur man jobbar med 

familjevåld. Målet är även att med hjälp av handlingsplanen forma en obruten 

kedja för hur man identifierar, tar till tals och agerar när man som 

professionell kommer i kontakt med våld i nära relationer (Vasa stads 

arbetsgrupp mot våld inom familjen och i närrelationer, 2006, s. 2). 

Vasas plan är uppbyggd på samma sätt som K5:s informationsguide, och 

innehåller liknande information, såsom grundläggande information om vad 

familjevåld är, lagar, kontaktuppgifter och identifiering av familjevåld. Vasa 

hade även samma modell för hur familjevåldsarbetet i staden skall fungera 

(Vasa stads arbetsgrupp mot våld inom familjen och i närrelationer, 2006, s. 3- 

14). (Se bilaga 2)  

I Vasas handlingsplan poängterar man att alla enheter som utför arbete där 

man kommer i kontakt med familjevåld skall ha egna handlingsplaner som 

skall fungera som stöd och vägledning för hur man arbetar med familjevåld. 

Varje enhets egen handlingsplan måste grunda sig på Vasas handlingsplan 
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(Vasa stads arbetsgrupp mot våld inom familjen och i närrelationer, 2006, s. 

9). 

I Vasas handlingsplan finns en modell av Pense E. Och Paymar M. Education 

groups for men who batter: the Duluth model. Modellen tar upp hur våldet kan 

ta sig i form i en nära relation, vad som kännetecknar en hälsosam relation, hur 

man som professionell och person i offrets närhet kan vara del av problemet 

samt hur man som professionell och anhörig även kan vara en del av lösningen 

på våldsproblemet beroende på hur man reagerar på våldet (Vasa stads 

arbetsgrupp mot våld inom familjen och i närrelationer, 2006, s. 15-18). 

 

5.3 Att upptäcka och ingripa i familjevåld – handlingsplan för 

Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre 

 

Planen är gjord 2010. Även denna handlingsplan tar upp allmänt om våld i 

nära relationer, kommunens ansvar och lagar. Handlingsplanen tar upp 

statistik från den egna regionen, bl.a. var antalet hemlarm (orsakerna var 

lindrig misshandel, misshandel och grov misshandel) från privata bostäder år 

2008 30 stycken, år 2007 41 stycken, år 2006 33 stycken och år 2005 35 

stycken. Kvinnojouren i Jakobstad hade år 2008 156 övernattningar (17 

kvinnor och 8 barn) och år 2007 223 övernattningar (13 kvinnor och 15 barn). 

Handlingsplanen tar även upp om våld mot äldre, utvecklingshämmade och 

funktionshindrade. Våldet mot dessa grupper är oftast försummelse av vård, 

fysiskt, psykiskt och ekonomiskt våld. Planen tar upp olika serviceformer och 
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ger kontaktuppgifter till vissa serviceställen, men inte till alla. (Handlingsplan 

för Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre, 2010, s. 8-13.) 

I handlingsplanen finns som bilaga hälso- och sjukvårdens vårdkedja för 

familjevåld. Vårdkedjan visar vad de olika vårdinstanserna har för 

förebyggande arbete mot våld, vilka metoder de skall använda sig av samt hur 

de professionella kan gå vidare, när de har misstanke om våld. Vårdkedjan är 

enligt vårt tycke svårtolkad.  I handlingsplanen finns dessutom bilaga av 

församlingens/kyrkliga samfällighetens handlingsplan mot våld 

(Handlingsplan för Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre, 

2010). 

 

6 Sammanfattning av teoridelen 
 

Det finns olika former av familjevåld; fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, kulturellt, 

religiöst, sexuellt våld och försummelse. Våld i nära relationer förekommer i 

alla samhällsgrupper och är förödande för hela familjen. Inte bara de som har 

blivit utsatta för våldet behöver få hjälp utifrån, utan även den som utfört 

våldet. Att utföra olika typer av våld är straffbart i Finland. 

Man kan förebygga familjevåld på olika sätt; universellt, selektivt och 

indikerat förebyggande arbete. Social- och hälsovårdsministeriet har det 

största ansvaret för att förebygga familjevåld. Kommunerna kan förebygga 

våld i nära relationer genom att t.ex. ha en våldskoordinator och ha olika 

verksamheter som jobbar förebyggande (t.ex. mödra- och skyddshem, polisen, 

information och utbildning för professionella gällande familjevåld). 
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Organisationer, institutioner, föreningar och församlingar har också en stor roll 

i det förebyggande arbetet.  

Alla kommuner ska ha en handlingsplan eller ett handlingsprogram för 

förebyggandet av våld i nära relationer. Handlingsplanen ska främst finnas till 

för att de professionella ska veta hur de ska identifiera, ta upp och ingripa i 

familjevåld. 

 

 7 Undersökningens genomförande 

 

Vårt undersökningssyfte var att ta reda på olika våldskoordinatorers uppgifter 

och hur våra respondenter personligen tyckte att deras kommuners 

förebyggande arbete mot våld i nära relationer fungerade. I detta kapitel ska vi 

redogöra hur vår undersökningsggrupp och intervjuerna såg ut, vilken 

undersöknings- och insamlingsmetod vi har haft samt hur våra intervjuer 

praktiskt genomförts. 

 

7.1  Undersökningsgrupp 

 

Vi har intervjuat fyra olika våldskoordinatorer. En från Vasa, två från K5 

(Korsnäs, Kristinestad, Malax, Kaskö, Närpes) och en från Jakobstad. Vår 

tanke var att vi även skulle vilja intervjua våldskoordinatorer från Korsholm 

och Karleby, men av olika orsaker blev det inte några intervjuer med dessa. Vi 

valde att inte intervjua någon från de olika samarbetsgrupperna p.g.a. att just 
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våldskoordinatorerna borde vara de som har mest kunskap om det 

våldsförebyggande arbetet i kommunen.  

 

7.2 Undersökningsmetod 

 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning eftersom vi var mer intresserade 

av hur respondenterna personligen upplever att det våldsförebyggande arbetet 

fungerar, och gå mer in på djupet kring deras tankar kring detta ämne. En 

kvalitativ intervju är en metod vars syfte är att fastställa, upptäcka och förstå 

någonting (Svensson och Starrin, 1996, s.53). En kvalitativ intervju är som en 

vägledd konversation där vi som intervjuare måste vara uppmärksamma, 

flexibla och lyhörda (Svensson och Starrin, 1996, s.56). Vi valde att utföra 

kvalitativa intervjuer eftersom undersökningssituationen blir mera avslappnad 

och liknar mer ett vanligt samtal (Holme och Krohn-Solvang, 1991, s. 99). 

Eftersom våldskoordinatorerna ska vara de med mest kunskap i kommunen 

kring ämnet våld i nära relationer så ska de ha bra koll på hur det ser ut i 

verkligheten. Därför var den mest lämpade metoden kvalitativa intervjuer, så 

vi fick gå in mer på respondenternas personliga åsikter, upplevelser och 

känslor. En annan orsak till att vi utförde en kvalitativ undersökning var p.g.a. 

att vi enbart hade fyra respondenter, vilket är en antalsmässigt liten grupp. 
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7.3 Datainsamlingsmetod 

 

Vi valde att ställa upp vår kvalitativa intervju med olika frågor med flera olika 

teman (se bilaga 3). Det som är bra med att använda temaområden är att 

respondenten får tala fritt inom temat samtidigt som temat bestämmer vilka 

aspekter som frågorna kommer kretsa kring (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 

122).  

För att få fram den informationen vi ville ha hade vi flera frågor inom de olika 

temaområdena. Vi ställde samma frågor till alla respondenter, därför var det en 

rätt hög grad av standardisering. Dock anpassade vi oss beroende på vad 

respondenterna svarade och ställde följdfrågor vid behov. Den kvalitativa 

intervjun ska vara så öppen som möjligt så att man får spontan information. 

Dock ska de öppna frågorna ändå ha en viss riktning (Svensson och Starrin, 

1996, s.63). Vissa frågor var slutna frågor, dvs. det fanns ett klart svar som 

utbildning, medan de flesta frågorna var öppna och respondenten kunde 

förklara fritt.  

 

7.4  Dataanalysmetod 

 

Vi har båda smarttelefoner som vi använde oss av för att spela in alla 

intervjuer. Vi använde oss av bådas smarttelefoner så att intervjuerna säkert 

skulle sparas om det skulle hända något med en av telefonerna. En av oss 

skrev dessutom ner på papper det som den ansåg vara det viktigaste under 

intervjuns gång. 
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Efter varenda intervju transkriberade vi så snabbt som möjligt, dvs. vi skrev ut 

hela samtalet på papper, vilket gjorde det betydligt enklare för oss att tolka 

resultatet och kunna använda oss av direkta citat. Vi har skrivit ut allt på 

högsvenska trots att vissa respondenter använde sig av dialekt, just för att det 

är mer lättläst och för att undvika att dialekten kan spåras tillbaka till en viss 

kommun eller person.  

Vi kom rätt snabbt fram till att det lättaste för oss var att använda 

analysmetoden helhetsanalys. Det innebär att vi presenterar alla intervjufrågor, 

men beskriver mer detaljerat vissa frågor som är mer intressanta och 

väsentliga för vår undersökning. Helhetsanalysen består av tre faser. I första 

fasen väljer man tema eller problemområde, i andra fasen formulerar man de 

huvudsakliga frågeställningarna och i den tredje fasen utför man en 

systematisk analys av intervjuerna (Holme och Krohn-Solvang, 1991, 141-

142).  

 

7.5  Undersökningens praktiska genomförande och sekretess 

 

Vårt lärdomsprov är ett beställningsarbete av Folkhälsan, och vår 

kontaktperson är Britt-Helen Tuomela-Holti. När vi tog kontakt med 

Folkhälsan om att vi gärna ville göra ett lärdomsprov om våld i nära relationer 

ville de gärna vara beställare. Våra beställare meddelade att de skulle vara 

intresserade av just våldskoordinatorerna och om det konkreta 

våldsförebyggande arbetet stämmer överens med handlingsplanerna. Vi har 

dock fått arbeta väldigt fritt och självständigt med lärdomsprovet. 
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Vår kontaktperson från Folkhälsan gav oss information om 

våldskoordinatorernas namn och för vilka kommuner de arbetade.  Därefter 

sökte vi upp deras email-adresser och skickade mail till sex stycken, varav fyra 

ställde upp. Respondenterna fick själva välja var de ville träffas, datum och 

tid. Vi ville träffa respondenterna på en plats som kändes avslappnad och trygg 

för dem. Alla utom en valde att träffas på deras egen arbetsplats, en på ett 

lugnt café.  Vi hade medvetet inte planerat in något annat efteråt så vi inte 

behövde stressa iväg utan kunde intervjua i lugn och ro. I en intervjusituation 

är det viktigt att man som intervjuare är neutral och att man inte försöker styra 

intervjun i en viss riktning. Den icke-verbala kommunikationen påverkar 

också intervjun (Holme och Krohn-Solvang, 1991, s. 105).  

Vi gjorde så att vi båda var med på alla intervjuer, men en höll intervjun 

medan den andra antecknade det som den ansåg var det viktigaste. Vi ville att 

det skulle bli en avslappnad miljö där vi som intervjuare inte pratade i munnen 

på varandra och fick respondenten att känna sig underlägsen. Den andra som 

skrev kunde dock fråga följdfrågor eller förklara något bättre om denne kände 

att det behövdes.  

Vi påpekade redan i början när vi tog kontakt med våra respondenter att de 

kommer vara anonyma i vårt lärdomsprov. Vi kommer alltså inte att nämna 

respondenternas namn eller skriva ut vad någon våldskoordinator specifikt har 

sagt. När vi pratar om respondenterna använder vi orden respondent, 

våldskoordinator, koordinator och hen. Det kändes ändå som att det var 

nödvändigt att gå ut med vilka kommuner våra respondenter var från, eftersom 

vi tycker det är väsentligt då vi presenterar alla kommuners handlingsplaner 
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mot våld i nära relationer och att vi är intresserade av hur arbetet fungerar i 

just dessa specifika kommuner.  

 

8 Resultatredovisning och analys 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera alla våra teman och tolka de resultat vi 

fått fram. Eftersom detta är en kvalitativ undersökning har vi inte sammanställt 

statistik, utan har bara text. Vi har fem olika teman som vi kommer beskriva 

och tolka var för sig. Våra teman är arbetet som våldskoordinator, 

handlingsplanerna, samarbetsgrupperna, övrigt samarbete och personligt. Vi 

kommer även till en viss del att använda oss av direkta citat. 

 

8.1 Arbetet som våldskoordinator 

 

Vårt första tema handlar om arbetet som våldskoordinator. Inom detta tema 

hade vi frågor bl.a. gällande deras utbildning, tidigare arbetserfarenhet, 

arbetsuppgifter och arbetstider som våldskoordinator samt hur de blev 

våldskoordinatorer.  

Det är rekommenderat att våldskoordinatorer skall ha en utbildning inom 

social- och hälsovårdsområdet eller i pedagogik (IHV, 2013, s. 12). De fyra 

våldskoordinatorerna vi intervjuade var utbildade och jobbade inom social- 

och hälsovården. En var hälsovårdare och avdelningsskötare, en var socionom 

(YH), en hade socialarbetarexamen samt var utbildad inom 
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utvecklingspsykologi. Den sista våldskoordinatorn hade många utbildningar; 

sjukskötare, hälsovårdare, specialisering inom medicin, kirurgi och klinisk 

vård samt ledarskapsutbildning. Alla hade många års erfarenhet inom social- 

och hälsovården.  

 

En våldskoordinators uppgift består av koordinerings- och samarbetsuppgifter 

(t.ex. göra upp handlingsplan och sammankalla samarbetsgruppen), 

konsultationsuppgifter (ordna handledning och rådgivning för professionella), 

utbildningsuppgifter, informationsuppgifter (informera om olika arbets- och 

verksamhetsmetoder samt aktuell utbildning gällande våld) samt uppföljning 

och utvärdering av tillgången till tjänster. Varje enskild kommun bestämmer 

våldskoordinatorns uppgifter utgående från hur stort behovet är. Det ska dock i 

varje kommun finnas en tydlig beskrivning av vilka uppgifter koordinatorn ska 

ha (IHV, 2013, s- 11-16). Tre av våldskoordinatorerna visste rätt bra vad deras 

uppgifter var; uppdatera handlingsplanen, sammankalla och sitta med i 

samarbetsgruppen, informera professionella som våld i nära relationer berör 

samt att fungera som kontaktperson och rådgivare gällande familjevåld. En 

visste inte riktigt vad hens uppgifter var och formulerade sig så här: 

 

”Jag har ingen aning vad jag skall göra för jag har inte ännu varit på någon 

skolning (…) Sprida information åt andra och underlätta och vara på min vakt 

antar jag.” 

 

Våldskoordinatorerna kan arbeta som våldskoordinator vid sidan av deras 

huvudtjänst, men arbetstider för våldskoordinatorsarbetet ska vara utsatt (IHV, 

2013, s.11). Ingen av respondenterna arbetade enbart som våldskoordinator. 
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Enbart en av de fyra som vi intervjuade hade utsatt arbetstid för 

våldskoordinatorsarbetet. Hen jobbade annars heltid men hade 20 % avsatt för 

detta. Ingen av respondenterna fick heller någon extra lön för att vara 

våldskoordinator. 

 

Varje våldskoordinator skall utses officiellt t.ex. vid kommunstyrelsen. 

Personens eget intresse för arbetet mot våld ska beaktas (IHV, 2013, s. 11). 

Alla respondenter var genuint intresserade av våld i nära relationer. En 

respondent sa så här: 

 

”På min arbetsplats där jag jobbar kommer man ju i kontakt med någon form 

av våld, och jag är intresserad av det (…) Så jag sa åt chefen här att om det 

kommer något projekt någon gång så skulle jag vara intresserad (…) Och så i 

höstas hade THL en fyra dagars-utbildning (…) Och sen fråga min chef om 

jag skulle vara intresserad av att bli den här koordinatorn. Så då sa jag okej.” 

 

Bara en respondent nämnde att hen officiellt hade blivit utsedd till 

våldskoordinator av social- och hälsovårdsnämnden i hens kommun. Hen 

nämnde även att hens kommun främst varit intresserade av att ha en 

våldskoordinator som jobbade inom det sociala området, men ingen hade varit 

intresserad. Två av respondenterna blev tillfrågade, en efter att ha suttit med i 

samarbetsgruppen några gånger och den andra eftersom hens kollega inte ville 

ha uppgiften längre. Den sista koordinatorn hade inte blivit tillfrågad om hen 

ville bli våldskoordinator, det ingick bara i hens arbetsuppgift utan att någon 

egentligen hade nämnt det till hen.  
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8.2  Handlingsplanerna 

 

Det andra temat vi hade med i våra intervjuer var de olika kommunernas 

handlingsplaner. Där hade vi med frågor om bl.a. vad respondenterna själva 

ansåg om deras kommuns handlingsplan, om de varit delaktiga i görandet av 

den och hur gammal handlingsplanen är.  

Våldskoordinatorn ska i samarbete med samarbetsgruppen utarbeta 

handlingsplanen eller handlingsprogrammet (IHV, 2014, s.14). Bara en av 

respondenterna har varit delaktig i uppgörandet av dennes kommuns 

handlingsplan, de andra var inte våldskoordinatorer vid tidpunkten för 

uppgörandet av planen. En respondent visste inte att hens kommun har en 

handlingsplan mot familjevåld och våld i nära relationer. 

Vi frågade våra respondenter om de tycker att deras kommuns handlingsplan 

och det konkreta arbetet överensstämmer. Två av dem tyckte att 

handlingsplanen och det konkreta arbetet stämde rätt bra ihop, förutom att 

handlingsplanerna var för gamla och borde uppdateras p.g.a. att det har skett 

förändringar i arbetet med våldsoffren och personer i samarbetsgrupperna har 

ändrats.  

Det rekommenderas att handlingsplanen ska utarbetas en gång per 

mandatperiod (IHV, 2013, s.8). Ingen av handlingsplanerna var nyligen 

gjorda, den nyaste var från 2013. Det var bara Jakobstads handlingsplan som 

hade utskrivet årtal när planen borde uppdateras, som var 2013. Dock hade 

den inte blivit gjord i tid, men den förväntas vara färdig i slutet av 2015. Den 
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äldsta handlingsplanen var från 2006, men den ska troligtvis börja uppdateras 

till hösten 2015.  

 

8.3  Samarbetsgrupperna 

 

I det här temat tar vi upp exempelvis om vilka yrken gruppmedlemmarna har, 

hur många de är, hur de väljs med i gruppen, vad de har för uppgifter och om 

gruppen är motiverad.  

Samarbetsgruppen skall vara multiprofessionell och ska ha representanter från 

socialvården, hälsovården, skol- och ungdomsväsendet, polisen, organisationer 

och församlingen. Samarbetsgruppens uppgifter ska vara att göra 

handlingsplanen (IHV, 2013, s. 7). Övriga uppgifter är att planera, koordinera 

och följa upp det våldsförebyggande arbetet (SHM, 2008, s. 19). 

Alla respondenter svarade att deras samarbetsgrupp var multiprofessionella. 

De nämnde att medlemmarna är från social- och hälsovården, polisen, 

församlingen, koordinatorer som säkerhets- och missbrukskoordinatorer, olika 

organisationer som t.ex. skyddshem samt skol- och ungdomsväsendet. En 

respondent svarade att hen inte visste vad samarbetsgruppen var eller vad 

gruppens uppgifter var. Två respondenter svarade att deras samarbetsgrupp 

enbart hade till uppgift att göra handlingsplanen i kommunen. Den sista 

respondenten svarade att samarbetsgruppens uppgifter var att: Göra 

handlingsplan, planera hela stadens familjevåldssystem, ha kontakt inom alla 

branscher som familjevåld berör och starta nya projekt i staden. 
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Våra respondenters samarbetsgrupper har blivit utsedda officiellt av olika 

instanser, såsom stadsdirektör, samkommunsstyrelse och social- och 

hälsovårdsnämnden som har godkänt alla medlemmar i grupperna.  

Vi hade två frågor där vi frågade om våra respondenter tyckte att 

samarbetsgruppen hade tillräckligt bred erfarenhet och var motiverad. Det är 

viktigt att samarbetsgruppen har kunskap om familjevåld och har intresse för 

det (IHV, 2013, s.7). En respondent berättade med dessa ord om detta: 

”Det börjar nog finnas en viss mättnad i motivationen för att det är så otroligt 

många sammansättningar och grupper som alla skall vara med i hela tiden. 

Det är många olika saker som skall göras och sedan skulle jag säga att den 

allmänna känslan är att det börjar vara att ’oj, oj’, ännu en plan som vi måste 

utarbeta som är en tjock lunta, som sedan bara lämnar att ligga någonstans.” 

Ena respondenten sade att de haft problem med det administrativa, främst att 

hitta en ny ordförande till gruppen. Hen sade också att gruppen troligtvis 

skulle vara mer motiverad om medlemmarna fick extra lön för att sitta med i 

gruppen. En annan våldskoordinator sade att hen bara träffat 

samarbetsgruppen en gång hittills, och att det då hade varit många frånvarande 

p.g.a. semester. Hen tyckte ändå att de medlemmar som var på plats var 

motiverade. Alla våldskoordinatorer vi har intervjuat tyckte samarbetsgruppen 

hade tillräckligt bred erfarenhet. 

Två av respondenterna kände att deras samarbetsgrupper behövdes p.g.a. att 

handlingsplanen får en multiprofessionell synvinkel och att de lättare kan ta 

kontakt med någon professionell från en annan yrkesgrupp. De kände också att 

de via samarbetsgruppen får information som de sedan kan föra vidare till sin 
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egen sektor. Den ena våldskoordinatorn kände inte att samarbetsgruppen var 

till någon stor nytta.  

 

8.4 Övrigt samarbete 

 

Kommunen har ansvar för att det våldsförebyggande arbetet fungerar, och 

samarbete mellan olika instanser är nödvändigt (SHM, 2008, s. 19). Två 

våldskoordinatorer nämnde att de hade samarbete med olika organisationer 

inom social- och hälsovården, som t.ex. Folkhälsan, för att kunna utbilda 

personal. En respondent nämnde att hen samarbetar med andra koordinatorer, 

som koordinatorn för främjande av välfärd och koordinatorn för förebyggande 

missbruksarbete.  

När vi frågade om våldskoordinatorerna hade deltagit i fortbildning och 

nätverksmöten med andra våldskoordinatorer, så sa ena att hen deltagit i ett 

sådant möte. En respondent sade att institutet för hälsa- och välfärd ordnat 

kurs men att då bara en annan våldskoordinator deltagit. Två av 

respondenterna hade inte deltagit i något nätverksmöte eller fortbildning.  

Alla våldskoordinatorer var ändå positivt inställda till nätverksmöten med 

andra våldskoordinatorer, just för att de då skulle få träffa personer som 

arbetar med samma sak, dela erfarenheter och eventuellt få nya idéer. En 

respondent sade angående fortbildningar att hen gärna skulle vilja delta, men 

att information om dem kommer så sent så att det inte går att planera in längre. 

Hen sade också att dessa fortbildningar oftast är långt borta. Koordinatorn ska 
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ha rätt att delta i fortbildning och nätverksmöten med andra våldskoordinatorer 

(IHV, 2008, s.13). 

 

8.5  Personligt 

 

I det sista temat frågade vi om respondenterna anser att det är ett psykiskt 

tungt jobb, om kommunerna erbjuder dem stöd för att orka med deras 

uppgifter, resurser, om deras kunskap angående familjevåld, om arbetet känns 

meningsfullt och om eventuella förbättringar gällande det 

familjevåldsförebyggande arbetet.  

Två respondenter svarade att de inte tyckte att våldskoordinatorsarbetet var 

psykiskt tungt. En svarade att det automatiskt blir en lite tyngre uppgift 

eftersom det är ett tungt ämne som det inte pratas så mycket om. En 

respondent svarade att hens arbete utanför våldskoordinatorsarbete var tungt, 

och att de båda uppgifterna ändå hör ihop.  

Ingen av respondenterna fick specifikt stöd av kommunerna för att orka i 

arbetet som våldskoordinator. En svarade att hen mest får stöd av sina 

arbetskamrater och förmän, en annan att hen får arbetshandledning för sitt 

ordinarie arbete. 

Tidigare i vårt lärdomsprov har vi skrivit om att det är viktigt att det finns 

resurser i form av tid, pengar och människor för att kunna förebygga 

familjevåld (SHM, 2005, a, s. 60-61). Koordinatorn behöver resurser för att 

kunna ordna möten, utbildningar, skaffa material, osv. (IHV, 2013, s. 13). Den 
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respondent som hade utsatt 20 % av sin arbetstid för arbetet som 

våldskoordinator var den enda respondent som ansåg att hen hade tillräckligt 

med resurser. De tre andra tyckte inte att deras arbete som våldskoordinatorer 

prioriterades av kommunerna, och att de inte hade tid för arbetet. En 

respondent sade att det kändes som att kommunen bara gav arbetet som 

våldskoordinator åt hen för att sedan ta för givet att hen skulle hinna med 

våldskoordinatorsarbetet fast hen inte hade några resurser.  

När vi frågade om våldskoordinatorerna personligen tyckte att de hade 

tillräckligt med kunskap om familjevåld och våld i nära relationer, sa alla att 

de gärna ville ha mer kunskap. Alla hade någon form av erfarenhet inom 

området, men alla svarade att de var intresserade av att lära sig mera och gå på 

flera fortbildningar.  

På frågan om respondenterna ansåg att deras arbete var viktigt, meningsfullt 

och gav resultat svarade alla respondenter att de tyckte att arbetet känns 

meningsfullt och viktigt. En respondent svarade att hen varit våldskoordinator 

under en sådan kort tid så att denne inte ännu kunde säga några säkra resultat. 

Hen menade också att om våldskoordinatorn är aktiv och engagerar sig så ger 

det resultat. En våldskoordinator svarade att hen ville se resultat, men att man 

ibland blir uppgiven då det tar lång tid för ett beslut att träda i kraft. Hen 

förklarade det så att orsaken till detta var att många människor är involverade 

och att alla har en stor arbetsbörda på sig.  

Vi hade en fråga om vad koordinatorerna tycker att deras kommun skulle 

kunna förbättra gällande det familjevåldsförebyggande arbetet. På denna fråga 

svarade respondenterna så här: 
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”Mera upplysning och att det inte är så tabubelagt, att man liksom vågar ta 

kontakt, det tror jag skulle vara viktigt att få fram (...)  Den här rädslan och 

skammen finns ju fortfarande.” 

”Mera sådana här utbildningar och föreläsningar, och att man skulle avlägga 

mera resurser än vad man gör idag.” 

”Att planen skulle uppdateras, för att vi har bytt personal på ganska många 

ställen.” 

”Nog kan vi ju ha samarbete med skyddshemmet och kvinnokliniker, men att 

kanske kunskap skulle spridas mera (...) Informera att kvinnor kan fara till 

skyddshemmet om de vill, för alla vet inte adressen till skyddshemmet eller 

telefonnumret och tyvärr så har ju inte alla bil heller så de kan ta sig dit (...) 

Kvinnor på landsbygden är mer utsatta i och med att det inte är så där bara 

att ta sig 30 kilometer om du blir misshandlad, eller det är julafton och du inte 

kan vara där hemma om gubben super, inte går det buss heller så.” 

 

9 Diskussion och kritisk granskning 
 

Familjevåld och våld i nära relationer är något som är fruktansvärt 

traumatiserande och omvälvande för de som faller offer och de som tvingas 

bevittna våldet. Alla parter i familjevåldet behöver så mycket hjälp och stöd de 

kan få. Som redan nämnts i vårt lärdomsprov, orsakar familjevåld individen, 

familjen och samhället stora skador som kostar mycket. Enligt vår åsikt borde 

man lägga mer resurser på det förebyggande arbetet, för att minska på 
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förekomsten av familjevåld. Tjänster för de som drabbas av familjevåld skall 

vara lättillgängliga och fungera så att man kan få stopp på våldet så fort som 

möjligt.  

Vi anser att det är bra med våldskoordinatorer i de olika kommunerna, men 

tyvärr får de inte tillräckligt med information och resurser för att kunna utföra 

det våldsförebyggande arbetet så att det faktiskt skulle kunna ge resultat. Det 

är synd att se att alla våldskoordinatorer vi intervjuade var intresserade av 

denna fråga och skulle vilja göra mer, men tiden och resurserna räckte helt 

enkelt inte till. Bara den ena våldskoordinatorn som hade 20 % avsatt arbetstid 

för våldskoordinatorsarbetet kände att hen hade tillräckligt med resurser.  

Det var oväntat att ingen erhöll lön eller kompensation för sina 

våldskoordinatorsuppgifter. Vi tror att lite extra lön skulle motivera mer att gå 

på möten, ordna fortbildningar, osv. En annan brist som framkom är att det 

inte finns något kontinuerligt samarbete mellan våldskoordinatorerna, 

eftersom de då skulle kunna utbyta erfarenheter och kunskap. 

Under undersökningens gång har vi noterat att det finns stor okunskap om 

våldskoordinatorer. Våra respondenter har i sitt arbete märkt att det finns 

många som inte vet vad en våldskoordinator är och vad de har för slags 

uppgifter. Att en av respondenterna är våldskoordinator och knappt visste vad 

hens uppgift är, är ganska talande. Vi hade själva heller aldrig ens hört ordet 

våldskoordinator före vi började med lärdomsprovet. 

Enligt vår åsikt prioriteras inte våldskoordinatorsarbetet av kommunerna. Det 

ser bra ut att officiellt ha en våldskoordinator, men koordinatorerna får knappt 

någon hjälp eller stöd för att kunna utföra sitt arbete.  
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Samarbetet mellan olika instanser, såsom barnskydd, organisationer och 

polisen, borde bli avsevärt bättre. Genom att ha ett bra samarbete blir det 

familjevåldsförebyggande arbetet och familjevåldsarbetet effektivare. Att 

offren får hjälp och stöd snabbt och professionellt av olika instanser förhindrar 

och minimerar skadorna av våldet. Att även förövaren får hjälp och stöd är 

minst lika viktigt, eftersom hen annars eventuellt bara fortsätter med sitt 

våldsamma beteende i en ny relation. 

Det är bra att det finns konkreta handlingsplaner mot våld i nära relationer. 

Det betyder att professionella kan få hjälp och information i denna fråga. Det 

är dock konstigt att våldskoordinatorerna inte nämns i någon av de planer vi 

har undersökt, eftersom det skulle vara ett bra sätt att informera professionella 

om att det finns en våldskoordinator och att de kan vända sig till denne för att 

få råd gällande familjevåld. Vi tyckte även att de flesta planer var föråldrade. 

Som respondenterna själva sade så hade en del information ändrats i 

handlingsplanerna, som t.ex. kontaktuppgifter. Vi reagerade speciellt på att en 

plan nästan var 10 år gammal.  

Om man inte bor i en stad där skyddshem och andra våldsförebyggande 

tjänster finns, är det svårare att få hjälp om man blir utsatt för våld i en nära 

relation. Förbindelserna och information gällande våldsförebyggande tjänster 

till människor som bor på landsbygden borde bli bättre. Vi inser dock att det 

tyvärr är svårt att förverkliga det i praktiken i mindre kommuner, p.g.a. 

resursbrist. 

Familjevåld är någonting som det pratas alldeles för lite om ännu idag. Ämnet 

är tabubelagt och är någonting som ska hållas innanför hemmets väggar. Det 
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borde vara obligatoriskt för alla inom social- och hälsovården att gå 

utbildningar om hur man identifierar, tar till tals och agerar mot familjevåld då 

och om man kommer i kontakt med det i sitt arbete. Att professionella visar 

genom ord och handling att familjevåld inte är acceptabelt är förebyggande 

och samtidigt visar de att de bryr sig och är oroliga. En av våra respondenter 

berättade: 

”Kanske man misstänker att någon är våldsutsatt, jag märker att folk överlag 

är rädda för att ens fråga någonting för att man tror att det skall bli värre. 

Men jag tycker så här, kanske om någon blir utsatt för våld varje dag i fem års 

tid, att vad kan liksom bli värre? Det värsta händer ju hela tiden, det är 

kanske bättre att man visar att man bryr sig.” 

För att kritiskt granska vår undersökning och vårt resultat, så skulle ett större 

antal respondenter gett ett mer tillförlitligt resultat. Vår avsikt var dock inte att 

få ett övergripande resultat för hur våldskoordinatorsarbetet i Finland eller ens 

i Österbotten ser ut, utan vi var mera ute efter personliga åsikter i specifika 

kommuner. Vi kan därför inte komma fram till ett slutgiltigt resultat, utan bara 

beskriva våra respondenters tankar och erfarenheter kring sitt arbete som 

våldskoordinator och det förebyggande familjevåldsarbetet i deras kommuner.  

Vårt resultat skulle ha blivit mer tillförlitligt om vi skulle ha haft mer 

respondenter att intervjua än fyra stycken och hade haft respondenter från ett 

större område. De flesta av våra respondenter hade bara varit våldskoordinator 

en kort tid, den längsta hade varit två år. Det var flera som sa att det kändes 

som att de inte ännu riktigt hade hunnit komma igång med arbetet och att de 

inte hade så mycket erfarenhet. Resultatet hade kanske blivit annorlunda om 
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undersökningen gjorts två år senare då våldskoordinatorerna hunnit jobba 

längre.  

Nu var alla våra respondenter från Österbotten. Det kan även ha påverkat 

resultatet att det var två städer (Jakobstad och Vasa) medan K5 består av 

småkommuner. Vi skulle gärna ha haft med Korsholm och Karleby för att få 

ett mer övergripande resultat, men p.g.a. att en koordinator inte ville ställa upp 

och en inte hade tid så var det inte möjligt. 

Ingen av oss hade träffat respondenterna före intervjun, vilket var positivt, 

eftersom det annars eventuellt skulle ha kunnat påverka resultatet. Det var 

även bra att vi gjorde så att en intervjuade medan den andra bara antecknade, 

för annars hade intervjun kunnat bli ostrukturerad. Vi försökte också hålla oss 

till våra frågor så att alla respondenter fick samma frågor, det har gjort det 

lättare att analysera och jämföra intervjuerna.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att det har varit intressant att skriva vårt 

lärdomsprov om våldskoordinatorer, eftersom det inte gjorts tidigare. Det har 

motiverat oss att vi inte visste så mycket om våldsförebyggande arbete i nära 

relationer. Utgående från våra intervjuer kan vi säga att de kommuner vi har 

undersökt borde prioritera och lägga mer resurser på våldskoordinatorernas 

arbete.  
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Bilaga 1. 

 

 



 
 

Bilaga 2. 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. 

Intervjufrågor: 

 

 Arbetet som våldskoordinator 

- Vilka uppgifter har du? 

-  Vilka är dina arbetstider? 

-  Hur ofta har du möten med samarbetsgruppen?  

- Hur länge har du jobbat som våldskoordinator? 

-  Vilken är din utbildning/ditt yrke? 

- Hurudan arbetserfarenhet har du sedan tidigare? 

-  Hur blev du våldskoordinator?  

- När började er kommun ha våldskoordinatorer? 

 

 Handlingsplan 

- Hur tycker du att din kommuns handlingsplan mot våld och det 

konkreta arbetet stämmer överens?  

- Har du varit delaktig i att skriva handlingsplanen tillsammans med 

samarbetsgruppen? 

- Är handlingsplanen anknyten eller en del av kommunens 

välfärdsberättelse och säkerhets- och välfärdsprogram? 

 

 Samarbetsgruppen 

- Vilka utbildningar/yrken har samarbetsgruppens medlemmar? 

- Hur många sitter med i gruppen? 

-  Hur väljs man med, hur länge är det samma grupp?  

- Vad har samarbetsgruppen för uppgifter? 

- Vad gör man på möten?  

- Tycker du att samarbetsgruppen har tillräckligt bred erfarenhet? 

- Är gruppen motiverad? 



 
 

- Anser du att ditt jobb som våldskoordinator förenklas av att det finns 

en samarbetsgrupp? Varför? Hur? 

- Hur tycker du att samarbetsgruppen fungerar? 

 

 Övrigt samarbete 

-  Vilka andra samarbetar du med? 

- Har er kommun även en koordinator för främjande av väldfärd eller 

hälsa, eller en koordinator för förebyggande i missbruksarbete? 

- Om ja, jobbar du i så fall i team med dem?  

- Har du deltagit i fortbildning och nätverksmöten med andra 

våldskoordinatorer?  

 

 Personligt 

- Är det ett psykiskt tungt jobb? 

-  Vad erbjuder kommunen dig för typ av stöd för att orka jobba som 

våldskoordinator? 

-  Har du tillräckligt med resurser?  

- Känns det som att du har tillräckligt med kunskap om familjevåld? 

- Tycker du personligen att arbetet känns meningsfullt, viktigt och ger 

resultat? 

- Vad skulle kommunen kunna göra för att förbättra det 

familjevåldsförebyggande arbetet? 

- Övrigt som du vill berätta som inte kommit fram? 

 

 

 


