
   

 

Digital lunch inom ramen för En vecka fri från våld  
Vid en Digital lunch på temat En vecka fri från våld den 26:e november delgav medarbetarna i den 
samlokaliserade finsaminsatsen MISAM sina erfarenheter av att ställa sju specifika frågor kring 
erfarenhet av våld i nära relation till sina deltagare. Det görs vid särskilda träffar där fokus hålls på 
frågorna. Stor vikt läggs vid att förklara vad man menar med våld i nära relation.  

Samordningsförbunden har ett regeringsuppdrag att förbättra upptäckten av våld i nära relation. 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) driver därför det nationella projektet Stoppa 
våldet där Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö är en av piloterna sedan år 2019. Den 
framgångsrika metod man använder sig av i projektet är framtagen i Västra Götaland och Halland och 
har under hösten 2020 uppmärksammats av Socialstyrelsen.  

Finsaminsatsen MISAM i Skellefteå ställer frågor om våld till sina deltagare. 

- Våldsutsatthet kan vara en dold orsak till psykisk och fysisk ohälsa samt arbetslöshet, säger 
Tomas Hedlund, teamledare i MISAM. Många deltagare har inte tidigare kopplat sin psykiska 
och fysiska ohälsa till erfarenheten av våld. 

Medarbetare i MISAM uppger att deltagarna varit positiva till frågorna, att det varit en positiv 
upplevelse för dem samt en självklarhet att svara. Ibland kan svaren av olika anledningar dröja tills de 
sju frågorna återupprepas efter några månader, något som visat sig vara en viktig framgångsfaktor.                                                                                                                                     

Drygt 70 procent av totalt cirka 500 tillfrågade deltagare i olika Finsamverksamheter har svarat ja på 
frågor om erfarenhet av våld i nära relation. I Skellefteå har närmare 80 procent av tillfrågade 
deltagare svarat ja på någon av frågorna.  

- Börja fråga rutinmässigt, det gör skillnad, säger Tomas. 

Inbjudna medarbetare från förbundets medlemmar fick lyssna och ställa frågor kring MISAMs 
erfarenheter av att ställa frågor kring våld, metodik och resultatet av detta. Man efterfrågade bland 
annat en metodbeskrivning och tillgång till frågebatteriet. Man undrade även om frågorna ställs till 
elever i skolorna för att kunna arbeta förebyggande. Detta är en nyligen inledd diskussion med 
gymnasieskolan i Skellefteå kommun. Även Arbetsförmedlingen som är en annan av våra 
medlemmar har ett nytt uppdrag att arbeta med att ställa frågor om våld till sina kunder. 

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö kan erbjuda utbildning och dialogmöten på arbetsplatserna.                                                                                      
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