Återrapportering av ekonomiskt stöd till
lokalt brottsförebyggande projekt

Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i
landet, både som projekt och i den löpande
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet
dokumenteras och efter insatsen lämnas en
slutrapport till Brå.
Erfarenheterna från de olika projekten är många
gånger intressanta för andra som arbetar med
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.
För sakuppgifter och slutsatser står respektive
författare eller organisation.
Fler rapporter finns att ladda ner på
www.bra.se/lokaltarbete

Slutrapport ”Våga Fråga”
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KARTLÄGGNING
Nästan allt våld mot kvinnor utövas av närstående män. Den vanligaste formen av våld mot
kvinnor sker i hemmen och inom familjen. Projektet tar sin utgångspunkt i att fler
yrkesgrupper än till exempel poliser och personal inom socialtjänsten möter kvinnor som
utsätts för våld. Då fastighetsskötare och personal inom Störningsjouren arbetar i andra
människors hem, var vår utgångspunkt att detta är personalgrupper som – om de får
utbildning om våld i nära relationer och har klara rutiner att handla efter när de får
indikationer på att det förekommer – kan bidra till att öka trygghen och vara en resurs i det
förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.
ÅTGÄRDER
Projektet har bestått av två delar, dels en utbildningsinsats riktat till Störningsjour och
fastighetsskötare, dels nätverksträffar för dem som i sin yrkesroll oftare möter kvinnor som
utsätts för våld i nära relationer; poliser, personal inom socialtjänsten i Lundby med flera.
Målet med nätverksträffarna var att de professionella som arbetar med frågan på lokal nivå i
stadsdelen skulle få en möjlighet till ökad samverkan och kunskapsinhämtning.
Den valda målgruppen för informations- och utbildningsinsatserna var fastighetsskötare och
personal inom Störningsjouren som är verksamma på centrala Hisingen i Lundby.
Under projektperioden genomfördes fem utbildningstillfällen riktade till målgruppen.
Utbildningen genomfördes av professionella pedagoger, som utvecklade ett
utbildningsmaterial riktat till den valda målgruppen. Utbildningen byggdes upp och baserades
på kunskap och information som inhämtats genom djupintervjuer med målgruppen.
Vi sammanställde även en checklista och plånbokskort för den valda målgruppen, som kan
användas som ett verktyg för vad som skall göras när man uppfattar eller misstänker att någon
blir utsatt för våld i hemmet.
Det är vår förhoppning att utbildningsmaterialet i projektet Våga Fråga! ska kunna användas
av andra aktörer för att kunna motverka våld i nära relationer. Det kan till exempel användas
av andra fastighetsägare, fastighetsskötare eller av andra med intresse för att arbeta
förebyggande mot våld i nära relationer.
Den del av projektet som syftar till ökad samverkan mellan polis och socialtjänst med flera
har bestått av nätverksträffar (med inbjudna gäster) i stadsdelen samt att gruppen gemensamt
deltagit i den nationella kvinnofridskonferens som hölls i Stockholm hösten 2008.
GENOMFÖRANDE
Projektet har genomförts under hela 2008. Bakom projektet står stadsdelförvaltningen i
Lundby, föreningen Fastighetsägare Centrala Hisingen, Brottsförebyggande rådet i Lundby,
Hisingspolisen och utbildningsföretaget Amphi Produktion.
Projektet har letts av en styrgrupp med representanter från SDF Lundby, FCH,
Hisingspolisen, Störningsjouren och olika bostadsföretag. Styrgruppen har träffats vid sju
olika tillfällen under året, och satt upp ramarna för och fattat beslut kring projektet.
Amphi produktion har genomfört utbildningarna och tagit fram informationsmaterial till
målgrupperna fastighetsskötare och Störningsjour.
Genomförandet har skett i enlighet med den ursprungliga planeringen, dock har antalet
utbildningstillfällen till fastighetsskötare/Störningsjour blivit 5 istället för 4 som uppgavs i

ansökan. Då den person som varit projektledare inte kunnat lägga så många timmar som
ursprungligen var tänkt i projektet, har samordnaren för det lokala Brottsförebyggande rådet
fått gå in och täcka upp för denna. Detta har inte påverkat tidsplan, innehåll eller inriktning på
projektet.
Fortsättning efter projektet?
I samband med projektet har frågan om våld i nära relationer lyfts i det lokala
brottsförebyggande rådet. Just nu pågår ett arbete med att se över den lokala BRÅ-planen, och
vårt mål är att lyfta in kvinnofrid som ett av de prioriterade områdena för rådets arbete under
de kommande åren. Som en följd av det arbete som påbörjats inom projektet finns nu
kontaktpersoner inom socialtjänsten för fastighetsskötarna, och det arbetas för att de ska ha
kontaktperson även på Hisingspolisen. Socialtjänstens boendeenhet kommer att besöka de
fastighetsskötare som gått utbildningen, för att hålla kontakt.
Under en av de nätverksträffar som anordnades inom projektet bjöds en föreläsare som arbetar
med personer som utsatts för Hedersrelaterat våld (HRV) in. De som deltog på nätverksträffen
(personal från polisen, socialtjästen, ungdomsmottagning etc.) beslöt senare att bilda ett lokalt
HRV-nätverk.
Är det intressant att sprida arbetsmetoden eller delar av den till andra aktörer?
Ett av syftena med projektet Våga Fråga är att ta fram ett utbildningsmaterial som ska kunna
användas av andra aktörer som är intresserade av att motverka våld i nära relationer. Vi har
arbetat aktivt för att sprida information om vårt projekt, och har bland annat informerat om
projektet på en stor konferens för dem som arbetar med brottsförebyggande frågor i Göteborg,
anordnad av Tryggare och mänskligare Göteborg. Tryggare och Mänskligare Göteborg har
även givit ut ett idéblad om vårt projekt (bifogas som bilaga).
Vårt projekt har dessutom fått stort genomslag i media, och bland annat uppmärksammats i
nationell och lokal press, radio och tv.
EFFEKTER
Den utvärdering som gjorts, och som baseras på självskattningsenkäter innan och en tid efter
utbildningen visar att målgruppen ökat sina kunskaper markant. (För vidare information om
resultat, var god se bifogad utvärdering)
Då mätningarna gjorts både innan och efter utbildningen, ser vi det som högst sannolikt att
den ökade kunskapen är en effekt av utbildningsinsatsen.
Den viktigaste lärdomen av vårt projekt är att det är fullt möjligt att involvera fler aktörer än
dem man traditionellt tänker på när det gäller förebyggande arbete mot våld i nära relationer.
Det är emellertid viktigt att utbildningen anpassas efter målgruppens verklighet, och att den
inte bedrivs i ett vakuum, utan att polis och socialtjänst är involverade. Utbildningarna
handlade ju inte om att omskola fastighetsskötare till socialarbetare, utan målet är att de ska
kunna förmedla kontakt till andra som kan erbjuda hjälp och stöd.

