
 

 

POLICY BRIEF 2022:24 
Perspektiv på aktuella samhällsfrågor och stöd för politiskt beslutsfattande. 
Den här publikationen är en del i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2021. De som producerar inform-

ationen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. 

Våld i nära relationer ökar 
användningen av och 
kostnaderna för tjänster  
Heli Siltala, Tomomi Hisasue, Johanna Hietamäki, 
Juhani Saari, Taina Laajasalo, Martta October, Hanna-
Leena Laitinen, Jani Raitanen 
 
Viktigt att hälso-, social- och rättstjänster (inkl. polisen) 
identifierar och ingriper i våld i nära relationer 

I forskningsprojektet utreddes användningen av tjänster och kostnaderna för hälso- 
och socialvård och juridiska tjänster i samband med våld i nära relationer. Som 
material användes hälso- och sjukvårdens, skyddshemmens, FPA:s och polisens kli-
entregister samt en befolkningsundersökning. Resultaten visar att man måste ingripa 
effektivare i våld i nära relationer. Det krävs lagstadgade strukturer för förebyggande 
av och ingripande i våld i nära relationer. Det måste finnas effektiva vård- och service-
helheter för våldsoffer, våldsutövare och barn som exponerats för våld. Utbildningen 
om våld i nära relationer bör utökas inom social- och hälsovårdstjänsterna och tillhö-
rande grundutbildning. Upptäckta fall av våld i nära relationer ska registreras syste-
matiskt i polisens samt social- och hälsovårdens klientsystem. En befolkningsunder-
sökning om våld i nära relationer och tillgången till hjälp ska genomföras regelbundet.
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Våld i nära relationer är ett betydande 
samhällsproblem 
Enligt undersökningar är våld i nära relationer ett mycket vanligt problem i Finland.1 2 
3 4   Befolkningsundersökningar visar att majoriteten av offren för våld i nära relationer 
är kvinnor. Det våld i nära relationer som kvinnor utsätts för är också långvarigare och 
mer återkommande än det är bland männen.5 Detta syns också i statistiken över brott 
mot liv, eftersom 60 procent av de kvinnliga offren för brott mot liv och 8 procent av de 
manliga offren åren 2013–2018 dödades av sin make eller exmake.6 

Vid våld i nära relationer riktar våldsutövaren våldet mot en närstående person, exem-
pelvis sin nuvarande eller tidigare make eller maka, ett barn, en partner, ett syskon el-
ler någon annan familjemedlem. Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexu-
ellt, ekonomiskt, digitalt, instrumentellt eller kemiskt våld samt försummelse, eller kul-
turellt våld, med koppling till religion eller heder.7 Våld i nära relationer orsakar bety-
dande mänskligt lidande, fysiska sjukdomar och psykiska problem.8 9 Det är känt att 
våld i nära relationer och bevittnande av våld stör barns och ungas uppväxt och ut-
veckling på många sätt och långvarigt, vilket bland annat märks i form av olika psykia-
triska symtom, svårigheter med akademiska prestationer, beteendestörningar, brotts-
lighet och problem med relationer.10 11 

Skadeverkningarna av våld i nära relationer leder till att många social-, hälso- och 
sjukvårdstjänster samt juridiska tjänster används.12 På grund av skadeverkningarna 
av våld i nära relationer kan enskilda personer och familjer behöva många olika stöd-
tjänster under flera år. Risken för att våldet ska bli generationsöverskridande är också 
förhöjd, vilket för sin del ökar långtidskostnaderna för våld i nära relationer. 

Bakgrunden till forskningsprojektet är det nationella verkställandet av Europarådets 
konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet 
(Istanbulkonventionen13). I genomförandeplanen för 2018–2021 ingick en åtgärd för 
att genomföra en uppskattning av kostnaderna för våld i nära relationer14, vilket man 
har försökt svara på med hjälp av detta forskningsprojekt. Kostnadsuppgifterna hjäl-
per i synnerhet till att bedöma behoven av att utveckla förebyggande tjänster och 
tjänster avsedda för att hjälpa offer samt storleken på den finansiering som behövs för 
dessa tjänster. Behovet av forskningsdata är betydande även med tanke på reformen 
av social- och hälsovården.  
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Förebyggande av våld i nära relationer kräver strukturer 

Ordnandet av social-, hälso- och rättstjänster förutsätter omfattande ekonomiska re-
surser av finska staten. Att ingripa effektivare i våld i nära relationer skulle kunna 
medföra betydande besparingar för dessa tjänster.  

Även de lagar som reglerar social- och hälsovårdstjänsterna och rättstjänsterna för-
pliktar tjänsteleverantörerna att ingripa i våld i nära relationer och att samarbeta i ord-
nandet av stödtjänster i anslutning till våld. Cirka hälften av kommunerna och sam-
kommunerna saknade dock samarbetsstrukturer för våld i nära relationer 2019. 15 
Starka strukturer behövs på kommun-, välfärdsområdes- och statsförvaltningsnivå för 
att förtydliga varje aktörs ansvar och för att skapa sektorsövergripande samarbete, 
fungerande praxis och servicevägar för de olika parterna vid våld i nära relationer. 

Det centrala målet med den pågående social- och hälsovårdsreformen är att öka sam-
arbetet mellan social- och hälsovårdstjänsterna och att utöka tjänsternas tillgänglig-
het. Tills vidare är det dock oklart hur samordningen av tjänster som gäller våld i nära 
relationer kommer att ordnas i alla välfärdsområden.  

Undersökningens material och metoder 
I undersökningen utreddes kostnaderna för hälso-, social- och rättstjänster orsakade 
av våld i nära relationer. Kostnaderna för personer som upplevt våld i nära relationer 
jämfördes med kostnaderna för en kontrollgrupp. Granskningen gällde kostnaderna för 
våld i nära relationer som både kvinnor och män upplevt. Granskningen av kostnaderna 
orsakade av våld i nära relation som upplevs av barn och i barndomen gjordes i den 
omfattning som materialet tillät.  

Undersökningen består av två delundersökningar där de insamlade uppgifterna kom-
pletterar varandra och delvis svarar på olika forskningsfrågor. I båda delundersökning-
arna uppskattas kostnaderna för våld i nära relationer genom att antalet servicebesök 
som beror på våld i nära relationer multipliceras med enhetskostnaderna för dessa 
tjänster.  

I den första delundersökningen (Registerundersökningen) gjordes en longitudinell 
undersökning av hälso- och sjukvårdskostnader orsakade av våld i nära relationer med 
hjälp av registermaterial från primärvården och den specialiserade sjukvården, skydds-
hemmen, polisen och FPA åren 2015–2020. I hälso- och sjukvårdens och skyddshem-
mens register identifierades sammanlagt 26 431 våldsoffer och av dem identifierades 
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11 823 offer för våld i nära relationer. I polisens register identifierades sammanlagt 21 
073 offer för våld i nära relationer.  

I den andra delundersökningen (Befolkningsundersökningen) undersöktes förekoms-
ten av våld i nära relationer, användningen av social-, hälso- och rättstjänster i anslut-
ning till våld samt kostnaderna för användningen av tjänster med hjälp av enkäten 
Gender Based Violence (GBV). Undersökningen genomfördes i Finland vid årsskiftet 
2021–2022. Sammanlagt 7 768 personer svarade på undersökningen, varav 81 pro-
cent var kvinnor och 19 procent män. Deltagarnas ålder varierade mellan 16–74 år 
och medelåldern var 42 år. Cirka en femtedel av alla respondenter var minderåriga.  

Kostnaderna i registerundersökningen undersöktes med hjälp av uppgifter från hälso- 
och sjukvårdens klientdatasystem om kostnader för tjänster och besök samt uppgifter 
om läkemedelskostnader från FPA:s klientdatasystem. För att uppskatta kostnaderna 
för användningen av tjänster för dem som svarade på befolkningsundersökningen fast-
ställdes en genomsnittlig enhetskostnad för social-, hälsovårds- och rättstjänsterna. En-
hetskostnaderna var antingen uppskattningar som fastställts av THL eller uppskatt-
ningar som serviceproducenten själv beräknat. 

Resultat och slutsatser 
Undersökningen visade att hälso- och sjukvårdskostnaderna för personer som identifi-
erats som offer för våld i nära relationer är mer än dubbelt så höga som för kontroll-
gruppen; den årliga tilläggskostnaden var 1 024 €/person. Tilläggskostnader uppkom 
under hela den sex år långa uppföljningen. Kostnaderna var högst under identifiering-
såret och sjönk därefter.  

Enligt undersökningen har 146 000 kvinnor upplevt fysiskt våld i parrelationen under 
de senaste fem åren. De direkta tilläggskostnaderna för hälso- och sjukvården för det 
fysiska våld i parrelationen som kvinnor upplever skulle alltså uppgå till 150 miljoner 
euro per år. Detta är dock en underskattning av hälso- och sjukvårdskostnaderna. 
Man vet också att psykiskt våld orsakar betydande hälsorisker.16 17 Om psykiskt våld i 
nära relationer antas orsaka motsvarande kostnadsökning, skulle de årliga tilläggs-
kostnaderna för den offentliga hälso- och sjukvården uppgå till 861 miljoner euro. 

Under fem år uppgår de direkta tilläggskostnaderna för 
det fysiska våld i parrelationen som kvinnor upplever 
till 150 miljoner euro per år  
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Offren för våld i nära relationer verkar använda hälso- och socialtjänster dubbelt så 
mycket och rättstjänster upp till fyra gånger så mycket som den övriga befolkningen. 
För personer som upplevt våld i parrelationen var användningen av och kostnaderna 
för tjänsterna 60–90 procent högre inom socialservicen och 70 procent högre inom 
rättstjänsterna (inkl. polisen) jämfört med personer som inte upplevt våld. Våld som 
hade upplevts i barndomen syntes däremot som 50 procent högre kostnader för 
social- och rättstjänster i vuxen ålder.  

Det är viktigt att notera att undersökningen endast gällde direkta kostnader för social-, 
hälso- och rättstjänster på grund av våld. Undersökningen omfattar alltså inte indi-
rekta kostnader för våld, till exempel antalet sjukledighetsdagar, arbetsoförmåga eller 
förlorad produktivitet. Även när det gäller detta är det alltså mer sannolikt att de upp-
skattningar av kostnaderna som presenteras i undersökningen är i underkant snarare 
än i överkant. 

Nästan varannan kvinna har upplevt våld i parrelationen 

Resultaten av undersökningen visar att 75 procent av finländarna i åldern 16–74 år 
har upplevt psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld i nära relationer åtminstone en gång i 
sitt liv. 44 procent hade upplevt våld i parrelationen och 65 procent hade upplevt våld i 
nära relationer under barndomen. Under det gångna året har 4 procent upplevt våld i 
parrelationen. 

Kvinnor har signifikant oftare än män upplevt våld i parrelationen (kvinnor 48 %, män 
39 %), våld från en tidigare partner (kvinnor 33 %, män 22 %) samt våld i nära relat-
ioner under barndomen (kvinnor 67 %, män 62 %).  

I hälso- och sjukvårdens, skyddshemmens och polisens klientregister fanns betydligt 
fler kvinnor än män som upplevt våld i nära relationer. Av dem som upplevt våld i nära 
relationer var 74 procent kvinnor i den specialiserade sjukvårdens klientregister, 69 
procent i öppenvårdens klientregister och 93 procent i skyddshemmens klientregister. 

Erfarenheter av våld i nära relationer är vanliga bland 16–17-åriga flickor 

Undersökningen visade att 30 procent av respondenterna som upplevt våld i parrelat-
ionen under de senaste fem åren hade barn som bodde i hushållet. Detta är ett bety-
dande antal med beaktande av hur skadligt det är att exponeras för våld i barndomen.  

Dessutom visar undersökningen att erfarenheter av våld i nära relationer är vanliga 
bland 16–17-åriga flickor (samplet omfattade inte minderåriga pojkar). 68 procent av 
flickorna har upplevt våld i nära relationer minst en gång i sitt liv. Det vanligaste var att 
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de hade bevittnat psykiskt eller fysiskt våld mellan föräldrarna (53 %) och utsatts för 
våld av föräldrarna (48 %).  

Det är också anmärkningsvärt vanligt med våld i parrelationen bland flickor i åldern 
16–17 år: 36 procent av flickorna har varit i ett parförhållande och 45 procent av dem 
har utsatts för våld av sin partner. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid tillgången 
till tjänster för flickor i denna åldersgrupp, eftersom våld i parförhållanden i ungdomen 
ökar risken för att falla offer för våld och för att utföra våldshandlingar i parförhållan-
den i vuxen ålder.18 

Våldsoffer identifieras inte i tillräcklig utsträckning 

I hälso- och sjukvårdens register har cirka 800 personer fått våldsrelaterade diagno-
ser årligen, vilket är endast motsvarar 9 procent av alla kvinnor som fått allvarliga ska-
dor. Dessutom hade endast 6 procent av skyddshemmens klienter identifierats som 
offer för våld inom hälso- och sjukvården under sex års tid. Även antalet kvinnor som 
lider av psykiska symtom till följd av våld i parrelationen är mångdubbelt större än an-
talet kvinnor som söker sig till hälso- och sjukvårdstjänsterna.  

Fynden i undersökningen motsvarar tidigare undersökningar, som visat att det är an-
märkningsvärt hur liten del av våldet i nära relationer som identifieras inom de fin-
ländska hälso- och sjukvårdstjänsterna.19 20 9 procent av alla som upplevt fysiskt våld 
och 44 procent av dem som fått allvarligare skador gjorde en polisanmälan. I tidigare 
undersökningar har man uppskattat att 10–20 procent av de allvarligaste fallen av 
våld i parrelationen kommer till polisens kännedom.21 22 

Åtgärdsförslagen grundar sig på tre huvudresultat: 

1) Personer som utsatts för våld i nära relationer använder hälso-, social- och rätts-
tjänster mångfaldigt jämfört med den övriga befolkningen. De högsta tilläggskostna-
derna orsakas av akut våld i nära relationer, men kostnaderna var också högre när 
det gällde vuxna som upplevt våld i barndomen. Användningen av tjänster och beho-
vet av hjälp påverkas av både de direkta och de långvariga följderna av våldet. 

2) Nästan hälften av alla finländare har upplevt våld i parrelationen åtminstone en 
gång i livet och 4 procent har upplevt det under det senaste året. 65 procent av de 
vuxna finländarna har upplevt våld i nära relationer i barndomen. 

3) I undersökningen framkom tydliga brister i de registreringar som görs i klientdatasy-
stemen. Endast färre än en tiondel av fallen av våld i nära relationer som lett till allvar-
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liga skador registreras i hälso- och sjukvårdens eller polisens register. I socialtjänster-
nas register finns för närvarande ingen information alls tillgänglig om våld i nära relat-
ioner. 

Åtgärdsförslag för organisering av arbetet mot 
våld i nära relationer i Finland 
Resultaten av undersökningen uppmuntrar till att ingripa effektivare i våld i nära relat-
ioner och på så sätt minska det mänskliga lidande och de samhälleliga kostnader som 
våldet orsakar.  

Rekommendationer till kommuner, välfärdsområden, lagstiftning, utbildnings-
anordnare, personer som styr klientdatasystem och befolkningsundersök-
ningar: 

 

1) Ordnandet av förebyggande och ingripande åtgärder vid våld i nära relationer ska 
säkerställas genom att arbetssätt och servicehelheter som konstaterats fungera tas i 
bruk i kommunerna och välfärdsområdena.  
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A) Arbete med att förebygga våld i nära relationer, föra det på tal och kartlägga 
det samt göra riskbedömningar, utarbeta skyddsplaner, hjälpa klienten i pri-
märskedet och hänvisa till tjänster ska inkluderas som en del av social- och 
hälsovårdens grundläggande arbete. Dessutom ska dessa beaktas i registre-
ringspraxisen.  

B) För våldsoffer, våldsutövare och barn som exponerats för våld ska det finnas 
effektiva vård- och servicehelheter, till exempel  
− Seri-stödcenter för offer för sexuellt våld  
− MARAK-arbetsgrupp (möte för multiprofessionell riskbedömning) för att 

hjälpa offer för allvarligt våld i parrelationen 
− Barnahus-arbete, där man strävar efter att förebygga alla former av våld 

mot barn och utveckla servicevägar för drabbade barn  

2) Lagen ska reglera ordnandet av strukturer och tjänster för arbetet med våld i nära 
relationer i kommunerna och välfärdsområdena. Lagen ska innehålla bestämmelser 
om följande:   

A) Kommunernas och välfärdsområdenas uppgifter i deras egna organisationer 
samt i det sektorsövergripande multiprofessionella samarbetet för att före-
bygga våld i nära relationer och ordna fungerande servicekedjor.  

B) I kommunerna och välfärdsområdena utses en samordnare för det våldsrela-
terade arbetet och en multiprofessionell arbetsgrupp som koordinerar arbetet. 

3) Undervisning om våldsrelaterat arbete och medvetenheten om fenomenet våld i 
nära relationer ska inkluderas i alla grundutbildningar inom social-, hälso- och sjuk-
vård samt alla juridiska områden (upplevelser av våld i barndomen och i vuxenlivet).  

4) Klientdatasystemen (social-, hälso- och sjukvård och polisen) ska inkludera och ge-
nomföra systematisk registrering och statistikföring av våld i nära relationer som stöd 
för klientarbetet och för att lyfta fram förekomsten av våld i nära relationer 

A) Klientdatasystemen ska innehålla uppgifter om våldsformer och våldsutövare. 
B) Anvisningar och utbildning om registreringen ska ordnas för chefer och perso-

nal. 
C) Klientens säkerhet ska tryggas i registreringsanvisningarna och -praxisen. 

5) En befolkningsundersökning som fokuserar på upplevelser av våld i nära relationer 
och tillgången till hjälp ska genomföras regelbundet. Uppgifter om våld i nära relat-
ioner ska användas för kunskapsbaserad ledning, ordnande och utveckling av tjäns-
ter. 
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