
Samverkan för förbättrad 
upptäckt av våld i nära relation 



Rapport från dödsfalls-
utredningarna 2016–2017
• Samhällsaktörers arbete för att 

upptäcka våld i nära relationer är 
generellt eftersatt

• Våldet blev inte känt om inte utsatta 
personer själva berättade om det –
frågor om våld ställdes inte, varken 
på rutin eller på indikation

• Brottsoffer hade i de flesta fall haft 
kontakt med flera samhällsaktörer, 
ofta kort tid före gärningen

• Samhällsaktörer arbetade parallellt –
information delades inte, ingen 
samordnad planering kring den 
enskilde

• Anmälan om oro för barn beaktades 
inte i tillräcklig omfattning



Regeringsuppdrag om 
samverkan 2018 
Ta fram en plan för utökad samverkan mellan 
myndigheterna 2019–2021 i frågor om:
- Rutiner och metoder för att upptäcka våldsutsatthet och 

våldsutövande
- Övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och 

stöd
- Hänvisning till socialtjänst, hälso- och sjukvård samt 

rättsväsende för berörda individer
- Förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter  



Vår gemensamma plan för organisering 
av samverkan… 

• Jämställdhetsmyndigheten får övergripande 
samordningsansvar

•Styrgrupp/chefsamordningsgrupp för den 
operativa samverkan

• Tre arbetsgrupper med fokus på de identifierade 
utvecklingsområdena

•Andra samverkansstrukturer (nätverk, samråd, 
samordningsförbunden)

… ledde till ett nytt samverkansuppdrag om 
genomförande



En viktig fråga för Migrationsverket 
• Migrationsverkets medarbetare möter sökande med erfarenhet 

av våldsutsatthet 
• Samtliga medarbetare ser att det finns riskgrupper och att 

sökandes kunskap är låg om könsrelaterat våld 
• Information som främjar självidentifikation finns därför 

exempelvis i den hälsoinformation som alla asylsökande får vid 
ankomst till Sverige

• Det gemensamma uppdraget innebär:
ü Att vi får kunskap från andra myndigheter
ü Att vi tillsammans ser nya sätt att angripa problematik och får möjlighet att bygga ny 

kunskap 
ü Att andra myndigheter vet vad vi gör



forts Migrationsverket …
• Migrationsverket har en plan för likvärdig behandling där målen 

för regeringsuppdraget är med. 
• Migrationsverket ska samordna det myndighetsgemensamma 

målet om information till alla som söker en myndighets tjänst
• Myndighetsspecifika mål

ü Webbutbildning 
ü Handläggarstöd
ü Boendepersonal har genomgått utbildning i könsrelaterat våld
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En viktig fråga för Försäkringskassan 

• Våld i nära relationer kan vara en bidragande och dold orsak till ohälsa

• Försäkringskassan har ett övergripande mål om att bidra till att 
motverka mäns våld mot kvinnor och dess konsekvenser

• Ställer rutinmässiga frågor om våld inom tre förmånerna 

- Sjukpenning

- Aktivitetsersättning

- Underhållstöd 

• Ser över 

- Mina sidor

- Ärendehanteringssystem

- Insatser för chefer
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Utbildning Stödmaterial
Integrering av 
perspektivet i 
verksamheten

Uppföljning



En viktig fråga på Arbetsförmedlingen 
● Våld i nära relationer kan vara en dold orsak till arbetslöshet.
● Att upptäcka våldsutsatthet kan därför vara en förutsättning för att 

både få och behålla ett arbete.
● Frågan är komplex och utan samverkan med andra relevanta 

aktörer kan vi inte stödja arbetssökande som är våldsutsatta eller 
våldsutövande.

● Samverkansuppdraget har också gjort oss bättre rustade att jobba 
med frågan. Ex:

- Vi har haft stor nytta av erfarenheten och kunskapen hos 
Socialstyrelsen och Försäkringskassan för att ta fram egna 
rutiner. 
- Migrationsverkets direktkommunikation med kund kring 
dessa svåra frågor kommer vara en inspirationskälla för vårt 
kommande arbete.



JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN 

Myndigheten har ansvar för att på nationell nivå ge stöd till genomförandet av den 
nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
Myndigheten ska främja samverkan mellan myndigheter som har särskilt ansvar för att 
uppnå strategins målsättningar

1) Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
2) Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn 
3) Effektivare brottsbekämpning
4) Förbättrad kunskap och metodutveckling 

Uppdraget om ökad upptäckt av våld är ett viktigt steg i arbetet med att samordna 
myndigheter och därmed möjligheten att uppnå målsättningarna i den nationella strategin.
Samordning av myndigheters och organisationers arbete inom området är avgörande för att 
vi ska uppnå jämställdhetspolitikens sjätte delmål om att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra.




