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REGERINGENS NATIONELL STRATEGI FÖR ATT FÖREBYGGA
OCH BEKÄMPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 2017 - 2026

• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld

• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta

kvinnor och barn

• Effektivare brottsbekämpning

• Förbättrad kunskap och metodutveckling



Vad innehåller NNS och Samordningsförbundens nationella projekt mot 
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom regeringsuppdraget?

Hur kan tidigare erfarenheter av våld påverka möjligheterna till att kunna 
arbeta eller studera?

Vilka erfarenheter har Samordningsförbunden fått efter att rutinmässigt ha 
använt ett validerat frågeformulär med specificerade frågor om psykiskt, 
fysiskt och sexuellt våld under snart 2 års tid?



Mäns våld mot kvinnor-hur kan vi förändra? 

Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
- en fråga om hälsa, liv och död!
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NNS uppdrag Stoppa Våldet 2019-2022

Sju piloter grupp 1:

Skellefteå-Norsjö, Jämtland-Härjedalen (Ragunda), Samspelet (Karlstad), 
Karlskoga-Degerfors, Södertälje, Vänersborg-Mellerud och Halland 
(Varberg)
Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Värmland, 
Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Halland 

Sex piloter grupp 2 :
Insjöriket, Umeå, Skaraborg, Norra Västmanland, Sundbyberg samt 
Gävleborg.





Den nationella sammanställningen 2021 (n=752)

Nära 80 procent av deltagarna har svarat ja på minst en av
frågorna om de har erfarenheter av våld

23 % av kvinnor och män i åldern 16 - 67 år som svarar ”har 
bevittnat våld” svarar också ”har som vuxen utsatt någon annan
för våld enligt fråga 1-4”.





Sambandet mellan att under sin uppväxt ha sett och hört våld mot någon närstående eller annan viktig vuxen och att
som barn, ungdom och vuxen utsättas för ett direkt psykiskt, fysiskt och sexuellt våld både före och efter 18 års ålder är 
mycket starkt

4/10 deltagare inom samordningsförbunden har sett 
och hört fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mellan 
närstående  under sin uppväxt

Källa: VKV- Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer –

Rapporten - Nu har vi kommit över tröskeln och WHO.





Att systematiskt fråga om våld ger oss en stor och viktig
pusselbit vid planering av rehabinsatser på individnivå, 

men också viktig information när det gäller 
strukturpåverkande insatser



Erfarenheter från deltagande förbund

Samtliga samordningsförbund som rutinmässigt har börjat 
använda frågeformuläret om våld kommer att fortsätta

Deltagare och personal som använder frågeformuläret är positiva till att
frågor om våld ställs

Våld är en kunskapsfråga. Båda parter får ny kunskap som ger förståelse
och ökar möjligheterna till en förändring.



• Varför har vi inte fått svara på sådana här frågor om våld tidigare?

• Varför har vi inte fått lära oss om våld i skolan?

Den vanligaste responsen från deltagare



Men kunskap väcker nya frågor

- Hjälp för att sluta utöva våld?

-Anpassa metoder för olika situationer och behov - som t ex personer
med funktionsvariationer?

-Skapa goda samarbeten inom och mellan myndigheter för personer 
med komplex problematik, (t ex för personer med samsjuklighet)

-Arbetsgivarperspektivet!!!



Vad har vi gjort i Skellefteå? 

Elevhälsovården grund- och 
gymnasiet
Ungdomshälsan (region och kommun)
Fritidsgårdarna



Vad har vi gjort i Skellefteå?

Stöd och Service

Personlig assistans



Vad har vi gjort i Skellefteå?

Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsenheten
Samordningsförbundets insatser – och personalens 
hemorganisationer
Samverkan Region Västerbotten 
ESF-projekt Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0
Podcasten ”Från ord till handling”



Mäns våld mot kvinnor-hur kan vi förändra? 

Upptäck pojkars våld mot flickor!





Ytterligare information om NNS och 
Samordningsförbundens projekt finns på 
webben

www.nnsfinsam.se/stoppavaldet 

www.nnsfinsam.se/stoppavaldetunga

www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning

http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldet
http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldetunga
http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning

