
Mäns våld mot
kvinnor



Lägesbild nationellt 
pandemin

• Eskalering av våld på grund av oro, stress och 
ekonomiska svårigheter

• Ökad isolering kan resultera i ett ökat 
kontrollbeteende

• Social distansering



Lägesbild nationellt
pandemin

• Covid-19 som orsak för att stanna hemma 
• Skola som fristad
• Inställda eller begränsade möjligheter till sociala 

aktiviteter



Lägesbild regionalt

• Civilsamhället
• Hat och hot på nätet
• Prostitution ökat



Definition av våld, 
våld i nära relationer

• "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell 
eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 
frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.” Förenta Nationerna (2020)

• ”Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både 
om heterosexuella och homosexuella parrelationer och om våld i andra familje- och släktrelationer, 
samt om barn som upplevt våld i sin familj.” Nationellt centrum för kvinnofrid (2020)

• I den nationella strategin används begreppet mäns våld mot kvinnor.

Begreppet är ett paraplybegrepp och syftar på det våld som flickor och kvinnor är särskilt utsatta för 
och som minskar deras handlingsutrymme. De våldsformer som avses är: 
-våld i nära relation, 
-hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning
-prostitution och människohandel för sexuella ändamål,
-sexualiserat våld oberoende av relation



Olika former av våld
• Psykiskt
• Försummelse
• Sexuellt
• Fysiskt
• Latent

• Digitalt
• Materiellt
• Ekonomiskt



Våldets omfattning
• Fysiskt våld - 14 % av kvinnorna 5 % av männen
• Sexuellt våld – 28 % av kvinnorna 6 % av männen
• Psykiskt våld – 20 % av kvinnorna 8 % av männen

Kvinnor utsätts i högre utsträckning för det långsiktiga, systematiska och 
grövre partnervåldet som leder till allvarliga hälsokonsekvenser Heimer, Björck & 
Kunosson (2014). 

Hur vanligt är våld i nära relationer?
• var tredje till var fjärde kvinna i Sverige

har någon gång utsatts för våld av en partner. 



Varför är det bra om arbetsgivaren 
uppmärksammar våld i nära 

relationer?



VÅLD I NÄRA RELATION 
FÖLJER MED IN PÅ 
ARBETSPLATSEN…





Våldets kostnad
• Sex besök primärvården
• Fyra besök 

mödrahälsovården
• Fyra stödsamtal kurator
• En orosanmälan
• Fem samtal utredning
• Tio samtal utredning med 

barn

• Tio stödsamtal förövare 
• Två rådgivande samtal hos 

socialtjänsten
• Fem sjuklönedagar
• Två besök tandvård
• Sex stödjande samtal
• Fjorton samarbetssamtal



Vad kan jag som kollega/vän göra

• Våga fråga – håll kontakten
• Lyssna
• Be personen dokumentera
• Tipsa
• Akut 112



Webbkurs om våld

https://webbkursomvald.se/

https://webbkursomvald.se/


Basprogram 
om våld mot barn

https://barnafrid.se/basprogram/

https://barnafrid.se/basprogram/


Webbkurs om heder

https://webbkursheder.se/

https://demo2019.houdini.se/lansstyrelsen/hedersrelaterat_vald/demo/2019_08_29/
https://webbkursheder.se/


Webbutbildning
https://webbutbildning.jamy.se/sexuell-exploatering-av-
barn-prostitution-och-manniskohandel

https://webbutbildning.jamy.se/sexuell-exploatering-av-barn-prostitution-och-manniskohandel


Infogeneratorn

http://www.infogeneratorn.se/




Telefonlinjen för dig som riskerar att skada 
den du älskar

020-555 666



Länsstyrelsens kampanj



Länsstyrelsens kampanj



Frågor?



Isabel Persson

Neslihan Erdis

Isabel.persson@lansstyrelsen.se

Neslihan.erdis@lansstyrelsen.se


	Mäns våld mot�kvinnor
	Lägesbild nationellt pandemin
	Lägesbild nationellt�pandemin
	Lägesbild regionalt
	Definition av våld, �våld i nära relationer
	Olika former av våld
	Våldets omfattning
	Bildnummer 8
	Våld i nära relation följer med in på arbetsplatsen…
	Bildnummer 10
	Våldets kostnad
	Vad kan jag som kollega/vän göra
	Webbkurs om våld
	Basprogram �om våld mot barn��https://barnafrid.se/basprogram/ �
	Bildnummer 15
	Webbutbildning
	Infogeneratorn
	Bildnummer 18
	Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar
	Länsstyrelsens kampanj
	Länsstyrelsens kampanj
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23

