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- NNS konferens om projekt mot psykiskt, fysiskt & sexuellt våld 10 okt 2019
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Makt, mål och myndighet (Skr. 2016/17:10): 

ska upphöra 

Nationell strategi för att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017‒2026 

2. SOU 2015:86 
Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

1. SOU 2015:55 
Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld & förtryck

3. SOU 2014:49 
Våld i nära relationer – en folkhälsofråga

4. SOU 2014:6 
Män och jämställdhet

Nytt ramverk hösten 2016 

Arbetsmarknadsdepartementet
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Nationell strategi för att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017‒2026

ALLA former av våld mot kvinnor & flickor
- könsstympning av kvinnor & flickor
- kommersialisering & exploatering av kvinnokroppen
- våld i nära relationer
- hedersrelaterat våld & förtryck
- barnäktenskap
- tvångsäktenskap
- prostitution & människohandel för sexuella ändamål
- sexualbrott

●

1) Ett utökat & verkningsfullt förebyggande arbete

2) Förbättrad upptäckt & starkare skydd & stöd

3) Effektivare brottsbekämpning

4) Förbättrad kunskap & metodutveckling

Oavsett kön
offer/förövare

Våld 
mot barn

● Fyra målsättningar
● Organisation för

genomförande/uppföljning 
● Jämställdhetsmyndighet

Nytt ramverk hösten 2016 

Arbetsmarknadsdepartementet

Åtgärdsprogram 

2017-2020 

ca 1,5 miljarder kr



Skolverket 

LOKAL  

REGIONAL  

NATIONELL  

KOMMUNER  REGIONER  CIVILSAMHÄLLES-
ORGANISATIONER

Övriga myndigheter 
(Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan)  

KRIMINALVÅRD  POLIS  

SKL RIKSFÖRBUND

MFD Kriminal-
vården 

MFoFÅklagar-
myndigheten 

FoHMMigrations-
verket 

Polis-
myndigheten 

Social-
styrelsen

BRÅ NCKBrOM Barnafrid

LÄNSSTYRELSERNA

m.fl. 

Socialdepartementet 

Kulturdepartementet 

Utrikesdepartementet/KC Justitiedepartementet 

Arbetsmarknadsdepartementet 
JÄM 

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN

Utbildningsdepartementet 

- MÄN  
- RFSL m.fl.

- Unizon
- ROKS
- Brotts-
offerjouren

Aktörer 

Länsstyrelsen i Östergötland (HRV)

REGERINGSKANSLIET



5

● Socialstyrelsen ● länsstyrelserna

● Överenskommelser med SKL

- stärka jämställdhetsarbetet regionalt/lokalt
- kvalitetssäker & effektiv sjukskrivnings- &
rehabiliteringsprocess  

- förbättrad förlossningsvård/kvinnors hälsa
- ökad tillgänglighet barnhälsovården

● Utrikesdepartementet

- stödja genomförande & uppföljning
nationell strategi

- kompetensstöd upptäckt våld
- infogeneratorn om våld & 
tvångsäktenskap (ca 26 språk)

- regionala resurscentra för 
våldsutsatta personer (fokus HRV)

- kunskapsstöd upptäckt våldsutsatthet & våldsutövande
(socialtjänst, hälso- & sjukvård, elevhälsa)

- kunskapsstöd för samtal med barn
(socialtjänst, hälso- & sjukvård, tandvård)

- bedömningsstöd hedersrelaterat våld & förtryck 
(socialtjänst, hälso- & sjukvård)

- stöd för att beräkna kostnaden av våld 
- utredningar för att förebygga vissa skador 
& dödsfall (31 jan 2021)

Arbetsmarknadsdepartementet

Närliggande initiativ 

- konsulära och civilrättsliga 
enhetens satsning för nödställda 
utomlands exvis p g a tvångs-
äktenskap 
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En bok 

I händelse av min död

- Kerstin Weigl & Kristina Edblom 

2019 
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"Många personer säger att Sverige bara är ett 

litet land och att det inte spelar någon roll vad 

vi gör. Men jag har lärt mig att man aldrig är 

för liten för att göra skillnad.” 

– Greta, 12 december 2018

En kraftkälla 
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ola.florin@regeringskansliet.se

072-214 14 73
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