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Regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld

NNS – Nationella Nätverket för Samordningsförbund, har drivit ett projekt om psykiskt, fysiskt 
och sexuellt våld inom aktuellt regeringsuppdrag tillsammans med flera samordningsförbund 
2019-2021.
Vi startade med 7 Samordningsförbund från 7 regioner/län samt 67 kommuner. 
Fler förbund har anslutit sig sedan dess och nu arbetar 30 förbund i 13 regioner/län 
samt 120 kommuner med att öka upptäckten av våld.
Regeringsuppdraget upphörde den 31/12 2021 men ett nytt regeringsuppdrag gavs 
för en fortsättning under 2022. 
NNS har nu fått in 11 nya samordningsförbund som vill ansluta sig till pågående uppdrag.

Detta innebär en utökning till 16 regioner/län.
Är det något förbund av er som deltar på den här konferensen som också vill ansluta er 
så är ni välkomna att höra av er!

www.nnsfinsam.se/stoppavaldet
www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning

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


NI OCH ERA SAMVERKANSPARTNERS GENOMFÖR EN NY METOD, ATT ANVÄNDA RUTINMÄSSIGA FRÅGOR

OM PSYKISKT, FYSISKT OCH SEXUELLT VÅLD, MED STOR ENERGI, ENGAGEMANG 

OCH NI HAR REDAN UTVECKLAT EN OMFATTANDE KOMPETENS PÅ OMRÅDET!

NI GÅR FÖRE FLERA MYNDIGHETER OCH VERKSAMHETER I SVERIGE!

FORTSÄTT MED DET OCH HATTEN AV FÖR ER ALLA! 

Ni är hur bra som helst!
www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning

Stort tack till er samordningsförbund som går i fronten 
för att införa rutinmässiga frågor om psykiskt, fysiskt 
och sexuellt våld i Sverige! 

http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning


Regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld
NNS – Nationella Nätverket för Samordningsförbund

- Det är dubbelt så vanligt att själv utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld     

av både närstående som av någon annan person om du har sett och hört samma     

våld under din uppväxt (4 av 10) i förhållande till de som inte har gjort detta.

- Det är dubbelt så vanligt för varje våldsform det vill säga psykiskt, fysiskt och 

sexuellt våld samt sexuella kränkningar/trakasserier som är definierat så 

att alla vet vad de svarar på. 

Källa: 758 st unika besvarade frågeformulär om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld från 13     
förbund i 9 regioner och 107 kommuner. www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning

http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning


Sett/hört närstående 
bli utsatt för definierat våld

under uppväxten

Resultatet av 1.260 unika besvarade frågeformulär visar följande…



Erfarenheter
Kan laddas ned från 
www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning



Statistik 2021
– 758 unika besvarade frågeformulär

1. Har du blivit hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad
eller liknande av en närstående? (Psykiskt våld)
55 % KVINNOR och 31 % MÄN har svarat JA

2. Har du blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad 
på något annat sätt av en närstående? (Fysiskt våld)

44 % KVINNOR och 26 % MÄN har svarat JA

3. Har du känt press att mot din vilja delta i eller se på 
sexuella handlingar av en närstående? (Sexuellt våld)

28 % KVINNOR och 6 % MÄN har svarat JA

4. Har du varit utsatt för verbala, psykiska och/eller fysisk
sexuella kränkningar av en närstående? (Sexuella kränkningar)
41 % KVINNOR och 16 % MÄN har svarat JA

Kan laddas ned från 
www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning

http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning


Slutrapport
Kommer att vara klar i början av april

Webbsida med information Film om uppdraget

www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning



SAMORDNINGSFÖRBUNDENTack…

Ett stort tack också till er som har gjort filmade intervjuer och skriftliga rapporter 
om ert arbete under 2019 - 2021!

Ett stort tack till er som har fungerat som mentorer för de 15 nya förbunden!



…för att jag fick berätta för er alla om
samordningsförbund som har genomfört ett   
strålande bra arbete tillsammans med sina 
samverkanspartners under 2019-2021. 

Tack…
Anita Kruse

anita.kruse@gmail.com
Mobil: 0703-751978

Sakkunnig inom våldsområdet med regeringsuppdrag för
NNS – Nationella Nätverket för Samordningsförbund

Ni kommer att hitta presentationen på www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning




