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Månadsbrev 
Under året kommer projektet förmedla ut information till Samordnings-
förbunden även via månadsbrev. Detta är det första.  

NNS rapport om regeringsuppdraget under 2022 
NNS har producerat en rapport som redo-
visar NNS och samordningsförbundens 
deltagande i regeringsuppdraget att öka 
upptäckten av våld under 2022. 

Under åren 2019 - 2022 har 2.200 unika 
personer som deltar i insatser finansierade 
av samordningsförbund rutinmässigt fått 
möjligheten att svara på ett frågeformulär 
med sju definierade frågor om psykiskt, 
fysiskt och sexuellt våld.  

Statistiken som genererats visar att gruppen personer 16 - 64 år som står 
utanför arbete och studier har omfattande erfarenheter av olika former av 
våld men att de oftast inte har fått några tidigare frågor om våld från andra 
verksamheter. 

Personerna har även en hög förekomst av en egen utsatthet för att ha sett 
och hört våld mellan närstående under sin uppväxt och som i sin tur leder till 
en egen hög utsatthet för fortsatt våld både från närstående som från någon 
annan person. 

Klicka på bilden ovan för att öppna rapporten som finns publicerad på NNS 
webb. 

Forum Jämställdhet 
Under två dagar i februari hölls årets viktigaste konferens – Forum Jäm-
ställdhet. NNS och regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld var på 
plats. Vi presenterade vårt arbete i en monter.  
 

Många konferensbesökare slöt upp 
under parollen: ”Det är en mänsklig 
rättighet att få leva sitt liv fritt från 
våld”. Forum Jämställdhet är en bred 
konferens som i år rymde allt från 
interaktiva verkstäder, grundkurs i 
jämställdhetsintegrering och genom-
gång av smarta verktyg för jämställd 
utbildning, ekonomi och årsredovis-
ning. Maria Kinhamer och Kristoffer 
Zetterberg höll ställningarna i 
montern.  

 

I år hölls konferensen i Malmö, nästa år i Karlstad. Då hoppas vi kunna 
presentera vårt arbete från scenen. Det faktum att en kvinna mördas var 
tredje vecka av någon hon älskat berör och manar till engagemang. Vi 
behöver hjälpas åt att motverka våldet. 

 

 
Klicka på bilden för att öppna 
rapporten. 

 

http://nnsfinsam.se/media/227679/NNS-Rapport_oka-upptackten-av-vald-2022.pdf
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Inmatning och insamlande av svar från frågeformulär  

Under våren kommer det att påbörjas ett implementeringsarbete avseende 
svar från frågeformulär. I stället för att skicka frågeformulären för inmatning 
in i systemet kommer förbunden själva att lägga in svaren direkt. Vi kommer 
börja med några förbund och sen utöka det under året till samtliga förbund 
som är med i projektet.  

Från nu är det bara en version av frågeformuläret (frågeformulär 2023) som 
gäller och vi särskiljer inte längre mellan olika grupper i projektet. 
Frågeformuläret hittar du här: Länk till frågeformulär (kan även laddas ned på 
www.nnsfinsam.se/stoppavaldet). 

Analys av svar 
Snart är det registrerat 3.500 svar i vårt system, varav 2.200 är unika svar. 
Det är ett helt fantastiskt arbete som ni gör ute i förbunden. När vi analyserar 
svaren så ser vi att det håller sig konstant både över tid och geografi. Många 
av er har en önskan om att kunna se siffror för just sitt förbund. Detta har vi 
utifrån personuppgiftslagen inte rätt att registrera men kan konstatera att 
det inte skiljer sig åt.  

NNS konferens med temat Att öka upptäckten av våld 
Den 7 december 2022 anordnade NNS en 
konferens i Stockholm med temat ”Att öka 
upptäckten av våld”, där 100 deltagare från 
samordningsförbund deltog fysiskt. 

Föreläsningarna under konferensen handlade 
om Islandsmodellen i Göteborg, Eftervåld och 
Våld i ungas relationer samt statistik om våld 
som regeringsuppdraget genererat. 

Föreläsningarna filmades och finns tillgängliga via NNS webb: 
http://nnsfinsam.se/konferens7december2022 

Svartsjuka är inte romantiskt 
Den 1 februari 2023 genomfördes en digital nationell konferens med fokus på 
killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Konferensen utgjorde 
startskottet för kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”, som genomförs 
för sjunde året i rad. Dagen bjöd på föreläsningar om forskning på området 
och lokala exempel på arbete mot våld i ungas relationer.  
Länk till webbsida med föreläsningarna. 

Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som möter unga exempelvis inom 
skola, fritid, ungdomsmottagning, socialtjänst, rättsväsende och idéburen 
verksamhet. 

Konferensen och kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt drivs av läns-
styrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 
1000 Möjligheter, som står bakom den nationella stöd- och kunskapsplatt-
formen ungarelationer.se. 

NNS webbsidor om regeringsuppdraget 
Webbsidorna om regeringsuppdraget kommer att omarbetas. Målet är att 
det ska bli lättare att hitta den information ni söker, till exempel 
frågeformulär, dokument, statistik och kunskapsstöd.  

 
Klicka på bilden för att öppna 
webbsidan. 

 

http://nnsfinsam.se/media/227529/Frageformular_2023.pdf
http://nnsfinsam.se/konferens7december2022.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQs76PD5dc8b2KA4PBH_qngvWfcCsVhAM
http://nnsfinsam.se/konferens7december2022.aspx
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