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Bakgrund 

SKR genomför, genom överenskommelse med regeringen, en 

kvinnofridssatsning 2021–2023. Detta är en fortsättning på arbetet som 

startades 2018. Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) i Västra 

Götaland har beviljats medel under 2021-2023 där syftet är att stödja och 

stärka RSS i kvinnofridsarbetet utifrån regeringens nationella strategi för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.  

 Kvinnofrid - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

Syftet i denna satsning är att stödja kommuner och regioner att utveckla 

arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld 

i nära relationer. Detta sker i samverkan mellan Västra Götalandsregionens 

kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och de 49 kommunerna 

via VästKom samt i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

2019 gjordes en länssammanställning inom ramen för den tidigare 

kvinnofridssatsningen av stödresurser samt det utvecklingsarbete som pågick 

inom kvinnofridsområdet. 

 Sammanställning av arbete kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer inom Västra Götaland, PDF (vgregion.se)  

Denna sammanställning utgår från den tidigare med fokus framför allt på ny 

lagstiftning, nytt utbildningsmaterial samt komplettering med flera nationella 

resurser och vad som är på gång inom våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck nationellt och regionalt.  

 

Lagstiftning 

Övergripande 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är stora samhällsproblem. 

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin är tioårig och började gälla den 1 

januari 2017.  

 En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 

(Regeringen.se) 

I 5 kap 11 § socialtjänstlagen (SoL) fastställs att socialnämnden ska verka för 

att den som utsätts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 

Socialnämnden ska också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller 

andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/kvinnofrid/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/
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behov av stöd och hjälp. Socialnämnden ska verka för att den som utsätter 

eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt 

beteende.  

 Socialtjänstens lagstadgade ansvar - Nationellt centrum för kvinnofrid 

(NCK) - Uppsala universitet (uu.se) 

Hälso- och sjukvården och tandvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. 

Hälso-och sjukvården och tandvården ska uppfylla krav på god vård och 

tandvård, och de har ett särskilt ansvar att beakta barns bästa, i enlighet med 

gällande lagstiftning; Hälso- och sjukvårdslagen, Tandvårdslagen och 

Patientlagen. En förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda 

adekvat vård, stöd och hjälp är att våldsutsattheten upptäcks.  

 Hälso- och sjukvårdens ansvar - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - 

Uppsala universitet (uu.se) 

För att förtydliga ansvar och ge vägledning åt kommuner och landsting har 

Socialstyrelsen publicerat föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 

relationer som omfattar socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens och 

tandvårdens arbete (SOSFS 2014: 4).  

 Senaste version av SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, 

LVM och LSS – Socialstyrelsen (socialstyrelsen.se) 

Socialstyrelsen har också gett ut en handbok om socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer som komplement till 

föreskrifterna.  

 Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänsten 

(socialstyrelsen.se) 

 

Nya bestämmelser som införts under 2020-2022 

För att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer har det införts 

nya bestämmelser under 2020 - 2022. 

1 juli 2020 infördes en lag om utreseförbud i Lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU) för att motverka att barn förs utomlands eller lämnar 

Sverige för att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller 

könsstympas. 

  

https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/kommunernas-kvinnofridsarbete/socialtjanstens-lagstadgade-ansvar/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/kommunernas-kvinnofridsarbete/socialtjanstens-lagstadgade-ansvar/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/halso-och-sjukvardens-ansvar/halso--och-sjukvardens-ansvar/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/halso-och-sjukvardens-ansvar/halso--och-sjukvardens-ansvar/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20145-om-dokumentation-i-verksamhet-som-bedrivs-med-stod-av-sol-lvu-lvm-och-lss/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20145-om-dokumentation-i-verksamhet-som-bedrivs-med-stod-av-sol-lvu-lvm-och-lss/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20145-om-dokumentation-i-verksamhet-som-bedrivs-med-stod-av-sol-lvu-lvm-och-lss/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2021-12-7658.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2021-12-7658.pdf
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 1 juli 2020 infördes ett nytt brott i brottsbalken, BrB – barnäktenskapsbrott, 

vilket gör att det är straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett 

äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse.  

 Utreseförbud och barnäktenskapsbrott m.m. – Ökat skydd mot 

hedersrelaterad brottslighet (socialstyrelsen.se) 

Den 1 juli 2021 trädde nya bestämmelser i kraft i föräldrabalken, FB, som 

syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. 

Informationssamtal inför vårdnadstvister är obligatoriskt från 1 januari 2022.   

 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister (Regeringen.se) 

1 augusti 2021 infördes ett nytt brott, barnfridsbrott, som innebär att det är 

straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom 

vålds- och sexualbrott, i nära relationer.  

 Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om 

barnfridsbrott (socialstyrelsen.se) 

1 augusti 2021 skärptes socialnämndens ansvar för arbetet med den som 

utövar våld mot närstående. Socialnämnden har nu att verka för att den som 

utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra 

sitt beteende.   

 Socialtjänstlag (2001:453) Svensk författningssamling 2001:2001:453 t.o.m. 

SFS 2022:665 (Riksdagen) 

Vad gäller hälso- och sjukvården införs ett krav på att hälso- och 

sjukvårdspersonalen särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd 

och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt 

bor tillsammans med utsätter eller har utsatt barnet eller någon närstående till 

barnet för våld eller andra övergrepp.  

 Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om 

barnfridsbrott (socialstyrelsen.se) 

Det införs också en sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt för 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna 

uppgifter till Polismyndigheten i syfte att förebygga att det begås allvarligare 

vålds-, frids- eller sexualbrott mot närstående. 

 Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om 

barnfridsbrott (socialstyrelsen.se) 

  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2020-6-6816.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2020-6-6816.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021150/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021150/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2021-6-7504.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2021-6-7504.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2021-6-7504.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2021-6-7504.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2021-6-7504.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2021-6-7504.pdf
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1 januari 2022 infördes i brottsbalken, BrB - skärpt straff för våld och andra 

kränkningar i nära relationer. Minimistraffet för grov fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år.     

 Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om 

barnfridsbrott (socialstyrelsen.se) 

Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Barnkonventionen innehåller 

regler för barns rättigheter.  

 Barnkonventionen som svensk lag (regeringen.se) 

Hedersförtryck blir ett eget brott 1 juni 2022. Den nya 

brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som upprepat 

begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv och där 

gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och 

varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Straffet ska vara 

fängelse i lägst ett och högst sex år.  

 Hedersförtryck blir ett eget brott första juni - Hedersförtryck 

(hedersfortryck.se) 

 

Nationella resurser 

Myndigheter 

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och 

sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.  

 Barnafrid - Linköpings universitet (liu.se) 

Brottsoffermyndigheten har ett nationellt ansvar för att handlägga 

ärenden om brottsskadeersättning, administrera Brottsofferfonden samt vara 

ett kunskapscentrum.  

 Välkommen till Brottsoffermyndigheten (Brottsoffermyndigheten) 

Jämställdhetsmyndigheten, Jämy, ska se till att regeringens 

jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett 

effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.  

 Rapport 2022:1 Uppgifter om våld är inget undantag – Redovisning av 

kartläggning av uppgifter om våld eller andra övergrepp i mål om vårdnad, 

boende och umgänge (jamstalldhetsmyndigheten.se) 

  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2021-6-7504.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2021-6-7504.pdf
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/
https://www.hedersfortryck.se/aktuellt/hedersfortryck-blir-ett-eget-brott-forsta-juni/
https://www.hedersfortryck.se/aktuellt/hedersfortryck-blir-ett-eget-brott-forsta-juni/
https://liu.se/forskning/barnafrid
https://www.brottsoffermyndigheten.se/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/wwrjf1il/rapport-2022-1-uppgifter-om-vald-ar-inget-undantag.pdf
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/wwrjf1il/rapport-2022-1-uppgifter-om-vald-ar-inget-undantag.pdf
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/wwrjf1il/rapport-2022-1-uppgifter-om-vald-ar-inget-undantag.pdf
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Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för utsatta och deras 

anhöriga.  

 Våld mot kvinnor - nationell stödtelefon (kvinnofridslinjen.se) 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har 

flera uppdrag som rör ungas utsatthet och hälsa.  

 Med unga och civilsamhället i fokus (mucf.se) 

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet har 

regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot 

kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.         

 Kunskapsbanken - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala 

universitet (uu.se) 

Nationellt kompetensteam heder samordnar och stödjer arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex 

barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.  

 Nationella kompetensteamet - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) 

ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och 

frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av 

människohandel.  

 Nationellt metodstödsteam (nmtsverige.se) 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) - ingår i ett 

regeringsuppdrag tillsammans med Socialstyrelsen, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att göra tidiga upptäckter av 

våld för att därmed kunna erbjuda tidiga insatser.  

 Föreningen NNS - intresseorganisation för samordningsförbund 

(nnsfinsam.se) 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, arbetar med att stödja 

kommuner och regioner med att utveckla kvinnofridsarbetet. SKR driver ett 

nationellt nätverk för kvinnofrid som är ett forum för att erbjuda medlemmar 

erfarenhets- och kunskapsutbyte. l 

 Kvinnofrid | SKR (skr.se) 

 

https://kvinnofridslinjen.se/sv/
https://www.mucf.se/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken
https://www.hedersfortryck.se/om-oss/nationella-kompetensteamet/
https://www.nmtsverige.se/
http://www.nnsfinsam.se/
http://www.nnsfinsam.se/
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamlikhet/kvinnofrid.5867.html


 Sammanställning av stöd och resurser kopplat till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Västra Götaland 

 

       www.vardsamverkan.se | Sida 9  

Killar/män/utövare 

Välj att sluta. Nationell telefonlinje för personer som utövar eller riskerar att 

utöva våld i nära relationer. Tel, 020-555 666. Välj att sluta vänder sig också 

till yrkesverksamma som önskar konsultation.   

 Välj att sluta (valjattsluta.se) 

Rikskriscentrum är en riksorganisation för professionellt 

behandlingsarbete mot våld i nära relationer.  

 Rikskriscentrum - Sveriges kriscentrum för män (rikskriscentrum.se) 

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera 

män mot mäns våld mot kvinnor.  

 MÄN - För en jämställd värld utan våld (mfj.se)      

Killfrågor är ett chattforum. 

 Chatta anonymt, gratis psykolog och kurator (Killar.se) 

Under Kevlaret är en sida med killar som stöttar killar. Det finns en chatt 

där man kan prata om vad som helst.  

 Under Kevlaret (underkevlaret.se) 

 

Barn och Unga 

1000 Möjligheter är en stiftelse som driver olika verksamheter med det 

övergripande syftet att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld. Att ge unga 

goda förutsättningar till att ha hälsosamma relationer och att motverka killar 

och unga mäns våld mot tjejer.  

 Stiftelsen 1000 Möjligheter (1000mojligheter.se) 

Maskrosbarn. Ungdomar mellan 13-19 år kan få stöd hos Maskrosbarn. Här 

möter ungdomen trygga vuxna som vet hur det är att ha en förälder som har 

ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter ungdomen för våld. Vissa 

aktiviteter är kopplade till kontoren i Göteborg, Malmö och Stockholm och 

andra sträcker sig över hela landet.  

 Göteborg - Maskrosbarn (maskrosbarn.org) 

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling erbjuder psykologisk 

behandling till barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa och där 

insatser från samhället saknas.  

 Centrum för stöd och behandling - Rädda Barnen (raddabarnen.se) 

https://valjattsluta.se/
https://rikskriscentrum.se/
https://mfj.se/
https://killar.se/
https://www.underkevlaret.se/
https://1000mojligheter.se/
https://maskrosbarn.org/activity_tags/goteborg/
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-i-sverige/skyddar-barn-mot-vald/centrum/
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Stiftelsen Allmänna Barnhuset driver utvecklingsprojekt, stödjer 

forskning och sprider kunskap för att stärka barn i socialt utsatta 

livssituationer.  

 Stiftelsen Allmänna Barnhuset - stärker socialt utsatta barn och ungdomar 

(allmannabarnhuset.se) 

UMO – ungdomsmottagningen på nätet - en webbplats för alla mellan 13-25 

år där man kan få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol 

och droger, självkänsla och mycket annat.  

 Ungdomsmottagningen på nätet UMO (umo.se) 

Unga relationer – en nationell stöd- och kunskapsplattform för att 

motverka våld i ungas parrelationer (15-20 år).  

 Unga relationer – Mår du dåligt av din relation? (ungarelationer.se) 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Dina rättigheter är en stödchatt mot hedersvåld som drivs av Rädda 

Barnen, Allmänna arvsfonden och länsstyrelsen i Östergötland. 

 Dina rättigheter - Rädda Barnen (raddabarnen.se)   

GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime arbetat för att stötta 

och hjälpa personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. 

 Riksorganisationen GAPF (gapf.se)     

Kärleken är fri. Att inte få välja utbildning, vänner eller vem man ska vara 

ihop med går emot ens fri- och rättigheter. Alla har rätt att själva välja sitt eget 

liv. Kärleken är fri är en del av Rädda Barnens förebyggande arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

 Kärleken är fri - Rädda Barnen (raddabarnen.se)  

Terrafem är en ideell organisation som erbjuder kvinnor och flickor med 

utländsk härkomst, utsatta för våld i hederns namn och andra former av våld, 

stödsamtal, rådgivning och skydd på sitt modersmål samt kvalificerad juridisk 

rådgivning.  

 Terrafem (terrafem.org) 

  

https://www.allmannabarnhuset.se/
https://www.allmannabarnhuset.se/
https://www.umo.se/
https://ungarelationer.se/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/om-heder-for-dig-som-ung/dina-rattigheter/
https://gapf.se/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri
https://terrafem.org/
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TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är ideell förening som aktivt arbetar 

mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

 Tjejers Rätt i Samhället TRIS (tris.se)  

 

Kvinnojourer  

Freezonen – kvinno, tjej och brottsofferjour. Hit kan den som är 

våldsutsatt, oavsett könsidentitet eller vilket typ av brott hen är utsatt för 

vända sig direkt.   

 Stödchatten – Freezonen (freezonen.se)   

Boende-Jouren är en ideell förening som hjälper kommuner kostnadsfritt 

att förmedla platser i skyddade boenden. De driver en ideell jourtelefon.  

 Boende-Jouren (boende-jouren.se)  

BOUJT. Barn- och Ungdomsjour på teckenspråk. Sveriges enda barn- och 

ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar 

i åldrarna 6–21 över hela landet. BOUJT erbjuder bland annat stödsamtal med 

döva och hörselskadade syssnare samt information om kroppen, tankar och 

känslor.   

 BOUJT – Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk (boujt.se)  

ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.  

 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (roks.se) 

Somaya kvinno- och tjejjour stöttar kvinnor och HBTQI-personer med 

utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en 

hederskontext. Somaya kan erbjuda stöd på svenska, engelska, persiska, 

arabiska, hindi, urdu, spanska, turkiska, dari, kurmanji, badani, sorani, 

somaliska, polska, danska och franska.  

 Somaya kvinno- och tjejjour (somaya.se)  

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter 

som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.  

 Unizon (unizonjourer.se) 

 

https://www.tris.se/
https://www.freezonen.se/chatt-2/
https://www.freezonen.se/chatt-2/
http://www.boende-jouren.se/
https://boujt.se/
https://boujt.se/
https://www.roks.se/
https://somaya.se/
https://www.unizonjourer.se/
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HBTQI 

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras 

och intersexpersoners rättigheter, arbetar lokalt, nationellt och internationellt 

och erbjuder bland annat stödsamtal.  

 RFSL (rfsl.se)  

 

Sex mot ersättning/sexuella övergrepp 

Ellencentret finns för den som är mellan 15-25 år och har erfarenheter av 

sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, så kallad “sugardejting” eller 

att bli såld av andra.  

 Ellencentret (ellencentret.se) 

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till 

personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp, oavsett 

om övergrepp skett online eller offline. Anhörig är också välkommen för stöd 

och rådgivning.  

 Novahuset (novahuset.com) 

PrevenTell. Det är en nationell hjälplinje för den som upplever att en tappat 

kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och 

handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. länk 

 Preventell - Hjälplinjen vid oönskad sexualitet (preventell.se) 

Storasyster erbjuder stöd till de som blivit utsatta för våldtäkt eller andra 

sexuella övergrepp. Stödinsatsen står öppna för alla personer från 13 år och 

uppåt oavsett könsidentitet.  

 Storasyster (storasyster.org)  

 

Våldsprevention 

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och 

stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Hur boende i ett 

område kan agera med enkla åtgärder för att förebygga och stoppa våld i nära 

relation.  

 Huskurage (huskurage.se)  

 

https://www.rfsl.se/
https://ellencentret.se/
https://www.novahuset.com/
http://preventell.se/
file:///C:/Users/Josefin%20Lantz/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Preventell%20-%20Hjälplinjen%20vid%20oönskad%20sexualitet%20http:/preventell.se/t
file:///C:/Users/Josefin%20Lantz/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Storasyster%20https:/storasyster.org)
https://huskurage.se/
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Regionala resurser 

Barnskyddsteam Västra Götaland riktar sina konsultations- och 

utbildningsinsatser till medarbetare vid hälso- och sjukvårdsenheter inom 

Västra Götaland.  

 Barnskyddsteam Västra Götaland, Vårdgivarwebben Västra 

Götalandsregionen (vgregion.se) 

Formuläret Frågor om våld (FOV). Här kan du hitta de olika formulär 

som VKV har tagit fram för att ställa frågor om våld i nära relationer. 

 Formuläret Frågor om våld (FOV) (Valdinararelationer.se) 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH), är en utvecklingsenhet som 

har ett regionövergripande uppdrag och arbetar utifrån perspektivet sexuell 

och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).  

 Kunskapscentrum för sexuell hälsa, KSH, Vårdgivarwebben Västra 

Götalandsregionen (vgregion.se) 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har i uppdrag att samordna och utveckla 

länets våldsförebyggande arbete, se till att regeringens nationella strategi för 

att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet, 

erbjuda stöd och kompetensutveckling.  

 Mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 

Mottagningen för unga män (MUM) är en sex- och relationsmottagning 

som finns till för den som identifierar sig som man, mellan 18 och 30 år 

gammal. Finns en mottagning i Skaraborg (Skövde), Fyrbodal (Trollhättan), 

Södra Älvsborg (Borås) och Göteborg.  

 Mottagning för unga män - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Regionkoordinatorer Väst mot prostitution och människohandel. 

Regionkoordinatorerna bistår med expertkunskap till regionala myndigheter 

och till socialtjänst i människohandelsärenden.  

 Regionkoordinatorer, Nationellt metodstödsteam (nmtsverige.se) 

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 

relationer (VKV), är ett kompetenscentrum som skapar, samlar och sprider 

kunskap till hälso- och sjukvården samt tandvården inom Västra 

Götalandsregionen. VKV genomför utbildningar, tar fram regionala 

medicinska riktlinjer, stödjer metodutveckling samt bedriver forskning.  

 VKV (Valdinararelationer.se) 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/barnskyddsteam/om-oss/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/barnskyddsteam/om-oss/
https://www.valdinararelationer.se/vkv/material/formular-for-att-fraga-om-vald/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/kunskapscentrum-for-sexuell-halsa/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/kunskapscentrum-for-sexuell-halsa/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor.html
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/mottagning-for-unga-man/
https://www.nmtsverige.se/om-oss/regionkoordinatorer
https://www.valdinararelationer.se/vkv/
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Forskning – dödligt våld. VKV bedriver ett forskningsprojekt med namnet 

"Dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland 2000-2016". Projektet består 

av flera delstudier. En sammanfattning av delstudie 1 och 2 är publicerad.  

 Forskning – dödligt våld (Valdinararelationer.se) 

Samverkan Landvetter syftar i första hand till att förbättra de olika 

myndigheternas samarbete i ärenden där barn och vuxna riskerar att föras ut 

ur landet (mot sin vilja) för till exempel könsstympning eller tvångsgifte. 

Syftet är till viss del också att förebygga att barn och vuxna som lever i en 

hederskontext förs ut ur landet (mot sin vilja). De aktörer som ingår i 

samverkan är; Göteborgs stad (Dialoga, Socialjouren och Resursteam heder), 

Härryda kommuns socialtjänst, Borås stads socialtjänst, Swedavia, 

gränspolisen på Landvetter flygplats, Hälso- och sjukvården genom Västra 

Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län representerar länets övriga kommuner.   

SEXIT är en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller 

utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och 

erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT är också ett forskningsområde där det 

inom KSH pågår två olika forskningsprojekt.  

 SEXIT – samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld Vårdgivarwebben 

Västra Götalandsregionen (vgregion.se)  

Sexualmedicinskt centrum (SMC), arbetar med sexuella frågeställningar 

utifrån såväl medicinsk som psykoterapeutisk kompetens. Målgruppen är 

personer över 23 år med sexualmedicinska frågeställningar som till exempel 

sexuell utsatthet.  

 Sexualmedicinskt centrum, Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Ungdomsmottagningar i Västra Götaland vänder sig till målgruppen 13 

- 25 år. Barnmorska och kurator finns på alla ungdomsmottagningar men 

ibland även läkare, gynekolog eller psykolog.     

 Ungdomsmottagning, Ungdomsmottagning (vgregion.se) 

 

Idéburna regionala verksamheter 

Qjouren Väst tar emot våldsutsatta kvinnor som har beroendeproblematik.  

 Qjouren Väst (qjourenvast.se) 

  

https://www.valdinararelationer.se/vkv/forskning/doda-projektet/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/kunskapscentrum-for-sexuell-halsa/utbildningar/catch-up-sexit/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/kunskapscentrum-for-sexuell-halsa/utbildningar/catch-up-sexit/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/sexualmedicinskt-centrum/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/ungdomsmottagning/
https://www.qjourenvast.se/kontakt
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Tjejjouren Väst är en regional jour i Västra Götaland och har samarbete 

med regionens alla kommuner. Tjejjouren Väst erbjuder stöttning och hjälp 

till alla som identifierar sig som tjej. Arbetar preventivt med kunskapshöjande 

insatser. Finns en stödchatt som är öppen 4 kvällar i veckan. länk   

 Tjejjouren Väst (tjejjourenvast.se) 

 

Delregionalt 

Göteborgsregionen (GR) 

SIMBA-projektet är utvecklingsprojekt som drivs av VKV med syftet att 

medverkande verksamheter utveckla arbetssätt för att ställa rutinmässiga 

frågor om våld. SIMBA är en samverkansorganisation i mellersta Bohuslän 

och Ale. 

Verksamheterna i projektet är tre Barn- och ungdomspsykiatriska 

mottagningar, tre Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar samt 

Familjehuset Klippan på vårdcentralen Kusten i Kungälv. Utvärdering klar 

våren 2022.  

 Utvecklingsprojekt - SIMBA - Valdinararelationer.se 

 

Resurser 

Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld är ett kompetenscentrum som erbjuder 

kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck för medarbetare i Göteborgs Stad och till 

avtalskommuner inom Göteborgsregionen (GR): Ale, Härryda, Kungälv, 

Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  Dialoga samordnar flera nätverk för 

yrkesverksamma.       

 Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat 

våld (Valdinararelationer.se) 

Brottsofferjouren Storgöteborg Göteborg, Partille, Mölndal, Härryda och 

Kungälv.  

 Brottsofferjouren Storgöteborg (boj.se) 

  

https://www.tjejjourenvast.se/
https://www.tjejjourenvast.se/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/simba/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/simba/
https://www.valdinararelationer.se/vkv/utvecklingsprojekt/simba/
https://www.valdinararelationer.se/dialoga
https://www.valdinararelationer.se/dialoga
https://storgoteborg.boj.se/
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Familjefridsteamet i Mölndal erbjuder stödsamtal till våldsutsatta och 

våldsutövare eller för anhöriga som är i behov av stöd. Erbjuder 

gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor. Erbjuder stöd till den som har 

erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex eller varit utsatt för 

människohandel för sexuella ändamål.  

 Våld i nära relationer - Mölndal (molndal.se) 

Familjerådgivningen i Stenungsund är en samtalsmottagning som 

vänder sig till den som har svårigheter i sina nära relationer, inklusive våld i 

nära relationer. Samverkar med Orust och Tjörn.  

 Familjerådgivning - Stenungsunds kommun (stenungsund.se)  

Krismottagningen Våld i nära relationer, Kungälv och Ale, erbjuder 

samtal för våldsutsatta och våldsutövare. Servar även Ale när det gäller 

våldsutövare.  

 Krismottagningen Våld i nära relation (kungalv.se) 

Nadja-mottagningen är en stödlinje och samtalsmottagning för den som 

utsatts för våld i nära relation eller för anhörig som har behov av stöd. 

Mottagningen finns i centrala Göteborg och riktar sig till den som bor i 

Göteborgsregionen inklusive kranskommuner.  

 Nadja-mottagningen - Göteborgs stadsmission (stadsmissionen.org) 

Pelikanen har stödgrupper för barn/unga i åldrarna 6-20 år i Stenungsunds 

kommun som har en eller flera vuxna i familjen med psykisk ohälsa, missbruk 

eller som har använt våld.  

 Pelikanen (pelikanen.se) 

 

Regionalt Stödcentrum Heder 

I december 2020 beslutade Göteborgs kommunalfullmäktige om att inrätta ett 

regionalt stödcentrum HRV för Göteborg och kranskommuner. Det startade 17 

januari 2022. Stödet är till för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld 

och förtryck samt yrkesverksamma som jobbar med hedersproblematik. 

Göteborgs Stad samordnar arbetet mellan elva kommuner inom 

Göteborgsregionen samt Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen.  

  

https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/vald-i-nara-relationer.html
https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/familjbarnochungdom/stodtillfamiljerochforaldrar/familjeradgivning.4.103ac628131982171d880008668.html
https://www.kungalv.se/omsorg--hjalp/stod-vid-kris/krismottagning-vald-i-nara-relation/
https://www.stadsmissionen.org/detta-gor-vi/nadja-mottagningen/
https://www.pelikanen.se/


 Sammanställning av stöd och resurser kopplat till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Västra Götaland 

 

       www.vardsamverkan.se | Sida 17  

Kommunerna som ingår i det nya samarbetet Regionalt stödcentrum heder är; 

Göteborgs Stad, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Tjörns kommun, 

Stenungsunds kommun, Partille kommun, Mölndals stad, Öckerö kommun, 

Alingsås kommun, Lerums kommun och Kungälvs kommun.  länk 

 Pressmeddelande Nytt regionalt stödcentrum ska fånga upp utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck (goteborg.se) 

Stödcentrum för män i Partille erbjuder individuell samtalsbehandling 

till män som befinner sig i olika svårigheter i livet. Partille erbjuder även en 

Mansgrupp där samtalen främst handlar om de viktiga relationerna i livet: 

partnern, barnen, släkt, vänner, arbetskamrater, och relationen till sig själv.  

 Familjehuset (partille.se) 

 

Göteborgs Stad 

Bygga Broar. Målet är att stärka barn och ungas rättigheter, främja 

integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att utveckla 

personalens bemötande, förhållningssätt och kompetens ur ett interkulturellt 

perspektiv.  

 Bygga Broar Långsiktigt värdegrundsarbete (byggabroar.nu) 

Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2021– 

2024.   

 Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i nära relationer 2021–2024 

(goteborg.se) 

Islandsprojektet. Under 2021 påbörjades implementeringen av 

Islandsprojektets samarbetsmodell ”Islandsmodellen” i Göteborgs Stad och är 

nu implementerad i alla fyra stadsdelsområden. länk  

 Islandsprojektet / Islandsmodellen (Valdinararelationer.se) 

MPV, Möta Pappor/Personer med Våldsproblematik är en halvstrukturerad 

motivationsmetod som är integrerad med socialtjänstens barnutredningar vid 

oro för att barn upplevt våld, direkt eller indirekt. Dess syfte är att öka 

säkerhet och trygghet för utsatta barn, kort- och långsiktigt.  Genom att 

involvera föräldrar med våldsproblematik i en serie motivationssamtal inom 

ramen för barnutredningar ökar antalet föräldrar som fortsätter ett 

förändringsarbete ut ur våldet. I stadsdelsområden Nordost, Sydväst och 

Hisingen pågår utbildning för att införa MPV-metoden i arbetet. länk  

 Möta Pappor/Personer med (MPV) (goranlinden.se)  

https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media#/pressreleases/nytt-regionalt-stoedcentrum-ska-faanga-upp-utsatta-foer-hedersrelaterat-vaald-och-foertryck-3154597
https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media#/pressreleases/nytt-regionalt-stoedcentrum-ska-faanga-upp-utsatta-foer-hedersrelaterat-vaald-och-foertryck-3154597
https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media#/pressreleases/nytt-regionalt-stoedcentrum-ska-faanga-upp-utsatta-foer-hedersrelaterat-vaald-och-foertryck-3154597
https://www.partille.se/familjehuset
https://byggabroar.nu/
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/e11b1d5fe7cda7d6c125868100285604/$FILE/08B_Bilaga_1_Goteborgs_Stads_plan_for_arbetet_mot_vald_i_nara_relationer_2021_2024.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/e11b1d5fe7cda7d6c125868100285604/$FILE/08B_Bilaga_1_Goteborgs_Stads_plan_for_arbetet_mot_vald_i_nara_relationer_2021_2024.pdf
https://www.valdinararelationer.se/vkv/utvecklingsprojekt/islandsprojektet/
https://www.valdinararelationer.se/vkv/utvecklingsprojekt/islandsprojektet/
https://www.goranlinden.se/
https://www.goranlinden.se/
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Resurser 

Barnahus Göteborg ligger under social resursförvaltning i Göteborg.  

 Barnahus Göteborg - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

KAST, Göteborg Stad vänder sig till köpare av sexuella tjänster/sexmissbruk 

och erbjuder stödsamtal. HBTQ-certifierade.  

 KAST-Köpare Av Sexuella Tjänster - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Kriscentrum för kvinnor, Göteborg Stad, erbjuder skyddat boende och 

stödsamtal för våldsutsatta kvinnor. Gruppverksamhet. HBTQ-diplomerade.  

 Kriscentrum för kvinnor - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Kriscentrum för män, Göteborgs Stad erbjuder stödsamtal, 

gruppverksamhet i form av icke-våldsgrupp samt pappakurs.  

 Vi erbjuder - Kriscentrum för män - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Mikamottagningen, Göteborgs Stad, vänder sig till personer som har fått 

ersättning för sex och/eller skadar sig med sex oavsett könsidentitet. länk 

 Mikamottagningen - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Resursteam heder i Göteborg består av fyra team placerade inom stadens 

fyra stadsdelsområden; Centrum, Nordost, Hisingen och Sydväst. Teamen ska 

stödja yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsätts eller 

riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Teamen riktar sig 

även till utsatta i alla åldrar. Teamen är flexibla, mobila och ska vara ett 

komplement till befintliga stödinsatser samt stå utanför 

myndighetsutövningen.  

 Hitta Resursteam heder - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Stödcentrum för brottsutsatta, Göteborgs Stad, är en 

samtalsmottagning för den som bor i Göteborg och har blivit utsatt för brott. 

Det kan till exempel vara rån, misshandel, våldtäkt, stöld eller hot. Även 

närstående till en brottsutsatt eller den som är vittne till ett brott är 

välkommen.  

 Stödcentrum för brottsutsatta - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Utvägs boende, Göteborgs Stad, är ett tillfälligt boende för män som har 

utövat hot och/eller våld i familjen. Verksamheten har fyra lägenheter i 

Göteborg. För att få bo där krävs att personen är motiverad och vill ta ansvar  

 

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/barnhuset
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kast-kopare-av-sexuella-tjanster/om-kast/!ut/p/z1/hY1LDoIwFEW34sQp7_ERnUIgBowaB4bSiWlJLURoSdtI4sLcgBsT5xrv7OSe5AAFAlSxeyeZ67Ri_cw1jS9RsEW_jPwd5mmMyfmQ5gUe_WAdQvVPoPONP5YglEBlr_mcqlKos-y0xL38ZBPFw40EasRVGGG8VlsHZJomj3dKeo0evllWMNO0IzNssEBuzLqFfD2d4NpIGAfyKNyqfgMZSvqp/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kriscentrum-for-kvinnor/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xF
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kriscentrum-for-man/samtal/!ut/p/z1/hY1BDoIwFAWvwgn4rQKFJXFBRBPjCujGFFJKIy3kUyXxPJ7BC3Axca_x7SZvkgEOJXAr7loJpwcr-pUrHl2CTUZoHtDDKduGJE0YPUeM0SwJofgn8PUmP5YSyIGrfqjXVLGDqmP0GKefamrrbayAo2wlSvS7YXJQzvPs19oqvxnMN2uSAptuFCjMBOUV9dRI6_BmvHZ5oWeWp4XRlI-9C6s3JECrVw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/familj-barn-och-ungdom/mikamottagningen/!ut/p/z1/hY7RCoIwGIXfaP-c09mlQWSGUBQ4dxNTlo7alLka9PTZfdG5-zjfgQMCOAgrn7qXXo9W3hduRHqhZIujkkb7DBcM58lxU1WUkfiQQP1PEEuNfyTHUILQrUGhMwijmJGU0YjRFWNZShjUa2ji8-NUhM-T3LZx1oNw6qqccmgYZw88hIBabXvUjeabNSvpumGSTpoZuNE3aUbvZW-XjbIwGf7a-aR5A_DNKLA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/familj-barn-och-ungdom/mikamottagningen/!ut/p/z1/hY7RCoIwGIXfaP-c09mlQWSGUBQ4dxNTlo7alLka9PTZfdG5-zjfgQMCOAgrn7qXXo9W3hduRHqhZIujkkb7DBcM58lxU1WUkfiQQP1PEEuNfyTHUILQrUGhMwijmJGU0YjRFWNZShjUa2ji8-NUhM-T3LZx1oNw6qqccmgYZw88hIBabXvUjeabNSvpumGSTpoZuNE3aUbvZW-XjbIwGf7a-aR5A_DNKLA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/hitta-resursteam-heder/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifS0s3D083A0C_I1dLA0CXV2M_MIsXY3dgw30w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIk4_HgVR-I2PBOo3x6nf00A_WD9KP6o4tagsMzm1pLIgVT8yKLW4tKi4JDUxVyEjNSW1qLgoNSexJLUosUSh7PDSnBT9gtzQ0IiqEEcAWSkRQw!!/?page=1
https://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/stodcentrum-for-brottsutsatta/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_d2NTQ0cLc0NA83MzQ0NLA30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigBxHwt5/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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för våldet, samt tackar ja till behandling för att bryta våldsbeteendet. Personen 

måste också vara folkbokförd i Göteborgs kommun.  

 Utvägs boende - Kriscentrum för män - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Ideella resurser 

ATSUB/Göteborg, ”Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och 

Ungdomar/Göteborg” bedriver en stödjande verksamhet för anhöriga genom 

rådgivning, samtal, aktiviteter och föreläsningar. Föreningen stödjer även 

anhöriga i deras kontakter med olika myndigheter.  

 ATSUB/Göteborg (atsubgbg.nu) 

Bojen är en ideell förening för barn och ungdomar som bevittnat våld i 

hemmet och deras våldsutsatta förälder. Samarbetar med Barnahus Göteborg 

och erbjuder gruppverksamhet  

 Bojen | En verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar som upplevt våld i 

hemmet (bojengoteborg.se) 

Elektra stöttar den som lever i en hederskontext och arbetar förebyggande 

för att påverka attityder genom att utbilda och sprida kunskap. Riktar sig 

främst till unga i åldern 13-26 år.  

 Elektra (fryshuset.se) 

Homan Göteborg är en förening som arbetar för lika rättigheter och 

mänskliga rättigheter för HBTQ-personer. Föreningen arbetar även mot 

hedersrelaterat våld och informerar om säkrare sex.  

 Homan Göteborg 

RFSL Göteborg erbjuder kris- och stödsamtal kring frågor som rör homo- 

och bisexualitet, könsidentitet och trans.  

 RFSL Göteborg (goteborg.rfsl.se) 

Boråsregionen Sjuhärad 

I Södra Älvsborg pågår en förstudie, med stöd av Länsstyrelsen, om 

tillskapande av resurscentrum HRV, som ska vara klar under hösten -22 och 

det är samordnare på Utväg Södra Älvsborg som leder arbetet.  

Borås fritt från våld. Projektet En kommun fri från våld (EKFFV) 

avslutades 2019 men det våldspreventiva arbetet fortsätter runtom i staden  

  

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kriscentrum-for-man/boende/!ut/p/z1/hY1NDoIwGAWvwgn4ivwviQsiLoyJhtKNaaUUEmhJaWjiefQKXICLiXuNbzd5kwwQwEAknTtBTack7TeuSHQLdjnyisA7nnI_RFkae-cojr0EhVD-E8h2ox_LEBRARK_Ylir3UF1S_xraTzWTzE8EEM0brrl2WzUZwNZal3VSuHc1fLMmTvW9HammwwSYKS5r7jTrop1hfUpHrIvhTGnhzOurr2Ec8ONgwuoNSm6Uug!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.atsubgbg.nu/
https://www.bojengoteborg.se/
https://www.bojengoteborg.se/
https://www.fryshuset.se/verksamhet/elektra/
http://www.homan.se/
https://goteborg.rfsl.se/
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och inom Mötesplatser och Öppen Ungdomsverksamhet under namnet Borås 

fritt från våld. länk.  

 Borås fritt från våld - Borås Stad (boras.se) 

 Slutrapport: En kommun fri från våld, PDF (boras.se) 

Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

 Våga fråga, Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck, 

PDF (boras.se) 

Resurser  

Mika mottagningen Borås vänder sig till den som har erfarenhet av sex 

mot ersättning, att skada sig med sex eller varit utsatt för människohandel för 

sexuella ändamål.  

 Mikamottagningen Borås - Borås Stad (boras.se) 

Utväg Södra Älvsborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i 

nära relation. Samverkande myndigheter är hälso- och sjukvården, polisen, 

kriminalvården och Åklagarmyndigheten samt socialtjänsten i Södra 

Älvsborgs tio kommuner. Utväg Södra Älvsborg har också samverkan med den 

idéburna sektorn i form av kvinnojourer, brottsofferjourer och RFSL med 

flera.  

Utväg erbjuder stöd i form av enskilda samtal och gruppverksamhet för 

personer som är eller har varit utsatta för våld, personer som utövar/har 

utövat våld och barn och unga har upplevt våld. Utväg arbetar också med 

utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för och tillsammans med 

de samverkande myndigheterna.  

 Utväg Södra Älvsborg - Utväg (utvag.se) 

 

Fyrbodal 

Hedersrelaterat våld och förtryck - en vägledning för skola/elevhälsa, 

ungdomsmottagning, socialtjänst och polis.  

 Hedersrelatera våld och förtryck, PDF (fyrbodal.se) 

Resurser 

Barnahus Fyrbodal är en verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och 

hälso- och sjukvård samverkar kring barn som misstänks varit utsatta för 

brott.  

 Barnahus Fyrbodal - Trollhättans stad (trollhattan.se) 

https://www.boras.se/upplevaochgora/kvalitetresultatochjamforelse/utvecklingsarbetenochprojekt/borasfrittfranvald.4.5b67f28d1584e5b72784e59.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/kvalitetresultatochjamforelse/utvecklingsarbetenochprojekt/borasfrittfranvald.4.5b67f28d1584e5b72784e59.html
https://www.boras.se/download/18.5a6d338c17912b975ae16320/1619769534749/En%20kommun%20fri%20fr%C3%A5n%20v%C3%A5ld-Bilagor.pdf
https://www.boras.se/download/18.5b4fa15a177cda291b0b1e3e/1615453335113/Handbok%20mot%20hedersrelaterat%20v%C3%A5ld%20och%20f%C3%B6rtryck%202021-2022%20tillg%C3%A4nglighetsanpassad.pdf
https://www.boras.se/download/18.5b4fa15a177cda291b0b1e3e/1615453335113/Handbok%20mot%20hedersrelaterat%20v%C3%A5ld%20och%20f%C3%B6rtryck%202021-2022%20tillg%C3%A4nglighetsanpassad.pdf
https://www.boras.se/omsorgochstod/valdochbrottsutsatt/mikamottagningenboras.4.4d59f803176f1f5791c16c14.html
https://www.utvag.se/sodra-alvsborg/
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2021/03/vagledningen-mars-2020.pdf
https://www.trollhattan.se/startsida/omsorg-och-hjalp/vald-i-nara-relationer/barnahus-fyrbodal/
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Barnahusets insatsmodell (BIM) – nätverk. Nätverket arbetar på 

uppdrag av IFO-cheferna Fyrbodal. Nätverket ska vara ett forum för dialog 

och informationsutbyte avseende arbete med BIM-metoden. Metodstöd från 

Barnahuset Fyrbodal.  

 Barnahusets insatsmodell (BIM) - Fyrbodals kommunalförbund 

Enheten mot våld, Trollhättan.   

 Våld i nära relationer - Trollhättans stad (trollhattan.se) 

Hälsokällan. Verksamheten syftar till att främja barn och ungdomars hälsa 

(fysiskt, psykiskt och socialt) samt verkar för att alla barn och ungdomar ska 

ha tillgång till hälsofrämjande levnadsvillkor under hela uppväxttiden. 

 Hälsokällan - Fyrbodals kommunalförbund (fyrbodal.se) 

Nätverk Våld i nära relationer Fyrbodal - Nätverket startades upp i ett 

projekt för att stödja kommunernas arbete mot våld i nära relationer, och för 

att stärka det regionala samarbetet. Nätverket ska vara ett forum för dialog 

och informationsutbyte för VINområdet.  

 Våld i nära relationer - Fyrbodals kommunalförbund (fyrbodal.se) 

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Målgruppen 

är barn och ungdomar 10-26 år. Syftet är att ge yrkesverksamma stöd och 

hjälp i ärenden där man misstänker eller har kännedom om att hedersrelaterat 

våld och förtryck förekommer.  

 Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck - Fyrbodal - 

Trollhättans stad (trollhattan.se) 

 

Skaraborg 

I Skaraborg pågår en förstudie, med stöd av Länsstyrelsen, om tillskapande av 

resurscentrum HRV. Förstudien ska vara klar under hösten -22 och det är 

verksamhetsutvecklare på Barnahus i Skövde som leder arbetet.    

Resurser 

Barnahus Skaraborg är en verksamhet där socialtjänst, hälso- och 

sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta 

för brott. 

 Barnahus Skaraborg (skovde.se) 

 Utvärdering av Barnahus Skaraborg Örebro Universitet (oru.se) 

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/natverk/natverk-barnahus/
https://www.trollhattan.se/valdinara
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/halsokallan/
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/valfardsutveckling/fou-socialtjanst/natverk/natverk-vald-i-nara-relationer/
https://www.trollhattan.se/startsida/omsorg-och-hjalp/vald-i-nara-relationer/barnahus-fyrbodal/resurscentrum-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.trollhattan.se/startsida/omsorg-och-hjalp/vald-i-nara-relationer/barnahus-fyrbodal/resurscentrum-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://skovde.se/socialt-stod/barn-unga-familj/stod-till-foraldrar-och-familj2/barnahus-skaraborg2/
https://www.oru.se/contentassets/e468d751588a415bba870ae8580bfd03/utvardering-av-barnahus-skaraborg-.pdf
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Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära 

relation. Samverkande myndigheter är hälso- och sjukvården, polisen, 

kriminalvården och Åklagarmyndigheten samt socialtjänsten i Skaraborgs 

samtliga 15 kommuner. Utväg Skaraborg har också samverkan med den 

idéburna sektorn i form av kvinnojourer, brottsofferjourer, RFSL Skaraborg 

med flera.  

Utvägs erbjuder stöd i form av enskilda samtal och gruppverksamhet för 

personer som är eller har varit utsatta för våld, personer som utövar/har 

utövat våld och barn och unga har upplevt våld. Utväg arbetar också med 

utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för och tillsammans med 

de samverkande myndigheterna.  

 Utväg Skaraborg - Utväg (utvag.se) 

 

Utbildningsmaterial/webbutbildningar 

Basprogram om våld mot barn. Barnafrid har tagit fram basprogrammet.  

 Basprogram om våld mot barn – Barnafrid (barnafrid.se) 

Hedersrelaterat våld och förtryck – Skolans ansvar och 

möjligheter. Skolverket.  

 Hedersrelaterat våld och förtryck – Skolans ansvar och möjligheter – 

Skolverket (skolverket.se) 

Ny fördjupad utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Socialstyrelsen har lanserat två nya fördjupade utbildningar om 

hedersrelaterat våld och förtryck, en för hälso- och sjukvården och en för 

socialtjänsten.  

 Webbaserade utbildningar - Kunskapsguiden   

NCK:s Webbkurs om våld. En introduktionskurs som ger grundläggande 

kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  

 Webbkurs om våld - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala 

universitet (uu.se) 

Rätt att veta! av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor) är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal 

om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Utbildningspaketet består 

av fyra webbutbildningar som alla ger konkreta verktyg och stöd i hur man  

  

https://www.utvag.se/skaraborg/
https://barnafrid.se/kunskapsportal/basprogram/
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/hedersrelaterat-vald-och-fortryck---skolans-ansvar-och-mojligheter
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/hedersrelaterat-vald-och-fortryck---skolans-ansvar-och-mojligheter
https://kunskapsguiden.se/utbildningar/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/


 Sammanställning av stöd och resurser kopplat till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Västra Götaland 

 

       www.vardsamverkan.se | Sida 23  

kan prata med unga enskilt eller i grupp. Det är; 1.Grundutbildning, 2. SRHR, 

3. Trauma och 4. Hedersrelaterat våld och förtryck. länk 

 Rätt att veta! | MUCF 

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel – 

introduktion för yrkesverksamma, Jämställdhetsmyndigheten (Jämy). 

 Jämställdhetsmyndighetens webbutbildningar - Jämställdhetsmyndigheten 

| Utbildningsplattform (jamy.se) 

Sex och samlevnad i grundskolans tidigare år, webbkurs. Skolverket. 

 Sex och samlevnad i grundskolans tidigare år, webbkurs - Skolverket 

(skolverket.se) 

Socialstyrelsen har gett ut ett helt nytt utbildningsmaterial om våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld. Materialet är uppdelat i tre delar och det 

finns både en studiehandledning och ett stöd till chefer för att underlätta och 

stödja arbetet med att använda materialet. 

 Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld - ett utbildningsmaterial för 

socialtjänsten (socialstyrelsen.se) 

Webbkurs Heder. Framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i 

samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot 

hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella kompetensteamet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck samt Södertälje kommun. Syftet är att ge 

kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla 

och underhålla en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. 

 Webbkurs Heder - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

Våld mot äldre. Socialstyrelsen. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar 

inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete.  

 Våld mot äldre - Socialstyrelsen utbildning (socialstyrelsen.se) 

Våld som arbetsgivarfråga. Jämy, lanserar under 2022 en ny webbkurs 

som riktar sig till såväl chefer som medarbetare utifrån. När kursen är 

tillgänglig går den att hitta på Jämys utbildningswebb. länk  

 Våld som arbetsgivarfråga | Jämställdhetsmyndigheten 

(jamstalldhetsmyndigheten.se) 

 

https://www.mucf.se/verktyg/utbildningspaketet-ratt-att-veta
https://www.mucf.se/verktyg/ratt-att-veta
https://webbutbildning.jamy.se/
https://webbutbildning.jamy.se/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/sex-och-samlevnad-i-grundskolans-tidigare-ar-webbkurs
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/sex-och-samlevnad-i-grundskolans-tidigare-ar-webbkurs
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-11-7607.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-11-7607.pdf
https://www.hedersfortryck.se/for-yrkesverksamma/webbkurs-heder/
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/99/vald-mot-aldre
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/arbetsplatsens-roll-for-att-upptacka-vald/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/arbetsplatsens-roll-for-att-upptacka-vald/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/arbetsplatsens-roll-for-att-upptacka-vald/


 Sammanställning av stöd och resurser kopplat till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Västra Götaland 

 

       www.vardsamverkan.se | Sida 24  

Webbstöd 

FREDA – standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens 

arbete.  

 FREDA – Socialstyrelsen (socialstyrelsen.se) 

INFOgeneratorn. Vill du kunna ge information om 

föräldraskapsstöd, våld och tvångsäktenskap på flera olika språk? 

Infogeneratorn är ett verktyg som hjälper dig som arbetar i kommun, 

region och idéburen sektor med översatt information.  

 Infogeneratorn (infogeneratorn.se) 

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer: ett metodstöd.  

 Nytt metodstöd stärker skyddet - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - 

Uppsala universitet (uu.se) 

Kunskapsguiden vänder sig till personal som arbetar inom 

socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Här finns kvalitetssäkrad 

kunskap från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer som kan  

 Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se) 

NCK:s kunskapsbank är en webbplats som samlar kunskap inom 

områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 

samt våld i samkönade relationer. länk 

 Kunskapsbanken - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala 

universitet (uu.se) 

SKR:s webbstöd om skyddat boende för våldsutsatta. För 

våldsutsatta kvinnor och barn är en flytt ofta avgörande för att få stopp 

på förövarens våld. Därför är det viktigt att hela kedjan kring boende 

fungerar: Från skyddat boende i det akuta skedet, till stadigvarande 

bostad som kan möjliggöra starten på ett nytt liv. länk 

 Skyddat boende för våldsutsatta | SKR (skr.se)  

Våldinärarelationer.se är en västsvensk portal som drivs av Dialoga 

och VKV. VKV - Valdinararelationer.se  

  

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/freda/
https://infogeneratorn.se/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv/?tarContentId=729520
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-reportagearkiv/?tarContentId=729520
https://kunskapsguiden.se/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamlikhet/kvinnofrid/boendeforvaldsutsatta/skyddatboende.58232.html
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamlikhet/kvinnofrid/boendeforvaldsutsatta/skyddatboende.58232.html
https://www.valdinararelationer.se/vkv/
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Våld i nära relation – stöd för dig som chef. Att utsättas för våld 

av en närstående kan få stora konsekvenser för en medarbetares 

arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation. SKR har tagit fram ett 

stödmaterial för hur arbetsgivare kan stödja utsatta medarbetare att få 

rätt hjälp. 

 Våld i nära relation – stöd för dig som chef | SKR (skr.se) 

 

Rapporter 

Bris  

Bris årsrapport för 2021. Bris årsrapport Våld - en del av barns vardag, lyfter 

barns röster, forskning och förbättringsförslag i syfte att ge varje barn en trygg 

uppväxt. länk 

 Bris årsrapport för 2021. Bris årsrapport Våld - en del av barns vardag – 

BRIS, PDF (bris.se) 

 

Brottsförebyggande rådet 

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling - En 

uppföljning av lagens tillämpning, BRÅ Rapport 2022:4. Brå-

rapporten har följt upp arbetet mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell 

handling. De barn som utnyttjas anmäler det sällan själva. Därför krävs det att 

polisen och socialtjänsten arbetar uppsökande för att identifiera utnyttjade 

barn och få gärningsmän dömda. 

 Köp av sexuella tjänster - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

Köp av sexuella tjänster - En uppföljning av lagens tillämpning. 

BRÅ Rapport 2022:3. Brå ser att samverkan mellan polis och socialtjänst 

har fått en rejäl skjuts framåt de senaste åren genom så kallade 

regionkoordinatorer. Samverkan mellan den lokala socialtjänsten och polisen 

behöver generellt bli mer aktiv. På många platser i landet behöver 

socialtjänsten också bättre kunskap och rutiner när det gäller stöd till 

människohandelsoffer och andra personer i prostitution.  

 Köp av sexuella tjänster - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

 

  

https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/valdinararelationstodfordigsomchef.35396.html
https://www.bris.se/globalassets/bris_ar_2021_omtryck_webb.pdf
https://www.bris.se/globalassets/bris_ar_2021_omtryck_webb.pdf
https://www.bris.se/globalassets/bris_ar_2021_omtryck_webb.pdf
https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2022-04-29-kop-av-sexuella-tjanster.html
https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2022-04-29-kop-av-sexuella-tjanster.html
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Forte  

Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relationer 

och hedersrelaterat våld och förtryck – En systematisk 

kartläggning.  Forskningsrådet Forte har kartlagt forskningsöversikter som 

handlar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Särskilt fokus har legat på förebyggande arbete och riskhantering. 

Kartläggningen visar bland annat att det finns behandling av våldsutövare 

som ger effekt. 

 Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck – En systematisk kartläggning, PDF 

(forte.se) 

 

Jämställdhetsmyndigheten 

Arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor (2022:5). Jämy 

har lämnat in en rapport till regeringen, som tar upp hur uppdragen mot 

könsstympning går. Det handlar bland annat om att utveckla arbetssätt och 

metoder för förebyggande arbete, samordna, bidra till erfarenhetsutbyte samt 

följa upp arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.  

 Arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor - 2022:5 | 

Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Arbetet mot våldsutsatthet under covid -19 (2022:11). Covid-19-

pandemin har lett till stora konsekvenser i samhället. I spåren av pandemin 

har brister i samhällets arbete med insatser till personer som utsätts för mäns 

våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 

synliggjorts.  

 Arbetet mot våldsutsatthet under covid-19 | Jämställdhetsmyndigheten 

(jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 

(2021:17). Denna rapport presenterar svensk utvärderingsforskning om 

förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck riktat till pojkar 

och unga män, samt presenterar aktuella förebyggande arbetssätt som riktas till 

pojkar och unga män som används i Sverige idag.  

 Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck (2021:17) | 

Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Förstärkt arbete mot Prostitution och Människohandel (2022:12) 

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att stärka arbetet mot 

prostitution och människohandel inom flera områden. Myndigheten ska bland 

https://forte.se/app/uploads/2022/02/fort-0071-rapport-va-ld-i-na-ra-relationer_k2-ejta.pdf#__utma=1.1922633395.1597740502.1649225645.1649225719.69&__utmb=1.1.10.1649225719&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1648465871.66.8.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=199915694
https://forte.se/app/uploads/2022/02/fort-0071-rapport-va-ld-i-na-ra-relationer_k2-ejta.pdf#__utma=1.1922633395.1597740502.1649225645.1649225719.69&__utmb=1.1.10.1649225719&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1648465871.66.8.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=199915694
https://forte.se/app/uploads/2022/02/fort-0071-rapport-va-ld-i-na-ra-relationer_k2-ejta.pdf#__utma=1.1922633395.1597740502.1649225645.1649225719.69&__utmb=1.1.10.1649225719&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1648465871.66.8.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=199915694
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/arbetet-mot-konsstympning-av-flickor-och-kvinnor-2022-5/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/arbetet-mot-konsstympning-av-flickor-och-kvinnor-2022-5/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/arbetet-mot-valdsutsatthet-under-covid-19/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/arbetet-mot-valdsutsatthet-under-covid-19/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/forebyggande-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-2021-17/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/forebyggande-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-2021-17/
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annat stärka det förebyggande arbetet, ge ökat kompetensstöd för 

yrkesverksamma samt förstärka arbetet med regionkoordinatorer mot 

prostitution och människohandel. Myndigheten har valt att fokusera på två 

satsningar för att stärka det förebyggande arbetet, vilka presenteras i 

rapporten.  

 Förstärkt arbete mot Prostitution och människohandel (2022:12) | 

Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Samverkan för ökad upptäckt av våld (2022:9). Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen verkat för förbättrad upptäckt av 

våld med mera.  

 Samverkan för ökad upptäckt av våld (2022:9) | Jämställdhetsmyndigheten 

(jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Skyddade personuppgifter – oskyddade personer (2022:10) 

Kvinnors och barns hela livssituation försvåras av att leva med skyddade 

personuppgifter. Våldsutsatta kvinnor behöver få bättre stöd och hjälp från 

myndigheter. Barns rättigheter och behov behöver stärkas och tillvaratas i 

högre grad.  

 Skyddade personuppgifter – oskyddade personer | 

Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) 

KAN ARBETSPLATSEN VARA TRYGG NÄR HEMMET INTE ÄR 

DET? Hur våld i nära relationer påverkar arbetsförmågan och relationer på 

arbetsplatsen. Att vara utsatt för våld i nära relation påverkar ens mående och 

ofta ens arbetsförmåga, vilket därmed får påverkan på arbetsplatsen. Att en 

medarbetare inte har full förmåga att genomföra sina arbetsuppgifter leder 

bland annat till förlorade intäkter och ökande kostnader för arbetsgivaren. 

Samtidigt har en anställning ofta en stor betydelse för den som utsätts för våld 

i nära relation.  

 Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det? | 

Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Uppgifter om våld är inget undantag. Jämy har på uppdrag av regeringen 

genomfört en kartläggning i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter 

om våld eller andra övergrepp framförts i mål om vårdnad, boende och 

umgänge, samt i vilken utsträckning de beaktats i domar. 

 Rapport 2022:1 Uppgifter om våld är inget undantag – Redovisning av 

kartläggning av uppgifter om våld eller andra övergrepp i mål om vårdnad, 

boende och umgänge, PDF (jamstalldhetsmyndigheten.se) 

 

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/forstarkt-arbete-mot-prostitution-och-manniskohandel-2022-12/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/forstarkt-arbete-mot-prostitution-och-manniskohandel-2022-12/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/samverkan-for-okad-upptackt-av-vald-2022-9/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/samverkan-for-okad-upptackt-av-vald-2022-9/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/skyddade-personuppgifter-oskyddade-personer/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/skyddade-personuppgifter-oskyddade-personer/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/kan-arbetsplatsen-vara-trygg-nar-hemmet-inte-ar-det/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/kan-arbetsplatsen-vara-trygg-nar-hemmet-inte-ar-det/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/wwrjf1il/rapport-2022-1-uppgifter-om-vald-ar-inget-undantag.pdf
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/wwrjf1il/rapport-2022-1-uppgifter-om-vald-ar-inget-undantag.pdf
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/wwrjf1il/rapport-2022-1-uppgifter-om-vald-ar-inget-undantag.pdf
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Regeringen  

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47. 

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar 

förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar 

om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och 

planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att 

tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.  

 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (regeringen.se) 

 

Socialstyrelsen  

Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018–

2021. Socialstyrelsens dödsfallsutredningar visar ett 30-tal brister i 

samhällets skyddsnät. Trots att brottsoffer och gärningspersoner haft 

omfattande kontakter med olika samhällsaktörer fick de inte det stöd som 

behövdes.  

 Socialstyrelsens dödsfallsutredningar visar ett 30-tal brister i samhällets 

skyddsnät - Socialstyrelsen 

 

Sveriges kommuner och regioner 

Barn som upplever våld - Den här skriften ger kunskap om forskning på 

området och praktiskt stöd vad socialtjänsten kan göra - från att upptäcka våld 

till att ge insatser efter behov.   

 Barn som upplever våld | SKR  

Förändringsarbete med våldsutövande män - Skriften utgår från bästa 

tillgängliga kunskap om förutsättningar för kvalitet i förändringsarbete med 

våldsutövare i form av befintlig forskning och beprövad erfarenhet från 

professionella på fältet.  

 Förändringsarbete med våldsutövande män | SKR   

 

På gång nationellt 

Länsstyrelsen Östergötland 

Regeringen har gett Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen 

Östergötland i uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt 

sektorsövergripande kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/socialstyrelsens-dodsfallsutredningar-visar-ett-30-tal-brister-i-samhallets-skyddsnat/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/socialstyrelsens-dodsfallsutredningar-visar-ett-30-tal-brister-i-samhallets-skyddsnat/
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/barnsomupplevervald.64657.html
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/forandringsarbetemedvaldsutovandeman.64918.html
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som ska samverka med berörda myndigheter och kommuner utan att ta över 

det ansvar som ligger på andra aktörer.  

 Regeringsuppdraget - Hedersförtryck (hedersfortryck.se) 

Nationellt centrum för kvinnofrid - NCK 

NCK har fått i uppdrag av regeringen att starta en pilotverksamhet som ska 

tillhandahålla en nationell stödtelefon som riktar sig till män som utsatts för 

våld i nära relation. I uppdraget ingår även att erbjuda en motsvarande 

stödtelefon för icke-binära personer och transpersoner.  

 Nationellt telefonstöd för män, icke-binära och personer med 

transerfarenhet som har utsatts för våld i nära relationer eller sexuella 

övergrepp (regeringen.se) 

Regeringen 

Regeringen har beslutat om flera nya åtgärder för att förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om att främja utvecklingen av 

våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en 

hederskontext, att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av 

hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse, bättre 

kunskapsstöd till kommuner och regioner samt att ta fram kunskap om 

utsatthet för våld bland personer med funktionsnedsättning.  länk 

 Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck – 

(regeringen.se) 

Regeringen har presenterat ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åtgärderna omfattar såväl 

insatser för att förebygga att våld utövas som att ge stöd och skydd till utsatta. 

Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.  

 Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

PDF (regeringen.se) 

Regeringen har gett Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att 

förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 

arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat 

våld och förtryck, inbegripet våld som omfattas av den nationella strategin för 

att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som barn utsätts för eller 

bevittnar.  

 Uppdrag om förstärkt och utvecklad tillsyn av socialtjänstens och hälso- 

och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer 

och hedersrelaterat våld och förtryck (regeringen.se) 

https://www.hedersfortryck.se/om-oss/regeringsuppdrag/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/nationellt-telefonstod-for-man-icke-binara-och-personer-med-transerfarenhet-som-har-utsatts-for-vald-i-nara-relationer-eller-sexuella-overgrepp/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/nationellt-telefonstod-for-man-icke-binara-och-personer-med-transerfarenhet-som-har-utsatts-for-vald-i-nara-relationer-eller-sexuella-overgrepp/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/nationellt-telefonstod-for-man-icke-binara-och-personer-med-transerfarenhet-som-har-utsatts-for-vald-i-nara-relationer-eller-sexuella-overgrepp/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/regeringen-intensifierar-arbetet-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/regeringen-intensifierar-arbetet-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/regeringen-intensifierar-arbetet-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/4b0498/contentassets/972dcb12b8364e9ca1db152707cf48ff/atgardsprogram-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor.pdf
https://www.regeringen.se/4b0498/contentassets/972dcb12b8364e9ca1db152707cf48ff/atgardsprogram-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor.pdf
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/09/uppdrag-till-ivo/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/09/uppdrag-till-ivo/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/09/uppdrag-till-ivo/
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Regeringen har gett ett uppdrar åt länsstyrelserna att kartlägga kommuners 

insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna 

stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt 

boende.  länk Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag 

till bestämmelser rörande bland annat omedelbar placering, sekretess och 

skolgång.  

 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till 

bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång – 

(regeringen.se) 

Statistik och uppföljningar 

Brottsstatistik (BRÅ)  

 Kriminalstatistik - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

Kvinnofridsbarometern 2021 – en granskning av kommunernas arbete 

mot mäns våld mot kvinnor som genomförs av Unizon.  

Unizons Kvinnofridsbarometer 2021 visar att kvinnofridsarbetet i många av 

landets kommuner fortfarande inte är prioriterat eller strukturerat. Arbetet 

brister både i skydd- och stödinsatser för kvinnor och barn och i arbetet med 

att få förövare att sluta utöva våld och hållas ansvariga för våldet. Regering 

och riksdag har beslutat om en omfattande nationell strategi för att mäns våld 

mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra. Trots detta 

genomsyrar inte de nationella målen kommunernas prioriteringar. Nationella 

mål, riktlinjer och föreskrifter är avgörande för att det praktiska, vardagliga 

arbetet ska finnas, men de måste implementeras.  

I Västra Götaland så ligger två kommuner på topp 10. Trollhättan på plats 1 

och Göteborg på plats 7. 

 Kvinnofridsbarometern 2021 - Unizon (unizonjourer.se) 

Lathund om jämställdhet 2020, SCB  

 På tal om kvinnor och män 2020, PDF (scb.se) 

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021  

 Nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Brottsförebyggande rådet 

(bra.se) 

  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/07/ds-202016/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/07/ds-202016/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/07/ds-202016/
https://bra.se/statistik/kriminalstatistik.html
https://www.unizonjourer.se/aktuellt/rapporter-statistik/kvinnofridsbarometern-2021/
https://www.scb.se/contentassets/98bad96ec1bd44aea171b2fb4f7b3f64/le0201_2019b20_br_x10br2001.pdf
https://bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html
https://bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html
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Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor 2021  

 Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor — 

Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Skolundersökning om brott, BRÅ 2020:11 

 Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor — 

Folkhälsomyndigheten, PDF (folkhalsomyndigheten.se) 

Slutrapport från SU-kvinnofrid 2019-2020. Åren 2019-2020 deltog 38 

kommuner i SU-Kvinnofrid. I projektets slutrapport beskrivs variabler, 

lärdomar från projektet och resultat från uppföljningen på nationell nivå.  

 SU-Kvinnofrid 2019-2020, PDF (skr.se) 

SU-Kvinnofrid – projekt för systematisk uppföljning av stöd till 

våldsutsatta. Projektet SU-Kvinnofrid ger kommuner stöd att systematiskt 

följa upp socialtjänstens insatser till våldsutsatta på individnivå. Projektet 

genomfördes första gången 2019–2020. År 2021–2023 genomförs en ny 

omgång tillsammans med ett 50-tal kommuner. I denna omgång medverkar 

Skövde och Falköping från Västra Götaland.  

 Systematisk uppföljning, våldsutsatta | SKR (skr.se) 

Systematisk uppföljning av våld, SUV länk  

 Stöd för systematisk uppföljning – Socialstyrelsen (socialstyrelsen.se) 

Öppna jämförelser våld 2021 

Undersökningen omfattar Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg 

och stadsdelarna i Stockholm. 

 Årets resultat visar att:  

 Allt fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna våldsutövare för att 

våldsutövandet ska upphöra. 74 procent av kommunerna erbjuder 

stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövande kvinnor respektive 

till våldsutövande män. Det är en ökning på 1–2 procentenheter från 

föregående år. 

 Det är även fler kommuner som erbjuder stödsamtal utan 

biståndsbeslut, 61 procent av kommunerna till våldsutövande kvinnor 

och 62 procent till våldsutövande män. Det är en ökning på 1–3 

procentenheter från föregående år. 

 Det är fler kommuner, 24 procent, som har en aktuell skriftlig och på 

ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/
https://skr.se/download/18.71ae53ab179a30d0f2d33632/1622462923359/Slutrapport-SU-Kvinnofrid-systematisk-uppf%C3%B6ljning-socialtjanst_%202018-2020_uppdat%20maj-21.pdf
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/uppfoljningsocialtjansten/systematiskuppfoljningvaldsutsatta.28096.html
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/stod-for-systematisk-uppfoljning/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/stod-for-systematisk-uppfoljning/
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för barn i skyddat boende. Det är en ökning med tre procentenheter 

från föregående år. 

 Det är 13 procent av kommunerna som uppger att de inom området 

våld i nära relationer systematiskt följt upp resultaten av insatser till 

enskilda vuxna, sammanställt dem på gruppnivå och använt resultaten 

för verksamhetsutveckling. Resultatet skiljer sig inte från föregående 

år, men har totalt ökat med fem procentenheter sedan 2019.  

 

 Öppna jämförelser av våld i nära relationer – Socialstyrelsen 

(socialstyrelsen.se) 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/vald-i-nara-relationer/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/vald-i-nara-relationer/

