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Mäns våld mot kvinnor 
– en global samhällsfråga
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Mål 5.2

Avskaffa alla former av våld mot alla 
kvinnor och flickor i det offentliga och 
privata rummet, inklusive människo-
handel, sexuellt utnyttjande och andra 
typer av exploatering
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Den internationella kvinnodagen 
8 mars

En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid 
för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Oavsett om 
det är hemma, i offentliga miljöer eller under krig 
är våld mot kvinnor en kränkning av 
de mänskliga rättigheterna.
UN Women arbetar internationellt för en 
jämställd värld fri från diskriminering och 
våld mot kvinnor och flickor.

NCK:s uppdrag att utveckla, 
sprida, utbilda, forska och ge stöd

• Sprida kunskap om och utveckla metoder för 
bemötande och omhändertagande

• Sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor

• Bedriva utbildning

• Följa, sammanställa och sprida forskningsresultat 
och analysera behovet av forskning

• Vara ett stöd för myndigheter och organisationer, 
stödja metodutveckling och verka för en effektiv 
samverkan

• Erbjuda stöd för våldsutsatta kvinnor och deras 
närstående

Ökade krav på kunskap om våld

Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpning av våld  mot kvinnor och 
våld i hemmet (”Istanbulkonventionen”) 
2014

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om våld i nära relationer (SOSFS 
2014:4)

Ökad medvetenhet om behovet
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Ändring i högskoleförordningen

”Ska visa kunskap om mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer”

Fysioterapeut
Jurist
Läkare
Psykolog
Sjuksköterska
Socionom
Tandläkare
Tandhygienist

Regeringsbeslut 2017, trädde i kraft1 juli 2018

Hur vanligt är våld mot kvinnor?

Våld i studier, tre nivåer:

• Brottsofferstatistik:
BRÅ med statistik över begångna brott, i kombination 
med intervjuer SCB med ULF. NTU  

• Omfångsstudier för att studera våldsutsatthet i 
en population 

• Studier i särskilda grupper ofta utifrån var de 
finns (i vården, sociala myndigheter, 
kvinnojourer)

Våld och hälsa – En befolknings-
undersökning om kvinnors och 
mäns våldsutsatthet samt 
kopplingen till hälsa
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Sämre hälsa akut och på sikt

Aspekter på hälsa:

Fysisk och psykisk ohälsa

Hälsobeteenden:

Alkohol, tobak, BMI, motion, sexualvanor

Socialt kapital:

Socialt nätverk, tillit, deltagande i aktiviteter

Heimer, Andersson och Lucas Våld och hälsa, NCK 2014:1

Depression vanligare

Bland dem som varit utsatta för allvarligt 
psykiskt våld under barndomen eller i 
vuxen ålder var symtom på depression 
dubbelt så vanligt som bland andra.

Heimer, Andersson och Lucas Våld och hälsa, NCK 2014:1

Vad kostar våldet?
Våldsutsatta kvinnor:

• Inkomst minskar med 25%

• Sjukfrånvaro ökar med 20%

Beräknad årlig kostnad i EU:

Över 200 milj euro (EIGE 2014)
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Sjukvårdskostnader för tre 
våldsutsatta kvinnor

Fall År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

1 61 790 84 897 102 781 82 600 143 427

2 16 689 48 834 19 921 47 756 85 461

3 14 906 12 333 29 479 19 352 -

Förväntad kostnad för sjukvård per kvinna och år 10 000-12 000 kr 

NCK och IHE 2010

Kostnader som är svåra att 
mäta i pengar

• Förlust i livskvalitet

• Psykiskt lidande

• Långsiktiga effekter

Arbetsgivares erfarenhet av 
medarbetare som utsatts för våld

Misstänkt våld: 20%

Frågat: 15 %

Hänvisat: 13 %
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• Upprepad korttidsfrånvaro

• Långtidssjukskrivning

• Svårighet att ändra schema

• Svårighet att delta i aktiviteter efter 

arbetstid

Varningstecken

Erfarenhet av våldsutsatthet

#metoo 2 år

Har du märkt någon skillnad på din arbetsplats?
• 19 % uppger att de märkt skillnad, 9 % tveksamma
• 72 % ingen skillnad

Ref: Novus på uppdrag av TCO, intervju av 1172 personer, nov 2019
https://www.tco.se/Aktuellt/Nyheter/2019/metoo/
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Hur arbetar regionerna med 
våldsutsatta medarbetare?

• Sju regioner har rutiner för att upptäcka 
och åtgärda

• En region har rutin som ska godkännas

• Fyra regioner förbereder rutiner

• Tre regioner har i avtalet med 
företagshälsovården angivit att frågan 
ska ställas vid kontakt

• Två saknar rutiner men chefer får 
expertstöd vid handläggning

Almedalen 2019

https://media.medfarm.uu.se/play/video/7961

Riktlinjer för arbetet med 
likabehandling

Den 18 juni 2019 beslutar Region Uppsala 
om ny riktlinje för likabehandling:

Kap 1: trakasserier

Kap 2: diskriminering

Kap 3: våld i nära relation

Kapitel 3 om våld i nära relation är ett 
uppdrag från HR-direktören i regionen.
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Riktlinjer likabehandling 

Riktlinjen ska främja tidiga insatser
Checklista för chefer
Varningstecken
Info till kollegor
Info till våldsutsatta 

Vad tycker kvinnorna om att bli 
tillfrågade om våld?

Tre svenska studier 
Stensson et al 2003: 97% tyckte det var OK att frågan ställdes på 
barnmorskemottagningar i  Uppsala.

Socialstyrelsen 2002: ”Tack för att ni frågar”: 90 % var positiva till 
att bli tillfrågade (preventivmedelsrådgivning).

Wendt 2010: Unga kvinnor tyckte att frågor om sexualitet och 
våldsutsatthet var på sin plats till exempel när de kom för cellprov.

EU- studien  
42 000 kvinnor från alla medlemsstater i EU. 87 % tyckte det var 
acceptabelt att få frågor om våldsutsatthet av sin läkare.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

• Nationell stödtelefon för kvinnor
som utsatts för fysiskt, psykiskt
eller sexuellt våld

• Även anhöriga och 
personal som möter 
våldsutsatta kvinnor
välkomna att ringa
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• Öppet dygnet runt, årets alla dagar

• Sjuksköterskor och socionomer

• Anonymitet och sekretess 

• Kostnadsfritt att ringa

• Samtalet syns inte på telefonräkningen

• Tillgång till tolkservice

Lätt att söka hjälp

Kvinnofridslinjen måste vara känd
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Hur kan arbetet stärkas?

• Utbildning

• Rutiner

www.nck.uu.se

www.kvinnofridslinjen

KvinnofridNCK

Kvinnofridslinjen 

020-50 50 50


