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FÖRORD 

 

I skrivande stund är det snart ett år sedan Coronaviruset fick spridning i Sverige. Pandemin 

har med nödvändighet inneburit omfattande restriktioner om social distansering, 

uppmaning till hemarbete, distansundervisning för vissa elever och delvis nedstädning av 

samhället under perioder. Redan tidigt uppmärksammades, både globalt och i Sverige, den 

ökade risken för framför allt kvinnor och flickor som utsätts för våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck, i samband med isolering och nedstängningar. 

Möjligheterna att ta del av stödinsatser under skoltid, eller arbetsplatsen som frizon för 

våldsutsatta, kan ha försvunnit eller försämrats för många. Ökad isolering och mer tid i 

hemmet medför att våldsutövaren lättare kan kontrollera vilka kontakter den våldsutsatta 

tar. Social isolering och ökad tid på nätet ökar också risken att barn utsätts för sexuella 

övergrepp i digitala medier.  

I slutet av april gav regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att identifiera och 

utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av covid-19. Det handlar om 

hur kontakt kan etableras med våldsutsatta och vilka behov som finns hos målgruppen. 

Under uppdragstiden har ett omfattande arbete genomförts och myndigheten har i 

samverkan med flera aktörer, såsom länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner, 

inventerat pågående arbete och spridit information om effektiva arbetssätt. Det har 

handlat om kampanjer och olika informationssatsningar och arbetssätten omfattar 

exempelvis tillgängliggörande av information på flera språk och genom olika 

kommunikationskanaler.  

Jämställdhetsmyndigheten kan bland annat konstatera att många kommuner bedriver ett 

aktivt arbete för att anpassa och utveckla sina arbetssätt under pandemin. Rapporten visar 

dock att det finns stora skillnader mellan kommuner, när det gäller information, kunskap 

och stöd, vilket innebär att samhället tillgodoser våldsutsatta personers rätt till skydd och 

stöd på olika sätt, beroende på bostadsort. Myndigheten ser dessutom att arbetet som rör 

grupper i särskild utsatthet såsom våld mot äldre personer, våld mot personer med 

funktionsnedsättning och våld mot hbtq-personer behöver utvecklas.  

 

Lena Ag 

Generaldirektör  

Februari 2021 
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SAMMANFATTNING 
 

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att identifiera 
och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna 
sprida information om våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck samt hur kontakt kan 
etableras med våldsutsatta. Jämställdhetsmyndigheten ska 
därefter sprida arbetssätten till kommunerna. Genomförandet 
av uppdraget utgår från de särskilda omständigheter och 
förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av 
covid-19. 

Uppdraget utgår från målsättningarna i regeringens nationella strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.1 I arbetet med strategin är det 
angeläget att ta hänsyn till de olika livssituationer och omständigheter som kan 
förvärra den enskildas utsatthet för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 
förtryck. En viktig brottsförebyggande åtgärd är att vidta skyndsamma åtgärder för 
de som tidigare varit utsatta för våld. Utbrottet av covid-19 är en sådan 
omständighet som riskerar att förvärra situationen för redan utsatta individer. 

Utgångspunkten i genomförandet av uppdraget är aktuella behov och 
förutsättningar hos personer som utsätts för våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck, med särskilt fokus på att exempelvis barn, unga 
kvinnor, kvinnor, äldre personer, hbtq-personer och personer med 
funktionsnedsättning kan vara särskilt utsatta. Även övergrepp som sker via 
digitala medier omfattas av uppdraget. 

Jämställdhetsmyndighetens arbete i uppdraget har utgått från kommunernas 
lagstadgade skyldighet att ge stöd till alla brottsoffer, enligt 5 kap. 11 § 
socialtjänstlagen. Ett särskilt ansvar föreligger för våldsutsatta kvinnor och barn 
som utsatts för våld eller bevittnat våld från närstående. Alla våldsutsatta personer 
ska kunna få det stöd och det skydd de har rätt till och behov av oavsett var i 
Sverige de är bosatta, både under pandemin och efter.  

 

 

 

 
1 Skr. 2016/17:10. 
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Genomförande  

Uppdraget har genomförts i samverkan med länsstyrelserna och i samråd med 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt andra för uppdraget relevanta 
myndigheter och organisationer.2 

Jämställdhetsmyndigheten har inledningsvis genomfört en inventering av 
kommunernas pågående arbete mot våldsutsatthet och behov samt granskat 
kommuners webbplatser för att få en bild av en av kommunens 
kommunikationsvägar. Jämställdhetsmyndigheten har som en viktig del i 
uppdraget valt att sprida goda exempel på arbetssätt och informationssatsningar 
som myndigheten har bedömt som viktiga. Exemplen kommer från kommuner, 
befintliga vägledningar, stöd och information från myndigheter och organisationer. 
All information har tillgängliggjorts på myndighetens webbplats och genom 
utskick via SKR och länsstyrelserna.3 Jämställdhetsmyndigheten har även 
presenterat information på webbplatsen om hur covid-19 påverkat jämställdheten 
inom olika områden.4   

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram informationsmaterial som stöd för 
kommunernas arbete, samt genomfört flera riktade satsningar till kommuner bland 
annat med fokus på våld mot barn, hedersrelaterat våld och förtryck, våld mot 
personer med funktionsnedsättning och våld mot äldre. Informationen har även 
spridits via bland annat länsstyrelserna och SKR. Myndigheten har vidare 
genomfört tre webbinarier för att sprida kunskap om arbetssätt och information till 
kommuner från olika samhällsaktörer.  

Jämställdhetsmyndigheten har i samverkan med länsstyrelserna genomfört den 
nationella kampanjen Tillsammans mot våld för att synliggöra rätten till stöd och 
hjälp. Fokus i kampanjen har varit på våldsutsatta, anhöriga/allmänhet och 
våldsutövare. Kampanjen visades på cirka 500 dagligvaruhandelsbutiker i hela 
landet. 

Allt material som har tagits fram och sammanställts ska fungera som stöd för 
kommunerna i deras arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution 
och människohandel.   

 

 

 
2 Exempelvis Barnafrid, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
Länsstyrelsen Östergötland, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Polismyndigheten, Skolverket, 
Socialstyrelsen   
3 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19  
4 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/coronapandemin-2  

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/coronapandemin-2
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Slutsatser 

Jämställdhetsmyndigheten kan efter inventeringen konstatera att flertalet 
kommuner bedriver ett aktivt arbete för att ställa om, anpassa och utveckla sitt 
arbete under pandemin för att kunna möta behov. Kommuner med stor kunskap 
inom området har överlag varit snabba på att ställa om delar av sitt arbete utan att 
riskera att bidra till en ökad smittspridning.  

Jämställdhetsmyndigheten ser dock att det finns stora skillnader och en ojämlikhet 
när det gäller information, kunskap och stöd mellan olika kommuner. 
Konsekvensen av detta blir att samhället tillgodoser våldsutsatta personers rätt till 
stöd och skydd beroende på bostadsort. Vidare saknas delvis en nationell statistik 
inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, till 
exempel vad det gäller placeringar i skyddat boende. I det nationella övergripande 
arbetet med krisberedskapen har våld i nära relationer och risken för ökad 
våldsutsatthet inte ingått.  

Jämställdhetsmyndigheten har under arbetet med uppdraget sett att det finns brister 
inom områden som rör grupper i särskild utsatthet såsom våld mot äldre personer, 
våld mot personer med funktionsnedsättning och våld mot hbtq-personer.  

När det gäller digitalt våld, sexuella övergrepp mot barn på nätet samt arbetet mot 
prostitution och människohandel behöver såväl informationssatsningar som 
kunskap inom området förbättras i många kommuner.  

En avgörande faktor för att kunna nå våldsutsatta med information under covid-19 
är enligt Jämställdhetsmyndigheten att kommuner har en krisberedskap och följer 
utvecklingen av covid-19 och dess påverkan på våldsutsattheten kontinuerligt. 
Detta kan ske via bland annat sektorsövergripande krisberedskapsmöten och 
uppföljningar av hur pandemin påverkar utsattheten och utsattas situation. 

Viktiga arbetssätt under covid-19 för att nå ut med information och nå våldsutsatta 
är enligt Jämställdhetsmyndigheten bland annat att utöka tillgängligheten hos de 
kommunala stödverksamheterna. Exempelvis via ökade öppettider i jour- och 
stödverksamheter samt anpassa och rikta information till särskilda grupper, som 
barn och äldre personer, så att alla nås av information och stöd. Det finns även 
behov av att tillgängliggöra informationen på flera språk och att använda sig av 
kampanjer och andra informationssatsningar. 

För att nå barn och unga har till exempel chattfunktioner, särskilda kampanjer och 
information i sociala medier som Instagram och Snapchat visat sig vara effektiva 
enligt flera kommuner och organisationer. För att nå en äldre målgrupp har 
kampanjer och information via traditionella medier som radio och TV lyfts fram av 
kommuner och organisationer som en relevant och viktig informationsväg.  
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Att etablera samverkan inom området mellan kommuner är viktigt för att tillgodose 
adekvat stöd och skydd till utsatta. Särskilt mindre kommuner kan behöva 
samverka med andra kommuner inom området för att kunna säkerställa god 
kvalitet i arbetet mot våldsutsatthet. Detta inkluderar även arbete med att ta fram 
informationsmaterial och kampanjer. Lärdomar från andra kommuner och utbyten 
av kunskap och arbetssätt kan medföra en effektivisering av arbetet.  

En fungerande samverkan internt mellan olika delar av den kommunala 
förvaltningen, exempelvis mellan skola och socialtjänst, är viktigt. Samverkan 
mellan kommunen och andra myndigheter och organisationer är också en 
avgörande faktor både för att tidigt upptäcka våldsutsatthet och för att kunna ge 
stöd och hjälp till utsatta. Här är civilsamhällets organisationer viktiga aktörer. 

Jämställdhetsmyndigheten erfarenheter från uppdraget visar på några 
framgångsfaktorer i kommuner som både innan och under pandemin bedriver ett 
aktivt arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa 
faktorer är bland annat att:  

• Området är prioriterat bland politiker och chefer 

• Det finns kunskap inom området och utbildning sker kontinuerligt 

• Rutiner finns liksom samordnare eller särskilda verksamheter inom 
området 

• Tillgänglighet och nya arbetssätt och kommunikationsvägar 

• Statistik finns och arbetet följs upp systematiskt 

• Fungerande samverkan internt inom kommunens verksamheter och 
samverkan med andra myndigheter och organisationer 

Jämställdhetsmyndigheten ser det som troligt att fler våldsutsatta personer kommer 
att vända sig till socialtjänsten efter pandemin för att söka stöd och skydd. Det är 
därför viktigt att kommuner även har beredskap för detta. Det finns anledning att 
uppmärksamma följande områden i det fortsatta arbetet under och efter pandemin:  

• Erfarenheter från kommuner visar att kunskap om mäns våld mot kvinnor, 
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt 
prostitution och människohandel är avgörande för att arbetet inom 
socialtjänsten ska bedrivas med god kvalitet. Kunskap, vägledning och ny 
lagstiftning behöver implementeras och följas upp i kommunerna.   
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• Statistik saknas inom flera områden vilket medför att det är svårt att följa 
utvecklingen över tid.5 

• Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck inklusive ett 
barnrättsperspektiv behöver ingå i all krisberedskap på nationell nivå, 
regional nivå och lokal nivå. Det finns behov av att genomföra en nationell 
tillsyn av socialtjänstens arbete inom området, samt en uppföljning, 
utvärdering och analys av myndigheters och kommuners arbete mot mäns 
våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt det arbete som bedrivits mot prostitution och människohandel under 
pandemin. Detta bör ske med syfte att säkerställa att goda erfarenheter 
tillvaratas samt att brister åtgärdas så att det viktiga arbetet med 
våldsutsatta är bättre rustat inför kommande kriser eller pandemier.   

 

 

 

 

 
5  Se exempelvis GREVIO’s rekommendationer till Sverige 
https://www.regeringen.se/4ada76/contentassets/f0fbdac986ca4c4b9f4fd7781bc33698/europaradet-
grevios-rekommendationer-till-sverige-pa-svenska.pdf, och Barnafrid https://www.svd.se/har-vald-
mot-barn-okat-under-pandemin, Länsstyrelsen Östergötland (2020)  
  

https://www.regeringen.se/4ada76/contentassets/f0fbdac986ca4c4b9f4fd7781bc33698/europaradet-grevios-rekommendationer-till-sverige-pa-svenska.pdf
https://www.regeringen.se/4ada76/contentassets/f0fbdac986ca4c4b9f4fd7781bc33698/europaradet-grevios-rekommendationer-till-sverige-pa-svenska.pdf
https://www.svd.se/har-vald-mot-barn-okat-under-pandemin
https://www.svd.se/har-vald-mot-barn-okat-under-pandemin
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1. BAKGRUND 
 

Covid-19 pandemin är en global kris som medför risker för 
människors liv och hälsa. Pandemin påverkar hela samhället. 
Pandemin innebär att situationen riskerar att förvärras för 
personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära 
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution 
och människohandel.  

Samhällets insatser för att förhindra och minska smittspridning under covid-19, 
genom bland annat olika restriktioner, medför en ökad isolering och risk för att 
våld i nära relationer ökar. För grupper i särskild utsatthet såsom kvinnor, barn, 
unga kvinnor, äldre, hbtq-personer, och personer med funktionsnedsättning, 
innebär isolering och minskade sociala kontakter också en ökad risk att utsättas för 
mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  

Isolering kan innebära försämrade möjligheter att ta del av samhällets stödinsatser. 
Flera organisationer har tidigt under våren 2020 påpekat risken för att våld i nära 
relationer ska öka under och efter covid-19.6  

Flera stora internationella organisationer rapporterade tidigt under pandemin om en 
ökning av våld i nära relationer runt om i världen.7 Regeringen har genomfört flera 
satsningar för att ge stöd till myndigheter och organisationer med anledning av 
covid-19.8   

 

 

 
6  Exempelvis: Ecpat, Bris, Unizon 
7 UN Women: The impact of covid-19 on women’s and men’s lives and livelihoods in Europe and 
Central Asia: Preliminary Results from a Rapid Gender Assessment 
 Plan international: Living under lockdown: Girls and covid-19 
Action Aid: Surviving covid-19: a women led response  
EIGE (European Institute of Gender Equality): Impact of covid-19 on domestic violence law 
enforcement operations and training needs 
UNDP (United Nations Development Program): Gender-based violence and covid-19 WHO (World 
Health Organization) https://www.who.int/news/item/26-05-2020-fifa-european-commission-and-
world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-from-domestic-
violence  
ENOC (European ombudspersons for children): Ombudspersons and commissioners for children’s 
challenges and responses to covid-19 
Rädda Barnen (Save the children international): The impact of covid-19 on children’s lives 
8 Ex. uppdrag till Barnombudsmannen, länsstyrelserna, Myndigheten för Delaktighet (MFD) samt 
fördelat medel till organisationer och tillsatt en Corona-kommission.  

https://www.who.int/news/item/26-05-2020-fifa-european-commission-and-world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-from-domestic-violence
https://www.who.int/news/item/26-05-2020-fifa-european-commission-and-world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-from-domestic-violence
https://www.who.int/news/item/26-05-2020-fifa-european-commission-and-world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-from-domestic-violence
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1.1. UPPDRAGET 
Regeringsuppdraget innebär att Jämställdhetsmyndigheten ska:   

• Identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för kommuner och sprida 
information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 
och om hur kontakt kan etableras med våldsutsatta.   

• Särskilt beakta att kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, HBTQ-personer, 
personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Digitalt våld ingår 
också i uppdraget. 

• Utgå från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med 
anledning av utbrottet av covid-19.9  

Den primära målgruppen för uppdraget är personal inom kommuner, och det ska 
utgå från aktuella behov och förutsättningar hos de som utsätts för våld i nära 
relation och hedersrelaterat våld och förtryck.  

Utgångspunkten är att alla personer som utsätts för våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck ska kunna nås av information och få stöd och 
hjälp under pandemin i samtliga kommuner.  

 

1.1.1. Kommuners ansvar 

En viktig utgångspunkt i uppdraget är kommuners lagstadgade ansvar för alla 
brottsoffer, enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter.10 
Ett särskilt ansvar gäller stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn som har 
bevittnat eller utsatts för våld av närstående. Detta är ett ansvar som kommuner har 
sedan flera år tillbaka. Det ansvaret gäller såväl nu under pågående pandemi som 
efter. 

Utöver nationella lagar och föreskrifter har Sverige åtagit sig att efterleva 
internationella konventioner för att förebygga och bekämpa våldsutsatthet såsom 
exempelvis Barnkonventionen och Istanbulkonventionen.11 

Tidigare genomförda granskningar, kartläggningar och tillsyner har visat på att det 
finns brister i många kommuner vad gäller ärenden rörande våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld och förtryck.12 

 

 
9 A2020/01001/JÄM. 
10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:4 
11 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i 
hemmet, Europarådets fördragsserie – nr 210 (Istanbulkonventionen) och FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen) 
https://www.regeringen.se/49baf9/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-
konventioner-om-manskliga-rattigheter  
12 IVO (2020), IVO (2019), IVO (2014), Länsstyrelsen Östergötland (2020)  

https://www.regeringen.se/49baf9/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter
https://www.regeringen.se/49baf9/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter
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1.1.2. Handläggning av ärenden i socialtjänsten med anledning av covid-19  

Socialtjänstens arbete med bland annat utredningar och insatser till stöd för 
våldsutsatta ska kunna bedrivas så att nödvändigt stöd kan erbjudas även under en 
pandemi. Detta innefattar bland annat stöd och skydd till barn och unga som far illa 
och för personer som är utsatta för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 
och förtryck. Fler personer och nya målgrupper kan komma att behöva 
socialtjänstens stöd. Detta till följd av olika konsekvenser som kan uppstå på grund 
av pandemin, exempelvis isolering, arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, sjukdom och 
psykisk ohälsa.  

Socialstyrelsen har tagit fram information och vägledning till stöd för 
socialtjänstens beredskap vid covid-19.13   

 

1.1.3. Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor 

En ytterligare viktig utgångspunkt för uppdraget är att det ingår inom ramen för 
arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor.14 Strategin inbegriper även arbetet mot våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld och förtryck, våld mot hbtq-personer samt prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. Strategin är tioårig och började gälla den 1 
januari 2017. 

Den nationella strategins fyra målsättningar är: 

• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld. 

• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta 
kvinnor och barn. 

• Effektivare brottsbekämpning. 

• Förbättrad kunskap och metodutveckling 

 

 
13 Socialstyrelsens meddelandeblad nr 2/2020 
14 Skr. 2016/17:10 
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2. UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE 
 

2.1. INLEDNING 
Enligt Jämställdhetsmyndighetens framtagna kommunikationsplan är målet att 
informationen från myndigheten ska nå den primära målgruppen som är personal 
inom landets kommuner. Kommunerna ska i sin tur sprida information och 
arbetssätt i praktiken för att nå ut till den slutliga målgruppen; främst våldsutsatta, 
men även anhöriga, allmänheten och våldsutövare.  

Inledningsvis genomförde Jämställdhetsmyndigheten en inventering av det 
pågående arbetet i kommuner, myndigheter och organisationer för att identifiera 
erfarenheter, styrkor, brister och behov av stöd i arbetet med våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld och förtryck under covid-19. Inventeringen genomfördes 
via enkät och i samråd med samtliga länsstyrelser, SKR, samordningsförbunden 
och ett urval nationella myndigheter 15 och organisationer.16  

Inventeringen gav flera goda exempel på förändrade arbetssätt som utvecklats i 
kommuner med anledning av pandemin. Det framkom också tydliga önskemål om 
att samla, sammanställa och sprida arbetssätt, informationssatsningar och goda 
exempel. Dessutom påtalade flera aktörer vikten av nationella kampanjer inom 
området, gärna i samverkan med andra myndigheter och kommuner. Flera aktörer 
lyfte vikten av att ta fram informationsmaterial för spridning till kommuner som 
inte har eget material. Det bedömdes som angeläget att utgå från befintliga 
strukturer och sprida information om nationella stödlinjer, vägledning och 
utbildningsmaterial från myndigheter och organisationer.  

Under uppdragets gång har Jämställdhetsmyndigheten även fortlöpande följt 
utvecklingen via dialog och samråd med länsstyrelserna, Sveriges kommuner och 
regioner, andra samhällsaktörer och kommuner. Myndigheten har löpande 
sammanställt rapporter och statistik från bland annat Brottsförebyggande rådet 
(Brå). 

 

 
15 Barnafrid, Brottsoffermyndigheten, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, Nationella 
kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 
Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket, Sveriges kommuner och regioner.  
Civilsamhällsorganisationer som Brottsofferjouren, Bris, Ecpat, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Roks, 
Unizon,  
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Jämställdhetsmyndigheten har som en viktig del i uppdraget valt att samla 
information, råd och checklista, informationsmaterial och exempel på arbetssätt 
från olika samhällsaktörer till stöd för kommunernas fortsatta arbete. Allt detta 
material finns tillgängligt på myndighetens webbplats.17 Jämställdhetsmyndigheten 
har även tagit fram information om hur covid-19 påverkat jämställdheten utifrån 
samtliga jämställdhetspolitiska delmål.18   

Under arbetets gång har Jämställdhetsmyndigheten blivit inbjudna att delta i olika 
sammanhang för att presentera myndighetens arbete med uppdraget. Myndigheten 
har bland annat presenterat uppdraget i samband med Norrbottens 
Jämställdhetsdelegation, vid Region och Länsstyrelsen Uppsalas samråd, 
Barnafrids konferens, Länsstyrelsen Västra Götalands chefsdagar, på konferenser 
om hedersrelaterat våld och förtryck, vid samverkansmöten och konferenser med 
länsstyrelserna och SKR. 

Jämställdhetsmyndigheten har även medverkat i flera debattartiklar och i olika 
medier. Myndighetens generaldirektör medverkade i en av Folkhälsomyndighetens 
dagliga pressträffar om läget i Sverige under covid-19.19 

All information som har tagits fram under arbetets gång har publicerats 
kontinuerligt på Jämställdhetsmyndighetens hemsida och delats på myndighetens 
sociala plattformar som Facebook, Instagram, Twitter samt på Linkedin 

I det följande beskrivs bland annat myndighetens arbete och erfarenheter under 
uppdraget och exempel på effektiva arbetssätt och informationssatsningar inom 
området och framgångsfaktorer. 

 

 

 
17 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19  
18 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/coronapandemin-2  
19 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EWeQol/krisen-gor-det-varre-for-unga-i-hedersfortryck 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-har-bara-sett-borjan-pa-krisen-32889 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/okad-risk-for-valdutsatta  

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/coronapandemin-2
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EWeQol/krisen-gor-det-varre-for-unga-i-hedersfortryck
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-har-bara-sett-borjan-pa-krisen-32889
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/okad-risk-for-valdutsatta
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2.2. INVENTERING AV KOMMUNERS HEMSIDOR 
Jämställdhetsmyndigheten genomförde inledningsvis en inventering av 100 
kommuners hemsidor. Hemsidorna är ett av flera sätt för kommunerna att nå ut 
med information. De är även möjliga att följa upp över tid och ger enligt 
myndigheten en viss indikation kring arbetet och kunskapen som finns i 
kommunen. En tredjedel av alla kommuners hemsidor bedömdes utgöra ett 
representativt urval. Urvalet bestod av kommuner med olika befolkningsunderlag, 
stora och mindre kommuner, från samtliga län i landet.20 Syftet med inventeringen 
var att få en bild av vilken information som finns på kommuners webbplatser inom 
området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet var även 
att ta reda på om information finns till särskilt utsatta grupper, om informationen är 
tillgänglighetsanpassad och om det finns några antagna handlingsplaner inom 
området.  

Inventeringen inkluderade att se om det fanns information om risken för ökad 
våldsutsatthet i samband med covid-19. I inventeringen ingick också att se 
huruvida det fanns information på hemsidan om mäns våld mot kvinnor, våld i nära 
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. 
Det ingick även att se om sidorna var inkluderande, både med beskrivningar av 
våldstyper och grupper i särskild utsatthet och hänvisning till stödorganisationer 
och stödjourer, samt om det var tillgänglighetsanpassat för personer med 
funktionsnedsättning och på fler språk. Avslutningsvis granskades även om det 
fanns information som riktar sig till våldsutövare. 

Jämställdhetsmyndigheten identifierade flera positiva aspekter från granskningen, 
som att det exempelvis på nästan samtliga hemsidor fanns information om de 
nationella stödlinjerna; Kvinnofridslinjen och Bris nationella stödlinje för barn. 
Flertalet kommuner har information om hedersrelaterat våld och förtryck. 

En majoritet av kommunerna hade också stödinsatser som riktade sig till 
våldsutövare, och information om barn som utsätts för våld eller har bevittnat våld 
och hur en orosanmälan kan göras.  

Inventeringen visade samtidigt på att det finns stora skillnader mellan kommuner 
och den information som är tillgänglig för allmänheten. Det fanns vid 
inventeringen information om våldsutsatthet i samband med information om covid-
19 i enbart 33 av 100 kommuner. 

 

 
20Sveriges minsta kommuner i förhållande till befolkningsmängd (10 stycken), Sveriges största 
kommuner i förhållande till befolkningsmängd (10 stycken).  
Kommuner med högst mångfald (10 stycken) och lägst mångfald (10 stycken) i Sverige, samt 
kommuner med högst segregation (10 stycken) och lägst segregation (10 stycken) i Sverige. Samt 
cirka två ytterligare kommuner från varje län. 
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/faktabanken/rapporter/2018/mangfald-och-
segregation-i-sverige.pdf  

https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/faktabanken/rapporter/2018/mangfald-och-segregation-i-sverige.pdf
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/faktabanken/rapporter/2018/mangfald-och-segregation-i-sverige.pdf
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Detta trots att samtliga 100 kommuner på ett enkelt och tydligt sätt tillhandahåller 
information om covid-19 i direkt anslutning till startsidan på kommunens 
webbplats. Nästan samtliga kommuner har även tillgängliggjort informationen om 
pandemin på flera språk.  

Många kommuner har bristfällig information om våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld och förtryck på hemsidan. Detta gäller särskilt områden som 
riktar sig till våldsutsatta barn, äldre, personer med funktionsnedsättning och hbtq-
personer. Vidare saknas ofta information om våldsutsatthet på olika språk och 
tillgänglighetsanpassat för personer med funktionsnedsättning. När det gäller 
information om våld i digitala medier och prostitution och människohandel så 
saknas det information i en majoritet av kommunerna. 

En ytterligare brist var att informationen om våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck ofta fanns publicerad under rubriker som Barn 
och familj. Genom att placera informationen under en sådan rubrik görs 
informationen otillgänglig, och våld som begås i exempelvis ungas 
partnerrelationer, mot äldre och mot personer med funktionsnedsättning av 
utomstående som man står i stark beroendeställning till missas. I granskningen 
framgick också tydligt att många av dessa brister är vanligt förekommande.  

Kommuner som har kommit långt med arbetet mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck har oftast bra, omfattande och tydlig information 
på kommunens webbplats. 

 

Råd till kommuner 

Jämställdhetsmyndigheten sammanställde tidigt utifrån inventeringen också några 
viktiga aspekterför för kommuner att beakta med anledning av covid-19 och risk 
för ökad våldsutsatthet. Dessa publicerades på myndighetens webbplats och i 
utskick till kommuner.21 

 

Checklista 

Bland dessa viktiga aspekter ingick en punkt om att utveckla och förbättra 
informationen på sin webbplats och i andra kanaler Jämställdhetsmyndigheten 
därmed också fram en checklista som stöd till kommuner, med exempel på vilken 
information som bör framgå på kommunens webbplats.22 

 

 

 
21 Se bilaga 1.  
22 Se bilaga 2.  
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2.2.1. Uppföljning av inventering 

Jämställdhetsmyndigheten genomförde i januari 2021 en uppföljning av samtliga 
100 kommuners hemsidor som ingick i inventeringen. Det kunde därmed 
konstatera att sammanlagt 56 kommuner hade gjort en uppdatering/förändring av 
hemsidan sedan i juli. Detta inkluderar både större förändring och viktiga tillägg på 
hemsidan. Till exempel hade 48 kommuner lagt till information om våldsutsatthet i 
samband med information om covid-19. Det var även många som tagit upp fler 
exempel på olika våldstyper och använt sig av kampanjer. 16 kommuner i 
inventeringen har använt sig av Jämställdhetsmyndighetens och länsstyrelsernas 
nationella kampanj Tillsammans mot våld. Jämställdhetsmyndigheten kan därmed 
konstatera att drygt hälften av kommunerna har gjort någon form av uppdatering 
och förbättring av sin information rörande våld i nära relationer.   

44 kommuner har inte gjort någon uppdatering alls av informationen på sin 
hemsida alternativt ingen märkbar förändring. I ett fåtal kommuner beror detta på 
att kommunen redan tillhandahåller omfattande och tillräcklig information på sin 
hemsida. Däremot finns det flertalet kommuner där informationen är fortsatt 
bristfällig inom fler områden som redogjorts för på föregående sida.  

 

Tabell 1: Inventering av hemsidor 

 

Inventering 1 (juli) Inventering 2 (januari)

Covid-19 information
Information om våldsutsatthet vid covid-information
Uppdaterad information
Kampanjen "Tillsammans mot våld"
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2.3. INFORMATIONSMATERIAL INFÖR SOMMAREN 
I början av juni publicerades informationsmaterial på Jämställdhetsmyndighetens 
hemsida. Informationsmaterialet innehöll, utöver exempel på olika arbetssätt, även 
affischer och bildspel som riktar sig till våldsutsatta med information om vart de 
kan få stöd och hjälp. En bedömning gjordes och myndigheten valde att fokusera 
på grupperna av våldsutsatta vuxna, barn, äldre, personer som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck och utsatthet för digitalt våld.  

Affischerna utformades så att nationella stödlinjer och nummer till 
Kvinnofridslinjen och BRIS var färdigtryckta på materialet, men med möjlighet för 
kommunerna att själva ladda ner dem och lägga till sin egen kommun-logga, samt 
nummer och kontaktuppgifter till lokala stödlinjer.  

Materialet finns fortfarande tillgängligt för nedladdning på hemsidan. Det finns 
också ett bildspel som kommunerna kan ladda ner och använda i sociala medier för 
att sprida information och nå ut till våldsutsatta.23 

 

2.4. SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION 
Eftersom det i inventeringen framkom brister i informationen på flera kommuners 
hemsidor så valde Jämställdhetsmyndigheten att sammanställa och publicera 
information om bland annat våld, våldstyper och grupper i särskild utsatthet, råd 
till våldsutsatta vuxna, våldsutsatta barn till anhöriga och våldsutövare på 
myndighetens webbsida.  

Informationen utgår från den Nationella strategin för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor, lagstiftning, samt stöd och vägledning från nationella 
myndigheter som Socialstyrelsens utbildningsmaterial och vägledning, Nationellt 
Centrum för Kvinnofrids (NCK) kunskapsstöd, Nationella kompetensteamet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland. Även material, 
filmer med mera från olika organisationer sammanställdes.24  

 

 

 
23 Bilaga 4 
24 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/samlad-information-
for-utsatta-grupper  

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/samlad-information-for-utsatta-grupper
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/samlad-information-for-utsatta-grupper
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2.5. INFORMATIONSMATERIAL INFÖR HÖSTEN OCH RIKTAT 
UTSKICK TILL KOMMUNER, SKOLA OCH SOCIALTJÄNST 
MED FOKUS PÅ BARN OCH UNGA 
Vanligtvis brukar antalet orosanmälningar och ärenden rörande våld mot barn och 
hedersrelaterat våld och förtryck öka i samband med skolstart efter sommarlovet. 
Eftersom gymnasieskolorna bedrevs på distans under våren 2020 såg 
Jämställdhetsmyndigheten att det förelåg en påtaglig risk för ökad utsatthet och att 
detta skulle kunna resultera i en ännu större ökning av orosanmälningar och 
ärenden när dessa barn återigen gick tillbaka till skolan. 

Jämställdhetsmyndigheten tog i samråd med Skolverket fram ytterligare 
informationsmaterial och exempel på arbetssätt riktat till personal som arbetar 
inom skola och socialtjänst. Materialet spreds via länsstyrelserna och SKR samt 
olika myndighetsnätverk. Fokus var våld mot barn, hedersrelaterat våld och 
förtryck, digitalt våld, och våld i ungas partnerrelationer. Syftet med utskicket var 
att uppmana personal att vara uppmärksamma på barns särskilda utsatthet, som 
covid-19 kan ha medfört. I informationsmaterialet togs nya affischer fram inför 
hösten, där även kommunerna kunde lägga in lokala stödnummer. En affisch som 
berör generell våldsutsatthet översattes också till fem andra språk; engelska, 
arabiska, somaliska, dari och sorani.25  

 

2.6. WEBBINARIER 
Jämställdhetsmyndigheten har under uppdraget genomfört tre webbinarier för att 
sprida kunskap om goda arbetssätt. Samtliga webbinarier har spelats in och ligger 
på myndighetens webbplats. Inspelningarna har även spridits via bland annat 
länsstyrelserna, SKR, olika myndighetsnätverk och de medverkande 
myndigheterna och organisationerna. Syftet med webbinarierna var att belysa och 
lyfta fram olika viktiga arbetssätt och informationssatsningar för kommuner att 
använda i sitt arbete under och efter pandemin. 

 

 

 
25 Bilaga 4 
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Webbinarium 1 om våld mot vuxna 

Det första webbinariet berörde mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck, mot vuxna generellt, under pandemin. 
Medverkade gjorde representanter från NCK, Socialstyrelsen, SKR, Unizon och 
Roks. Myndigheterna och organisationerna lyfte konkreta idéer och förslag på 
olika åtgärder som kommuner kan/bör använda sig av för att ytterligare utveckla 
och förbättra sitt arbete mot våldsutsatthet. Delar som lyftes var exempelvis vikten 
av kunskap inom området, tillgänglighet och information som når utsatta, 
samverkan internt inom kommunen, samverkan med myndigheter och 
organisationer, och vikten av att synliggöra våldet för att kunna ge stöd och hjälp.  

 

Webbinarium 2 om våld mot barn 

Det andra webbinariet som genomfördes hade särskilt fokus på barns våldsutsatthet 
under pandemin, inklusive digitalt våld. Medverkade gjorde representanter från 
Barnafrid, Länsstyrelsen Skåne, och barnrättsorganisationerna Ecpat och Bris. Vid 
seminariet diskuterades barns upplevelser och utsatthet under pandemin. Det lyftes 
även konkreta tips och råd till kommuner och exempel på arbetssätt för hur de 
skulle kunna möta behovet, och ge barn det stöd och skydd som de har rätt till. En 
annan del som lyftes var vikten av barnkonsekvensanalyser i arbetet.  

 

Webbinarium 3 om kommuners arbete mot våld i nära relation 

I de tredje webbinariet medverkade några av de kommuner som 
Jämställdhetsmyndigheten lyft som lärande exempel i samband med inventeringen. 
Representanter från fem kommuner medverkade i seminariet om kommunernas 
arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck under 
pandemin. Dessa fem kommuner var; Eskilstuna, Lidingö, Göteborg, Malmö och 
Trollhättan. Webbinariet livesändes via Zoom, men spelades även in och lades upp 
på Jämställdhetsmyndighetens hemsida. I webbinariet berördes vikten av 
samverkan, frågor om upplevelser av pandemin när det kommer till ärenden 
beträffande mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld 
och förtryck och viktiga faktorer för att frågan ska prioriteras. Några viktiga delar 
som lyftes var chefer och politikers ansvar, behov av kunskap och utbildning, 
rutiner, samverkan, krisberedskap, uppföljning, lokala kampanjer och 
informationssatsningar.  
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2.7. INFORMATIONSKAMPANJ I SAMARBETE MED 
LÄNSSTYRELSERNA: ”TILLSAMMANS MOT VÅLD” 
Jämställdhetsmyndigheten genomförde i samverkan med samtliga 21 länsstyrelser 
en särskild nationell informationskampanj i landets största dagligvaruhandlare.26 
Kampanjen Tillsammans mot våld pågick under två månader från 16 november - 
11 januari 2021 och har visats på skärmar i cirka 500 ICA-butiker, Willys-butiker 
och Hemköpbutiker i hela landet.27 Kampanjen visades även i sociala medier.  
Kampanjmaterialet innehöll tre olika bildspel och affischer som riktade sig till 
våldsutsatta, till våldsutövare och till anhöriga/allmänheten. Affischerna och 
bildspelen inkluderade nummer till den nationella Kvinnofridslinjen och stödlinjen 
Välj att sluta28 som riktar sig till våldsutövare.  

Det visade sig tidigt finnas ett stort intresse från flera kommuner runt om i landet 
att medverka. Dessa affischer och bildspel kommer även fortsättningsvis att finnas 
tillgängliga för fri nedladdning på Jämställdhetsmyndighetens hemsida.29  

 

2.8. RIKTAT UTSKICK ÄLDREOMSORG OCH VERKSAMHETER 
SOM ARBETAR MED PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Jämställdhetsmyndigheten valde att göra ett separat mejlutskick till samtliga 
kommuner i landet angående våld mot äldre personer och våld mot personer med 
funktionsnedsättning. Anledningen är att våld mot dessa grupper ofta osynliggörs i 
arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 
och förtryck. Kunskapen om dessa gruppers särskilda utsatthet för våld är generellt 
låg i många kommuner.  

För gruppen äldre, över 70 år, finns en risk för att de blir dubbelt utsatta med 
hänsyn till att de ingår i en riskgrupp för covid-19 och sedan i mars 2020 har varit 
mer isolerade. Personer som har en funktionsnedsättning och som till följd av 
funktionsnedsättningen räknas som riskgrupp för covid-19 är i samma situation 
som äldre, där kravet på social distansering har lett till lång tid av isolering.  

 

 
26 Över 40 miljoner personer beräknas ha passerat skärmarna när kampanjen har visats under 
perioden.   
27 Jämställdhetsmyndigheten valde butiker med anledning av att dessa håller öppet och påverkas inte i 
samma utsträckning av restriktioner till följd av pandemin. 
28 https://valjattsluta.se/ Välj att sluta är en satsning mot den som riskerar att skada en närstående av 
Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Skåne. Under kampanjen blev denna stödlinje även 
möjlig att nå nationellt.   
29 Bilaga 5 

https://valjattsluta.se/
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I utskicket ingick Jämställdhetsmyndighetens material och filmer från #metoo-
uppropen och arbetet mot sexuella trakasserier. Filmerna baseras på verkliga 
berättelser från kvinnor. Äldre kvinnors berättelser delas under #intebättreförr. 
Kvinnor med fysisk funktionsnedsättning vittnar om våld de har blivit utsatta för 
under #slutvillkorat. Kvinnor och icke-binära med dövhet eller hörselskada vittnar 
om sina upplevelser under #slådövörattill.   

I utskicket lyftes också kommuner, myndigheter och organisationer fram som 
publicerat material om våld mot dessa målgrupper i syfte att stärka alla 
kommunernas arbete. I materialet ingick kunskapsstöd och information från bland 
annat Myndigheten för delaktighet (MFD), NCK, Socialstyrelsen, 
Brottsofferjouren, Roks, Tjejers rätt i samhället (TRIS) och Unizon. Syftet var att 
synliggöra den särskilda utsattheten hos dessa grupper eftersom det finns ett stort 
behov av ökad kunskap och att ge stöd, såväl under som efter pandemin. 

 

2.9. RIKTAT UTSKICK TILL CHEFER 
Baserat på uppgifter som framkommit under arbetets gång och under de tre 
webbinarierna som genomförts tog Jämställdhetsmyndigheten fram en lista med 
punkter över åtgärder som kan vidtas av kommunerna för att effektivisera arbetet 
mot våld i nära relationer, och tillgodose våldsutsatta personers rätt till stöd och 
skydd. Denna lista skickades ut till samtliga 290 kommuners 
informationsmaildresser. Det råder stor samstämmighet från både myndigheter och 
organisationer om några viktiga framgångsfaktorer för arbetet mot våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska bedrivas med god kvalitet. 
Allra viktigast är att området är prioriterat av politiker och chefer på lokal nivå, att 
det finns struktur och rutiner, en särskild samordnare, kunskap och utbildning inom 
området och en fungerande samverkan internt och externt. I utskicket ingick en 
lista med exempel på arbetssätt och framgångsfaktorer som framgår av rubriker 
nedan.  

 

2.10. ARBETSSÄTT OCH FRAMGÅNGSFAKTORER I ARBETET 
MOT VÅLDSUTSATTHET UNDER COVID-19 
Utöver att frågan behöver prioriteras av chefer och politiker är en avgörande faktor 
för att kunna nå våldsutsatta med information under covid-19 enligt 
Jämställdhetsmyndigheten att kommuner har en krisberedskap och kontinuerligt 
följer utvecklingen av covid-19 och dess påverkan på våld i nära relationer. Detta 
kan ske via kontinuerliga sektorsövergripande krisberedskapsmöten och 
uppföljning av hur pandemin påverkar utsattheten och behovet av stöd och hjälp 
för såväl barn som vuxna.  
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En viktig del kan vara att föra och följa upp statistik för att kunna ha rätt beredskap 
och göra rätt prioriteringar. En indikation kan vara att antalet orosanmälningar om 
barn som far illa ökar eller om fler våldsutsatta kvinnor och barn behöver placering 
på skyddat boende under pandemin. Eller tvärtom att anmälningar om barn som far 
illa minskar och få våldsutsatta söker hjälp till följd av isolering under pandemin.  

Det är även relevant att det sker kontinuerlig kunskapsutveckling på området via 
utbildningar och andra kompetenshöjande insatser. Jämställdhetsmyndigheten har 
även sett att en framgångsfaktor är att det finns en samordnare eller särskild 
verksamhet som arbetar aktivt med området och ser till att kunskapen om våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck också sprids och 
implementeras i alla delar av den kommunala förvaltningen.  

Viktiga arbetssätt under covid-19 för att nå ut med information och nå våldsutsatta 
är enligt Jämställdhetsmyndigheten bland annat att utöka tillgängligheten. Det kan 
ske via ökade öppettider i jour och stödverksamheter samt genom att anpassa och 
rikta information till särskilda grupper som exempelvis barn och unga och äldre 
personer så att alla nås av information och stöd. Det är även viktigt att sprida 
information till den som riskerar att utöva våld om var det finns hjälp att få.  

Exempel på nytt och förändrat kommunikationsarbete för att nå ut med information 
är till exempel genom att starta chattsidor, genomföra särskilda kampanjer och 
informationssatsningar i sociala medier som Instagram och Snapchat för att nå 
exempelvis barn och unga. Lokala kampanjer och information via radio och media 
kan vara viktiga informationsvägar för att särskilt nå äldre personer.  

En fungerande samverkan internt inom kommunen, exempelvis mellan skola och 
socialtjänst kan vara avgörande för att tidigt nå, anmäla och utreda barn som far 
illa. Även samverkan mellan kommunen och andra myndigheter och organisationer 
som civilsamhällets barnrättsorganisationer och tjej- och kvinnojourer och 
ungdomsjourer viktiga aktörer. Samverkan är en avgörande faktor för att både 
tidigt upptäcka våldsutsatthet samt för att kunna ge stöd och hjälp till utsatta.  

Särskilt mindre kommuner behöver samverka med andra kommuner i arbetet inom 
området för att kunna säkerställa god kvalitet i arbetet inom området. 

Nya arbetssätt och informationssatsningar som Jämställdhetsmyndigheten bedömt 
som viktiga har spridits genom olika utskick och via webbplatsen, där exempel på 
arbetssätt inom olika områden från kommuner har listats. 

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram information om både arbetssätt och 
informationssatsningar som ska fungera som stöd för kommunerna i sitt arbete med 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.   
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Framgångsfaktorer 

Jämställdhetsmyndigheten erfarenheter från uppdraget visar på några särskilt 
viktiga framgångsfaktorer i kommuner som har ett aktivt arbete mot våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck både innan och under pandemin. 
Dessa framgångsfaktorer är bland annat att: 

• Området är prioritet bland politiker och chefer; 

• Det finns kunskap inom området och utbildning sker kontinuerligt;  

• Rutiner finns liksom samordnare eller särskilda verksamheter inom 
området; 

• Tillgänglighet och nya arbetssätt och kommunikationsvägar;   

• Statistik finns och arbetet följs upp systematiskt; samt 

• Fungerande samverkan internt inom kommunens verksamheter och 
samverkan med andra myndigheter och organisationer 

 

För konkreta exempel på arbetssätt och informationssatsningar i kommuner se 
bilaga.30 

 

 

 

 
30 Bilaga 3. 
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3. LÄGESBESKRIVNING AV COVID-19 OCH 
DESS PÅVERKAN PÅ VÅLD I NÄRA 
RELATIONER 
 

3.1. INLEDNING 
Jämställdhetsmyndigheten har under uppdraget följt den nationella statistik som 
finns på området när det gäller till exempel anmälningar om brott i nära relation. 
Det har sedan pandemins utbrott publicerats flera rapporter som rör våld i nära 
relationer under covid-19, både nationellt och internationellt. Flertalet 
organisationer påtalade tidigt en ökning av våld i nära relationer runt om i världen 
till följd av de åtgärder som vidtagits för att förhindra smittspridning.31 
Erfarenheter från tidigare kriser och pandemier har visat att våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld och förtyck tenderar att öka när människor spenderar mer 
tid i hemmet.32   

Jämställdhetsmyndigheten bedömde att det fanns anledning att särskilt beakta detta 
också i Sverige, trots att Sverige tillämpat en annan strategi än många andra länder. 
Risken för ökad våldsutsatthet i Sverige med anledning av pandemin påtalades 
även av flera svenska barnrättsorganisationer och kvinno- och 
tjejjoursorganisationer.   

 

 
31 UN Women: The impact of covid-19 on women’s and men’s lives and livelihoods in Europe and 
Central Asia: Preliminary Results from a Rapid Gender Assessment 
 Plan international: Living under lockdown: Girls and covid-19 
Action Aid: Surviving covid-19: a women led response  
EIGE (European Institute of Gender Equality): Impact of covid-19 on domestic violence law 
enforcement operations and training needs 
UNDP (United Nations Development Program): Gender-based violence and covid-19 WHO (World 
Health Organization) FIFA, European Commission and World Health Organization launch 
#SafeHome campaign to support those at risk from domestic violence (who.int).   
ENOC (European ombudspersons for children): Ombudspersons and commissioners for children’s 
challenges and responses to covid-19 
Rädda barnen (Save the children international): The impact of covid-19 on children’s lives 
32 Se exempelvis Onyango M.A., Resnick K., Davis A., & Shah R.R. (2019) Gender-Based Violence 
Among Adolescent Girls and Young Women: A Neglected Consequence of the West African Ebola 
Outbreak. In: Schwartz D., Anoko J., & Abramowitz S. (eds) Pregnant in the Time of Ebola. Global 
Maternal and Child Health (Medical, Anthropological, and Public Health Perspectives). Springer, 
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97637-2_8                   

https://www.who.int/news/item/26-05-2020-fifa-european-commission-and-world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-from-domestic-violence
https://www.who.int/news/item/26-05-2020-fifa-european-commission-and-world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-from-domestic-violence
https://doi.org/10.1007/978-3-319-97637-2_8
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Jämställdhetsmyndigheten har genomfört kontinuerliga omvärldsbevakningar där 
både nationella och internationella rapporter har gåtts igenom och sammanställts. 
Detta i syfte att följa utvecklingen av covid-19 och dess påverkan på 
våldsutsattheten, samt vilka insatser och åtgärder som kan behöva vidtas från 
kommuner för att stärka och förbättra såväl information som stöd till våldsutsatta 
personer. 

Underlag om covid-19 och dess påverkan på jämställdheten och när det gäller 
våldsutsatthet har även presenterats på myndighetens webbplats kontinuerligt. 

Nedan följer en sammanfattning av exempel på rapporter och statistik inom 
området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck samt prostitution och människohandel som Jämställdhetsmyndigheten har 
tagit del av. 

 

3.2. TRYGGHETSBEREDNINGENS CORONASTUDIE 
Trygghetsberedningen33 har haft ett särskilt uppdrag och genomfört en avgränsad 
fördjupning för att ge en samlad bild av hur Coronapandemin påverkat antalet 
anmälda brott och rättsväsendets myndigheter.34 Rapporten publicerades i oktober 
2020. 

Det råder enligt studien fortfarande viss osäkerhet kring hur pandemisituationen 
kommer påverka kända risk- och sårbarhetsfaktorer för våldsutsatthet och brott. 
Det finns anledning att följa utvecklingen av hur pandemisituationen påverkar 
brottsligheten på sikt. Studien konstaterar att det är för tidigt att dra slutsatser om 
pandemisituationens konsekvenser när det gäller bland annat våld i nära relationer.  

I samband med utbrottet av pandemin och uppmaningarna om social distansering 
och isolering, befarades det, både inom rättsväsendet, myndigheter och andra 
organisationer, såväl i Sverige som internationellt, att isoleringen skulle öka 
utsattheten för våld i nära relation samtidigt som möjligheten för utsatta att söka 
stöd och hjälp skulle begränsas.  

 

 
33 Dir. 2020:32. Trygghetsberedningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska, biträdd 
av sakkunniga och experter, bistå regeringen med underlag till utformningen av en kunskapsbaserad 
och brett förankrad kriminalpolitik som ska bidra till att uppfylla de kriminalpolitiska målen att 
minska brottsligheten och öka människors trygghet. 
34 Trygghetsberedningen (2020) Coronastudien. 
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När det gäller våld mot barn så beskriver Barnombudsmannen att det bland 
barnrättsorganisationer finns en oro för att barn som befinner sig i utsatta 
situationer riskerar att bli ännu mer utsatta under pandemin. Detta med anledning 
av att pandemin kan innebära ökad stress, som i kombination med att familjer 
tillbringar mer tid hemma kan medföra en ökad risk för våld och övergrepp och 
hedersrelaterat våld och förtryck.  

Det befaras även att olika yrkesgrupper som förskole- och skolpersonal som har 
anmälningsplikt till socialtjänsten vid oro för barn har mindre kontakt med barn 
och att utsatta barn därför riskerar att inte få hjälp. 

Rapporten konstaterar att tillgängliga indikatorer ger en splittrad bild av hur 
utsattheten för våld i nära relation sett ut under pandemin. Det är även vanskligt att 
använda antalet anmälningar om våld i nära relationer för att beskriva den faktiska 
utvecklingen. Inte minst för att mörkertalet för den typen av brottslighet generellt 
sett är högt. Ett rimligt antagande är enligt rapporten att en eventuellt ökad 
utsatthet snarare får genomslag i antalet kontakter till socialtjänst, eller olika jourer, 
än i antalet ärenden som inkommit till Polismyndigheten.  

Enligt vad Brottsoffermyndigheten rapporterar har antalet samtal till Bris ökat med 
30 procent och fler barn hör av sig till Rädda Barnen för att prata om våld i nära 
relation. Motsvarande ökning rapporteras inte, enligt Brottsoffermyndigheten, från 
de organisationer som arbetar med vuxna hjälpsökande. Men vissa organisationer 
befarar att antalet polisanmälningar och hjälpsökande kommer öka när pandemin är 
över. 

I rapporten befarar organisationer och myndigheter som exempelvis 
Barnombudsmannen och Polismyndigheten, att distribuering av barnpornografiskt 
material över internet riskerar att öka. Myndigheterna uttrycker oro för att barn 
som inte är i skolan eller på fritidsaktiviteter spenderar mer tid på internet och de 
riskerar då att sökas upp och utnyttjas i sexuella syften. Enligt Polismyndigheten 
fanns det dock inga tydliga indikationer på detta i samband med att rapporten 
släpptes. 

Människohandel för sexuella ändamål förväntades minska, eller åtminstone inte 
öka, på grund av rädsla för smitta. En indikation på detta var att annonsering om 
sexuella tjänster tenderade att minska något under första halvåret 2020. Enligt 
rapporter från polis och regionkoordinatorer, minskade prostitution och sexköp 
inledningsvis under pandemin, men under sommaren 2020 verkade det öka igen. 
Nya grupper av kvinnor hamnar i prostitution, möjligen med anledning av 
pandemirelaterad arbetslöshet och minskade inkomster. Dessutom finns uppgifter 
att risken för att utsättas för mer våld av sexköpare verkar tillta. 

I rapporten konstateras att fokus på ett långsiktigt brottsförebyggande arbete 
behöver bibehållas. Vidare gjordes bedömningen när rapporten publiceras i oktober 
2020 att antalet anmälningar om brott i nära relation dittills inte hade ökat i den 
omfattning som befarades i början av pandemin.  
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Det framgår att många organisationer förväntar sig ett ökat tryck av hjälpsökande 
när samhället öppnar upp igen. I detta sammanhang finns det också anledning att 
befara en risk för en ökning av våld i nära relation om samhället går in i en ny kris 
efter pandemin.35 

 

3.3. NATIONELL PRELIMINÄR ANMÄLNINGSSTATISTIK OM 
BROTT MOT VUXNA FÖR 2020 
I den preliminära statistiken från Brå för 202036 framgår att 
totala antalet anmälningar om misshandelsbrott mot kvinnor 18 år eller 
äldre har ökat med 3 procent (+832) medan misshandel mot män har minskat med -
4 procent (- 1 280). Av de anmälda misshandelsbrotten mot kvinnor har 80 procent 
(23 200) begåtts av en bekant, där partnerrelation är det vanligaste formen. 
Motsvarande för män är 45 procent (13 100 anmälningar). När de kommer till 
fridskränkning så har grov fridskränkning mot kvinnor ökat med 25 procent (totalt 
191 anmälningar), och mot män har det minskat med 11 procent (totalt 109 
anmälningar). Samtidigt har anmälningarna om grov kvinnofridskränkning minskat 
med 12 procent sedan föregående år. 

I Brås statistik framgår också stora skillnader mellan länen.   

Brå konstaterar dock att det är för tidigt att dra några slutsatser kring pandemins 
påverkan och att andra faktorer kan spela in i statistiken. Däremot lyfts att 
anmälningsbenägenheten för dessa brott är stor och att mörkertalet försvårar 
tolkning av statistiken.37 

 

3.4. LÄNSSTYRELSERNAS LÄGESBESKRIVNING 
Regeringen gav i juni 2020 länsstyrelserna i uppdrag att samordna lägesbilder av 
kommunernas bedömningar av eventuell risk för social problematik och utsatthet 
med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. I lägesbilderna skulle 
kommunerna även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga 
social problematik och utsatthet. 

 

 
35 Trygghetsberedningen (2020) Coronastudien.  
36 Brå har presenterat den preliminära statistiken för 2020 när det gäller anmälda brott. Den slutgiltiga 
statistiken presenteras i mars 2021  
37Anmälda brott 2020 – preliminär statistik - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-01-21-anmalda-brott-2020---preliminar-statistik.html
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Länsstyrelsen i Hallands län har samordnat uppdraget i samverkan med 
Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt 
andra relevanta aktörer. Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet och 
rapporter har lämnats in vid två tillfällen den 3 juli och den 28 oktober.38 

Rapporterna bygger på lägesbilder från samtliga län. Varje Länsstyrelse har gjort 
utskick till kommunerna och/eller hämtat in underlag i sitt löpande arbete i 
regionala nätverk med olika aktörer. De länsvisa lägesbilderna har därefter 
sammanställts till en nationell lägesrapport. Lägesbilderna bygger på ett antal 
frågeställningar och områden kring social problematik och utsatthet. Områdena 
som berörs i rapporten är bland annat arbetet mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Rapporterna visar på ett brett spektrum av social 
problematik och utsatthet kopplat till pandemin. Det finns skillnader mellan länen 
och mellan kommuner, rapporten ger därmed ingen heltäckande nationell bild.  

Tolv av 21 länsstyrelser rapporterar om att det varit normal nivå gällande 
ansökningar och anmälningar till socialtjänsten i kommunerna gällande våld i nära 
relationer. Fyra länsstyrelser anger att några kommuner uppgett ökad våldsutsatthet 
och hedersrelaterat våld. 

Flera kommuner beskriver att pandemin förstärker befintlig utsatthet så som 
exempelvis dålig ekonomi, våldsutsatthet och missbruk. Utsatta familjer är ännu 
mer drabbade nu på grund av varsel och uppsägningar. Det är tydligt att utsatta 
grupper blivit än mer utsatta, och detta är kunskaper som måste tas med i 
samhällets insatser och i beredskap för kommande kriser. 

Det framkommer i flertalet av de länsvisa rapporteringarna att pandemin försvårat 
socialtjänstens arbete med utsatta familjer. Kommuner uttrycker en oro över att 
familjer skyller på pandemin för att inte behöva ta emot insatser från socialtjänsten. 
Kommuner ser också att familjer under utredning kan "hålla sig undan" med 
hänvisning till symptom samt att barn hålls hemma med samma förevändning. 
Svårigheten att göra hembesök i samband med orosanmälningar har i vissa fall lett 
till att upptäckt av missförhållanden i familjer tagit längre tid.  

Flera kommuner tar upp positiva aspekter som en bättre samverkan, både inom 
kommunerna och mellan kommuner och andra myndigheter under pandemin. 
Samverkan mellan skola, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter lyfts som särskilt 
positivt. Pandemin har medfört kommuner har behövt hitta nya arbetssätt för att 
informera och ge stöd till utsatta. Civilsamhällets lyfts också fram som en viktig 
aktör. Det finns en ökad beredskap i flera av kommunerna med råd och stöd för att 
motverka våld i nära relationer.  

 

 
38 Länsstyrelsen i Hallands län (2020 a & b)  
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3.5. LÄGESBESKRIVNING I KOMMUNER 
Det saknas en nationell bild och statistik om huruvida ärenden ökat eller inte inom 
kommunerna till följd av pandemin. Det blev tydligt i Jämställdhetsmyndighetens 
dialoger med olika samhällsaktörer att det är skilda uppfattningar angående 
pandemins påverkan på mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck. När det kommer till ärenden hos socialtjänsten 
ser det väldigt olika ut hos kommuner, där vissa kommuner uppger en ökning av 
ärenden medan andra tvärt om vittnar om ett minskat inflöde.39 Några kommuner 
såg inledningsvis ett minskat inflöde av ärenden under den inledande fasen av 
pandemin och som sedan ökade från och med juni och framåt. Andra ser ingen 
skillnad alls. Hur långt en kommun har kommit med arbetet mot våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck spelar en viktig roll. 

De flesta kommuner som Jämställdhetsmyndigheten har fått information från har 
ingen statistisk uppföljning och det finns därmed väldigt lite data att använda för 
att i efterhand kunna bekräfta eller avfärda huruvida en ökning har skett eller inte 
inom socialtjänsten nationellt.  

Av de fem kommunerna som bjudits in att delta på Jämställdhetsmyndighetens 
webbinarium om kommuners arbete med våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld under pandemin framgick det också en skiftande beskrivning. 

Eskilstuna såg en liten ökning av ärenden i början av pandemin som sedan avtog. 
De har fått ett ökat antal skyddsplaceringar och våldet har i dessa fall varit väldigt 
grovt. De har även fått indikationer från den lokala tjejjouren att trycket på deras 
stödchatt har ökat enormt.  

Göteborg upplevde en stor tystnad under mars månad, och fick samma signaler 
från civilsamhället. De har arbetat med statistik och kontinuerligt följt upp behovet. 
De såg en minskning i början av pandemin och det blev ett ökat inflöde i juni till 
augusti.  

Lidingö har inte upplevt något ökat inflöde av ärenden under pandemin, däremot 
fler förfrågningar för att söka hjälp för någon annan.  

Malmö hade en ökad inströmning av ärenden i början av året som sjönk i mars. 
Anmälningar om våld mot barn upplevde de har minskat oroväckande mycket. 
Under sommaren hade de ett normaliserat söktryck i förhållande till föregående år. 
De lokala kvinnojourerna upplevde en minskning i början av pandemin. De jourer 
som också bedriver stödchatt har vittnat om en stor ökning.  

 

 
39 Se till exempel Socialstyrelsen (2021)   
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Trollhättan upplevde även en skrämmande tystnad i mars som sedan höll i sig i 
april, maj och halva juni. Sedan blev det en stor ökning i juni till september. Större 
ökning än föregående år. Det har handlat om komplicerade ärenden som har krävt 
skyddsplaceringar.40 

I en kartläggning som Dagens Nyheter utfört under hösten har det framkommit att 
en tredjedel av de 177 kommuner som svarat på DN:s enkät hade upplevt en 
ökning av våld i nära relation. Flera av de kommuner som upplevt en minskning 
befarar att det är till följd av isolering och minskade möjligheter att söka hjälp, ex. 
från Lomma, Nybro, Surahammar och Tyresö kommun. Kommuner som uppges ha 
upplevt en stor ökning är bland annat Bollebygd, Gnosjö, Halmstad, Norrtälje, 
Trollhättan, Älmhult, Falun och Örnsköldsvik.41 

 

3.6. SAMTAL TILL KVINNOFRIDSLINJEN 
Kvinnofridslinjen, den nationella stödlinjen för våldsutsatta som drivs av NCK, vid 
Uppsala universitet ser en fortsatt ökning av antal samtal under året. Under 2020 
har Kvinnofridslinjen besvarat 46 723 samtal. Det är en ökning på drygt tio procent 
jämfört med 2019. I snitt har Kvinnofridslinjen besvarat 128 samtal per dygn under 
2020 jämfört med 116 samtal per dygn under 2019. Sedan 2017 har antalet 
besvarade samtal ökat med 56 procent. 42 Det är samma tendens om tidigare år, 
men inte under något tidigare år har man tagit emot så många samtal.43 

En orsak till trenden tros vara en kombination av att mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relation uppmärksammas mer i samhället samt att fler känner till 
Kvinnofridslinjen.  

Vid pandemins början förberedde sig NCK på att samtalen till Kvinnofridslinjen 
skulle kunna antingen öka på grund av ökad utsatthet, eller minska på grund av 
ökad kontroll.  

 

 

 
40 Webbinarium 3, 2020-09-28 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-
kvinnor/covid-19/webbinarier-om-covid-19-och-valdsutsatthet  
41 https://www.dn.se/sverige/okat-vald-i-nara-relationer-i-var-tredje-kommun-under-pandemin/ 
42 https://nck.uu.se/kvinnofridslinjen/nyheter-om-kvinnofridslinjen  
43 NCK. Kvinnofridslinjen statistik för 2020.  

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/webbinarier-om-covid-19-och-valdsutsatthet
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/webbinarier-om-covid-19-och-valdsutsatthet
https://www.dn.se/sverige/okat-vald-i-nara-relationer-i-var-tredje-kommun-under-pandemin/
https://nck.uu.se/kvinnofridslinjen/nyheter-om-kvinnofridslinjen
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3.7. TJEJ-, KVINNO-, OCH UNGDOMSJOURER 
Riksorganisationerna för tjej-, kvinno-, och ungdomsjourer, Roks och Unizon har 
delvis haft olika upplevelser av pandemins påverkan på våldsutsattheten. Roks har 
inte upplevt någon generell ökning av ärenden gällande stödsökande eller 
placeringar i deras jourer, däremot såg de inledningsvis en tydlig minskning som 
sedan återgick till det normala. Trots att ingen stor ökning kan noteras märker de 
att situationen har förvärrats för många kvinnor och barn genom chattar och 
telefonsamtal med utsatta.44 Några jourer har vittnat om att kvinnorna som söker 
har varit mer utsatta än vanligt. Unizon har märkt av en ökning. Det har etablerats 
många chattar på jourerna för att öka tillgängligheten och dessa har varit 
välbesökta. Generellt så sker det en ökning av sökande varje år, men under 
pandemin har ungefär en tredjedel av jourerna upplevt en ökning, en tredjedel 
märker ingen skillnad och en tredjedel har märkt en minskning.45  

I underlag från Unizon till Jämställdhetsmyndigheten framgår att kvinnor vittnar 
om grövre våld och större rädsla. Unizon tror inte att toppen är nådd och ser stora 
risker med hemkarantän och hemmajobb eftersom det utökar förövarens möjlighet 
att kontrollera den de utsätter. Många jourer har också rapporterat om ett stort tryck 
på chattarna och att de ser att detta är en säkrare väg för många kvinnor att ta 
kontakt när det inte finns möjlighet att ringa. 6 av 10 kvinnojourer uppger att de 
har ett ökat antal stödsökande eller samma i deras chattar.  

Möjligheten att vara anonym lyfts särskilt som en viktig aspekt, och att man på så 
sätt når kvinnor som inte hade nåtts annars. 3 av 10 kvinnojourer upplever också ett 
minskat söktryck den här hösten jämfört med innan pandemin, och detta särskilt 
efter det att nya restriktioner infördes. Unizon ser en stor risk med att kontakter 
med socialtjänsten i större uträckning hålls digitalt och deras jourer förväntar sig 
ett ökat söktryck när restriktionerna återigen lättar.46 Unizon har även vittnat om ett 
hårdare tryck på stödsamtal, men att färre kvinnor och barn tar sig till skyddade 
boenden.47 

 

 

 

 

 

 
44 Stiftelsen tryggare Sverige seminarium Covid-19 och situationen för brottsdrabbade 2021-02-18 
45 Webbinarium 1, 2020-09-02 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-
kvinnor/covid-19/webbinarier-om-covid-19-och-valdsutsatthet  
46 Underlag från Unizon 2020-12-03 
47 https://sverigesradio.se/artikel/7629830  

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/webbinarier-om-covid-19-och-valdsutsatthet
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/webbinarier-om-covid-19-och-valdsutsatthet
https://sverigesradio.se/artikel/7629830
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3.8. BARNS VÅLDSUTSATTHET 
 

Orosanmälningar om barn som misstänks fara illa 

Socialstyrelsen har publicerat resultatet från en datainsamling av orosanmälning 
från 56 kommuner och stadsdelar som genomfördes under hösten 2020. Totalt 
bedöms anmälningarna ha ökat med 5 procent under pandemin, men 
Socialstyrelsen beskriver svårigheter med stora lokala variationer gällande 
omfattningen av anmälningar. Detta föranleder i sin tur att det blir svårt att se en 
entydig bild. 

 

”Omkring sex av tio kommuner rapporterar att antalet inkomna anmälningar har 
ökat i maj och september 2020 jämfört med 2019. I drygt 30 procent av 
kommunerna (17 stycken) var ökningen större än 20 procent. Totalt fyra av tio 
kommuner rapporterar samtidigt att antalet inkomna anmälningar har minskat i 
maj och september 2020 jämfört med 2019. I maj angav 15 procent av 
kommunerna (8 kommuner) att minskningen var större än 20 procent, i september 
angav nästan var fjärde kommun (13 kommuner, 24 procent) en sådan 
minskning.”48 

 

Pandemin beskrivs inte som den huvudsakliga orsaken bakom dessa skillnader. Det 
finns kommuner som i undersökningen har lämnat uppgifter om att anmälningar 
som rör barn och våldsutsatthet har ökat under pandemin. Antalet anmälningar som 
handlar om våld eller övergrepp uppgår som tidigare till knappt 20 procent av det 
totala antalet.49 De pandemirelaterade anmälningar från socioekonomiskt utsatta 
områden som lyfts upp är bland andra anmälningar från skolan om barn som varit i 
sina ursprungsländer och inte kunnat resa hem till Sverige till följd av 
restriktionerna. Även anmälningar från grannar om oro för barn lyfts fram.50  

 

Barn som upplever eller utsätts för våld och övergrepp 

När det kommer till anmälningar om misshandel mot pojkar har antalet sjunkit i 
alla åldersgrupper 0–17 år. Anmälningar om misshandel mot flickor har ökat i 
åldersgrupperna 0–6 år med 4 procent (+71), och 4 procent mot flickor 15–17 år 
(+98).51  

 

 
48 Socialstyrelsen (2021)   https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-1-7155.pdf  
49 Ibid.  
50 Ibid. 
51 Anmälda brott 2020 – preliminär statistik - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-1-7155.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-1-7155.pdf
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-01-21-anmalda-brott-2020---preliminar-statistik.html
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Bris rapporterade om en ökning med 37 procent till sin nationella stödlinje av 
kontaktsamtal, chattar och mejl till deras kuratorer under sommaren.52 Bris hade en 
planerad utökning av sina stödkanaler som sammanföll med pandemin, med 
öppettider även under förmiddagar. Bris har nu fler kontakter med våldsutsatta 
barn.53  

I underlag från Bris till Jämställdhetsmyndigheten uppger organisationen att våld, 
övergrepp och kränkningar fortfarande är det tredje vanligaste samtalsämnet som 
barn söker stöd för. En generell upplevelse hos Bris är att barn som redan innan 
pandemin levde i utsatta situationer har påverkats negativt och att pandemin kan ha 
förstärkt en redan existerande utsatthet.54  

Under jullovet 2020 ökade stödkontakter med 40 procent. Samtalen som rör fysiskt 
våld och vuxnas missbruk har mer än fördubblats den här julen. Samtalen brukar 
öka över julloven men Bris uppger att år 2020 har varit extraordinärt.55 

I underlag från 1000-möjligheter som driver chatten ungarelationer.se framgår att 
det skett en ökning av antalet stödsökande under året, och att dessa beskriver 
grövre våld än tidigare. Störst var ökningen i mars och april då det var över 50 
procent fler kontakter. En mindre ökning har hållit i sig under året. Upplevelsen 
hos personalen är att väldigt många av de stödsökande nämnde och refererade till 
covid-19 under våren. Eftersom chatten enbart funnits sedan februari 2019 är det 
dock svårt att avgöra hur stor inverkan pandemin har haft.56  

Organisationen Fryshuset och dess olika verksamheter runt om i Sverige märker av 
en ökad oro bland ungdomarna de kommer i kontakt med dagligen. 
Alkoholanvändning och spänningar i hemmet är märkbart enligt Fryshusets 
verksamhet i Småland och de kan se en generell ökning av våld i nära relationer 
under pandemin. I Malmö upplever personalen att unga kvinnor som utsätts för 
våld i nära relation har svårare att få hjälp av socialtjänsten.  

Fryshuset i Stockholm ser att ungdomar känner sig isolerade och har fått en ökning 
av unga som deltar i gruppverksamheter. Fryshuset i Järvaområdet konstaterar att 
de ser en ökning av ungdomar som utsätts för våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck.57 

 

 

 
52 https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/bris-manga-barn-nedstamda-i-
sommar/  
53 Webbinarium 2 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-
19/webbinarier-om-covid-19-och-valdsutsatthet 
54 Underlag från BRIS 2020-12-10 
55 https://app.retriever-info.com/go-
article/0508282021011826fd4d82996b7a6c921133ba835bff56/1976694/monitor/search?type=jwt  
56 Underlag från 1000-möjligheter 2021-01-19 
57 Underlag från Fryshuset inkom 2020-11-13 

https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/bris-manga-barn-nedstamda-i-sommar/
https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/bris-manga-barn-nedstamda-i-sommar/
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https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/webbinarier-om-covid-19-och-valdsutsatthet
https://app.retriever-info.com/go-article/0508282021011826fd4d82996b7a6c921133ba835bff56/1976694/monitor/search?type=jwt
https://app.retriever-info.com/go-article/0508282021011826fd4d82996b7a6c921133ba835bff56/1976694/monitor/search?type=jwt
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Sexualbrott mot barn och digitala övergrepp på nätet 

När det gäller sexualbrott presenterar Brå en stor ökning av anmälningar när det 
kommer till våldtäkt mot barn under 18 år. Denna ökning kunde visserligen ses 
redan i januari och februari innan pandemins utbrott. Totalt har antalet anmälningar 
om våldtäkt mot barn ökat med 16 % (+540) under 2020 enligt Brå:s preliminära 
statistik för året. Totalt rör 90 procent av anmälningarna flickor, och 10 procent av 
anmälningarna pojkar.58 

Barnrättsorganisationen Ecpat startade redan i mars 2020 upp en stödlinje för att 
barn ska få råd och hjälp om de har utsatts för någon form av sexuella övergrepp 
och kränkningar på nätet eller off-line. Ecpat har haft många kontakter men det är 
svårt att avgöra hur många kontakter som beror på pandemin och inte.59 I underlag 
från Ecpat till Jämställdhetsmyndigheten framgår att effekterna av pandemin 
kommer bli synliga på längre sikt, särskilt med hänsyn till att mörkertalet gällande 
sexualbrott mot barn är väldigt stort. Organisationen hänvisar till Europol som i sin 
senaste rapport om covid-19 anger att det går att se konsekvenser vad gäller sexuell 
exploatering av barn. En risk som finns vid ökad social distansering är att det blir 
färre vuxna som barn har kontakt med, och därmed blir det svårare att identifiera 
de barn som är utsatta. Ecpat instämmer med FN:s barnrättskommitté om behovet 
av att Sverige också behöver börja föra statistik över de brott som kommer till 
myndigheters kännedom. Inte enbart med anledning av att det skulle vara en fördel 
i en sådan här situation, utan generellt i arbetet med våldsförebyggande arbete.60 

Exploateringen av barn lyftes även Ecpat, Unizon och Friends gemensamt i en 
debattartikel. I den poängterades att kriser ökar risker och sårbarhet för barn och 
unga, samt att förövare ser situationen som en möjlighet att komma i kontakt med 
barn.61  

Föreningen storasyster är en stödorganisation för barn från 13 år och uppåt som 
utsatts för sexuella övergrepp. De skickade ut en enkätstudie om upplevelser av 
våld under fyra veckor i april och maj. Studien visar att en femtedel av 
respondenterna under de fyra veckorna hade utsatts för någon form av våld. I 
princip samtliga av respondenterna i enkäten identifierade sig som tjej, kvinna eller 
icke-binär.62  

 

 
58 https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-01-21-anmalda-brott-2020---
preliminar-statistik.html  
59 Webbinarium 2 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-
19/webbinarier-om-covid-19-och-valdsutsatthet  
60 Underlag från ECPAT 2020-12-04 
61 https://friends.se/barn-extra-utsatta-pa-natet-i-coronakrisens-spar/  
62  http://www.foreningenstorasyster.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Rapport-2-2020.pdf  
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Inom ramen för en studie från Karolinska institutet spenderade en av forskarna tid 
på darknet i syfte att nå ut med psykiatrisk hjälp till pedofiler, och såg tidigt när 
samhället började stängas ner att det skedde en tydlig ökning av antalet inloggade 
som delade övergreppsmaterial och diskuterade hur distansundervisade barn skulle 
kunna utnyttjas för sexuell exploatering. Studien visar också på en kraftig ökning 
av sexuell exploatering av barn på nätet.63  

 

3.9. HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 
Rädda Barnens stödchatt för unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck 
vittnar om en stor ökning av unga som söker hjälp. 800 hade hört av sig i slutet av 
september 2020 jämfört med totalt 550 under hela 2019. Det verkar på barn och 
unga som att covid-19 pandemin används som en anledning till att stänga in barnen 
och hålla koll på dem.64 I underlaget från Fryshusets olika verksamheter vittnar 
personal inom Järvaområdet om en ökad andel unga som far illa under pandemin. 
Utöver distansundervisningen är det många som hålls hemma av sina föräldrar, och 
de ser att särskilt tjejer begränsas ännu mer.65 

Tjejers rätt i samhället (TRIS) befarade att det finns ett stort mörkertal och att 
föräldrar som har tagit med barn utomlands nu har möjlighet att använda covid-19 
som en anledning till att inte komma tillbaka till Sverige. TRIS menade också att 
UD:s avrådan att resa inte behöver betyda att resandet i dessa syften har minskat. 

TRIS uppger också att samtalen till deras jourtelefon har ökat under året, med cirka 
30 procent. Den enda grupp som de upplevde ett minskat antal samtal från var 
gymnasieelever under våren som hade distansundervisning. TRIS befarade att en 
ökning skulle ske när skolorna åter öppnade igen.66  

 

 
63 https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/studie-sexovergrepp-mot-barn-okar  
64 https://sverigesradio.se/artikel/7589884 
65 Ibid.  
66 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/positiva-corona-effekten-farre-bortforda-barn  

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/studie-sexovergrepp-mot-barn-okar
https://sverigesradio.se/artikel/7589884
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/positiva-corona-effekten-farre-bortforda-barn
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TRIS har senare konstaterat en ökning av samtal från målgruppen, samtidigt som 
färre yrkesverksamma har kontaktat dem. En förklaring kan vara att färre 
yrkesverksamma har möjligheten att upptäcka utsattheten. TRIS är noga med att 
prioritera målgruppen och påpekar också att deras öppettider även har utökats 
sedan juni. Organisationen har upplevt en ökning bland 10–12 åringar som söker 
hjälp via deras chatt. Förtrycket kläs i större utsträckning i omsorg och unga 
kvinnor som ringer vittnar om att de blir inlåsta mot sin vilja och hindrade från att 
gå ut. Någonting som deras bröder tillåts att göra. TRIS ser ett tydligt mönster där 
fler samtal handlar om inlåsning, inskränkt livsutrymme, kontroll av mobiler och 
extrem rädsla. En ny målgrupp som har sökt sig till dem som de inte har haft 
kontakt med tidigare är mammor som vill hjälpa sina döttrar.67 

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen 
Östergötland uppgav att andelen samtal som rör bortförda barn trots avrådan från 
att resa inte har minskat under pandemin. Statistik till Nationella kompetensteamets 
stödtelefon visar på en stor ökning i år när det gäller dessa samtal.68  

Nationella Kompetensteamet bedömer att covid-19 kan användas som ett sätt att 
lättare vilseleda barn och unga till utlandsresor med syfte att ingå barnäktenskap, 
könsstympas eller i uppfostringssyfte.69  

I statistiken över samtliga ärenden till den nationella stödtelefonen har 901 ärenden 
under 2020 registrerats, vilket är en minskning från 1054 ärenden under 2019. 
Totalt 63 procent av dessa ärenden rörde barn.70  

Den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2020 har gjort det möjligt för 
socialnämnden i kommunen att besluta om ett tillfälligt utreseförbud om det finns 
en påtaglig risk att en person under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i 
syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. 
Sedan lagen trädde i kraft har den tillämpats över femton tillfällen, med domar som 
följd. 

För att skydda de barn och unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck är 
det av vikt att samhället varken ser pandemin eller den nya lagstiftningen om 
tillfälligt utreseförbud som tillräckliga för att förhindra att dessa resor genomförs. 
Det är också viktigt att samhället får en ökad kunskap om hederspraktikens struktur 
och uttryck. För barn och unga som lever med hedersförtryck och våld blir 
pandemin snarare en möjlighet till en rättfärdigad kontroll och begränsning av 
livsutrymmet. Ett faktum som bland annat Nationella kompetensteamet 
Länsstyrelsen Östergötland, TRIS, Rädda Barnen och GAPF har uttryckt oro för.  

 

 
67 Underlag från TRIS 2020-12-03 
68 https://www.hedersfortryck.se/wp-content/uploads/Arenden-2020.pdf  
69 https://www.expressen.se/kvallsposten/allt-fler-bortforda-barn-under-pandemin/  
70 https://www.hedersfortryck.se/wp-content/uploads/Arenden-2020.pdf  

https://www.hedersfortryck.se/wp-content/uploads/Arenden-2020.pdf
https://www.expressen.se/kvallsposten/allt-fler-bortforda-barn-under-pandemin/
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Enligt Brå:s preliminära statistik för anmälningar om hedersrelaterad brottslighet 
för 2020 så är det ungefär liknande som för året innan. Anmälningar om 
könsstympning av flickor har dock ökat.71 

 

3.10. GRUPPER I SÄRSKILD UTSATTHET 
 

Äldre personer 

Det finns generellt lite rapportering över hur äldre har påverkats av pandemin i 
förhållande till våldsutsatthet. Personer över 70 år har varit isolerade sedan i mars 
och det finns därmed också en påtaglig risk att situationen ska förvärras för 
personer som sedan innan riskerar att utsättas för våld. I kontakt med Tantjouren i 
Norrköping, som är en av de få jourerna i landet som enbart riktar sig till 
våldsutsatta kvinnor över 65, har Jämställdhetsmyndigheten fått uppgifter om att de 
inte har upplevt en ökning av stödsökande utan snarare en minskning. Tantjouren 
uppgav, i likhet med andra jourverksamheter, att detta kan bero på att kvinnorna 
har svårare att hitta utrymme att ringa ostört. Personalen poängterar särskilt detta 
med hänsyn till att äldre uppmanas att hålla sig hemma. De upplever att äldre 
kvinnor generellt sällan söker sig till dem på eget initiativ, utan de flesta gör de på 
uppmaning från någon i deras närhet. Tantjouren uppgav att dessa kvinnor behöver 
”bli hittade” av någon som ser deras situation för att samtal om detta ska komma 
igång.72 Trollhättans kommun har till Jämställdhetsmyndigheten rapporterat om att 
de har haft en minskning av stödsökande äldre till deras verksamheter, och de ser 
bland annat att rädslan för att bli smittad av personal på skyddade boenden gör att 
man undviker att söka hjälp trots utsatthet.73  

 

 
71 Anmälda brott 2020 – preliminär statistik - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 
72 Underlag från Tantjouren i Norrköping 2020-12-21 
73 Uppföljning Trollhättan 2021-02-9 

https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-01-21-anmalda-brott-2020---preliminar-statistik.html
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Personer med funktionsnedsättning 

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk (NKJT) är Sveriges enda kvinnojour 
för personer som har dövhet, hörselskada eller dövblindhet. Jouren är ny sedan i år 
men söktrycket har varit så högt att den ideella verksamheten inte räcker till. Enligt 
dem är det här en grupp som ofta missgynnas i sin kontakt med socialtjänsten och 
där lite kunskap om gruppens utsatthet för mäns våld mot kvinnor, våld i nära 
relation och hedersrelaterat våld och förtryck också drabbar den här gruppen. 
Dessa kvinnor nekas ofta tolk och missgynnas därför i situationer då de exempelvis 
har en relation med en hörande partner. Jouren riktar sig till kvinnor, icke-binära 
och unga tjejer från 15 år och uppåt. Den har sitt ursprung i metoo-rörelsen när 
kvinnor gick samman under #slådövaörattill. De har planer på att starta upp ett 
skyddat boende i teckenspråksmiljö.74  

Flera kommuner har uppgett att de har behov av att utveckla sitt arbete på området 
våld mot personer med funktionsnedsättning.  

 

HBTQ-personer 

I underlag från RFSL stödmottagning dit hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot 
och våld kan vända sig, framgår att en ökning har skett. Pandemin har inneburit 
svårigheter för målgruppen att hitta trygga mötesplatser vilket ökar risken för 
isolering. Många av dem som hör av sig och som blivit utsatta för våld utgörs av 
personer som befinner sig på tillfälliga boenden, till exempel Migrationsverkets. 
När det kommer till hbtqi-personer som lever i hemlöshet möter de ofta personer 
som utsatts för sexuella övergrepp som inneboende, men det är oklart huruvida 
detta har ökat under pandemin eller inte. Andelen mailkontakter har ökat med 60 
procent, men det är oklart hur stor del som utgörs av våld. Dock uppges att 10 
procent av mejlen från transmän har berört utsatthet för våld i nära relation. De 
rapporterar att de allra mest utsatta bland deras målgrupper är asylsökande, 
transpersoner och hbtqi-personer som lever i hemlöshet.75  

 

 

 
74 https://www.svd.se/kvinnojour-for-dova-vi-racker-inte-till  
75 Underlag från RFSL 2021-01-25 

https://www.svd.se/kvinnojour-for-dova-vi-racker-inte-till
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Utrikesfödda kvinnor 

Somaya kvinnojour som riktar sig till kvinnor med annat modersmål än svenska 
har i underlag till Jämställdhetsmyndigheten uppgett att de under våren såg en 
minskning av antalet stödsökande. Genom att lansera en chatt och ha igång 
omfattande kampanjer har de kunnat nå ut till fler och dessutom en yngre 
målgrupp. Jouren vittnar om att kvinnorna ofta blir dåligt bemötta i sin kontakt 
med socialtjänsten och att språksvårigheter gör att tröskeln att söka hjälp blir 
högre, och att det blir lättare att tro på felaktig information om konsekvenserna av 
att söka stöd.76 

 

Prostitution och människohandel 

I Jämställdhetsmyndighetens information från regionkoordinatorer, kommunala 
verksamheter och organisationer framgår en ökning av personer som säljer sexuella 
tjänster till följd av covid-19. Bland annat har personer blivit kvar i Sverige eller 
kommit till Sverige under tiden andra länder var nedstängda. Fler utsatta EU-
medborgare uppges sälja sex då de har förlorat inkomst via till exempel tiggeri i 
samband med pandemin. En del verksamheter uppger att personer som säljer sex 
har blivit mer våldsutsatta än tidigare. Statistiken från Brå visar även en ökning av 
antal anmälningar gällande köp av sexuell tjänst under 2020 jämfört med 2019.77 

 

 

 
76 Underlag från Somaya 2021-01-28 
77 Underlag från Jämställdhetsmyndighetens nationella samordning (kommande rapport) 
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4. SLUTSATSER 
Sveriges kommuner har ett lagstadgat ansvar för att ge stöd och skydd till alla 
brottsoffer, med ett särskilt ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som har 
bevittnat eller utsatts för våld av närstående.78 Socialtjänstens arbete med 
utredningar och insatser ska kunna bedrivas så att nödvändigt stöd kan tillgodoses 
även under covid-19 för exempelvis barn som far illa och för personer som är 
utsatta för våld i nära relationer.79   

Socialtjänsten har i många kommuner förändrat och anpassat mötesrutiner samt 
kunnat upprätthålla arbetet med att ta emot anmälningar, göra 
förhandsbedömningar och genomföra utredningar under pandemin.80  

Att socialtjänsten har haft förmåga att anpassa verksamheten under pågående 
pandemi framgår även i tillsyn av barn- och ungdomsvården av Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO).81   

Jämställdhetsmyndigheten kan konstatera att flertalet kommuner till följd av 
pandemin har vidtagit olika åtgärder för att förbättra och utveckla information och 
förändra arbetssätt i syfte att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det bekräftas av länsstyrelsernas 
lägesbeskrivning av arbetet inom kommunerna.82 Det är dock stora skillnader 
mellan kommuner. 

Ett flertal kommuner behöver utveckla sitt arbete inom området. Inte minst när det 
gäller särskilt utsatta grupper som exempelvis våld mot äldre personer, våld mot 
personer med funktionsnedsättning, våld mot hbtq-personer, utrikesfödda kvinnor 
arbetet mot sexuella övergrepp mot barn på nätet samt i arbetet mot prostitution 
och människohandel. Detta tyder sammantaget på att det finns ett behov av att åter 
genomföra en nationell tillsyn av socialtjänstens arbete inom området.83 

 

 
78 5 kap. 11 § socialtjänstlagen, SOSFS 2014:4 
79 Socialstyrelsens meddelandeblad nr 2/2020 
80 Socialstyrelsen (2021) 
81 IVO (2020)  
82 Länsstyrelsen i Hallands län (2020 a & b) 
83 Senaste nationella tillsynen genomfördes 2012-2013, se IVO (2014) 
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Under arbetet i uppdraget påtalar kommuner, myndigheter och organisationer att 
socialtjänstens situation är allvarlig i flera kommuner. Tidigare genomförda 
granskningar, kartläggningar och tillsyn har visat på brister i många kommuner.84 I 
en del kommuner är personalomsättningen och arbetsmiljön inom socialtjänsten 
alarmerande, inte minst när det gäller myndighetsutövning och arbetet med barn 
som far illa. Att arbetet inom socialtjänsten präglas av hög arbetsbelastning, stor 
personalomsättning och nya utmaningar finns beskrivet i flera rapporter.85  

Det är nödvändigt att socialtjänsten får förutsättningar att kunna bedriva arbetet 
mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck samt prostitution och människohandel med god kvalitet och med 
våldsutsattas behov och rättigheter i fokus, såväl under pandemin som efter 
pandemin. Om inte förutsättningar ges riskerar våldsutsatta att bli utan det stöd och 
skydd de har rätt till och behov av. 

Det är politiker och chefer i kommunerna som har ansvar för att tillgodose att de 
förutsättningar och resurser som är nödvändiga finns för ett bra kvalitativt arbete 
inom socialtjänsten och att arbetet prioriteras. Brister i socialtjänstens 
handläggning, kompetens, samverkan och insatser i ärenden när det gäller stöd och 
skydd till våldsutsatta kan medföra allvarliga konsekvenser.  

En av de viktigaste aspekterna för ett effektivt och samordnat arbete för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck är att det finns kunskap inom området och en 
fungerande samverkan inom kommunen, mellan kommuner och med andra 
myndigheter och organisationer. Detta för att sprida denna kunskap, dessa 
arbetssätt och för att bidra till att arbetet på området utvecklas. Ju bättre samverkan 
desto större möjlighet för tidig upptäckt, stöd och skydd till utsatta, på kort och 
lång sikt. Här är civilsamhällets organisationer viktiga aktörer. 

Jämställdhetsmyndighetens bedömning är att en avgörande faktor för att kunna nå 
våldsutsatta med information under covid-19 är att kommuner har en krisberedskap 
och att kommunerna följer utvecklingen av pandemins påverkan på 
våldsutsattheten kontinuerligt, via bland annat krisberedskapsmöten, statistik och 
uppföljning. Detta för att snabbt kunna ställa om eller omorganisera verksamheten 
vid behov och prioritera de områden som behöver prioriteras under en kris.   

 

 
84 IVO (2020), IVO (2019), IVO (2014), Länsstyrelsen Östergötland (2020)  
85 se till exempel Cocozza; (2013), IVO (2014), IVO (2019), SKL (2016), Grevfe (2017), 
Arbetsmiljöverket (2018) 
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Viktiga arbetssätt under covid-19 för att nå ut med information och nå våldsutsatta 
är enligt Jämställdhetsmyndigheten att utöka tillgängligheten utan att bidra till 
smittspridningen. Detta via bland annat ökade öppettider i jour och 
stödverksamheter samt anpassa och rikta information så att alla samhällsinvånare 
nås av information och stöd. Därtill kan de exempel på nya och förändrade 
arbetssätt för kommunikation för att exempelvis nå ut med information via chatt, 
särskilda kampanjer och information i sociala medier som Instagram och Snapchat 
vara viktiga för att nå barn och unga. Lokala kampanjer och information via radio 
och lokal media kan vara viktiga informationsvägar för att särskilt nå äldre 
personer. 

Nya arbetssätt och informationssatsningar som Jämställdhetsmyndigheten bedömt 
som viktiga har listats och spridits till kommuner. Informationsmaterial har 
tillgängliggjorts på hemsidan för enkel åtkomst och fri nedladdning, med 
möjligheten att lägga in kommunens egna stödnummer och kontaktuppgifter till 
lokala jourer.  

Jämställdhetsmyndighetens erfarenheter från uppdraget visar på några särskilt 
viktiga framgångsfaktorer i kommuner som har ett aktivt arbete inom området våld 
i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. De viktigaste är att: 

• Området är prioriterat bland politiker och chefer 

• Det finns kunskap och utbildning inom området 

• Det finns etablerade och för medarbetarna kända rutiner 

• Det finns samordnare eller särskilda verksamheter inom området 

• Tillgänglighet och nya arbetssätt och kommunikationsvägar; 

• Statistik finns och arbetet följs upp systematiskt 

• Fungerande samverkan internt inom kommunens verksamheter och 
samverkan med andra myndigheter och organisationer 

Jämställdhetsmyndigheten liksom många myndigheter och organisationer bedömer 
det som troligt att allt fler våldsutsatta personer kommer att vända sig till 
socialtjänsten efter pandemin för att söka stöd och skydd. Det är därför viktigt att 
alla kommuner även har beredskap för detta. 
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Jämställdhetsmyndigheten vill vidare lyfta behovet av att se över regleringen av 
socialtjänstens krisberedskap. Erfarenheterna av covid-19 pandemin visar på vikten 
av att socialtjänsten har en god krisberedskap, inte minst när det gäller området 
våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Inom hälso- och 
sjukvården finns en särskild reglering av regionernas ansvar för katastrofmedicinsk 
beredskap med tillhörande föreskrifter. Motsvarande krisberedskap saknas inom 
socialtjänsten. Mot denna bakgrund kan det finnas skäl att se över hur en stärkt 
beredskap för såväl pandemier som andra kriser skulle kunna säkerställas även 
inom socialtjänstens ansvarsområden, inte minst i arbetet om våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Jämställdhetsmyndighetens erfarenheter från uppdraget visar på behovet av att 
följande områden uppmärksammas i det fortsatta arbetet under och efter pandemin:  

• Kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel är 
avgörande för att arbetet inom socialtjänsten ska bedrivas med god 
kvalitet. Kunskap, vägledning och ny lagstiftning behöver implementeras 
och följas upp i kommunerna. Detta arbete bör ske kontinuerligt och ej 
vara beroende av en krissituation. 

• Statistik saknas inom flera områden som exempelvis placering av vuxna 
och barn på skyddat boende vilket medför att det är svårt att följa 
utvecklingen över tid.86 

• Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med ett 
barnrättsperspektiv behöver ingå i all krisberedskap på nationell nivå, 
regional nivå och lokal nivå. 

• Det finns behov av en ny nationell tillsyn av socialtjänstens arbete inom 
hela området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt prostitution och människohandel.  

• Det finns behov av att genomföra en nationell uppföljning, utvärdering och 
analys av myndigheters och kommuners arbete mot mäns våld mot 
kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och samt 
prostitution och människohandel som bedrivits under pandemin. Detta bör 
ske med syfte att säkerställa att goda erfarenheter kan användas och att 
brister kan åtgärdas så att området står väl rustat inför kommande kriser 
eller pandemier.  

 

 
86 Se exempelvis även GREVIO’s rekommendationer till Sverige 
https://www.regeringen.se/4ada76/contentassets/f0fbdac986ca4c4b9f4fd7781bc33698/europaradet-
grevios-rekommendationer-till-sverige-pa-svenska.pdf, och Barnafrid https://www.svd.se/har-vald-
mot-barn-okat-under-pandemin, Länsstyrelsen Östergötland 2020)  
 

https://www.regeringen.se/4ada76/contentassets/f0fbdac986ca4c4b9f4fd7781bc33698/europaradet-grevios-rekommendationer-till-sverige-pa-svenska.pdf
https://www.regeringen.se/4ada76/contentassets/f0fbdac986ca4c4b9f4fd7781bc33698/europaradet-grevios-rekommendationer-till-sverige-pa-svenska.pdf
https://www.svd.se/har-vald-mot-barn-okat-under-pandemin
https://www.svd.se/har-vald-mot-barn-okat-under-pandemin
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BILAGA 1: RÅD TILL KOMMUNER 
 

• Utveckla och förbättra informationen 
Kommuner behöver se över befintlig informationen på sin webbplats 
och i andra kanaler för att säkerställa att informationen är tillräckligt 
omfattande när det gäller sambandet mellan covid-19 och risken för 
ökad våldsutsatthet, samt om den är tillgänglig för och når olika 
målgrupper.  

• Utveckla nya arbetssätt för att nå utsatta 
Kommuner behöver planera för och se över behovet av nya 
informationsvägar och arbetssätt för att nå personer som nu är 
isolerade eller begränsade till följd av pandemin.  

• Sprid information om kommunens stödinsatser och olika stödlinjer 
Kommuner behöver informera om och sprida kommunens egna 
stöd/jourtelefon och verksamheter som riktar sig till våldsutsatta och 
våldsutövare. Kommuner behöver även sprida information om 
nationella stödlinjer som Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) och Bris 
stödtelefon för barn 116 111. 

• Ställ frågor om våld 
Personal inom kommuners olika verksamheter som exempelvis 
socialtjänst, skola, fritid, äldreomsorg behöver utveckla arbetet med att 
synliggöra risker för våldsutsatthet och ställa frågor om våld.  

• Erbjud stöd och hjälp för alla i risk för våld 
Kommuner behöver bli aktiva för att bryta isolering och synliggöra 
våldsutsatthet. Alla som är utsatta för våld ska funna få stöd under och 
efter pandemin oavsett var i Sverige de är bosatta. 

• Stärk samverkan 
Kommuner behöver se över och vid behov stärka samverkan inom 
kommunens olika verksamheter, samt med andra myndigheter och 
organisationer. Samverkan mellan olika aktörer är viktig både för att 
synliggöra våldsutsatthet och för att kunna ge stöd och hjälp till 
utsatta. 

• Agera för långsiktighet och uthållighet 
Erfarenheter från tidigare kriser och pandemier visar att fler personer 
söker stöd och hjälp efter en kris eller pandemi. Därför är det viktigt att 
kommuner planerar för och har beredskap för detta. 
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• Alla kommuners ansvar 
Det är kommuner som har det yttersta ansvaret för att alla våldsutsatta 
får det stöd och den hjälp de ha rätt till och behov av. Politiker och 
chefer har ansvar för att skapa förutsättningar och resurser för att 
möta den möjliga ökningen av våldsutsatta personer som behöver 
hjälp, både nu under pågående pandemi som efter pandemin är över. 
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BILAGA 2: CHECKLISTA TILL 
KOMMUNERS INFORMATION PÅ 
HEMSIDAN 
 

• Vid allmän information om covid-19 

På kommunens webbplats om allmän information om covid-19 bör det finnas 

information om risk för ökad våldsutsatthet i samband med isolering till följd av 

covid-19 samt hänvisning om vart en kan söka stöd och hjälp. 

• Hänvisning till jour och stödverksamheter inom området 

Hänvisning bör tydligt finnas till kommunens egna stödverksamheter, 

journummer och till nationella stödlinjer för våldsutsatta personer som 

exempelvis Kvinnofridslinjen. 

• Beskrivning av olika typer av våld 

Olika former av våld bör benämnas och framgå som mäns våld mot kvinnor, 

våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Olika våldsformer bör 

beskrivas, exempelvis fysiskt, psykiskt, digitalt, ekonomiskt och sexuellt våld 

samt försummelse. 

• Inkluderande beskrivning av offer och förövare i beskrivning av våld 

Mäns våld mot kvinnor är den vanligaste formen av våld i nära relationer. Men 
våld förekommer även i många olika relationsformer. Alla våldsutsatta 
personer har rätt att få stöd och hjälp. 

• Samlad information om våldsutsatthet 

Exempelvis behöver informationen till våldsutsatta barn eller barn som 
upplever våld finnas under information om våld i nära relationer. Hellre att 
informationen finns med på flera av hemsidas informationssidor än att den 
missas. 

• Information som är tillgänglig 

Informationen ska vara tillgänglig för alla personer, oavsett 
funktionsnedsättning eller bristande språkkunskaper. Dessutom bör det finnas 
information eller hänvisas till information anpassad för barn i olika åldrar. 

• Samverkande myndigheter och organisationer 
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Kommunens webbsida bör innehålla information om kontaktuppgifter till 
exempelvis Polismyndigheten vid misstanke om brott, särskilda verksamheter 
samt organisationer som kvinnojourer och barnrättsorganisationer som 
kommunen samverkar med. 

 

• Allmänheten och anhöriga  

Kommunens webbplats bör innehålla tydlig information till allmänheten, 
anhöriga, grannar och boende i kommunen om var man kan vända sig vid 
misstanke om våld i nära relationer mot exempelvis barn och grannar. 

• En panik-knapp för att lämna sidan och dölja information  

En panik-knapp bör finnas på samtliga kommuners webbsidor. Det kan vara en 
trygghet för att våldsutsatta ska våga söka information på webbplatsen. I 
samband med Panik-knappen bör information om hur en raderar sökhistoriken 
finnas med. 
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BILAGA 3: EXEMPEL PÅ ARBETSSÄTT 
 

Om kunskap inom området 

Jämställdhetsmyndigheten vill framhålla vikten av kunskap om mäns våld mot 

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

prostitution och människohandel finns inom olika delar av den kommunala 

förvaltningen. Det är inte bara ett ansvar för kommunernas socialtjänst.  

Många kommuner har under senare år utbildat personal inom området. Nedan 

följer några exempel från de fem kommuner som medverkade i 

Jämställdhetsmyndighetens webbinarium med kommuner som också har 

arbetat aktivt med att kunskapsnivån inom området:  

Eskilstuna: Kommunen har tagit fram handlingsplaner som är 

kommunövergripande. Tjänsten som kvinnofridsutvecklare ligger nu 

på kommunledningsnivå för att frågan ska genomsyra hela den kommunala 

förvaltningen. 

Göteborg: Stadens kompetenscentrum om våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld genomför kontinuerligt utbildningar på området till 

medarbetare i staden. Extrainsatta utbildningar har bland annat genomförts för 

socialtjänst.   

Lidingö: De handläggare som arbetar inom äldreomsorgen, LSS och 

socialpsykiatrin har fått kunskap om hur de ska arbeta med att ställa frågor om 

våld.  

Malmö: Kommunen har tagit fram en utbildningsfilm för personal inom hälsa, 

vård- och omsorg och funktionsstöd för att personal ska lära sig se tecken och 

upptäcka våldet. Har även en samordnare inom funktionsstödsförvaltningen 

som jobbar med våld i nära relation och jämställdhet. 

Trollhättan: Området våld i nära relationer är prioriterat sedan länge av 

politiker och chefer i kommunen. Det finns kontinuerlig utbildning inom 

området, mätbara mål och uppföljning. Det har även blivit en folkhälsofråga 

över hela området, inte enbart socialtjänsten. Kunskap om våldsområdet sker 

genom integrerat arbetet i befintliga strukturer.  

Krisberedskap och ökad tillgänglighet 

Rådande omständigheter har på många sätt förändrat hur verksamheter 

bedrivs. När det kommer till arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära 
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relationer och hedersrelaterat våld och förtryck har det funnits ett behov av att 

långsiktigt planera för och bereda sig på en ökning som befaras komma i 

samband med att restriktionerna lättar. Nedan följer exempel på arbetssätt 

som kommuner har vidtagit för att klara av en sådan ökning: 

Arboga: Kommunen har gjort en krisplan, utifall att det kommer in många nya 

ärenden. Krisplanen hanterar våldsutsatta, barn och våldsutövare. Planen 

identifierar möjligheter, kapacitet och beredskap samt sårbarheter och risker. 

Eskilstuna: Kommunen har förberett sig för ett ökat antal ärenden genom att 

ha en dialog med socionomstudenter i slutskedet på utbildningen om att 

hoppa in och stötta upp arbetet vid behov.  

Kalmar: Kommunen agerade snabbt i början av pandemin och har löpande 

varje vecka tagit in lägesrapporter från sina verksamheter. Kommunen jobbar 

för att vara förberedda om antalet hjälpsökande ökar. 

Kristianstad: Ledningen i kommunen har under pandemin hela tiden arbetat 

med kontinuitetsplanering för att vara förberedda på att omfördela personal. 

Kommunen har även utbildat och förberett personal som kan tänkas täcka 

upp. Denna förberedelse gjordes efter att man följt samhällsdebatt och 

omvärldsbevakning. 

Lund: Kommunen har fördubblat sin telefontid på Kriscentrum. Kommunen har 

också utökad möjligheten att söka hjälp via sms. De har även ökat samarbetet 

med Arbetsförmedlingen till följd av en ökad arbetslöshet.  

Trollhättan: Kommunen har under pandemin gjort omvärldsanalyser till 

politiker för att de ska se hur det ser ut veckovis och för prioriteringar. Har följt 

utvecklingen kontinuerligt när det gäller anmälningar till socialtjänsten. I början 

av pandemin en minskning för att sen öka från och med juni. Har även startat 

en kommunal chatt för att öka tillgängligheten och sänka tröskeln för att ta 

kontakt. Skapat samarbete med kommunala bostadsbolag för att kunna 

tillhandahålla lägenheter till våldsutsatta.  

Göteborg: För veckovis löpande statistik för att ha möjligheten att ställa om 

och anpassa verksamheten. 

Informationssatsningar  

Information och arbetssätt måste riktas till och nå olika grupper av 

våldsutsatta, allmänhet och anhöriga och den som riskerar utöva våld om var 

det finns hjälp att få. Det är alltid viktigt med information men särskilt nu under 

covid-19 då personer kan vara isolerade och utsatta jämfört med tidigare. 
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Exempel på olika informationssatsningar från kommuner som 

Jämställdhetsmyndigheten har lyft fram är bland annat: 

Gotland: Kommunen har utökat mängden ipads på kommunens äldreboenden 

där information om våld i nära relation finns inlagd. Kommunen använder även 

dagspress och radio för spridning av information.  

Gävle: Kommunen har inrättat en corona-linje där personalen fått tydliga 

riktlinjer om hur de ska gå tillväga om de känner oro för våldsutsatthet.  

Göteborg: Resursteam heder har startat ett instagramkonto för att nå barn 

och unga som studerar hemma och som utsätts för eller riskerar att utsättas 

för hedersrelaterat våld och förtryck. De har också fört löpande statistik under 

perioden. Kommunen genomförde även en kampanj under hösten.  

Hudiksvall: Kommunen har gjort ett utskick via post till samtliga hushåll i 

kommunen om var en kan söka hjälp.  

Kristianstad: Kommunen har annonser i lokaltidningar, affischer på flera språk 

som spridits i samverkan med fastighetsägare i kommunen. 

Malmö: Kommunen har genomfört en kampanj via Resursteam heder riktat till 

barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Kampanjen 

har visats på snapchat och instagram.  

Norrköping: Kommunen har i samverkan med regionen, polisen och lokala 

hyresvärdar satt upp information i trappuppgångar och tvättstugor om var en 

kan vända sig vid våldsutsatthet.  

Norrtälje: Elevhälsan i Norrtälje har skapat en egen portal för att nå eleverna 

som studerar på distans. Fältarbetare är även aktiva på sociala medier.  

Piteå: Kommunen har haft samarbete med biblioteken och apoteken och 

utbildat i hur personalen ska agera när någon uppger kodordet mask-19 (ett 

kodord som används på liknande sätt i flera länder i Europa).  

Skellefteå: Kommunen har haft en informationskampanj i lokaltidningen.  

Trollhättan: Kommunen har haft information via på radio för att nå personer 

över 70 år.  Kommunen arbetar överlag med riktade kampanjer i olika 

medier.  Huskurage har de skickat ut till alla hyresvärdar i området. Kommunen 

har även arbetat mycket med arbetsgivares och chefers ansvar för anställda.  

Mora: Kommunen har haft inslag på lokalradion en gång i veckan om var en 

kan vända sig för stöd och hjälp. Kommunen har satt upp information på 

träningsanläggningar och bibliotek bland annat information om unga 
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relationer.se. Gymnasieskolor lägger ut information om stöd och hjälp på deras 

intranät.  

Ljusdal: Kommunen samarbetar med lokala kvinnojouren och lägger visitkort 
med kontaktuppgifter vid hemleverans av matkassar.  

Samverkan  
Den fungerande samverkan inom kommunens olika verksamheter och 

samverkan mellan kommunen och andra myndigheter och organisationer är en 

avgörande faktor för att tidigt upptäcka våldsutsatthet samt för att kunna ge 

bra stöd och hjälp till våldsutsatta barn och vuxna. Samverkan mellan 

kommuner är viktigt inte minst för att stärka kvaliteten i arbetet inom om rådet 

för mindre kommuner.  

Några exempel på samverkan som lyfts fram av Jämställdhetsmyndigheten: 

 

Fyrbodal: 17 kommuner samverkar bland annat inom området våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  

Samverkan mot våld i Norrbottens län: Samverkan och särskild webbplats 

som drivs av Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Norrbottens kommuner för 

att kunna ge stöd till personer utsatta för våld, barn som upplever våld och till 

personer som utövar våld. 

Operation Kvinnofrid,Stockholms län: Operation Kvinnofrid består av flera 

myndigheter som tillsammans har skapat en plattform för att utveckla arbetet 

mot våld i Stockholms län. Tillsammans arbetar de för att förebygga våld i nära 

relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för 

sexuella ändamål och sexuellt våld. 

Origo, Stockholm: Origo är ett regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat 

förtyck och våld. Verksamheten finansieras och samägs av länets samtliga 26 

kommuner, Region Stockholm samt Polisen.  

Barnahus: Barnahus finns i ett trettiotal kommuner och är en samverkan 

mellan socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnmedicin och barn- och 

ungdomspsykiatri (BUP), framförallt i det inledande skedet av 

förundersökningen och den sociala utredningen, vid misstanke om bland annat 

våld och övergrepp mot barn. 
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BILAGA 4: INFORMATIONSMATERIAL 
Länk: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-
19/informationsmaterial-for-spridning-2/informationsmaterial  
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BILAGA 5: KAMPANJMATERIAL 
”TILLSAMMANS MOT VÅLD 
Länk: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-
19/informationsmaterial-for-spridning-2/tillsammans-mot-vald  

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/informationsmaterial-for-spridning-2/tillsammans-mot-vald
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/informationsmaterial-for-spridning-2/tillsammans-mot-vald
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