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För det fördjupande kapitlet om ekonomiskt våld har myndigheten gjort en skrivbordsstudie av 

skriftligt underlag. Underlaget utgörs av forskning, universitetsuppsatser, statliga offentliga 

utredningar, lagstiftning, internationella konventioner samt rapporter och annat skriftligt material från 

myndigheter och civilsamhällesorganisationer.  

Jämställdhetsmyndigheten har även intervjuat ett urval myndigheter och andra aktörer som arbetar 

med frågan om mäns våld mot kvinnor. Urvalet är främst gjort utifrån de målsättningar och 

utgångspunkter som är vägledande för arbetet med att genomföra den nationella strategin för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och 

genomfördes utifrån en intervjuguide (nedan) med frågor om arbetet mot ekonomiskt våld. De 

tjänstepersoner som har intervjuats är sakkunniga inom området och de har alla en översiktlig bild av 

arbetet inom sina organisationer. Tabellen nedan ger en översiktlig bild av personerna som har 

intervjuats för denna studie.  

Jämställdhetsmyndigheten har intervjuat åtta tjänstepersoner inom de statliga myndigheterna 

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten och 

Polismyndigheten. Av dessa har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket 

tillsammans med Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten ett gemensamt regeringsuppdrag om 

förbättrad upptäckt av våld.1 Därtill har skriftligt material om Kronofogdens och Socialstyrelsens 

arbete gåtts igenom.  

Myndigheten har också genomfört intervjuer med ett antal länsstyrelser under 2020 om 

länsstyrelsernas arbete inom området mäns våld mot kvinnor. Intervjuerna genomfördes med 

utvecklingsledare på länsstyrelserna i Dalarna, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västerbotten, 

Västmanland, Västra Götaland och Östergötland samt med länsstyrelsernas nationella samordnare för 

mäns våld mot kvinnor. En uppföljande intervju har även genomförts med länsstyrelsernas nationella 

samordnare under hösten 2021. Utvecklingsledarna på samtliga länsstyrelser har även fått möjlighet 

att skicka skriftligt material via e-post. Länsstyrelserna i Västmanland, Östergötland och Uppsala har 

skickat skriftliga kompletteringar och information till myndigheten.   

För att få en bild av det stöd som ges till kommuner i arbetet mot ekonomiskt våld samt vilka behov 

som finns har företrädare för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Malmö stads 

Kompetenscentrum för våld i nära relationer intervjuats. SKR är som medlems- och 

arbetsgivarorganisation för Sveriges samtliga kommuner och regioner en viktig stödfunktion i 

kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och har en översiktlig bild. Malmö stads 

kompetenscentrums är ett utbildningscentrum om våld i nära relationer för yrkesverksamma och 

arbetar tillsammans med ett tjugotal kommuner i Skåne.2 Jämställdhetsmyndigheten har inte haft 

möjlighet att intervjua kommuner eller studera kommuners arbete mot ekonomiskt våld, vilket hade 

 
1 A2019/01517/JÄM. 

2 Kompetenscentrum är formellt en del av Malmö kommun. 
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gett en mer heltäckande bild. För att veta vad civilsamhället gör inom området och vilka behov de ser 

har Jämställdhetsmyndigheten intervjuat företrädare för Unizon och Roks, riksorganisationerna för 

kvinnojourer i Sverige, samt riksorganisationen MÄN som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld.  

 

Organisation Titel 

Arbetsförmedlingen Kvalificerad handläggare 

Migrationsverket Expert könsrelaterat våld 

Skatteverket Strateg och jämställdhetssamordnare  

Försäkringskassan Verksamhetsutvecklare 

Åklagarmyndigheten Handläggare på utvecklingscentrum  

Polismyndigheten Verksamhetsutvecklare brott i nära relation 

Länsstyrelsen Dalarna Utvecklingsledare 

Länsstyrelsen Norrbotten Utvecklingsledare 

Länsstyrelsen Skåne Utvecklingsledare 

Länsstyrelsen Stockholm Utvecklingsledare 

Länsstyrelsen Stockholm Länsstyrelsernas nationella samordnare mäns 

våld mot kvinnor 

Länsstyrelsen Västerbotten Utvecklingsledare 

Länsstyrelsen Västmanland Utvecklingsledare 

Länsstyrelsen Västra Götaland Utvecklingsledare 

Länsstyrelsen Östergötland Utvecklingsledare 

Sveriges Kommuner och Regioner Handläggare Kvinnofrid 

Kompetenscentrum för våld i nära relationer Utvecklingssekreterare 

Roks Styrelseledamot 

Unizon Sakkunnig kvinnofrid 

Riksorganisationen MÄN Verksamhetschef 

Tabellen visar personer som intervjuats i studien 

 

 

Berätta kort om dig själv och vad du gör i din roll? Hur länge har du jobbat här? 

Är ekonomiskt våld en fråga ni jobbar med idag? 

Vad är din och myndighetens erfarenhet av ekonomiskt våld?  

Hur arbetar ni i dagsläget gällande ekonomiskt våld?  

Hur prioriterad är denna fråga? 
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Har ni märkt ett mönster i vilka som är extra utsatta när kommer till det ekonomiska våldet?  

 

Har ni specifika riktlinjer kring hur ni för ert arbete kring de som är extra utsatta? Hur ser ert arbete ut 

i praktiken gällande detta?  

 

Ser ni något behov utav utveckling inom arbetet med ekonomiskt våld? På vilket sätt?  

 

 

Har ni märkt ett mönster i vilka som är extra utsatta när kommer till det ekonomiska våldet?  

 

Har ni specifika riktlinjer kring hur ni för ert arbete kring de som är extra utsatta? Hur ser ert arbete ut 

i praktiken gällande detta?  

 

Ser ni något behov utav utveckling inom detta område? På vilket sätt?  

 

 

Vilka effekter har ni sett av era insatser kring Ekonomiskt våld? 

 

Vilka utvecklingsområden ser ni?  

 

Vad anser du behövs för att ni ska kunna nå dit ni vill gällande ert arbete kring ekonomiskt våld?  

 

Saknas det politiska åtgärder?  

 

 


