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Styrs av den nationella jämställdhetspolitiken vars mål är:

Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

2. Ekonomisk jämställdhet

3. Jämställd utbildning

4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och   omsorgsarbetet

5. Jämställd hälsa

6. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och  
möjlighet till kroppslig integritet.

Länsstyrelsens jämställdhetsarbete



Konventioner och deklarationer

1948 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

1979 FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

1989 FN:s konvention om barns rättigheter

1993 FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor

2002 Torontodeklarationen om våld mot äldre, WHO

2006 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

2011 Europarådets konvention om förebyggande  och bekämpning av våld   
mot kvinnor (Sverige 2014)



Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor

• 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

Regeringens ambition är att verka för en omorientering från ett reaktiv till ett proaktivt förhållningssätt 
och att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld 
upprepas.

Länsstyrelserna ska utgöra navet i genomförandet av den nationella strategin på regional nivå.

Genomförandet ska ske i nära sammarbeta med annat förebyggandearbete som t ex det 
brottsförebyggande arbetet, föräldraskapsstöd och folkhälsa inklusive arbetet mot alkohol, narkotika, 
dopning och tobak (ANDT)
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Mäns	våld	mot	andra	män



Skillnader	i	våldsutsatthet,	män	och	kvinnor	
personer	18	år	eller	äldre	i	Sverige;	efter	kön,	plats	och	relation	till	förövare

Kvinnor Män

29 000 anmälda misshandelsbrott 35 800 anmälda misshandelsbrott

BRÅ 2016 



Män och våld

98	%	av	alla	misstänkta	för	våldtäkt
88	%	av	alla	misstänkta	för	olaga	hot
84	%	av	alla	misstänkta	för	misshandel
83	%	av	alla	misstänkta	för	mord	och	dråp



Könsnormer	är	de	oskrivna	regler,	förväntningar	och	ideal	vi	förväntar	
anpassa	oss	till	som	kvinnor	respektive	män





Övermanlig	
man

Manlig	man

Vanlig	man

Omanlig	man
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Genusperspektiv	– att	kön	är	socialt	och	kulturellt	skapat	och	därför	
möjligt	att	förändra



#MeToo



Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv 
utsatts för allvarligt sexuellt våld. Brå uppskattar att runt 100 
våldtäkter begås varje dag. 98 procent av förövarna är män 
och killar och våldtäkterna riktar sig framför allt mot kvinnor 
och barn



Mord

Våldtäkt

Misshandel

Fysiska	och	sexualiserade	
övergrepp

Knuffar,	 sparkar	och	slag

Verbala	angrepp	och	hot

Nedvärderande	kommentarer	och	bilder

Sexistiska,	rasistiska,	homofobiska	kommentarer	

Våldskultur



Våld	i	nära	relationer



Våldets natur

Hierarkiskt

Intelligent

Effektivt

Per	Isdal – Alternativ	til Vold,	Norge



Vad är våld

”Våld är varje handling som genom att den skrämmer, 
smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan 
person att göra något mot sin vilja eller avstå att göra 
något den vill”

Per Isdal, Alternativ til vold

”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, 
sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor…”

FN:s	deklaration om	avskaffande av våld mot	kvinnor,	 art	1
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Bandet	i	en	våldsrelation

Sammansatta	band:	Viljan	att	förstå	mannen	Beroende	Internalisering

Emotionella	band:	Kärlek	Rädsla	Hat	Medlidande	Skuld	Hopp



Det är februari, någon vecka 
efter alla hjärtans dag. Martin 
Jonsson har beslutat sig för att 
satsa på sin nya flickvän och 
överraskade henne med 
ettfång röda rosor. Fyra 
månader senare är Lotta 
Rudholm död

https://podtail.com/podcast/en-
mork-historia/fallet-lotta-rudholm-
del-1-2/



Stöd för arbetet mot 
våld 

• Att organisera arbete
• Att arbeta med våldsutsatta, 

barn, våldsutövare
• Utsatta grupper
• Lärande exempel

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Nationell stödtelefon för våldsutsatta och 
yrkesverksamma som möter målgruppen
www.kvinnofridslinjen.se

Nationellt kompetensteam 010-223 57 60
Råd och konsultation för yrkesverksamma:
• Hedersrelaterat våld och förtryck
• Barnäktenskap
• Tvångsäktenskap
• Könsstympning
www.hedersförtryck.se

Länsstyrelsen Västra Götaland
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Facebook Jämställt Västra Götaland


