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Åtgärdsprogram för att bekämpa 
mäns våld mot kvinnor 

Fem mördade kvinnor. Fem män som mördat 

kvinnor. På tre veckor. Barn som är utan sin 

mamma. Barn som befunnit sig i samma rum när 

mamman mördats.  

Under våren 2021 blev citatet ovan välkänt i 

media och därefter började våldet lyftas mer i 

samhällsdebatten.  

Arbetet inom frågorna för våld i nära relationer 

intensifierades och i dec 2021 presenterade 

Regeringen ”Åtgärdsprogram för att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor 2021–2023”. Programmet 

innehåller 99 åtgärder som förebygger våldet, ger 

ett starkare skydd och stöd till våldsutsatta 

kvinnor och barn, bekämpar brotten och 

förbättrar kunskap om och metoder mot mäns 

våld mot kvinnor. Åtgärderna omfattar såväl 

insatser för att förebygga att våld faktiskt utövas 

som att ge stöd och skydd till utsatta. Det 

innehåller även insatser för att skärpa 

lagstiftningen inom frågorna. I programmet har 

fyra utvecklingsområden identifierats: 

- Utsatthet efter separation. Det är viktigt att 

samhället ser till att säkerställa skyddet och 

stödet som våldsutsatta får även efter en 

separation.  

- Våld i ungas partnerrelationer. Unga 

personer och unga vuxna är den grupp som 

är mest utsatt för brott i nära relationer. Det 

är viktigt att ta vara på erfarenheter från 

aktörer som möter våldsutsatta unga för att 

utveckla förebyggande insatser och tidigt 

fånga upp unga våldsutövare. 

- Utsatthet för hot och övergrepp på nätet. 

Hot och övergrepp som sker på nätet är lika 

allvarligt som när de sker utanför nätet. 

Arbetet för att förhindra detta är därför ett 

utvecklingsområde.  

- Särskild sårbarhet, När personer som redan 

befinner sig i en extra sårbar situation också 

utsätts för våld kan behoven och 

förutsättningarna se annorlunda ut.  

Programmet finns här i sin helhet   

 

Hanna Björkman 
Folkhälsoutvecklare,  
Sydnärkes folkhälsoteam  

Folkhälsans utveckling 2022 

Hälsan i befolkningen är generellt god, samtidigt 

som det fortfarande finns stora skillnader mellan 

olika grupper. Detta blev än mer tydligt under 

covid-19 pandemin.  

De utmaningar som fortfarande finns är: 

- Hälsan påverkas av faktorer under lång tid 

vilket innebär att det också tar tid att 

åstadkomma förändring. 

- Systematiska skillnader återfinns i nästan alla 

hälsoutfall och förutsättningar för en god 

hälsa. 

- Vissa grupper hamnar efter och får inte del 

av förbättringarna i hälsan och dess 

förutsättningar. 

- Det finns luckor i Sveriges nationella register 

och regelbundet återkommande 

urvalsundersökningar. 

Sammantaget visar denna rapport att med dagens 

takt kommer vi inte kunna uppnå det folkhälso-

politiska målet att sluta de påverkbara hälso-

klyftorna inom en generation till år 2048.  

Läs rapporten här  

 

Andra viktiga åtgärder inom området 
för våld i nära relationer 2021–2022 

Barnafridsbrott 

1 juli 2021 trädde den nya lagen i kraft. Den 

innebär att det har blivit straffbart att utsätta 

barn att bevittna våld i nära relation. Det gäller 

all typ av våld.  

Läs mer här 

 

Covid-19 och våldsutsatthet  

Utbrottet och spridningen av covid-19 blev till 

en global kris och den har inneburit risker för 

människors liv och hälsa. För personer som levt 

med våld i relationer eller hedersrelaterat våld 

och förtryck har situationen förvärrats än mer.  

 Läs rapporten här 

 

 

https://www.regeringen.se/4b0498/contentassets/972dcb12b8364e9ca1db152707cf48ff/atgardsprogram-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c8374b60c7174b2592ba7f76f52c3165/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2022.pdf
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/barnochvald/barnfridsbrott.58604.html
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/covid-19-och-valdsutsatthet-2021-8/

