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»2013 har varit ett innehållsrikt arbetsår 
som ökat NCK:s möjligheter att nå ut 
till, synliggöra och erbjuda insatser 
till drabbade kvinnor, män och barn.»
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Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 
är regeringens nationella expert- och 
kunskapscentrum. Verksamheten regleras 
genom regeringens uppdrag till Uppsala 
universitet (U2011/3826/UH).

NCK ska arbeta enligt följande:

 • med ett rikstäckande och samlat perspektiv utveckla 
och sprida evidensbaserad kunskap och information 
om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer,

 • sammanställa aktuell forskning inom området och 
kontinuerligt analysera behovet av ny forskning,

 • bedriva forskning med anknytning till den kliniska 
verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i sam
könade relationer,

 • bedriva utbildning och vara ett stöd för myndig
heter och organisationer i frågor om mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer,

 • stödja myndigheterna i deras metodutvecklings
arbete och verka för en effektiv samverkan mellan 
berörda myndigheter och organisationer,

 • utveckla och sprida evidensbaserade metoder för 
bemötande och omhändertagande,

 • samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i 
frågor som rör den kliniska verksamheten inom om
rådet mäns våld mot kvinnor. I detta ingår att stödja 
driften av en nationell stödtelefon.

Arbetet vid NCK präglas av högt arbetstempo 
och hög produktion. Särskild vikt har under året 
lagts vid arbetsmiljö och organisationsarbete. Det 
ordinarie arbetet har som tidigare år ständigt varit 
under förändring och utveckling för att motsvara 
kraven på NCK som regeringens nationella expert 
och kunskapscentrum.

Omfattande regeringsuppdrag har genomförts. I april 
redovisades uppdraget att utvärdera utbildningar, och 
arbetet med att kvalitetssäkra och metodutveckla 
den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen pågår. 
NCK:s webbaserade kunskapsbank som samlar och 
tillgängliggör forskning och erfarenhetsbaserad kunskap 
för en bred målgrupp når ut till allt fler. Under året har 
mer än 72 000 publikationer laddats ner, vilket är en 
ökning med 50 procent jämfört med föregående år.

2013 har varit ett innehållsrikt arbetsår som ökat 
NCK:s möjligheter att nå ut till, synliggöra och erbjuda 
insatser till drabbade kvinnor, män och barn.

Förord

Uppsala mars 2014

Gun Heimer 
Professor, chef för NCK
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Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK 
Uppsala universitet

Akademiska sjukhuset, ingång 17 
751 85 Uppsala

Telefon: 018 - 611 27 93 
Telefon informationsenheten: 018 - 611 98 68 
E-post: info@nck.uu.se 
Webbplats: www.nck.uu.se
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VIKTIGA POLITIKERBESÖK

En viktig uppgift för Nationellt centrum för kvinnofrid 
är att ge politiker och andra beslutsfattare aktuella 
och sakliga kunskapsunderlag som kan ligga till grund 
för beslut om åtgärder för att motverka våldet och 
förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn. 

I juni 2013 besökte jämställdhetsminister 
Maria Arnholm NCK. Centrumet fick under året 
även besök av Polens jämställdhetsminister Agnieszka 
KozłowskaRajewicz, riksdagens förste vice talman 
Susanne Eberstein och den nationella samordnaren 
mot våld i nära relationer Carin Götblad. 

NCK:s förestånd are  
Gun Heimer och 
jämställdhetsminister 
Maria Arnholm.
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Ögonblick från 2013

JANUARI: STORT TRYCK PÅ 

STÖDTELEFONEN KVINNOFRIDSLINJEN

Veckorna efter jul och nyårshelgerna är en av årets 
stora toppar för den nationella stödtelefonen Kvinno
fridslinjen som drivs av NCK. Medarbetarna är socio
nomer och sjuksköterskor med stor erfarenhet av att 
möta människor i kris. Stödtelefonen är öppen dygnet 
runt alla dagar på året, så att kvinnor kan ringa just då 
de har möjlighet och är motiverade att ringa, oavsett 
om det är en vardag eller fem över tolv på nyårsnatten. 
I januari besvarades totalt 2 434 samtal, vilket mot
svarar drygt 78 samtal per dygn.

JANUARI MARS

FEBRUARI APRIL

FEBRUARI: JOURNALISTER FRÅN 

ÅTTA OLIKA LÄNDER

I början av februari kom en delegation med utländska 
journalister till NCK för att lära sig mer om verksam
heten och om hur Sverige arbetar mot våld i nära 
relationer. Besöket på NCK var en del av studieresan 
”Violence against women and the Swedish rule of 
law – a fact finding media trip” som arrangerades 
av Svenska institutet. Deltog gjorde journalister från 
Saudiarabien, Kina, Ryssland, Frankrike, Sydafrika, Indien, 
Storbritannien och Egypten.

MARS: NY UNIVERSITETSKURS FÖR 

POLISER OM MÄNNISKOHANDEL

I mars inleddes för första gången universitetskursen 
”Människohandel – kurs för Polisen” i samarbete 
med Polishögskolan och Avdelningen för uppdrags
utbildning vid Uppsala universitet. Syftet är att fler 
människohandelsbrott ska kunna förebyggas, upp
täckas, utredas och leda till lagföring. Målgruppen är 
förundersökningsledare och personal som är aktiva 
inom utredning, spaning eller kriminalunderrättelsetjänst 
och som antas behöva fördjupad kompetens i ämnet. 

Vid träffarna i mars och april kom kursdeltagare 
från polismyndigheter i hela landet, för att lära sig 
mer om rättstillämpningen som rör människohandel. 
Utöver detta ska kursen ge en förbättrad förståelse 
för brottsoffrens situation och en ökad medvetenhet 
kring människohandelsproblematiken.

APRIL: NCK:S REGERINGSUPPDRAG OM 

UTBILDNINGAR REDOVISADES

I april redovisade Nationellt centrum för kvinnofrid 
resultatet av regeringsuppdraget att följa upp och 
utvärdera utbildningsinsatser som har genomförts 
inom ramen för regeringens handlingsplaner mot 
våld. I rapporten pekar NCK på en rad faktorer som 
leder till framgångsrika utbildningar och föreslår även 
förbättrings åtgärder. 

Rapportens slutsatser diskuterades på ett seminarium 
i november 2013 med inbjudna representanter från 
berörda departement och myndigheter. 
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MAJ: PRESENTATION FÖR 

UTLÄNDSKA DIPLOMATER 

I maj inbjöds NCK att presentera sin verksamhet vid 
ett seminarium för utländska ambassader i Stockholm, 
Diplomatic Forum. Detta resulterade i en tydlig ökning 
av antalet förfrågningar om att göra studiebesök på 
NCK i Uppsala i samband med att utländska delega
tioner besökte Sverige

JUNI: RAPPORT OM VÅLD MOT KVINNOR 

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

I juni presenterade NCK rapporten ”Våld mot kvin
nor med funktionsnedsättning” vid ett seminarium i 
Uppsala. Syftet med rapporten var att synliggöra våldet, 
belysa kunskapsläget och föreslå åtgärder som kan öka 
möjligheterna till ett professionellt agerande från alla 
som möter våldsutsatta kvinnor med funktionsned
 sät tning i sitt arbete. 

JULI: NCK LYFTE FRÅGOR OM VÅLD  

I ALMEDALEN

I juli var det dags för den årliga Almedalsveckan på 
Gotland, där NCK arrangerade två seminarier. Under 
rubriken ”Våldet som ingen tycks orka se” på Psykisk 
hälsakaféet berättade enhetschef Anna Berglund 
om NCK:s nya rapport om våld mot kvinnor med 
funktions nedsättning. På onsdagen arrangerade NCK 
seminariet ”När tar våldet slut?”, där NCK:s före
ståndare professor Gun Heimer samtalade med repre
sentanter för SKR, Roks, Boj och Tryggare Sverige.

AUGUSTI: REKORDSIFFROR FÖR 

NCK:S KUNSKAPSBANK

I augusti märktes terminsstarten tydligt i statistiken 
för NCK:s kunskapsbank, en webbplats som samlar 
forskning och information om mäns våld mot kvinnor, 
våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld 
och förtryck.

I NCK:s kunskapsbank kan man läsa och ladda ner 
ett tusental publikationer om våld från nationella 
myndig heter och länsstyrelser, och även beställa NCK:s 
rapporter i tryckt form. I augusti beställdes sammanlagt 
444 rapporter, 25 procent fler än samma månad före
gående år. Under hela 2013 ökade antalet webbesök 
med 46 procent och sammanlagt 72 726 publikationer 
laddades ner från NCK:s kunskapsbank, vilket är en 
ökning med 50 procent.

MAJ JULI

JUNI AUGUSTI

NCK arrangerade två  
seminarier under  
Almedals veckan i Visby.
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50%
72 726 publika tioner 
laddades ner från 
NCK:s kunskapsbank, 
vilket är en ökning 
med 50 procent.

SEPTEMBER: SAMTAL OM VÅLD PÅ BOKMÄSSAN

På årets bok och biblioteksmässa i Göteborg presen
terade NCK arbetet med den nationella studie där 
över 10 000 män och kvinnor svarat på frågor om 
sina erfarenheter av våld. Docent Tommy Andersson, 
som lett arbetet med studien, och NCK:s föreståndare 
professor Gun Heimer höll ett samtal inför publik om 
studien på Vetenskapsrådets scen Forskartorget. 

OKTOBER: TVÄRPROFESSIONELL 

KURS FÖR YRKESVERKSAMMA 

I oktober var det både avslutning och kursstart för 
NCK:s tvärprofessionella kurs för yrkesverksamma. För 
första gången gavs den halvårslånga kursen två gånger 
samma år, med kursstart i april och oktober, för att 
möta den stora efterfrågan. Kursen samlar deltagare 
från bland annat socialtjänsten, hälso och sjukvården 
och rättsväsendet. Totalt gick över 60 personer kursen, 
som ger fördjupade kunskaper inom området samtidigt 
som den är ett tillfälle att utbyta erfarenheter profes
sioner emellan.

NOVEMBER: MYNDIGHETER SAMLADES 

KRING ARBETET MOT VÅLD 

I november samlades 420 yrkesverksamma från hela 
landet i Stockholm för konferensen ”Arbetet mot 
våld – kunskap, erfarenheter och metoder” som 
arrangerades av Nationell myndighetssamverkan för 
kvinnofrid, ett nätverk för 15 nationella myndigheter, 
länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting. 
Under de två konferensdagarna kunde deltagarna 
bland annat ta del av goda exempel från verksamheter 
ute i landet, utbyta erfarenheter och lyssna till FN:s 
speciella rapportör kring våld mot kvinnor, professor 
Rashida Manjoo.

DECEMBER: NYTT IT-SYSTEM 

FÖR KVINNOFRIDSLINJEN

Under hela 2013 pågick ett intensivt arbete med 
regerings uppdraget att kvalitetssäkra och metodut
veckla Kvinnofridslinjen. I december genomfördes de 
sista förberedelserna inför att det nya systemet för 
samtalsregistrering skulle tas i bruk efter en testperiod. 
Syftet är att samla in och dokumentera anonym iserade 
uppgifter utifrån samtalen för att få ett underlag för 
utveckling och kvalitetsuppföljning och samtidigt få 
ökad kunskap om våldsutsatta kvinnors situation i 
Sverige i dag.

SEPTEMBER NOVEMBER

OKTOBER DECEMBER

FN:s särskilda rapportör 
professor Rashida Manjoo 
talade vid den  
gemensamma myndighets -
kon ferensen i november.
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NCK:S UNIVERSITETSKURSER 
OCH ANDRA UTBILDNINGAR 

För att kunna möta det pågående våldet mot 
kvinnor och för att kunna arbeta förebyggande 
mot våld krävs kunskap om mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i samkönade relationer. En viktig del 
i detta är att arbeta med attityder och värde-
ringar kring våldet och dess konsekvenser. 

Trots de kompetenshöjande åtgärder som genomförts 
de senaste åren kan NCK konstatera att behovet 
av kunskap bland studenter och yrkesverksamma 
fortfarande är stort. Att utbilda inom kunskapsområdet 
mäns våld mot kvinnor utgör därför en av hörn
stenarna i verksamheten. NCK:s mångåriga erfarenhet 
av utbildning, forskning, kliniskt arbete och samverkan 
har skapat en trovärdighet som gjort det möjligt att nå 
ut med utbildningsmodeller till olika samhällssektorer.

Under 2013 har utbildningsenheten fortsatt arbetet 
med att utveckla, kvalitetssäkra och genomföra NCK:s 
återkommande universitetskurser för studenter och 
yrkesverksamma. Efterfrågan på NCK:s utbildningar har 
varit fortsatt stor. Totalt genomfördes ett hundratal 
utbildningsaktiviteter under året. Se Bilaga 3. 

FRISTÅENDE KURSER I UPPSALA 

UNIVERSITETS ORDINARIE UTBUD

NCK startade år 2001 den första fristående fakultets
övergripande universitetskursen inom kunskaps  v mäns 
våld mot kvinnor, Våld mot kvinnor, 7,5 hp, för studenter 
som läser program som leder till yrken där man 
kan komma att möta våldsutsatta eller våldsutövare. 
Sedan 2009 erbjuds kursen varje termin och den har 
sedan starten alltid varit övertecknad. Efterfrågan på 
ytterligare kunskaper inom kompetensområdet har 
resulterat i påbyggnadskursen Mäns våld mot kvinnor, 
fördjupningskurs, 7,5 hp, som gavs första gången 2009 
och sedan dess ges två gånger per läsår. Kurserna 
genomförs i samarbete med institutionen för kvinnors 
och barns hälsa vid Uppsala universitet. Under 2013 
gjordes ett genomgripande utvecklingsarbete och 
kursplanerna för båda kurserna uppdaterades. De nya 
kursplanerna träder i kraft höstterminen 2014.

Utbildning

Våld mot kvinnor, 7,5 hp

Kursen avser att ge en grundläggande kunskap om 
orsakerna till mäns våld mot kvinnor och förståelse 
för konsekvenserna av våldet för kvinnor och barn. 
Kursdeltagarna ska dessutom ha erhållit kunskap 
om samhällets ansvar för att motverka våldet, och 
reflektera kring egna värderingar och attityder. Under 
året har två kurser genomförts, en på våren och en 
på hösten. Kursen ges på halvfart under kvällstid i tio 
veckor. Kursdeltagarna har varit studerande från jurist, 
sjuksköterske, läkar, socionom och psykologprogram
men. Examination har skett genom aktivt deltagande i 
undervisningen och individuell hemtentamen.

Mäns våld mot kvinnor, fördjupningskurs, 7,5 hp

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i ämnet mäns 
våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. 
Kursen betonar ett intersektionellt perspektiv på våld i 
nära relationer och visar på hur våldsutsatta personer 
som skiljer sig från normen kan befinna sig i en särskild 
sårbarhet. Kursen fokuserar på våldsutsatta kvinnors 
lika och olika livssituation och behandlar bland annat 
hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade 
relationer, våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, 
våld mot kvinnor i missbruk och unga hbtungdomars 
utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Två 
kurser har genomförts under året. Examination har 
skett i form av aktivt deltagande i undervisningen och 
individuell hemtentamen.
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ÖVRIGA FRISTÅENDE UNIVERSITETSKURSER

Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell 

kurs för yrkesverksamma, 15 hp

Sedan flera år tillbaka ingår en yrkesövergripande 
nationell utbildning i NCK:s utbud av universitetskurser. 
Under 2013 gavs kursen två gånger på grund av stor 
efterfrågan, men trots detta hade kurserna dubbelt 
så många sökande som det fanns platser. Kursen är 
en så kallad flexibel kurs där närundervisning kombi
neras med distansundervisning under ett halvår med 
kursstart i april och oktober. 

Kursen avser att ge grundläggande och fördjupad kun
skap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor. 
Målgruppen är yrkesverksamma som i sitt arbete kan 
komma att möta våldsutsatta och våldsutövare.  
Majoriteten arbetar till vardags i socialtjänsten, hälso och 
sjukvården eller i ideella organisationer men bland del
tagarna finns även kriminalvårdare, tjänstemän/plan erare, 
poliser, psykologer och lärare. Examination har skett i 
form av gruppuppgifter och individuell hemtentamen.

MEDVERKAN I UNIVERSITETSKURSER

Utredningsmetodik för poliser

För sjätte året har NCK medverkat i utrednings
metodikkurser för poliser. Kurserna är vidareut
bildningar för poliser och har tillkommit på uppdrag av 
Rikspolisstyrelsen med Polishögskolan som kursansvarig. 
NCK, juridiska fakulteten, sociologiska institutionen och 
avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala univer
sitet har gemensamt utformat Utredningsmetodik med 
inriktning på brott mot barn och ungdomar, 15 hp och 
Utredningsmetodik med inriktning på brott i nära relation, 
4,5 hp som genomfördes under höstterminen 2013. 
NCK medverkade med föreläsningar och bedömningar 
av examinationsuppgifter. Under året har NCK även 
medverkat vid kursen Fördjupad utbildning av brott mot 
kvinnor och närstående, 4,5 hp vid Linnéuniversitetet 
i Växjö.

MEDVERKAN I GRUNDUTBILDNINGAR 

VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

NCK har under året medverkat i flera grundutbild
ningar vid olika universitet och högskolor till yrken där 
man möter våldsutsatta kvinnor, deras barn och/eller 
förövarna. 

I sjuksköterske, barnmorske och läkarprogrammen 
vid Uppsala universitet har NCK skapat en modell med 
utbildning om våld mot kvinnor i så kallade strimmor. 
Det innebär att kunskapsområdet återkommer under 
flera block i utbildningen, i form av både föreläsningar 
och examination. 

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Tvådagarskurs

Varje år arrangerar NCK utbildningsdagar för yrkes
verksamma: Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. 
Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet och 
under de två dagarna behandlas mäns våld mot kvinnor 
i nära relation, barn som lever med våld, män som 
utövar våld samt samhällets ansvar. Kursen vänder 
sig främst till personer som arbetar inom hälso och 
sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivillig
organisationer. Årets kurs genomfördes i februari med 
cirka 160 deltagare.

Påbyggnadskurs

I maj gav NCK en fortsättning på utbildningsdag
arna Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar i form 
av en påbyggnadskurs med inriktning mot våldsutsatt
het och särskild sårbarhet. Påbyggnadsutbildningen 
omfattade två dagar och gav en introduktion till våld 
ur ett intersektionellt perspektiv. Under kursdagarna 
behandlades våld i nära relationer där hbtpersoner 
ingår, våld mot kvinnor i missbruk samt våld mot kvin
nor med funktionsnedsättning. Målgruppen för kursen 
var personer som arbetar inom hälso och sjukvården, 
socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer 
och tidigare hade genomgått tvådagarskursen eller en 
universitetskurs hos NCK.

5 200
personer deltog i 
NCK:s utbildnings
aktiviteter under året.
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UTBILDNINGAR PÅ UPPDRAG 
AV MYNDIGHETER OCH 
ORGANISATIONER

En betydande del av utbildningsverksamheten 
har bestått av utbildningsuppdrag från andra 
myndigheter samt föreläsningsuppdrag vid 
konferenser, utbildning ar och seminarier. 
Uppdragen har främst kommit från hälso- och 
sjukvården, rättsväsendet och social tjänsten 
men också från andra organisationer. 

Ungdomsstyrelsen

Under hösten medverkade NCK vid Ungdoms
styrelsens två kurser Unga, maskulinitet och våld 7,5 
hp som gavs i samarbete med Linköpings universitet. 
Kurserna innehöll bland annat grundläggande kunskap 
om ungas utsatthet för våld och användande av våld, 
våldets funktion och teorier om maskulinitet. Fokus låg 
också på förebyggande insatser och här bidrog NCK 
med sin kompetens om att arbeta med utbildning om 
våld som förebyggande insats och med normkritiska 
förhåll ningssätt i våldspreventivt arbete. 

Kriminalvården

NCK har ett kontinuerligt samarbete med Kriminalvården 
med fokus på brottsofferfrågor. För att stötta kvinnor som 
är brottsoffer har Kriminalvården skapat en brottsoffer
slussverksamhet, ett sätt för förövare och brottsoffer att 
genomföra ett säkert möte på anstalt och ha säkrad tele
fonkontakt. I verksamheten ingår utbildning för personal där 
NCK regelbundet medverkar. Detta har i sin tur renderat 
föreläsningsuppdrag vid kriminalvårdsanstalter som har 
klienter som dömts för kvinnofrids och/eller sexualbrott.

Uppdragsutbildning för Polisen

Under våren 2013 genomfördes för första gången 
kursen Människohandel – kurs för Polisen, 4,5 hp. Kursen 
gavs av NCK i samarbete med avdelningen för upp
dragsutbildning vid Uppsala universitet och på uppdrag 
av Riks polisstyrelsen. Avsikten med kursen var att ge 
grund läggande och fördjupad kunskap kring rättstillämp
ningen rörande människohandel och förbättrad förstå
else för brottsoffrens situation, liksom en ökad med
vetenhet om egna attityder kring dessa frågor. Kursen 
hade deltagare från polismyndigheter i hela landet.

Hälso- och sjukvården

Hälso och sjukvården har en nyckelroll när det gäller 
att upptäcka våldsutsatta kvinnor när de söker vård. 
Regeringsuppdraget att vidareutveckla metoder för att 
inkludera frågor om personlig erfarenhet av våld som 
en del i anamnesen inom hälso och sjukvården (skr 
2007/08:39), som redovisades i form av antologin Att 
fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen 
(NCKrapport 2010:4) och ett utbildningsmaterial, har 
resulterat i en växande efterfrågan på utbildning. Under 
2013 har NCK utbildat personal inom landstingen i 
Uppsala, Västmanland, Gävleborg, Sörmland, Dalarna 
och Halland samt medverkat vid Läkardagarna för 
STläkare i allmänmedicin i Uppsala.

FÖRELÄSNINGSUPPDRAG

Efterfrågan på föreläsningsinsatser från andra myndig
heter och organisationer har varit fortsatt stor och 
NCK har strävat efter att i möjligaste mån tillgodose 
önskemålen. Se Bilaga 2.

UTBILDNINGSINVENTERING

Regeringen uppdrog 2011 åt NCK att följa upp och ut
värdera de utbildningsinsatser som har genomförts inom 
ramen för regeringens Handlingsplan för att bekämpa 
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i samkönade relationer (skr 2007/2008:39) och 
Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir 
gifta mot sin vilja (skr 2009/10:229). Uppdraget till NCK 
redovisades till regeringen i april 2013, då rapporten 
överlämnades till Utbildningsdepartementet.

Bedömningen av utbildningsinsatsernas kvalitet och 
innehåll gjordes efter en inventering av material från de 
genomförda utbildningsinsatserna. Framgångsfaktorer 
som utvärderingen kunde identifiera var tydlig formule
ring av mål och inriktning, krav på utvärdering och åter
rapportering samt långsiktighet. Tillräcklig längd för att 
skapa möjlighet till en lärandeprocess är också väsentlig 
för måluppfyllelsen. Chefsförankring och spridning samt 
kontinuitet och samverkan är andra framgångsfaktorer. 

Rapportens slutsatser diskuterades på ett seminarium i 
november 2013. Till seminariet inbjöds representanter 
från Utbildningsdepartementet, Justitiedepartementet, 
Statskontoret, Åklagarmyndigheten, Ungdomsstyrelsen, 
Högskoleverket, Brottsoffermyndigheten, Kriminal
vården, Polisen och Svenska kyrkan.
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UTBILDNINGSMATERIAL

För att utbilda inom kunskapsområdet mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer krävs specialanpassat utbildnings
material. NCK:s utbildningsenhet arbetar kontinuerligt 
med att inventera, sprida, utveckla och skapa nytt 
utbildningsmaterial. 

Utbildningspaket om våld i samkönade relationer

För att öka kunskapen och förbättra stödet till vålds
utsatta hbtpersoner har NCK utvecklat ett utbild
ningspaket om våld i samkönade relationer bestående 
av Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och 
forskningsöversikt (NCKrapport 2009:2), filmen Blott 
du mig älskar och ett tillhörande pedagogiskt material. 
Under 2013 har materialet distribuerats till cirka 100 
aktörer som utbildar inom socialtjänst, landsting, skolor, 
kvinnojourer och myndigheter. För att kunna sprida 
utbildningsmaterialet även utanför Sverige har utbild
ningsmaterialet under 2013 översatts till engelska och 
filmen har fått engelsk text.

Läroboken Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar

NCK:s lärobok Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar 
som utges av Studentlitteratur används förutom 
i NCK:s egna utbildningar i flera andra kurser vid 
universitet och högskolor samt inom myndigheter och 
organisationer. Boken gavs ut första gången 2005 och 
reviderades 2008. Ny kunskap och ny lagstiftning har 
återigen gjort en revidering nödvändig, och den nya 
upplagan kommer att ges ut inför höstterminen 2014. 

Under året genomförde  
NCK ett hundratal  
utbildnings aktiviteter.
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Genom att göra ny kunskap och information om 
ämnes området mäns våld mot kvinnor tillgänglig 
för såväl allmänhet som yrkesverksamma som 
möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete utgör 
NCK en länk mellan forskning och praktik. 
Enheten för kunskapssammanställning och analys 
av forskningsbehov har till uppgift att med ett 
tvärvetenskapligt perspektiv överblicka och ana-
lysera forskning och erfarenhetsbaserad kunskap 
inom området. Detta görs genom utrednings-
arbeten, webbpubli cering och projekt för att 
belysa olika ämnesområden, ofta i samarbete 
med övriga enheter, referensgrupper och externa 
experter inom NCK:s verksamhets områden. 
Enhetens medarbetare medverkar även i 
centrum ets utbildnings- och föreläsningsuppdrag. 

NCK:S KUNSKAPSBANK

NCK:s kunskapsbank är centrumets mest effektiva 
kanal för att nå ut med ny forskning och nya rapporter 
och under 2013 har speciellt fokus lagts på att nå ut till 
fler användare. En stor del av arbetet har ägnats åt den 
fortsatta utvecklingen av och det löpande arbetet med 
NCK:s kunskapsbank. Kunskapsbanken har utökats med 
nya publikationer och forskare. 

NCK:s kunskapsbank samverkar med och publicerar 
material från 15 nationella myndigheter, organisationen 
Sveriges Kommuner och Landsting samt länsstyrelserna. 
Från 2013 är samtliga länsstyrelser representerade.

Kunskapsbankens redaktör håller genom kontinuerlig 
omvärlds   beva k  ning webbplatsen uppdaterad med 
nyheter och nya publikationer. Antalet forskarpresenta
tioner har under 2013 ökat till 123 stycken. De mest 
besökta sidorna är de ämnesguider som handlar om våld 
i nära relationer samt om barn som upplever våld. Under 
2013 öppnades cirka 70 000 publikationer i fulltext, vilket 
mot svarar omkring 200 öppnade publikationer om dagen. 

Under året har särskilda satsningar gjorts för göra 
NCK:s kunskapsbank mer känd och använd av yrkes
verksamma, framför allt i kommunerna. Bland annat har 
representanter från NCK presenterat webbplatsen i 
samband med utbildningssatsningar vid länsstyrelser. 

RAPPORT 

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 

I juni 2013 presenterade NCK rapporten Våld mot 
kvinnor med funktionsnedsättning (NCKrapport 2013:1). 
Syftet är att bidra till fördjupad kunskap genom att 
belysa forskningen inom detta område och samtidigt 
bidra till att förbättra bemötandet av kvinnor med 
funktionsnedsättning som utsatts för våld. Rapporten 
beskriver det aktuella kunskapsläget avse ende våldets 
omfång och vilka uttryck våldet kan ta i relation till 
kvinnans funktionsnedsättning och livssituation. I två 
fördjupningskapitel, som skrivits av externa forskare 
inom området, belyses bemötandet av våldsutsatta 
kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning respek 
tive kvinnor med psykisk funktionsnedsättning på grund 
av psykossjukdom. Under arbetet med rapporten 
anordnade NCK rundabordssamtal med represent
anter från Socialstyrelsen, Handisam, Föreningen för 
Unga och Vuxna med Utvecklingsstörning (FUB), 
patient föreningen Attention för personer med psykisk 
funktions nedsättning, Bräcke Diakoni, Sveriges Kvinno
lobby samt forskare inom området. 

Rapporten presenterades vid ett seminarium på 
NCK i juni 2013. Representanter för myndigheter, 
forskare och yrkesverksamma inom området bjöds 
in. Rap porten har under 2013 även presenterats 
vid bland annat Stockholm Criminology Symposium, 
under Almedals veckan i Visby, på konferensen ”Arbetet 
mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder” samt 
vid utbildningstillfällen och studiebesök på NCK. 

Enheten för 
kunskapssammanställning och 
analys av forskningsbehov
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Rapporten om våld 
mot kvinnor med 
funktionsnedsättning 
är den senaste i serien 
NCK-rapport.
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I NCK:s uppdrag ingår att bedriva forsk-
ning och metodutveckling med anknytning 
till den kliniska verksamheten. Forskningen 
vid NCK bedrivs i samarbete med institu-
tionen för kvinnors och barns hälsa vid 
Uppsala universitet.

FORSKNINGSPROJEKT

År 2011 inleddes arbetet med ett nytt forsknings
program. Studien Kvinnors och mäns utsatthet för våld i 
ett livs- och befolkningsperspektiv – en nationell studie har 
genomförts i samarbete med Institutionen för socialt 
arbete vid Umeå universitet och för datain samlingen 
har Statistiska centralbyrån anlitats. Under våren 2012 
skickades enkäter ut till 10 000 kvinnor och 10 000 
män, folkbokförda i Sverige och i åldrarna 18–74 år. 
Svarsfrekvensen blev 52 procent. I enkäten efter
frågades utsatthet för sexuellt, fysiskt och psykiskt våld 
under livet samt hälsotillstånd och livssituation. Syftet 
med studien är att belysa både utbredningen av våldet 
och eventuella kopplingar till fysisk eller psykisk ohälsa. 
Under 2013 har bearbetning av data och statistiska ana
lyser utförts och en grundläggande rapport samman
ställts. Studiens upplägg och resultat har granskats av 
experter. Bas rapporten Våld och hälsa – en befolknings-
undersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt 
kopplingen till hälsa beräknas vara färdig för publicering 
under våren 2014. Materialet ger rika möjligheter för 
ingående forskning och kommer att användas för forsk
ning med en rad olika frågeställningar. Flera doktorander 
kommer att kunna knytas till projektet.

I ett doktorandarbete på institutionen för kvinnors och 
barns hälsa vid Uppsala universitet studeras våld mot 
kvinnor med särskild inriktning mot sexuella övergrepp. 

Handledning av doktorander och studenter har fortsatt 
under 2013.

NCK:S VETENSKAPLIGA RÅD

NCK har ett vetenskapligt råd som bistår centrumet 
med stöd i forsknings och metodutvecklingsfrågor.  
Rådet består av disputerade forskare med lång 
vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden som 
har betydelse för NCK:s verksamhet: medicin, juridik, 
krimino logi samt psykologi.

METODUTVECKLING

Nordiskt projekt om hot- och riskbedömning

NCK medverkar i Nordiska ministerrådets projekt Risk-
bedömning för parrelationsvåld i Norden för att utveckla 
en rapport om instrument för hot och riskbedömning. 
I projektet medverkar representanter från Sverige, 
Finland, Norge, Danmark och Island. 

Projektet God mottagning

Under 2013 fortsatte projektet för att strukturera och 
utvärdera omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor på 
kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Syftet 
är att utveckla och evidensbasera arbetet, och att skapa en 
modell som i förlängningen ska kunna användas av andra 
liknande verksamheter och på så vis bidra till utvecklingen 
på ett nationellt plan. Manualer, arbetsbeskrivningar och 
rutiner har samlats i ett vårdkoncept för våldsutsatta 
kvinnor som söker akut vid enheten. Detta ska under 
kommande verksamhetsår följas upp.

Dokumentation i elektronisk patientjournal

Efter utbildnings och informationsinsatser från NCK 
har först kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset och 
därefter flera andra enheter infört dokumentation av 
frågor om våldsutsatthet i den elektroniska patient
journalen. I en så kallad sökordsmall för våldsutsatt
het kan även besluts underlag som vårdprogram 
och blanket ter läggas in. Vid årsskiftet 2013/2014 
användes mallen av närmare fyrtio enheter i Lands
tinget i Uppsala län. Utdata från dokumenta tionen följs 
noggrant upp för att följa hur många patienter som 
tillfrågats. Arbetet har följts med stort intresse från 
flera landsting.

Forskning och metodutveckling
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Omhändertagande av sexualbrottsoffer

Sedan många år driver NCK ett kvalitetsutvecklingsprojekt 
i samarbete med Polismyndigheten i Uppsala län och 
Åklagarkammaren i Uppsala för att förbättra omhänder
tagandet av sexualbrottsoffer i såväl sjukvården som 
rättsväsendet. Under 2013 utarbetade respektive myndig
het en åtgärdsplan utifrån de resultat som framkommit i 
projektet, och dessa ska genomföras under 2014. 

Kvinnofridslinjen

NCK arbetar även med metodutveckling inom ramen 
för det pågående regeringsuppdraget att utveckla 
den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 
(U2011/3939/JÄM). Detta arbete beskrivs närmare på 
sidan 26. 

Arbetet med den 
nationella prevalens-
studien presenterades på 
Forskartorget på Bok & 
Bibliotek 2013.



deltagarna på 
myndighets  konferensen 
bidrog med sina tankar 
om våld vid NCK:s  
bokbord.
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Informationsenheten ska öka kännedomen 
om NCK:s verksamhet och bidra till att 
centrumets kunskap och resurser sprids 
och kan bli till konkret hjälp för våldsutsatta 
kvinnor och deras barn. 

De främsta målgrupperna för kommunikationsarbetet 
är yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor i 
sitt arbete, studenter, beslutsfattare, journalister och – i 
synnerhet när det gäller stödtelefonen Kvinnofridslinjen 
– våldsutsatta kvinnor och deras närstående.

Enheten ansvarar för omvärldsbevakning i olika medier, 
och följer även utvecklingen av nya mediekanaler 
och sociala medier för att utreda hur dessa bäst kan 
användas i NCK:s interna och externa kommunikation.

Informationsenheten samverkar med samtliga enheter 
på NCK både i det löpande arbetet och i samband 
med regeringsuppdrag och andra projekt. Under 2013 
präglades informationsenhetens arbete i hög grad av 
arbetet med den nationella befolkningsundersökningen 
om våldsutsatthet och hälsa samt av Nationell 
myndighetssamverkan för kvinnofrids gemensamma 
konferens i november.

Att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen och att 
utveckla webbplatsen www.kvinnofridslinjen.se är 
ett arbete som måste pågå kontinuerligt, vilket även 
be tonas i regeringsuppdraget för kvalitetssäkring, 
metodut veckling och informationssatsningar för 
Kvinno fridslinjen som löper under perioden 2011–
2014. Regerings uppdraget har gjort det möjligt att 
intensifiera arbetet, med särskilda satsningar för att öka 
tillgängligheten för kvinnor som inte talar svenska eller 
som har vissa typer av funktionsnedsättningar.

En viktig kanal för att sprida kunskap och information 
är NCK:s kunskapsbank, som utvecklats och drivs 
i nära samarbete mellan informationsenheten och 
enheten för kunskapssammanställning och analys av 
forskningsbehov. 

WEBBPLATSER OCH 
SOCIALA MEDIER

NCK:s tre webbplatser har en tydlig uppdelning efter 
olika målgrupper, och ska fortsätta att utvecklas enligt 
sina profiler. Samtidigt ska det vara tydligt att samtliga 
webbplatser har NCK som avsändare och att de 
kompletterar varandra. 

NCK har ökat sin närvaro i sociala medier under 2013. 
Centrumet är fortsatt aktivt på mikrobloggen Twitter 
och använder det i första hand som en kanal för att 
sprida NCK:s pressmeddelanden och nyhetsbrev, 
tipsa om rapporter och seminarier samt sprida 
numret till Kvinnofridslinjen. Vid NCK:s arrangemang 
i Almedalen lanserades en så kallad ”hashtag” på Twitter, 
#närtarvåldetslut, som samlade såväl synpunkter från 
seminariet som från andra som ville kommentera 
frågan. Även vid den nationella konferensen i november 
användes en hashtag för att samla upp tweets som rörde 
konferensen. 

Sedan tidigare har Kvinnofridslinjen en sida på det 
sociala nätverket Facebook som över 1 000 personer 
”gillar”. Syftet är även här att sprida numret till Kvinno
fridslinjen.

nck.uu.se

NCK:s webbplats vänder sig framför allt till 
yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor i 
sitt yrke, men också till studenter, politiker, journalister 
och andra som är intresserade av frågorna. NCK:s 
kunskapsbank är en viktig del av webbplatsen och har 
en egen startsida. 

Antalet besök på webbplatsen har under 2013 ökat 
med 46 procent till drygt 141 400 besök. Andelen nya 
besökare var 66 procent. Den fortsatta utvecklingen 
och marknadsföringen av NCK:s kunskapsbank har 
bidragit kraftigt till ökningen. En annan bidragande 
faktor till ökningen under 2013 var att all information 
om Nationell myndighetssamverkans nationella 
konferens presenterades på webbplatsen. 

Information
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Flest sidvisningar under året hade förutom startsidorna 
de ämnesguider i kunskapsbanken som handlar om 
rättsprocessen och våld i nära relationer.

Under 2013 har sidorna med information för jour
nalister uppdaterats och utökats med mer press
material och bilder. 

kvinnofridslinjen.se

Kvinnofridslinjens webbplats är ett viktigt komplement 
till den nationella stödtelefonen. Den vänder sig i första 
hand till våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga, men 
också till dem som arbetar med frågorna. Totalt hade 
webbplatsen mer än 216 500 besök under 2013 med 
besökstoppar i början och slutet av året.

Arbetet för att förbättra tillgängligheten för personer 
som har vissa typer av funktionsnedsättning eller har 
svårt att läsa svensk text har fortsatt under året inom 
ramen för regeringsuppdraget för Kvinnofridslinjen. En 
film på teckenspråk har publicerats. Längre texter om 
Kvinnofridslinjen finns på sex språk och under 2013 
tillkom kortfattad information på albanska. Kortare 
information finns på sammanlagt 26 språk. 

En ny avdelning med vanliga frågor och svar om 
Kvinno fridslinjens verksamhet har publicerats. 

akademiska.se

Kvinnofridsenhetens sidor på Akademiska sjukhusets 
webbplats har en tydligt lokal profil med information 
till patienter och yrkesverksamma om NCK:s 
kliniska verksamhet. Syftet är att den våldsutsatta 
kvinnan ska känna sig trygg inför besöket på 
kvinnofridsmottagningen och att personal på sjukhuset 
snabbt ska kunna kontakta kvinnofridsenheten för stöd 
och råd. Under 2013 har webbplatsens information till 
yrkesverksamma utökas. Informationen på webbplatsen 
har också översatts till finska, eftersom kommunerna 
i Uppsala län enligt Lag (2009:724) om nationella 
minoritetsspråk ingår i förvaltningsområdet för finska.
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MEDIEKONTAKTER

Nyhetsmedier och fackpress är viktiga kanaler för att 
sprida kunskap och information om våld mot kvinnor 
och om NCK:s verksamhet. Att ge journalister god 
service och kvalificerad hjälp att få relevant underlag 
till inslag och artiklar är därför en prioriterad uppgift 
för informationsenheten. Under 2013 fortsatte 
satsningen på att öka kännedomen bland journalister 
om NCK som en kunskapsresurs rörande våld mot 
kvinnor. Tyngdpunkten lades på NCK:s kunskapsbank 
och på möjligheten att hänvisa till Kvinnofridslinjen i 
samband med artiklar och nyhetsinslag om våld.

Under 2013 nämndes NCK och/eller Kvinnofridslinjen 
i de flesta nationella nyhetsmedierna, som Sveriges 
Radio, Sveriges Television, TV4, Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen samt i 
lokala medier runt om i landet. Totalt publicerades över 
120 artiklar eller inslag där verksamheten nämndes 
eller där någon företrädare för NCK medverkade 
som expert. Numret till den nationella stödtele
fonen Kvinno fridslinjen publicerades i samband med 
rapportering om våld eller övergrepp mot kvinnor, och 
före och under julhelgerna publicerades numret på 
redaktionell plats i ett flertal tidningar. 

Nyhetsmedier

Centrumet syntes både på nyhetsplats och på 
debattsidor under 2013. Flera debattörer och 
ledarskribenter hänvisade till NCK och Kvinnofridslinjen 
i sina artiklar, och företrädare för NCK har skrivit två 
debattartiklar under året. På internationella kvinnodagen 
8 mars publicerades en debattartikel i Upsala 
Nya Tidning med rubriken ”Ta ansvar för det sexuella 
våldet”. I samband med att NCK:s rapport om våld mot 
kvinnor med funktionsnedsättning presenterades i juni 
publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel med 
rubriken ”Samhällets stöd till vålds utsatta kvinnor måste 
vara tillgängligt för alla”.

I november fick NCK mycket uppmärksamhet i 
samband med den nationella konferensen ”Arbetet 
mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder” i 
Stockholm. Under konferensen presenterades de 
första del resultaten från NCK:s kommande nationella 
prevalensstudie, något som gav stort genomslag i 
både riks och lokalmedier. SVT Kunskapskanalen 
filmade flera seminarier från konferensen för sändning i 
januari 2014.
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Övriga medier

Under året förekom texter om NCK i ett flertal artiklar 
i fackpress, bland annat i Jordemodern, Vårdfokus, 
Skolledaren och Kollega. Centrumets arbete 
uppmärksammades även i flera utländska medier, bland 
annat i Sydafrika, Ryssland och Kina.

MARKNADSFÖRING

En nationell stödtelefon som Kvinnofridslinjen måste 
vara välkänd, framför allt bland de kvinnor som är i 
akut behov av hjälpen, men även på myndigheter och 
bland allmänheten. Därför är marknadsföringen av 
stödtelefonen helt avgörande för att den ska komma 
till nytta. Såväl besöksstatistiken på Kvinnofridslinjens 
webbplats som de kännedomsmätningar som gjorts 
visar att det är viktigt med ett kontinuerligt och 
långsiktigt arbete för att nå ut. 

Som en del av regeringsuppdraget att utveckla Kvinno
fridslinjen har marknadsföringen intensifierats under 
perioden 2011–2014. Särskilda insatser har gjorts för 
att öka kännedomen i de geografiska områden och 
grupper där kännedomen enligt den mätning som 
gjordes i början av uppdraget var lägst. Inom ramen 
för regeringsuppdraget fortsätter även arbetet för att 
öka kännedomen bland kvinnor som inte har svenska 
som modersmål, samt delprojektet för att i ökad 
utsträckning nå ut med information till kvinnor med 
vissa typer funktionsnedsättning. 

NCK:s kunskapsbank ger unika möjligheter att på ett 
effektivt sätt sprida kunskap till yrkesverksamma som 
möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete, och underlätta 
för dem att ge adekvat och professionellt stöd. Det är 
därför angeläget att göra NCK:s kunskapsbank mer känd 
och använd, och under 2013 genomfördes en satsning 
på marknadsföring via internet för att nå nya användare. 

EGEN UTGIVNING

Informationsavdelningen ansvarar för produktionen av 
allt tryckt material med NCK som avsändare. 

I serien NCKrapport publicerades rapporten Våld 
mot kvinnor med funktionsnedsättning (NCKrapport 
2013:1). Dessutom publicerades skriften Redovisning 
av regeringsuppdraget Utvärdering av utbildningar 
(U2011/5671/JÄM).

Nyhetsbrevet som distribueras via epost kom liksom 
tidigare år ut tre gånger per termin under 2013.

Informationsmaterial

Efterfrågan på informationsmaterial om NCK och 
Kvinno fridslinjen har fortsatt att öka. Informations
korten om Kvinnofridslinjen i visitkortsformat finns 
nu på sammanlagt 26 språk, inklusive de nationella 
minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani 
chib och samiska. Korten har också tryckts i en version 
med punktskrift.

”Nyckelperson”

”Jag tycker om 
tanken om att 

vara årets man.”
Zlatan Ibrahimovic tackar ja till 

utmärkelse från franska utgåvan 
av tidskriften GQ, trots att han 

inte känner sig bekväm med att 
gå på gala och hålla tal. GQ kallar 

honom ”en nyckelperson 
i Frankrike”.

qVälkommen!qq

JAG SPISAR 
SABBATH 
HEMMA

I helgen spelar Black Sab-
bath i Stockholm, och jag 
ska inte gå. I stället tänker 
jag läsa Wkd:s reportage 

och spisa deras första skivor 
i en trygg hemmiljö. Då slip-

per jag oroas över om de 
odödliga låtarna förvaltas 
illa eller bra av sina beda-

gade skapare. Kanske är jag 
gubbigare än Ozzy när jag 

tycker att det var bättre förr? 
MAJA SCHIÖLER, REDIGERARE

1
NYHETER

Skogsägande

Enskilda skogsägare, cirka 
328 000, äger hälften av all 
skog i Sverige. Bara drygt 
var tionde tänker bjuda ut 
sin skogsfastighet på den 
öppna marknaden. Nästan 
all skogsmark förs i stället 
vidare inom släkten. TT
KÄLLA: SKOGSBAROMETERN

39.625mm
1 |16 2 |12

40%
PRIVATA 

SKOGSÄGARE 
ÄR ÖVER 65 ÅR

60%

Ökad sekretess. Förslag 
röstades igenom i går
Riksdagen beslutade i går att 
införa en ny sekretessbe-
stämmelse i offentlighets- 
och sekretesslagstiftningen. 
Som Metro kunde berätta 
i går ska den garantera att 
myndigheter kan sekretess-
belägga handlingar från EU 
och andra länder, som Sveri-
ge fått inom ramen för inter-
nationella samarbetsavtal. 
Till exempel avtal om frihan-
del eller brottsbekämpning. 

Konstitutionsutskottets 
ordförande Peter Eriksson 
(MP) varnade i riksdagsde-
batten för slentrianmässig 

hemligstämpling av doku-
ment.

–  Detta är ett rejält yx-
hugg för att minska offent-
lighetsprincipens räckvidd, 
sa Eriksson och kallade lag-
förslaget för en ”kapitula-
tion” i Sveriges kamp för 
ökad öppenhet. TT

Metro i går.

Övergrepp. Var 
åttonde kvinna har 
blivit tvingad till 
samlag eller utsatts 
för försök till samlag 
– innan de fyllt 18 år. 
— Det är sorgligt, 
säger Gun Heimer, 
professor och 
föreståndare för 
Nationellt centrum 
för kvinnofrid.

I en ny studie av Nationellt 
centrum för kvinnofrid 
(NCK) har kvinnor och 
män blivit tillfrågade om 
sina erfarenheter av våld. 

Delar av resultatet pre-
senterades på torsdagen 
under en konferens i 
Stockholm och studien 
presenteras i sin helhet i 
februari nästa år.

Resultatet visar att 13 
procent av kvinnorna och 
4 procent av männen mot 
sin vilja har tvingats till el-
ler utsatts för försök till 
samlag innan de fyllt 18 år.

–  Det är ett frekvent och 
utbrett sexuellt våld, säger 
Gun Heimer, professor och 
föreståndare för NCK, till 
Metro.

Var fjärde kvinna och 
var tionde man som tillfrå-
gades i studien har utsatts 
för ofrivillig sexuell berö-
ring, tvingats ta på någon 

på ett sexuellt sätt eller 
tvingats posera naken in-
nan de fyllt 18 år. 
Vad tänker du om de här 
siffrorna?

–  Jag är förvånad över 
att vi i Sverige, som är ett 
jämställt land, fortfarande 
har det sexualiserade vål-
det bland så många unga 
personer. Det tycker jag är 
sorgligt, säger Gun Hei-
mer.

Hon menar att det är 
viktigt att visa resultatet 
av studien för politiker 
och beslutsfattare.

–  Vi måste hitta de här 
utsatta människorna, både 
kvinnorna och männen. 
Men vi måste framför allt 
visa att vi har barn som far 
illa och att det kan betyda 
något resten av livet. Vi 
måste jobba preventivt 
och fundera över hur vi 
ska uppmärksamma utsat-
ta barn, säger Gun Heimer.
EMMELIE WALLROTH

Expert: Sexuella 
våldet är utbrett

Jeanette Eriksson, 52, har skrivit boken ”När jag blir stor”, där hon berättar om hur hennes morfar förgrep sig på 
henne under hela hennes barndom. FOTO: JOSÉ FIGUEROA

Så gick studien till

• 98 frågor plus underfrågor 
skickades ut till sammanlagt 
10 000 kvinnor och 10 000 
män i åldrarna 18–74 år, 
samtliga har valts ut slump-
mässigt.

• Svarsfrekvensen är 52 pro-
cent.

• Datainsamlingen i under-
sökningen har gjorts i samar-
bete med Statistiska centralby-
rån. 

KÄLLA:  NATIONELLT CENTRUM FÖR KVIN-
NOFRID (NCK)

Jeanette, 52, kräver förändring
Många som utsatts för sexu-
ellt våld uppger att de kän-
ner symtom som indikerar 
på posttraumatiskt stressyn-
drom och fysisk ohälsa. 

–  Jag är inte förvånad, sä-
ger Jeanette Eriksson, 52, 
som våldtogs av sin morfar 
tills hon var 15 år gammal.

Ett syfte med NCK:s stu-
die var att ta reda på hur det 
sexuella våldet i barndomen 
påverkar hälsan i vuxen ål-
der. Omkring 26 procent av 
kvinnorna och runt 16 pro-
cent av männen uppger att 
de som vuxna känner sym-
tom som indikerar på post-

traumatiskt stressyndrom.
–  Det är dags att politi-

kerna ändrar på saker nu. 
Det ser likadant ut nu som 
det gjorde när jag var liten.

–  Hade jag fått hjälp som 
barn hade symtomen inte 
kvarstått, säger Jeanette    
Eriksson. EMMELIE WALLROTH

Gun Heimer, professor och före-
ståndare för Nationellt centrum 
för kvinnofrid. FOTO: TT
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Prisade för sin journalistik
I går kväll delades Stora Journalistpriset ut på Operan i Stockholm. Prista-
garna blev Roger Turesson och Josefi n Hökerberg, DN (Årets Berättare), 
sportjournalisten Lasse Granqvist (Lukas Bonniers Journalistpris), Joachim 
Dyfvermark, Uppdrag Granskning (Årets avslöjande) och Lisa Irenius på 
Upsala Nya Tidning (Årets förnyare). TT FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT
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Sammandrabbningar i Kiev. Foto: genya Savilov/aFP

Världen 

I korthet.

FN-rapport. 

”Många länder tar inte 
kvinnovåld på allvar”

Männen föreslås få psykologisk hjälp

Michael Winiarski
michael.winiarski@dn.se

○○Rashida Manjoo är FN:s särskilda 
rapportör om våld mot kvinnor. 
Hon har besökt Stockholm i sam-
band med en stor konferens på te-
mat ”kvinnofrid” som hölls inför 
FN:s internationella dag mot kvin-
novåld som infaller i dag, måndag.

–○Det är regeringar och stater som 
har det yttersta ansvaret för att fö-
rebygga våld mot kvinnor. Men den 
stora utmaningen är att komma till-
rätta med patriarkatet, det vill säga 
kvinnors underordning i samhället.

Till vardags är Rashida Manjoo 
professor i offentlig rätt vid uni-
versitetet i Kapstaden, Sydafrika. 
Men två gånger om året lämnar 
hon rapporter om hur det står till 
med våldet mot kvinnor, främst 
hur världens länder uppfyller sina 
förpliktelser mot internationella 

konventioner om mänskliga rät-
tigheter. Hennes ena rapport går 
till FN-högkvarteret i New York och 
den andra till FN:s människorätts-
råd i Genève. 

–○Kvinnovåldet ska betraktas som 
en fråga om medborgerliga rättighe-
ter. Då kan man börja komma tillrät-
ta med vad jag ser som grundproble-
met; att kvinnor är mäns egendom. 
Tyvärr visar statistiken på att stater-
nas åtgärder inte är tillräckligt ef-
fektiva. Staterna tar helt enkelt inte 
kvinnovåldet på riktigt allvar.

Under regelbundna  besök i olika 
länder ser hon våld mot kvinnor 
överallt. Det finns i den så kall-
lade privata sfären (i hemmen), 
oftast från livspartnerns sida, där 
även våld mot barn är vanligt. Det 
finns på arbetsplatser och i de 
statliga institutionerna, som sko-
lor och fängelser. Och i det trans-
nationella sammanhanget, där  

För att stoppa våldtäkterna i 
krigets Kongo måste omfattande 
insatser riktas mot männen. Det 
är en av slutsatserna i en färsk 
studie om sexuellt våld och 
könsrelationer i Kongo.

○○Studien, som finansierats av Sida, 
bygger på intervjuer med 1○500 per-
soner i och kring staden Goma vid 
Kivusjöns strand i östra Demokra-
tiska Republiken Kongo. Området 
har präglats av konflikter sedan 
mitten av 1990-talet och totalt an-
tas minst fem miljoner människor 
ha förlorat livet.

Under senare år har fokus riktats 
mot de många våldtäkterna mot 
kvinnor. Kritiker har menat att me-
dias och de internationella organi-
sationernas uppmärksammande 
av våldtäkterna har varit alltför en-
sidigt. Det är mot denna bakgrund 
man ska se studien som nu riktar 
sökljuset mot männen.

Enkätsvaren visar hur  de väpnade 
konflikterna och den ekonomiskt 
miserabla situationen skapat en sar-
gad självbild hos männen i området.

Tre av fyra män uppger att de 
skäms för att de inte kan försörja 
sina familjer och fyra av fem män är 
deprimerade och känner stress av 
att inte ha några arbeten.

–○[att inte ha ett arbete] är som 
att förlora sin manlighet, säger en 
av deltagarna i studien.

Såväl män som kvinnor har i stor 
omfattning exponerats för våld un-
der uppväxten, vilket är en del av 

Stora protester i Ukraina
Ukraina. Centrala Kiev fylldes i går av demon-
stranter med vajande blågula, ukrainska flaggor. 
Protesten var med råge den största sedan den 
orangea revolutionen 2004 och arrangörerna på-
stod att 100○000 personer deltog. Enligt polisen 
handlade det snarare om drygt 20○000 personer.

Demonstranterna kräver att Ukraina ska skriva 
på ett avtal med EU i veckan. Regeringen lade 
ner de planerna före helgen och sade att man i 
stället satsar på en närmare relation till Ryssland.

Några hundra demonstranter drog vidare till 
en regeringsbyggnad och försökte storma den. 
Polisen använde tårgas, batonger och chockgra-
nater men gjorde inga gripanden och försökte 
inte heller bryta upp protesten.  TT-AP-Interfax

I korthet.

trafficking är ett gigantiskt problem.
På DN:s fråga om var i världen 

våldet mot kvinnor är värst svarar 
hon diplomatiskt att hon inte vill 
utpeka enskilda länder, kulturer 
och religioner. Hon påpekar att 
saudiska kvinnor – även om de är 
diskriminerade på många områden 
– tycks löpa mindre risk att miss-
handlas än i USA. 

–○Var jag än reser i världen råder 
ojämlikhet, i arbete, inkomst och 
utbildning. Det finns alltså struk-
turella skäl som inte går att bortse 
ifrån. Men visst är det så att våldet 
ofta sker i namn av religion och kul-
tur. 

Att inget görs  åt det ser Rashida 
Manjoo som ett politiskt problem. 
Hon tar exemplet könsstympning 
av kvinnor: Om man ser det som 
en fråga om barnens rättigheter 
– på samma sätt som skydd från 
våld mot kvinnor är en fråga om 
mänskliga rättigheter – blir det mer 
självklart att man tar itu med pro-
blemet.

–○Men det finns ljusglimtar, fler 
än 100 länder har nu grundlagar 
som förbjuder diskriminering grun-
dad på kön. Och i allt fler stater stif-
tas specifika lagar mot kvinnovåld. 

Nairobi
Erik Esbjörnsson 
DN:s korrespondent

förklaringen till det våldsamma be-
teendet hos männen.

Maria Eriksson Baaz, forskare vid 
Nordiska Afrikainstitutet, varnar för 
att dra alltför säkra slutsatser från 
den här typen av kvantitativa studier 
som hon menar är trubbiga instru-
ment för förståelse, men välkomnar 
att männens situation lyfts fram.

–○Våld i hemmet är delvis kopp-
lat till en rådande uppfattning om 
mannen som försörjare. De känner 
en frustration över sin situation och 
försöker på olika sätt återupprätta 
sin makt, säger hon.

För att våldet  ska upphöra krävs 
att såväl kvinnor som män får hjälp 
att bearbeta våldsamma upplevelser 
under barndomen, menar rapport-
författarna, som också rekommen-
derar att psykologiska resurser riktas 
mot vuxna män för att de ska få hjälp 
att hantera sin sargade självbild.
erikesbjornsson@gmail.com

Var jag än  
reser i värl-
den råder 
ojämlikhet,  
i arbete,  
inkomst och 
utbildning.
Rashida Manjoo, Fn:s 
särskilda rapportör för 
våld mot kvinnor.
 Foto: anna-Lena Wejderman

Våld mot kvinnor finns överallt men statisti-
ken över åtgärder är dyster. I dag är det FN:s 
internationella dag mot kvinnovåld, och  
rapporter visar tydligt att många stater inte 
tar problemet på allvar.

De känner 
en frustra-
tion över 
sin situation 
och försöker 
på olika sätt 
återupprätta 
sin makt.
Maria Eriksson Baaz, 
forskare vid nordiska 
afrikainstitutet.

Afghanistans president vägrar skriva på avtal

Ny egyptisk lag kritiseras
Egypten. Egyptens interimspresident Adli Man-
sur skrev i går under en ny lag som kritiseras för 
att kraftigt beskära demonstrationsrätten. En-
ligt statlig tv kommer bland annat den som vill 
anordna en demonstration att tvingas anmäla 
detta i förväg hos myndigheterna.

Medborgarrättsorganisationer skriver i ett ut-
talande att lagen syftar till att ”kriminalisera alla 
former av fredliga sammankomster”.  TT-Reuters

USA. Afghanistans president 
Hamid Karzai vägrade under sön-
dagen att skriva under det säker-
hetsavtal som Afghanistan och USA 
har förhandlat om, och som det 
nationella rådslaget har diskuterat 
i Kabul under de senaste dagarna.  

Den så kallade loya jirgans många 
deltagare uppmanade Karzai 
att underteckna det bilaterala 
avtalet, men han vill vänta till efter 
valet i april 2014 och kräver USA:s 
garantier för att det går fredligt till. 
Utspelet tolkas som en förhand-

lingsmanöver i sista 
stund och USA hotar 
med att helt lämna 
Afghanistan om ett 
avtal inte är färdigt 
före årsskiftet.  
Sanna Torén Björling

Hamid  
Karzai 
 Foto: reuters

Nej till styrda löner
Tyskland. Schweizarna sade nej till idén om 
att via lagstiftning begränsa löneskillnaderna. 
Löneskillnaderna mellan den som tjänar mest 
och den som tjänar minst i ett företag skulle 
enligt ja-sidan inte få vara större än ett till tolv. 
I söndagens folkomröstning fick nej-sidan 65 
procent av rösterna. Valdeltagandet var förhål-
landevis högt – 53 procent.  Jan Lewenhagen

Tiotusentals barn dödade
London. I inbördeskriget i Syrien har 11 420 
barn dödats. Av dem har 746 avrättats summa-
riskt, 389 har dödats av krypskyttar och 128 har 
dödats av kemiska vapen, enligt en rapport från 
brittiska tankesmedjan Oxford Research Group.

De har räknat dödade barn från stridernas 
början i mars 2011 till och med augusti i år – alltså 
har nu ännu fler barn fallit offer för våldet.  TT-AFP

Kraftiga oväder i Thailand
Thailand.  Hårda vindar, höga vågor, kraft-
fulla regn och översvämningar har gjort att 
27 distrikt i södra Thailand har förklarats vara 
katastrofområden av myndigheterna de senaste 
dygnen. Värst drabbat är ett område söder om 
turistorten Phuket. Omkring 140○000 invånare 
uppges ha påverkats.  TT-AFP

TRANSPORTBILAR
KOMFORT, LASTFÖRMÅGA, KRAFT OCH DESIGN.

SVENSKA BIL

Välj den bil 
som passar dig!

SEGELTORP Smista allé 36. 08-505 691 00. 
AKALLA Esbogatan 8. 08-505 692 00.
Må-fre 9-18.  Lö-sö 11-16.  www.svenskabil.se
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NATIONELL 
MYNDIGHETSKONFERENS

Den 21–22 november 2013 anordnade Nationell 
myndighetssamverkan för kvinnofrid den nationella 
konferensen ”Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter 
och metoder” i Stockholm. NCK är sammankallande i 
samverkansgruppen och hade en samordnande roll för 
hela konferensen. 

Konferensen lockade 420 deltagare från hela landet 
och många olika yrkeskategorier var representerade. 
Konferensen var uppdelad i tre teman med föreläsningar 
och seminarier. En av huvudtalarna var FN:s särskilda 
rapportör kring våld mot kvinnor. NCK bidrog med 
fyra seminarier under konferensen varav två i plenum. 

Många av centrumets medarbetare engagerades i 
arbetet inför och under konferensen. Informations
enheten arbetade med såväl praktiska som strategiska 
frågor inför konferensen, samt med uppbyggnad av 
webbplats, grafisk design och kommunikationsplanering.

MÄSSOR, SEMINARIER 
OCH KONGRESSER

Genom att medverka vid mässor och specialist
kongresser med föreläsningar och seminarier, ibland 
i kombination med andra informationsinsatser som 
bokbord eller montrar, kan NCK på ett effektivt 
sätt nå speciella målgrupper och knyta värde fulla 
kontakter. Under 2013 medverkade NCK bland 
annat vid UN Womens arrangemang på Fryshuset 
i Stockholm på inter nationella kvinnodagen, vid en 
nordisk konferens för primärvård och akutsjukvård 
på Sophiahemmet i Stockholm samt vid Stockholm 
Criminology Symposium. 

Under Almedalsveckan i Visby i juli arrangerade 
NCK två seminarier : ”Våldet som ingen tycks orka 
se” på Psykisk hälsakaféet i samarbete med Sveriges 
kom muner och landsting, SKL, samt seminariet ”När 
tar våldet slut?”, dit representanter för idéburna 
riksorganisa tioner inom området hade bjudits in till 
ett panelsamtal. Dessutom medverkade NCK vid flera 
andra organisationers arrangemang under veckan. 

Vid Bok & Bibliotek 2013 i Göteborg medverkade NCK 
med seminariet ”Kvinnors och mäns erfarenheter av våld” 
på Vetenskapsrådets scen Forskartorget. Vid seminariet 
presenterades det pågående forskningsprojektet Kvinnors 
och mäns utsatthet för våld i ett livs- och befolknings-
perspektiv – en nationell studie, och publiken fick ta 
del av de allra första siffrorna om kvinnors och mäns 
erfarenheter av att utsättas för sexuellt våld under 
barndomen. 

STUDIEBESÖK

NCK får många förfrågningar om studiebesök, och 
informationsenheten ansvarar för prioritering och 
samordning av dessa.

Centrumet tar regelbundet emot studiebesök från 
kommuner, hälso och sjukvården, frivilligorganisationer 
och olika yrkesutbildningar. 

Dessutom arrangerades under 2013 enskilda 
studiebesök för ministrar, riksdagsledamöter, 
tjänstemän från olika departement samt grupper med 
representanter för myndigheter och organisationer i 
såväl Sverige som andra länder.

REFERENSBIBLIOTEK

Referensbiblioteket vid NCK är en servicefunktion som 
i första hand är avsedd för personalen och centrumets 
anlitade experter. Informationsenheten ansvarar för 
verksamheten och inköpen till biblioteket i samråd med 
enhetscheferna. 

Konferensen lockade 
420 deltagare från 
hela landet och 
många olika yrkes-
kategorier var repre-
senterade.

420
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»En sådan här konferens låter oss alla 
reflektera över hur staterna effektivt 
kan uppfylla sina internationella 
förpliktelser att förhindra, skydda, 
utreda, åtala och straffa och att 
upprätta effektiva motmedel 
mot våld riktat mot kvinnor.»

 PROFESSOR RASHIDA MANJOO, FN:S SÄRSKILDA RAPPORTÖR KRING VÅLD MOT KVINNOR,  
 DESS ORSAKER OCH KONSEKVENSER, I SITT TAL 21 NOVEMBER 2013.



KlINIsK VERKsAMHET N C K  V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E  2 013

24

Kvinnofridsmottagningen 
tar emot våldsutsatta 
kvinnor som bor i 
Uppsala län. 
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NCK:s kliniska enhet, kvinnofridsenheten, 
har Akademiska sjukhuset som huvud-
man. Verksamheten omfattar kvinnofridsmot-
tagningen och den nationella stödtelefonen 
Kvinnofridslinjen. 

Kvinnofridsenheten har ett nära samarbete med NCK:s 
universitetsenheter, och olika medarbetare vid enheten 
har under 2013 deltagit i centrumets metodutveckling, 
informationsverksamhet och utbildning. Detta sam ar
bete bidrar till ett kontinuerligt och ömsesidigt lärande 
som är av stor betydelse för centrumets utveckling.

Kvinnofridsenheten har ett aktivt samarbete med 
andra närliggande verksamheter och myndigheter, såväl 
lokalt som nationellt. Samverkan mellan myndigheter 
är avgörande för ett gott omhändertagande av den 
enskilda våldsutsatta kvinnan, och bidrar även till att 
höja personalens kompetens och öka kännedomen 
om respektive myndighets uppdrag. Medarbetare vid 
kvinnofridsenheten ger även råd och stöd till personal 
från andra verksamheter vid handläggning av ärenden. 

KVINNOFRIDSMOTTAGNINGEN

Kvinnofridsmottagningen bedriver patientverksamhet i 
öppenvård för våldsutsatta kvinnor som bor i Uppsala 
län eller har specialistvårdsremiss, och erbjuder både 
akuta och planerade besök. Vid mottagningen tjänstgör 
läkare med specialistkompetens inom gynekologi, 
allmänmedicin och psykiatri. Sjuksköterskorna är 
specialist utbildade och har samtalsutbildning. 

Mottagningen är öppen under kontorstid. Gyneko
loger på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset tar 
emot akuta fall av sexuella övergrepp enligt avtal med 
kvinnofridsenheten, som också ansvarar för att utbilda 
läkarna för detta. Kvinnofridsenheten har även ett nära 
samarbete med akutmottagningen på sjukhuset. 

Patienterna erbjuds ett inledande besök till sjuk
sköterska eller läkare. I det akuta omhändertagandet 
av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp erbjuds 
kvinnan en medicinsk undersökning och provtagning. 
Kvinnan erbjuds alltid samtalsstöd för krisbearbetning 
som kan vara av både akut och långsiktig karaktär. 

Kvinnofridsenheten har en överenskommelse med 
Rättsmedicin i Uppsala som möjliggör en skade
dokumenta tion av rättsläkare utan att kvinnan har 
polis anmält våldet. 

Metodutveckling och kvalitetssäkring av mottagningen

Verksamheten vid kvinnofridsmottagningen följs 
noggrant för att kunna erbjuda kunskapsbaserad och 
ändamålsenlig vård för våldsutsatta kvinnor. Under 2013 
har arbetet med att strukturera det kliniska arbetet för 
ett systematiskt omhändertagande fortsatt. Efter den 
inledande bedömningen vid det första besöket påbörjas 
en behandling där insatserna anpassas till den enskilda 
kvinnans behov. I behandlingen ingår att identifiera 
medicinska, psykosociala och psykiatriska hälsorela
terade problem. Även en hot och riskbedömning enligt 
metoden SARA genomförs för att kunna förebygga 
ytterligare vålds händelser. Resultaten diskuteras med 
kvinnan för att gå igenom alternativ och planera för att 
undvika våldshändelser. 

Processen för uppföljning och utvärdering har 
analys  erats med målet att skapa en modell som 
i förlängningen ska kunna användas av andra 
liknande mottagningar. 

Klinisk verksamhet
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KVINNOFRIDSLINJEN

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen besvarar 
i genomsnitt drygt 70 samtal per dag från kvinnor som 
utsatts för hot och våld, eller deras närstående. Tele
fonen startades i december 2007 och har nu varit i 
gång i drygt sex år. 

Stödtelefonen är öppet dygnet runt, samtalet är kostnads
fritt och den som ringer kan välja att vara anonym. 
Samtalen besvaras av sjuksköterskor och socionomer med 
minst fem års erfarenhet av att möta människor i kris, samt 
kompetens i ämnet mäns våld mot kvinnor. I samtalen 
erbjuds professionellt stöd samt information om var den 
som ringer kan få ytterligare hjälp. Personalen har tillgång 
till uppgifter om myndigheters och ideella organisationers 
lokala och nationella verksamheter och stödinsatser i hela 
Sverige. Kvinnofridslinjens personal kan också ge informa
tion och råd till yrkesverksamma som i sitt arbete möter 
våldsutsatta kvinnor och behöver stöd i handläggningen 
och förslag på lokala eller nationella resurser.

Liksom tidigare år ökade antalet samtal till Kvinnofrids
linjen i samband med storhelger och semesterperioder 
under 2013.

Kvinnofridslinjen marknadsförs aktivt för att nå ut till 
våldsutsatta kvinnor nationellt. Särskilda insatser har 
gjorts för att nå kvinnor som inte talar svenska samt 
för att öka tillgängligheten för personer med funktions
nedsättning. 

Samtalsstatistiken följs upp och bearbetas genom ett 
samarbete med Uppsala Clinical Research Center, UCR, 
vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. 

Webbplatsen www.kvinnofridslinjen.se är ett viktigt 
komplement till telefonrådgivningen. Arbetet med 
webbplatsen beskrivs närmare på sidan 20. 

Kvinnofridslinjen har sedan starten av stödtelefonen en 
referensgrupp som träffas för att utbyta erfarenheter 
och information. Referensgruppen träffas årligen och 
bidrar till att vidareutveckla verksamheten genom 
värdefulla idéer och synpunkter. 

Genom avtal mellan Ålands landskapsregering 
och Akademiska sjukhuset har även Ålands befolkning 
tillgång till Kvinnofridslinjen. 

REGERINGSUPPDRAG ATT KVALITETSSÄKRA 

OCH METODUTVECKLA KVINNOFRIDSLINJEN

År 2011 fick Nationellt centrum för kvinnofrid i 
uppdrag av regeringen att under en fyraårsperiod 
utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 
(U2011/3939/JÄM). Uppdraget syftar till att kvalitets
säkra det stöd som Kvinnofridslinjen ger till våldsutsatta 
och till att nå ut till ännu fler än hittills. Regeringsupp
draget delredovisades i form av en lägesrapport 1 april 
2012 och ska slutredovisas 1 april 2015.

den nationella stödtele-
fonen Kvinnofridslinjen 
tar emot samtal från  
hela landet. 
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Arbetet med att utveckla dokumentationen av sam
talen till stödlinjen startade 2012 och intensifierades 
under 2013. En projektgrupp med deltagare både från 
NCK:s universitetsdel och Kvinnofridslinjen har arbetat 
med uppbyggnaden av den nya samtalsregisteringen i 
samarbete med enheten för IT och inköp vid Uppsala 
universitet. Målet var att ta fram ett mer användar
vänligt och tillförlitligt system för dokument ering av 
samtalen till Kvinnofridslinjen. Syftet med samtals
registreringen är att få ett underlag för utvecklings
arbete, löpande kvalitetsuppföljning och rapporter.

Den nya samtalsregisteringen har byggts in i befintliga 
ITsystem och även kopplats samman med telefon
växelsystemet. När ett samtal besvaras kommer ett 
formulär upp automatiskt, och registreringen tar mindre 
tid i anspråk än tidigare. Innehållet i samtalen registreras 
genom ett antal frågor som besvaras av personalen uti
från vad som framkommer i samtalet. Frågorna rör den 
övergripande anledningen till samtalet till Kvinnofrids
linjen, hur våldet ser ut samt vilka råd eller hänvisningar 
som ges till den som ringer. Samtalsregisteringen är 
anonym, precis som samtalen till Kvinnofridslinjen, och 
det går inte att urskilja enskilda individer i statistiken.

Den nya samtalsregistreringen togs i bruk 1 september 
och testades under hösten fram till 31 december 
2013. Före starten anordnades utbildningstillfällen för 
personalen på Kvinnofridslinjen. Under testperioden 
genomfördes både stora och små justeringar samt 
ytterligare utbildningstillfällen.

Arbetet med de delar av regeringsuppdraget som 
handlar om att nå ut till fler än hittills beskrivs närmare 
på sidorna 20 och 21.

LOKALT OCH NATIONELLT 
SAMARBETE

Samverkan mellan olika myndigheter och idéburna 
organ isationer är en förutsättning för att för bättra 
våldsutsatta kvinnors situation och gemensamt 
åstadkomma en utveckling på området. NCK bedriver 
samverkan på olika nivåer och i olika former för att öka 
sin egen och andras kompetens och sprida kunskap. 

I Uppsala bedrivs lokal samverkan med kommunen för 
att underlätta för de kvinnor som besöker kvinnofrids
mottagningen. 

Som en följd av ett mångårigt samverkansarbete med 
Polismyndigheten i Uppsala län och Åklagarkammaren 
i Uppsala inleddes i slutet av 2012 ytterligare ett 
kvalitetssäkringsprojekt som syftar till ett förbättrat 
omhändertagande av sexualbrottsoffer. Handlägg
ningen granskades under 2013 och resulterade i en 
åtgärdsplan som verkställs kommande år.

Landstingsnätverk

Nationellt har NCK ett nätverk för landstingsrepresent
anter som är ansvariga för kvinnofridsarbetet i 
landsting. Under 2013 har en stor del av arbetet ägnats 
åt de rutiner som behöver förbättras i arbetet med 
våldsutsatta kvinnor och nätverket har träffats vid två 
till fällen. Vid dessa möten sker ett erfarenhetsutbyte 
som utvecklar och stärker pågående insatser i hälso 
och sjukvården. De medverkande landstingen har 
vård program och rutiner för omhändertagande av 
våldsutsatta kvinnor, och på NCK:s webb finns kontakt
uppgifter till de ansvariga för att underlätta för andra 
aktörer att ta del av deras erfarenheter.

Sjukskrivningsmiljarden

Våldets effekter på kvinnors hälsa är välkänt, och såväl 
akuta som långsiktiga effekter kan leda till sjukskrivning. 
I ett regeringsuppdrag för en kvalitetssäker och effektiv 
sjukskrivningsprocess, den så kallade ”sjukskrivnings
miljarden”, som tilldelats organisationen Sveriges Kom
muner och Landsting (SKL) har våldsutsatta kvinnors 
situation särskilt uppmärksammats. Detta har inneburit 
att landstingen har intensifierat sitt arbete för att identi
fiera våldsutsatta kvinnor. NCK har med anledning av 
detta haft ett flertal utbildningsuppdrag under 2013 för 
att utveckla omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor 
i hälso och sjukvården. 

Även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
berörs av hälso och sjukvårdens arbete med sjukskriv
ningsprocessen och under året har NCK medverkat 
vid utbildningar för personal i dessa myndigheter. 
Försäkringskassan har dessutom utarbetat och antagit 
stöddokument med rutiner för omhändertagande av 
kvinnlig personal som utsätts för våld i nära relation i 
samarbete med NCK. 
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KANslI

NCK:s kansli samlar de administrativa service-
funktionerna för centrumets verksamhet. 
Under 2013 fortsatte kansliets löpande arbete 
med ekonomi, personalfrågor, arbetsmiljö 
och jämställdhet, lokaler samt kontakterna 
med IT och andra servicefunktioner. Kansliet 
sammanställer också remissvar och fungerar 
som stöd till föreståndaren och NCK:s övriga 
enheter. 

ARBETSMILJÖ OCH 
JÄMSTÄLLDHET

NCK strävar efter att vara en modern arbetsplats 
som aktivt arbetar med medarbetarskap, medarbetar
ansvar samt kontinuerlig kompetens och personalut
veckling. Alla medarbetare inom varje enhet fortsätter 
att arbeta efter de gemensamma ledorden: expert
kunskap, effektiv samverkan och professionellt stöd. 

För anställda i en verksamhet som arbetar med mäns 
våld mot kvinnor är den psykosociala arbetsmiljön av 
särskilt stor vikt. Det långsiktiga arbetet med att upp
rätthålla en god fysisk såväl som psykosocial arbetsmiljö 
fortsatte under 2013.

NCK:s arbetsmiljö och jämställdhetsgrupp fortsatte 
under året sitt arbete utifrån centrumets arbetsmiljö 
och jämställdhetsplaner.

Inom jämställdhetsområdet strävar NCK efter en 
jämnare könsfördelning. NCK:s kliniska verksamhet 
har, efter uttryckliga önskemål från patienter, enbart 
kvinnliga anställda. Patienternas önskemål i detta är av 
stor vikt och kommer inte att frångås.

Kansli
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ORGANIsATION

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid 
Uppsala universitet är regeringens nationella 
expertcentrum för frågor som rör mäns våld 
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i samkönade relationer.

Verksamheten består av en universitetsdel samt en 
klinisk del som organisatoriskt tillhör Akademiska sjuk
huset. Det nära samarbetet mellan universitetsdelen 
och kliniken ger värdefulla möjligheter till kontinuerligt 
och ömsesidigt lärande. Tack vare detta kan NCK skapa 
modeller som bygger på forskning, prövas i en klinisk 
verklighet och utvärderas vetenskapligt för att sedan 
spridas vidare till övriga landet. Verksamheten är sam
lad i gemensamma lokaler på Akademiska sjukhuset 
i Uppsala.

NCK:s föreståndare är direkt underställd rektor  
för Uppsala universitet och sjukhusdirektören 
för Akademiska sjukhuset. 

NCK har ett referensråd där ledamöterna förordnas 
av Uppsala universitet. Föreståndaren är ordförande 
i referensrådet.

Organisation och personal

Föreståndare

Uppsala universitet Finansieras av Landstinget
i Uppsala län

Drivs av Akademiska sjukhuset, finansieras
av staten via Uppsala universitet 

Referensråd

Kunskaps-
banken

Vetenskapligt råd
Kansli

UtbildningKvinnofridsenheten Information KAF

Kvinnofrids-
linjen

Kvinnofrids-
mottagningen

Utbildning Information KAFKvinnofridsenheten

Kansli

Referensråd

Uppsala universitetDrivs av Akademiska sjukhuset, finansieras  
av staten via Uppsala universitet

Finansieras av Landstinget i Uppsala län

Kvinnofrids-
mottagningen

Kvinnofrids-
linjen

Kunskaps-
banken

Vetenskapligt råd

Föreståndare

NCK:s vetenskapliga råd består av disputerade forskare 
från ämnesområden som har betydelse för verksam
heten. Föreståndaren utser ledamöter i rådet.

I december 2013 arbetade 63 personer vid NCK. Till 
den del som organisatoriskt tillhör Uppsala universitet 
hör kategorierna utbildare, informatörer, ekonomi
personal, administratörer, projektledare, utredare, 
forskare och experter. Inom den del som tillhör 
landstinget finns kategorierna läkare, sjuksköterskor, 
socionomer och administrativ personal.

Fortbildning och kompetensutveckling är en 
förutsättning för att anställda ska hålla sig uppdaterade 
inom kunskapsområdet och för att NCK ska bibehålla 
sin funktion som expertcentrum.
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REGERINGsUPPdRAG

UPPDRAG ATT UTVÄRDERA 

UTBILDNINGSSATSNINGAR OM MÄNS 

VÅLD MOT KVINNOR (U2011/5671/JÄM)

År 2011 fick Nationellt centrum för kvinnofrid i 
uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera de 
utbildningsinsatser som har genomförts inom ramen 
för regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns 
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt 
våld i samkönade relationer (skr 2007/2008:39) och 
regeringens Handlingsplan för att förebygga och förhindra 
att unga blir gifta mot sin vilja (skr 2009/10:229). 

Arbetet med uppdraget redovisas närmare på sidan 12.

Uppdraget till NCK redovisades till regeringen april 
2013, då rapporten överlämnades till Utbildnings
departementet.

Regerings uppdrag

REGERINGSUPPDRAG ATT 

KVALITETSSÄKRA OCH METODUTVECKLA 

KVINNOFRIDSLINJEN (U2011/3939/JÄM)

Under perioden 2011–2014 har NCK i uppdrag att 
utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. 
Uppdraget syftar till att kvalitetssäkra det stöd som 
Kvinnofridslinjen ger till de våldsutsatta och till att nå 
ut till fler av dem som utsätts för hot, våld och/eller 
sexuella övergrepp. Arbetet inleddes under andra 
halvåret 2011 och intensifierades under 2012 och 
2013. Verksamheten under 2013 redovisas närmare på 
sidorna 20–21 samt 26–27.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas 1 april 2015. 
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NATIONEllA UPPdRAG

REMISSVAR

NCK har avgett yttrande på följande remisser : 

 • Sveriges tillträde till Europarådets konvention om 
förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor 
och våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud 
avseende gemensam bostad (Ds 2012:52) 
Justitiedepartementet 

 • Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken  
(Ds 2013:37) 
Utbildningsdepartementet 

 • Brottsoffermyndighetens skadeståndsrättsliga  
bedömningar (Ju2012/3508/L2) 
Justitiedepartementet

 • En myndighet för alarmering (SOU 2013:33) 
Försvarsdepartementet

 • Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda 
personer (Ds 2013:47) 
Justitiedepartementet

 • Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45) 
Utbildningsdepartementet

Övriga nationella uppdrag

SAMVERKANS- OCH 
REFERENSGRUPPER

NCK ska utgöra ett stöd till myndigheter och organisa
tioner i frågor om mäns våld mot kvinnor, heders
relaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer. Som regeringens nationella expertcentrum 
deltar NCK aktivt i hearings och i samverkansgrupper 
tillsammans med andra myndigheter och organisationer.

NATIONELL MYNDIGHETSSAMVERKAN 

FÖR KVINNOFRID

NCK är sammankallande i nätverket Nationell 
myndighetssamverkan för kvinnofrid där 15 
nationella myndigheter, länsstyrelserna samt 
organisationen Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) ingår. Gruppen arbetar för att 
hålla frågan om kvinnofrid på agendan, utbyta 
erfarenheter och sprida kunskap. Samverkans
gruppen har två möten per termin men under 
våren 2013 hölls tre möten på grund av 
arbetet med konferensen ”Arbetet mot våld 
– kunskap, erfarenheter och metoder” som 
genomfördes i november. Se sidan 22.

NCK:S REFERENSGRUPPER

 • Utbildningsenhetens referensgrupp för  
frivilligorganisationer 
Referensgruppen för frivilligorganisationer sam
ar betar sedan 2009 kring utbildningsfrågor. Ett 
tiotal organisationer är representerade.

 • Kvinnofridslinjens referensgrupp 
Kvinnofridslinjen har sedan starten av stödtelefonen 
en referensgrupp som regelbundet träffas för att ut
byta erfarenheter och information. Referensgruppen 
träffas årligen och bidrar till att vidareutveckla verk
samheten genom värdefulla idéer och synpunkter. 

 • Nätverk för NCK:s kunskapsbank 
Kunskapsbankens referensgrupp består av 
represen tanter för de myndigheter som med
verkar i NCK:s kunskapsbank. Syftet är att 
utbyta idéer och diskutera publicerings frågor 
samt utvecklingen av kunskapsbanken.
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NATIONEllA UPPdRAG

 • Nätverket för landstingsstrateger 
NCK träffar varje år representanter som är 
ansvariga för kvinnofridsfrågor i olika landsting.

ÖVRIGA SAMVERKANS- OCH REFERENSGRUPPER

 • Nordiska ministerrådets projekt ”Riskbedömning 
och säkerhetsåtgärder vid parrelationsvåld”

 • Nationella samordnarens fokusgrupp ”Vissa 
idéburna organisationers finansiella stöd”

 • Brottsoffermyndighetens referensgrupp för 
bemötande av sexualbrottsoffer

 • Brottsoffermyndighetens samverkansgrupp för 
brottsofferarbete

 • Folkhälsomyndighetens nätverk för nationella stöd 
och hjälplinjer

 • Socialstyrelsens referensgrupper för regeringsuppdrag:

 – Uppdrag att fortsätta arbetet med en samlad nationell 
tillsyn med de nationella bedömningskriterier som 
avser våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 
(S2013/993/SAM)

 – Uppdrag att ta fram en nationell vägledning för 
personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsut-
satthet (S2012/2166/FS)

 – Uppdrag att utveckla bedömningsinstrument och 
stödinsatser för personer utsatta för våld av närstående 
(2012/4385/FST)

 – Uppdrag att utveckla metoder och vägledning 
förarbetet med personer som utövar våld mot när-
stående (S2012/3248/FST)

 – Socialstyrelsens referensgrupp angående utbildnings-
materialen inom Fortsatt utveckling av socialtjänstens 
stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. 

 – Expertgrupp för framtagande av förslag på ett 
nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (SRHR) (S2013/4528/FS)
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UNIVERSITETSVERKSAMHET

Kostnaden för NCK:s verksamhet uppgick 2013 till 31 293 tkr. Av dessa ut
gjorde 6 936 tkr landstingets kostnader för drift av den nationella stödtele
fonen Kvinnofridslinjen. Intäkterna uppgick till 29 432 tkr varav huvuddelen, 
25 899 tkr, utgjorde regeringens ramanslag (U2014/1598/UH). NCK erhöll 
också under året sammanlagt 3 200 tkr för de särskilda regeringsuppdragen 
Utveckling av den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/
JÄM ap. 19) samt Uppdrag att utvärdera utbildningsinsatser om mäns våld mot 
kvinnor (2011/5671/JÄM).

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

Intäkter Kostnader

Intäkter av anslag 29 099 Personalkostnader 11 413 

Avgifter och andra ersättningar 133 Lokalkostnader 1 948 

Intäkter av bidrag 150 Övriga driftkostnader 15 445 

Finansiella intäkter 50 Finansiella kostnader 8 

Avskrivningar och nerskrivningar -347

Gemensamma kostnader -2 132

summa 29 432 -31 293

Verksamhetsutfall -1 861 

KLINISK VERKSAMHET, KVINNOFRIDSENHETEN

Intäkterna utgjordes av bidrag från Landstinget i Uppsala län och övriga 
intäkter, där bidrag från NCK:s universitetsdel för Kvinnofridslinjen uppgick 
till 6 936 tkr.

Resultaträkning (tkr)

Intäkter Kostnader

Ersättning från Landstinget  
i Uppsala län

5 405 Personalkostnader 10 499

Övriga intäkter 7 845 Omkostnader interna 1 202

Riks/regionintäkter 398 Omkostnader externa 1 665

summa 13 648 -13 366

Verksamhetsutfall 282
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BIlAGOR

PUBLIKATIONER I NCK:S RAPPORTSERIE

 • Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 
(NCKrapport 2013:1)

ÖVRIGA PUBLIKATIONER

 • Redovisning av regeringsuppdraget ”Utvärdering av 
utbildningar” (U2011/5671/JÄM)

DEBATTARTIKLAR

 • Ta ansvar för det sexuella våldet 
Upsala Nya Tidning, 8 mars 2013

 • Samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor måste vara 
tillgängligt för alla  
Brännpunkt, Svenska Dagbladet, 18 juni 2013

Bilaga 1: Publikationer
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BIlAGOR

Februari

 • ”Studiedag läkarprogrammet – våldsut-
satta kvinnor” 
Medicinska studierådet, Rudbecksalen, Uppsala

 • Möte med justitieministern, barn- och äldre-
ministern, jämställdhetsministern samt 
nationella samordnaren mot våld 
Regeringskansliet, Stockholm

 • ”Brott i nära relation –  
ett olösligt problem?” 
Seminarium under Brottsofferveckan 2013, 
Stiftelsen Tryggare Sverige, Stockholm

 • ”NCK:s utbildningsprojekt i Sydafrika” 
Uppsala Zonta II, Uppsala 

Mars

 • ”Sexuellt våld – samhällets ansvar” 
Uppsala Rotaryklubb, Uppsala

 • ”Vad kostar det att män slår” 
Internationella kvinnodagen, UN Women,  
Fryshuset, Stockholm 

 • ”Våld i nära relationer – vad kan göras?” 
Moderaternas Sverigemöte, Karlstad

April

 • ”Våld mot kvinnor – samhällets ansvar” 
Nordisk konferens inom akutsjukvård och primär
vård – NOAK 2013, Sophiahemmet, Stockholm

Bilaga 2: Externa seminarier 
och evenemang 2013

Maj

 • “The National Centre for Knowledge on 
Men’s Violence Against Women 
– a presentation” 
Diplomatic Forum, Instituto Cervantes, Stockholm

Juli

SEMINARIER UNDER ALMEDALSVECKAN, VISBY:

 • ”Våldet som ingen tycks orka se” 
NCK i samarbete med Psykisk hälsakaféet

 • ”När tar våldet slut?”  
NCK

 • ”Hur skapas en effektiv samverkan mot 
våld i nära relationer?”  
Nationella samordnaren mot våld i nära relationer 

 • ”Arbetet mot brott i nära relation –  
exemplet Försäkringskassan” 
Försäkringskassan

 • ”Ett stärkt stöd till det lokala brotts-
förebyggande arbetet och ett förbättrat 
omhändertagande av brottsdrabbade” 
Tryggare Sverige

 • ”Det sista de berättar. Kvinno- och tjej-
jourers erfarenheter av incest och andra 
sexuella övergrepp” 
Riksorganisationen för kvinnojourer 
och tjejjourer i Sverige



N C K  V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E  2 013

36

BIlAGOR

September

 • ”Våld och hälsa i ett livsperspektiv” 
Forskartorget, Vetenskapsrådet, Bok 
& Bibliotek 2013, Göteborg

 • ”Att växa upp i ett hem där våld  
förekommer” 
Skolforum, Stockholmsmässan, Älvsjö

November

 • ”Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter 
och metoder” 
Nationell myndighetssamverkan 
för kvinnofrid, Stockholm

December

 • ”Riskutvärdering och säkerhetsåtgärder vid 
våld i parförhållanden” 
Seminarium arrangerat av Nordiska  
ministerrådet, Oslo
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BIlAGOR

UNIVERSITETS- OCH 
HÖGSKOLEUTBILDNINGAR

UPPSALA UNIVERSITET 

NCK:s universitetskurser

 • ”Att utbilda om mäns våld mot kvinnor, 7,5 hp”

 • ”Våld mot kvinnor, 7,5 hp”

 • ”Mäns våld mot kvinnor, fördjupningskurs, 7,5 hp”. 

 • ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för 
yrkesverksamma, 15 hp”

 • ”Människohandel – kurs för Polisen, 4,5 hp”, i sam
arbete med avdelningen för uppdragsutbildning vid 
Uppsala universitet samt Polishögskolan

Övriga utbildningar vid Uppsala 

universitet där NCK medverkar 

 • Barnmorskeprogrammet T1

 • Genusvetenskap A

 • Juristprogrammet T4

 • Jämlik hälsa, masterstudenter

 • Läkarprogrammet T5, T9, T10

 • Psykologprogrammet T3, T11

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet T1, T6

 • Sjuksköterskeprogrammet T1, T4, T6

 • ”Förundersökningsledarutbildning i brottsofferfrågor ”

 • ”Utredningsmetodik med inriktning på brott mot 
barn och ungdomar, 15 hp” (i samarbete med Polis
högskolan)

 • ”Utredningsmetodik med inriktning på brott i nära 
relation, 4,5 hp” (i samarbete med Polishögskolan)

UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEUTBILDNINGAR 

DÄR NCK MEDVERKAR

Högskolan Dalarna 

”Våld mot kvinnor – ett allvarligt samhällsproblem”, 
Falun

Karlstad universitet

Masterutbildning i folkhälsovetenskap, Karlstad

Linnéuniversitetet 

”Fördjupad utbildning av brott mot kvinnor och  
närstående, 4,5 hp”, Polisutbildningen, Växjö

Linköpings universitet i samarbete 

med Ungdomsstyrelsen

”Unga, maskulinitet och våld 7,5 hp”, Göteborg, 
Helsingborg

Mälardalens högskola

Barnmorskeprogrammet, Västerås

Röda Korsets Högskola

Sjuksköterskeprogrammet T4, Stockholm

NCK:S UTBILDNINGSDAGAR

 • ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”,  
tvådagarsutbildning, Uppsala

 • ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar,  
påbyggnadskurs för yrkesverksamma, Uppsala

Bilaga 3: NCK:s utbildnings
verksamhet 2013
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BIlAGOR

ÖVRIGA UTBILDNINGAR 
DÄR NCK MEDVERKAT

LANDSTING

Landstinget i Uppsala län

 • Specialistsjuksköterskor, inriktning 
psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala 

 • Studiedagar för kvinnokliniken, Akademiska sjuk
huset, Uppsala

 • Läkardagarna för STläkare i allmänmedicin, Uppsala

 • Akademiska sjukhusets utbildningsdag för STläkare 
i Västerås 

 • Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Barn och distriktsjuksköterskeutbildning, Uppsala

Landstinget i Sörmland

Utbildning ATläkare, Nyköpings lasarett

Landstinget Blekinge

Perinataldagarna, Kvinno och barnhälsovården i 
Blekinge, Karlskrona

Landstinget i Jönköpings län

Konferensen ”Våld i nära relation”, Jönköping

Landstinget i Örebro län

”Att ställa frågan om våld”, Kvinnokliniken, Universitets
sjukhuset i Örebro

Landstinget Dalarna

Mödrahälsovården Dalarna, Falun

Landstinget Västmanland

”Våld i nära relation” samt ”Att ställa frågan om våld”, 
Kvinnokliniken, Västerås lasarett

Landstinget i Kalmar län

”Våld i nära relationer”, Mödrahälsovården och barn
hälsovården i Kalmar län, Oskarshamn

LÄNSSTYRELSER

Länsstyrelsen i Västmanlands län

”Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning – vems 
ansvar?”, Västerås

Länsstyrelsen i Hallands län

Referensgruppen ”Våld i nära relationer”, Halmstad

Länsstyrelsen Västmanlands län

Föreläsning ”Våld i nära relationer”, Västerås

KRIMINALVÅRDEN

Region Väst

”Brottsofferperspektiv runt klienter med problematik 
med våld i nära relationer och sexualbrott”, Göteborg

Region Syd 

Kriminalvårdens Brottsofferslussutbildning, Malmö

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Föreläsning, Göteborg

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Föreläsning, Försäkringskassan i Uppsala

ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Föreläsning, Arbetsförmedlingen i Uppsala

KOMMUNER

Enköping, socialförvaltningen

Ljusdal, kvinnofridssamordnare 

Skövde, socialförvaltningen

Söderhamn, socialförvaltningen

Uppsala, öppna förskolan, elevhälsan, ESF – Europeiska 
socialfonden

ÖVRIGA UPPDRAG

 • Studiedagen ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets 
ansvar”, Medicinska studierådet Uppsala

 • Carema vårdcentral Vårberg, Hägerstens läkarmot
tagning, Stockholm

 • ”Fördjupningsutbildning kring våld i nära relation”, 
FINSAM i Malmö

 • Moderata samlingspartiet, arbetsgrupp Kvinnofrid, 
Norrköping

 • Vittnesstöden i Uppsala

 • Våld i hemmet – hur drabbas människor och djur”, 
LikeU, VOOV och Djurskyddet Uppsala, Uppsala

 • Utrikespolitiska föreningen, Uppsala universitet

 • Vårdförbundet Uppsala 

 • Uppsvenska tjänstetandläkarföreningen, Uppsala
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Grafisk form: Södra tornet kommunikation



Nationellt centrum för kvinnofrid 
Uppsala universitet 

Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala

018-611 27 93 
www.nck.uu.se


