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Remissyttrande angående Kvinnofridsportalens framtid 
  
Brottsförebyggande rådet (Brå) har i en remiss från Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet fått ett antal frågor kring Kvinnofridportalen. Brå lämnar följande 
yttrande.  
 
Kvinnofridsportalen – Bakgrund  
 
Myndighetssamverkan för kvinnofrid fungerar som ett brett forum för informationsutbyte och 
samverkan mellan ett 15-tal myndigheter. Några konkreta aktiviteter som kan nämnas är att 
Myndighetssamverkan år 2008 arrangerade en stor konferens på temat kvinnofrid och man 
driver också sedan år 2002 en portaltjänst på webben, Kvinnofridsportalen, www.kvinnofrid.se. 
Portalens redaktionella arbete är just nu är vilande då ingen myndighet varit villig att stå värd 
för portalen.  
 
Det faktum att ett stort antal myndigheter gemensamt arbetar för kvinnofrid och håller frågan 
levande är en viktig markering för att visa på ett stort samhällsproblem. Kvinnofridsportalen 
har, förutom att vara en informationskälla för dem som arbetar med frågan, också varit ett sätt 
att manifestera myndigheternas samverkan. 
 
Att det finns många som söker information, inspiration och idéer i arbetet för kvinnofrid visar 
inte minst det stora intresset under konferensen 2008 där anmälningarna strömmade in och 
platserna räckte inte till alla som ville komma. 
 
Det är otvivelaktigt så att det finns ett behov av information runt kvinnofridsfrågor och ett 
behov för myndigheterna att manifestera sin samverkan. Dock måste man ställa sig frågan om 
Kvinnofridsportalen är svaret på dessa behov eller om man kanske behöver tänka nytt. Frågan 
blir särskilt relevant mot bakgrund av att ingen av de myndigheter som ingår i Myndighets-
samverkan för kvinnofrid har visat sig vara är villig att driva portalen.  
 
1) Vilka erfarenheter har er myndighet när det gäller arbetet med Kvinnofridsportalen? 
Vad har varit positivt respektive negativt i arbetet? 
 
Myndigheterna har visat intresse och engagemang för portalen genom att man bidragit 
ekonomiskt till finansieringen av en halvtidsredaktör för portalen. Även om det inte täcker alla 
kostnader som är förknippade med att driva portalen, visar det att myndigheterna har tagit ett 
ansvar som sträcker sig längre än att formellt ställa sig bakom portalen.  
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Utöver det ekonomiska stödet har ett antal myndigheter deltagit i den redaktionsgrupp som 
funnits som stöd och bollplank till redaktören. Brå har inte tagit aktiv del i själva 
redaktionsarbetet för Kvinnofridsportalen utan fungerat mer som en leverantör av information 
till portalen genom att lyfta fram relevanta rapporter och annan fakta som Brå producerat. Ett 
fåtal myndigheter har varit aktiva i arbetet med att hålla redaktören uppdaterad om relevant 
material för portalen. Arbetet med att lägga ut information på portalen har skötts av redaktören.  
 
Trots att flera myndigheter understrukit vikten av portalen har det inte gått att hitta någon i 
Myndighetssamverkan som varit beredd att stå värd för den. 
 
2) Anser er myndighet att det finns ett fortsatt behov av Kvinnofridsportalen och att den 
därför ska drivas vidare i någon form? Finns det alternativa lösningar till de funktioner 
som Kvinnofridsportalen har haft? 
 
Behovet av Kvinnofridsportalen är svårt att bedöma. Sannolikt är Kvinnofridsportalen den 
webbplats i Sverige som samlar flest perspektiv på kvinnofrid, men antalet besökare är relativt 
blygsamt, cirka 3 000 besökare per månad, även om antalet stigit stadigt sedan starten. Utifrån 
den besöksstatistik som finns för Brå:s webbplats kan man utläsa att Kvinnofridsportalen inte 
genererar någon större trafik till Brå. Som bäst kom 601 besökare på en månad till Brå:s 
webbplats via Kvinnofridsportalen – månaderna före och efter var motsvarande siffra 11 
respektive 12 besökare.  
 
Som jämförelse kan nämnas att på Brå:s webbplats har en ett år gammal rapport som ”Polisens 
utredningar om våld mot kvinnor i nära relationer” (rapport 2008:25) laddats ner cirka 3 800–
4 200 gånger per månad under de senaste månaderna. Användarna av Brå-information med 
relevans för kvinnofrid hittar den alltså främst på andra sätt än via Kvinnofridsportalen som, 
utifrån ett Brå-perspektiv, endast bidrar marginellt. 
 
Generellt kan man säga att hälften av besökarna på Brå:s webbplats hittar dit med hjälp av de 
stora sökmotorerna, framför allt Google. Det är i dag ett vanligt beteende på nätet, man söker 
fram information med hjälp av sökmotorer snarare än besöka en specifik webbplats och man 
kan bevaka intressanta nyhetsflöden med RSS:er etc. Frågan är om en portal är ett effektivt sätt 
att leda användarna till rätt information, gör inte dagens sökmotorer detta bättre? Möjligen 
skulle en webbplats som hjälpte användarna att orientera sig i ämnet med hjälp av ordentlig 
bakgrundsinformation kunna vara en framgångsfaktor. Då skulle användarna få ett mervärde 
som inte sökmotorerna kan ge – för det krävs oftast förkunskaper i ett ämne om man ska kunna 
utnyttja sökmotorerna effektivt och har man inte dessa är det också svårt att bedöma 
sökresultatet. Men då pratar vi om en webbplats med mer redaktionellt bearbetat material än den 
som finns i dag. Det kräver också en redaktör med stor kunskap om ämnet. 
 
Om man har ambitionen att sprida vad nytt som är på gång inom ämnesområdet kan ett 
nyhetsbrev vara ett bättre sätt än en webbplats. Det blir inte mindre jobb med ett nyhetsbrev, det 
vill säga man behöver fortfarande en redaktör, men man slipper frågan om värdskapet för 
webbplatsen och kostnaden för att bygga upp och driva en ny webbplats. Man behöver i och för 
sig investera i nyhetsbrevsprogram för att hantera prenumeranter och utskick av nyhetsbrev, 
men det finns standardprodukter på marknaden. Prenumeranterna hittar man i registret för det 
gamla nyhetsbrevet (Myndighetssamverkan tidigare givit ut ett nyhetsbrev) och man kan också 
tänka sig att närvaro i sociala media skulle kunna ge nya prenumeranter. 
 
                                                      
1 September 2008, den månad då Myndighetssamverkan för kvinnofrid höll sin stora konferens och då Kvinnofridsportalen var 
aktiv. 
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3) Finns det ett intresse från er myndighet av att driva Kvinnofridsportalen? 
 
En lämplig myndighet att driva Kvinnofridsportalen i dess nuvarande form bör ha vid kunskap 
om kvinnofrid, kontinuerligt ha uppdrag inom ämnesområdet och ett brett spridningsuppdrag. 
Detta för att redaktören för portalen ska befinna sig i en stimulerande miljö, få bra stöd 
kunskapsmässigt och ha en naturlig plats i organisationen. 
 
Enligt Brå:s bedömning uppfyller myndigheten dessa krav endast i begränsad omfattning och 
därmed finns inte heller något intresse av att driva portalen. 
 

Detta yttrande har beslutats av undertecknad myndighetschef efter föredragning av Anders 
Jansson, chefen för enheten för information och förlag. I den slutliga beredningen har även 
deltagit verksjuristen Saadia Aitattaleb.   
  
 
 
 
Jan Andersson  
     Anders Jansson 


