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FÖRORD
Vår gemensamma målsättning är att vuxna och barn som utsätts för våld,
oberoende könsidentitet eller sexuell läggning, ska uppmärksammas och
få tillgång till samhällets skydd- och stödinsatser. Vi vill även verka för att
de som utövar våld får adekvat stöd och behandling för att våldet ska
upphöra, samt att länets aktörer utvecklar ett våldsförebyggande arbete i
syfte att våld över huvud taget inte ska uppstå. Under året har Operation
Kvinnofrid haft särskilt fokus på att myndigheter och aktörer arbetar
aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.
Strategins tredje målsättning.
Lägesrapporten syftar till att följa utvecklingen i länet och säkerställa
uppföljningen på området. Genom att systematiskt följa vårt gemen
samma arbete är förhoppningen att det ska öka effektiviteten, kvaliteten
och långsiktigheten i arbetet. När vi går samman för att förebygga och
bekämpa våld som är en av våra stora samhällsutmaningar, har vi
möjlighet att skapa riktig förändring.
Operation Kvinnofrid är en samverkansplattform där flera myndigheter
inom Stockholms län arbetar gemensamt för att förebygga och bekämpa
våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av
relation. De myndigheter som deltar är Länsstyrelsen Stockholm,
Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm,
Stockholms stad och Storsthlm som företräder länets 26 kommuner.
Stockholm, mars 2022

Sven-Erik Österberg
Ordförande i Operation Kvinnofrid
Landshövding i Stockholms län
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HUR LÄGESRAPPORTEN
HAR TAGITS FRAM

HUR LÄGESRAPPORTEN
KAN ANVÄNDAS

Lägesrapporten 2021 är den andra uppföljningen
av Strategi för att förebygga och bekämpa våld i
Stockholms län 2020–20261 samt Handlingsplan
till strategi för att förebygga och bekämpa våld i
Stockholms län 2020–20222. Dessa dokument
kommer fortsatt benämnas strategin eller
handlingsplanen.

Lägesrapporten består av en årlig uppföljning av
åtaganden i handlingsplanen och målsättningarna
i strategin. Nyttan med uppföljningen är bland
annat att:

Lägesrapporten har tagits fram med hjälp av en
uppföljningsmall som skickats ut till berörda
aktörer i länet. Uppföljningsmallen innehåller
överenskomna indikatorer för åtaganden i
handlingsplanen och för strategins
målsättningar. De indikatorer för de strategiska
målsättningarna som grundar sig på officiell
statistik från andra nationella myndigheter har
sammanställts av Länsstyrelsen i Stockholms län.
All statistik omfattar länet i sin helhet eller
utifrån polisens regionindelning, som omfattar
både Stockholms och Gotlands län.
Statistiken redovisas i tidsserier från året innan
antagandet av strategin och handlingsplanen
2019 till 2020, och 2021 där det är möjligt.

• Synliggöra utvecklingsområden i det
strategiska och operativa arbetet.
• Synliggöra utvecklingsområden för
uppföljning, exempelvis att indikatorerna
mäter det som avses att mäta.
• Arbeta med ständiga förbättringar och
möjliggöra omprioriteringar.
• Skapa en gemensam lägesbild för att
synliggöra samverkansvinster.
• Bidra till samsyn och delaktighet inom
området bland de enskilda aktörerna och/
eller i samverkan.
Resultaten kan användas för att synliggöra och
kommunicera vad aktörer och myndigheter i länet
gör i arbetet emot de strategiska målsättningarna
samt utgöra ett underlag för vidare prioriteringar.
Lägesrapporten syftar att ge en bild av
myndigheters strategiska och operativa arbete
mot våldet.
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Länsstyrelsen Stockholm, rapport 2019:23 Strategi för
att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län
2020–2026.
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Länsstyrelsen Stockholm, rapport 2019:24
Handlingsplan till strategin för att förebygga och
bekämpa våld i Stockholms län 2020–2022.
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OMVÄRLDSBEVAKNING
Under året presenterade regeringen ett åtgärds
paket utifrån den nationella strategin för området3.
Åtgärdspaketet innehåller 40 åtgärder som syftar
till att intensifiera arbetet. Även flertalet lagar eller
lagförändringar har beslutats eller uträtts som
påverkar arbetet mot våld i Stockholms län.
• Betänkandet; Ett förstärkt skydd mot sexuella
kränkningar överlämnades till regeringen.
Utredningen föreslår bland annat att straff
skalorna för flertalet sexualbrott ska skärpas.
• En ändring i socialtjänstlagen som innebar att
socialnämnden ska verka för att den som
utsätter eller har utsatt en närstående för våld
eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.
• Det så kallade barnfridsbrottet trädde i kraft
och innebär att det är straffbart att utsätta
barn för att bevittna brott i nära relation. Ett
barn som bevittnar våld är nu målsägande och
har då rätt till bland annat målsägandebiträde
och skadestånd. Barnet kan även höras utan
krav på samtycke från båda föräldrarna.
• Straffet för överträdelse av kontaktförbud
skärptes så att böter tas bort från straffskalan.
Mindre allvarliga överträdelser av kontakt
förbud ska inte längre vara fria från straff utan
i stället straffas med böter.

3

6

Skr. 2016/17:10. En nationell strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor. Utdrag (kap 5) ur Mål
makt och myndighet – feministisk politik för en jämställd
framtid.

• En höjning av minimistraffet för grov frids
kränkning och grov kvinnofridskränkning från
fängelse i nio månader till fängelse i ett år.
− Höjningen av straffvärdet möjliggör bland
annat att socialtjänst och hälso- och
sjukvårdens kan bryta sekretessen och
göra en polisanmälan om brottet och svara
på frågor från polis, åklagare och domstol,
utan den vuxna personens medgivande.
− Brottsoffermyndigheten har beslutat att
höja ersättningsnivåerna där kvinnor blivit
utsatta för grov kvinnofridskränkning eller
grov fridskränkning av en nuvarande eller
tidigare partner. Det är framför allt den
skärpta synen på brottsligheten som är
anledningen till höjningen.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN
I KORTHET

Mål 3: Myndigheter och aktörer
arbetar aktivt för att upptäcka
våldsutsatta vuxna och barn samt
våldsutövare

Mål 1: Myndigheter och aktörer
arbetar våldsförebyggande

• Identifiera fler områden att ställa fråga om våld
på rutin och/eller indikation inom hälso- och
sjukvården. Barnhälsovården har bedrivit ett
utvecklingsarbete där en implementering pågår
och förhoppningsvis kan utvecklingen av detta
följas från och med 2022.

• Utveckling och implementering av effektiva och
relevanta våldsförebyggande metoder med
jämställdhets-/genusperspektiv för arbete inom
skolan. Framförallt med fokus på yngre barn då
högstadieelever skattade lägre än gymnasie
elever på frågorna gällande detta.

Mål 2: Våldsutövare har tillgång till
återfallsförebyggande insatser
utifrån sina behov
• Stöd till kommunernas arbete med våldsutövare
är ett fortsatt utvecklingsområde i länet. Både för
att få en täckning i hela länet och för att omfatta
samtliga våldsutsattheter. Stöd till våldsutövare
som har begått sexualbrott och hedersrelaterat
våld och förtryck är mindre utvecklat i länet.
• Utifrån att Kriminalvårdens satsning under 2020
visade sig ha effekt gällande det ökade antalet
påbörjade behandlingsprogram (våld i nära
relation), finns ett behov av att undersöka
möjligheterna att göra arbetet långsiktigt och
även öka antal pågående behandlingsprogram.
• Det finns kommuner som erbjuder stöd men där
detta inte framgår av webbplatserna, till exempel
stöd för personer som riskerar/har utsatt när
stående för våld. Därför behöver det säkerställas
att det finns tillgänglig information till invånarna
om det stöd som erbjuds.

• Rutiner för att upptäcka våldsutsatthet oavsett
våldsform behöver utvecklas och följas upp. Ett
mer strategiskt arbete med att implementera
grundläggande webbkurser skulle eventuellt
kunna utgöra en väg för att stötta utveckling av
sådana rutiner.

Mål 4: Våldsutsatta vuxna och barn
har tillgång till insatser utifrån sina
behov
• För personer utsatta för sexuellt våld är det
endast 38% av kommunerna som uppger på sina
webbplatser att de erbjuder stöd. När det gäller
andra våldsutsattheter erbjuder antingen
kommunen stöd i egen regi eller så tillgodoses,
till viss del stödet genom befintliga eller
pågående regionaliseringar av stödet. Att
befintligt kommunalt stöd tydligt omfattar
HBTQ-personer är också ett viktigt utvecklings
område då endast en tiondel av de kommunala
verksamheterna är tydliga med detta idag.
• Vidare kvarstår behovet att stötta implemen
tering av befintliga och verksamma metoder och
arbetssätt. Detta görs bäst i nära dialog mellan
7
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lokala, delregionala och regionala aktörer utifrån
deras behov.

Mål 5: Rättsvårdande myndigheter
håller god kvalitet i utredningar och
i rättsprocesser
• Indikationerna för 2021 visar på att ingen
personuppklaring kommer att ske under året
gällande brotten äktenskapstvång och köns
stympning. Detta tyder på ett utvecklingsbehov.
Polisen i regionen bedriver ett utvecklingsarbete
gällande den hedersrelaterade brottsligheten
vilket behöver följas och diskutera om och hur
andra aktörer kan bistå utifrån sina
ansvarsområden.

Mål 6: Våldsutsatta vuxna och barn
medverkar i brottsutredningar
• En samverkan är utvecklad mellan polisen och
Stockholms stad för att stärka och utöka arbetet
mot prostitution/människohandel. Liknande
överenskommelser bör tillkomma mellan polisen
och andra kommuner i länet för att stärka
arbetet även där.
• Andelen beviljade kontaktförbud har legat på en
låg nivå under tid. Anledningen till detta
behöver undersökas ytterligare för att säker
ställa orsak och ge förbättringsförslag i det
fortsatta arbetet.
• Det sker en ökning av andel brott som handlagts
inom 90 dagar där barn är målsägande. En
utveckling som bör följas mer noggrant för att
säkerställa en långsiktighet i arbetet och en
fortsatt positiv utveckling.
8

• Utifrån länsstyrelsens arbete med nätverket för
stödcentrum ses möjligheter att bistå i arbetet
för att unga våldsutsatta medverkar i brotts
utredningar. Stödcentrumen behöver bli synligare
för att öka inflödet till dessa. Vidare ses ett
behov av att diskutera stödcentrums målgrupper
för att se om en större del av de unga
våldsutsatta kan omfattas.

Mål 7: Myndigheter och aktörer
arbetar med systematisk
kunskapsutveckling
• Hälften av länet kommuner/stadsdelar har
kartlagt barns och vuxnas våldsutsatthet i nära
relationer. Finns därför ett behov av att ge stöd
till kommunerna att genomföra kartläggningar
och då även för andra våldsutsattheter.
• Arbetet med att skapa gemensamma strukturer
för kompetensstöd i länet behöver fortsätta och
tillämpningen av befintligt kompetensstöd inom
fältet behöver implementeras inom relevanta
aktörers organisationer.

Mål 8: Myndigheter och aktörer
använder metoder och insatser som
vilar på evidens och/eller på
beprövad erfarenhet
• Arbetet med att stärka kvalitén i befintliga
metoder och arbetssätt behöver fortsätta att
utvecklas i samverkan med relevanta aktörer, för
att sedan kunna spridas och tillämpas i hela länet.
Då kriminalvården arbetar med utgångspunkt i
evidensbaserade program och arbetssätt kan det
vara en inspiration och möjlig samverkanspartner
för andra aktörer som vill utveckla sitt arbete.
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RESULTAT – STRATEGI OCH
HANDLINGSPLAN
I detta avsnitt redovisas de åtaganden i handlings
planen som varit möjliga att följa upp under året,
tillsammans med indikatorer för strategin utifrån
de åtta olika målsättningarna. Under varje mål
sättning delas resultatet upp utefter vilken av
strategins våldstyper som syftas till att följas upp.
De aktörer som har haft möjlighet att rapportera in
resultat för handlingsplansåtaganden är:
Polismyndigheten, Kriminalvården, Länsstyrelsen i
Stockholms län, Storsthlm, Stockholms stad,
Åklagarmyndigheten samt Region Stockholm.
I de fall då indikatorer inte är fastställda för det
aktuella åtagandet redovisas resultatet deskriptivt,
i syfte att synliggöra detta för att möjliggöra
samverkansvinster eller omprioriteringar.
Handlingsplanen löper mellan 2020–2022 varav
flera åtaganden följs upp vid handlingsplanens slut.
Strategin har fått reviderade indikatorer under
2021 vilket möjliggör en uppföljning av samtliga
målsättningar. Dessa indikatorer kommer följas
under hela strategiperioden som löper mellan
2020–2026. Framtida indikatorer kan komma
att tillkomma.

9
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MÅL 1:
Kränkande behandling

Myndigheter och aktörer
arbetar våldsförebyggande

Andel elever i åk 8 och år 2 på gymnasiet som svarar
instämmande i att skolan arbetar aktivt för att
motverka kränkande behandling.4
Årskurs/kön

Indikatorer för strategin
Resultatet visar ett medelvärde utefter
nedanstående uppdelning som beräknats enligt
fördelningen:
Stämmer helt och hållet = 10
Stämmer ganska bra = 6,67
Stämmer ganska dåligt = 3,33
Stämmer inte alls = 0
Resultatet visar alltså inte andel elever eller
andel pedagoger utan redovisas som
medelvärde baserats på deras svar på frågan
som anges i indikatorn.

10

2019/2020

2020/2021

År 2

7,0

7,2

Flicka

6,8

7,0

Pojke

7,1

7,4

Åk 8

6,1

6,1

Flicka

6,0

6,0

Pojke

6,3

6,2

Andel pedagogisk personal i åk 8 och år 2 på
gymnasiet som svarar instämmande i att på den här
skolan bedrivs ett målinriktat arbete för att
förhindra kränkande behandling.5
Årskurs/kön

2019/2020

2020/2021

År 2

7,7

7,7

Kvinna

7,4

7,6

Man

7,7

7,8

Åk 8

8,4

8,3

Kvinna

8,4

8,1

Man

8,4

8,3

4

För Skolinspektionens enkät ingår år 2020 i båda
kolumner. Detta för att enkäten endast genomförs med
hälften av länets skolor årligen. En sammanslagning visar
på ett rullande medelvärde med totalt antal skolor mellan
2019–2021.

5

För Skolinspektionens enkät ingår år 2020 i båda
kolumner. Detta för att enkäten endast genomförs med
hälften av länets skolor årligen. En sammanslagning visar
på ett rullande medelvärde med totalt antal skolor mellan
2019–2021.
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Skattningen hos både pedagoger och elever är
likartad över tid och lägsta skattningen visar på att
de instämmer ganska bra. Arbetet med kränkande
behandling skattas likartad av både elever och
pedagoger i år 2 på gymnasiet. Skillnaden mellan
elevers och pedagogers uppfattning kan ses i
årskurs 8. Där eleverna skattar markant lägre än
pedagoger i hur skolan arbetar med kränkande
behandling.
Jämställdhet

Andel elever i åk 8 och år 2 på gymnasiet som svarar
instämmande i att på den här skolan pratar vi om
jämställdhet mellan könen.
Årskurs/kön

2019/2020

2020/2021

År 2

5,9

5,8

Flicka

5,6

5,4

Pojke

6,1

6,0

Åk 8

5,3

5,0

Flicka

5,1

4,8

Pojke

5,5

5,2

Andel pedagogisk personal i åk 8 och år 2 som
svarar instämmande i att på den här skolan pratar
vi om jämställdhet mellan könen.
Årskurs/kön

2019/2020

2020/2021

År 2

7,9

7,9

Kvinna

7,6

7,6

Man

8,0

7,9

Åk 8

8,1

8,1

Kvinna

8,0

7,8

Man

8,2

8,1

Skattningen hos både pedagoger och elever är
relativt likartad över tid vad det gäller deras
uppfattning om samtal kring jämställdhet. Vi ser
dock en markant skillnad i hur personal och elever
uppfattar omfattningen av samtal som förs på
skolorna kring jämställdhet. Elevernas medelvärde
för både högstadiets åk 8 och år 2 på gymnasiet
ligger mitt mellan svaren stämmer ganska bra och
stämmer ganska dåligt. Medan pedagogernas
medel ligger på svarsskalan stämmer ganska bra
och stämmer helt och hållet. Störst skillnad åter
finns i svaren mellan elever och pedagoger i åk 8.
Åtaganden i handlingsplanen
1.1 Erbjuda kommuner stöd i att utveckla ett
tvärsektoriellt och tidigt förebyggande arbete
genom dialog och kommunbesök.
1.2 Erbjuda kommuner processtöd med att komma
igång med ett våldsförebyggande arbete genom
dialog och kommunbesök

Länsstyrelsens utåtriktade arbete har ned
prioriterats under året till följd av covid-19
pandemin. Istället har erfarenheter och forsknings
utvärderingar av tidigare samarbeten med
kommuner i det våldsförebyggande arbetet tagits
till vara. En metodbok har tagits fram samt flertalet
utbildningsfilmer för att besvara några av de
vanligaste frågorna kring hälsofrämjande och
förebyggande arbete.
Filmerna går att hitta på länsstyrelsens webbplats:
Filmer om hälsofrämjande och förebyggande arbete
| Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

11
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1.3 Stödja implementering och spridningen av
föräldraskapsstödsprogram

Länsstyrelsen har mellan 2018 och 2020 bidragit till
spridning av föräldraskapsstödsprogram i länet.
Inom länet finns idag drygt 200 utbildade grupp
ledare i programmet Föräldraskap i Sverige. Under
2021 har även två projekt beviljats utvecklings
medel från Länsstyrelsen enligt §37, där syftet har
varit att öka deltagandet i programmet alternativt
tillgängliggöra programmets innehåll till nya
målgrupper.
1.4 Stödja spridning av universellt
våldsförebyggande insatser och metoder till
förskola och skola

För att bidra till att skolor har tillgång till fler
effektiva våldsförebyggande metoder och arbets
sätt har Länsstyrelsen stöttat Botkyrka kommuns
arbete med att formalisera ett implementeringsstöd
till det våldsförebyggande programmet TÅGET med
syfte att det ska kunna spridas till flera.
Länsstyrelsens stöd bedömdes av kommunen ha
bidragit till att göra utvecklingsarbetet mer hållbart
och kunskapsbaserat.
Länsstyrelsen har även fortsatt erbjuda länets
skolor föreställningen Stjärnlösa nätter i samverkan
med Boulevardteatern. Syftet är att stimulera till
samtal om hedersnormer, informera om råd och
stöd samt främja utveckling av förebyggande
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
1519 elever nåddes på de 16 skolor i länet som
hade möjlighet att ta del av föreställningen. Alla
deltagande skolor hade uppföljande samtal om

12

hedersnormer och arbetar eller planerar att arbeta
med frågan som en del av ett löpande arbete på
skolan. 80 procent spred information till elever och
70 procent till pedagogerna om länets myndighets
gemensamma resurscentrum Origo6.
I samverkan med Länsstyrelsen i Skåne och RFSU
har Länsstyrelsen inlett ett arbete gällande utveck
ling av en lärarmanual till RFSU:s undervisnings
material Vill du?7 – ett filmbaserat material med
fokus på prevention av sexuella kränkningar,
övergrepp och sex. Det långsiktiga målet är att
kunna effektutvärdera det utvecklade materialet.
Under hösten 2021 identifierades två pilotskolor i
Stockholms län som ska testa manualen och
materialet under 2022.
Under 2021 har Länsstyrelsens tidigare initierade
samarbete med Hägersten-Älvsjö stadsdels
förvaltning och organisationen MÄN fortgått.
Arbetet syftar till att utveckla våldsförebyggande
metoder och arbetssätt för öppen fritids
verksamhet. Ett resultat förväntas i slutet av 2022.

6

Uppföljningens svarsfrekvens var 59 procent.

7

https://rfsu.ineko.se/se/vill-du
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MÅL 2:
Våldsutövare har tillgång till
återfallsförebyggande insatser
utifrån sina behov

Indikatorer för strategin
Våld i nära relationer

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten
erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till
våldsutövare.
Omkring 70 procent uppger 2021 att de ger
stödsamtal efter biståndsbeslut till våldsutövare
och det är på samma nivå som förra året. De
kommuner/stadsdelar som gav stödsamtal efter
biståndsbeslut ger det i samma utsträckning till
både kvinnor och män. Resultatet följer medianen
i riket. Det är totalt tre kommuner i länet som
uppger att de inte ger stödsamtal med eller utan
biståndsbeslut.
Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten
erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut till
våldsutövare.
64 procent av kommunerna/stadsdelarna uppger
att de ger stödsamtal utan biståndsbeslut till
våldsutövare. Detta är en ökning från förra året då
andelen var 59 procent. Det har skett en
utveckling från förra året då kommunerna i år

(2021), ger stödet i samma utsträckning till både
kvinnor och män. Tidigare var det en större andel
män än kvinnor som fick stödet.
Antal påbörjade, pågående samt antal fullföljda
behandlingsprogram (inom Kriminalvården).
Status

2019

2020

2021

Antal fullföljda behandlings
program rörande våld i nära
relation.

31

21

52

Antal påbörjade
behandlingsprogram
rörande våld i nära relation

39

72

74

Antal pågående
behandlingsprogram
rörande våld i nära relation

-

44

31

Kriminalvårdens arbete fortsätter med ökande
siffror gällande fullföljda behandlingsprogram.
Antalet påbörjade behandlingsprogram kvarstår på
liknande nivåer efter höjningen 2020. Dock ses en
minskning av antal pågående behandlingsprogram
rörande våld i nära relationer från 2020–2021, vilket
kan ha orsakats av covid-19 pandemin8 eller
avsaknad av certifierade programledare.
Andel kommuner som har aktuell information på
kommunens webbplats om vilket stöd och hjälp som
erbjuds av kommunen till våldsutövare.
I bilaga 1 framgår det att 92 procent av länets
kommuner, på sin webbplats, kommunicerar att de
ger stöd till den som riskerar/har utsatt närstående
8

Genom begränsningar av fysiska träffar där det inte har
varit möjligt att genomföra insatsen digitalt.
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för våld, i samverkan med andra kommuner eller
regionala myndigheter. Sammantaget är det två
kommuner i länet som inte tydligt kommunicerar
sitt stöd. Kommunernas stöd i både samverkan och
enskilt ges främst till män (100 procent) och
kvinnor (97 procent). Endast en tredjedel av stödet
är uttryckligen riktat till flickor respektive pojkar.
Mindre än en tiondel riktar sig till målgruppen
HBTQ-personer.
Antal stödsökande till Välj att sluta från
Stockholms län.
Från Stockholms län (22 mars – 1 november 2021)
kontaktade 52 personer som utövat våld,
telefonlinjen Välj att sluta.
Prostitution och människohandel för sexuella
ändamål

Andel kommuner som har aktuell information på
kommunens webbplats om vilket stöd och hjälp
som erbjuds av kommunen till våldsutövare.
I bilaga 1 framgår det att 50 procent av
kommunerna ingått avtal för att möjliggöra stöd
till sina medborgare som riskerar/har begått
sexualbrott i länet. Detta stöd riktar sig till män
och kvinnor men inkluderar inte specifikt HBTQpersoner i sin kommunikation på webbplatsen.
Inte heller kommuniceras om att stöd vänder sig
till personer under 18 år i länet.

Åtaganden i handlingsplanen
2.4 Fortsätta sprida stödlinjen ”Välj att sluta” i syfte
att fler ur målgruppen ska söka stöd och
behandling för sin våldsproblematik.

För att öka kännedomen om den nationella
telefonlinjen Välj att sluta9, så förstärkte
Länsstyrelsen den nationella kampanjen finansiellt
för att få extra genomslag i Stockholms län. Hela
kampanjen fick en räckvidd på cirka 1,2 miljoner
”bruttokontakter”. Hemsidan var även välbesök
under året med cirka 47 000 besökare från länet.
2.5 Genomföra konferenser med fokus på
våldsutövande, i syfte att sprida kunskap om
aktuell forskning och behandlingsmetoder för
samtliga åldersgrupper till yrkesverksamma.

I samverkan med Stiftelsen Manscentrum arranger
ade Länsstyrelsen en konferens för att öka kun
skapen om behandlingsmetoder och hur länets
aktörer strategiskt kan arbeta återfalls
förebyggande. Målgruppen för konferensen var
yrkesverksamma som möter personer som riskerar
eller utsätter närstående för våld. Av de 300 del
tagarna uppgav 85 procent att de kunde ha
användning för kunskapen som förmedlades i sitt
dagliga arbete och 91 procent av deltagarna uppgav
även att de hade fått ny kunskap.10

9

https://valjattsluta.se/

10 Svarsfrekvens: 52 procent.
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MÅL 3:
Myndigheter och aktörer
arbetar aktivt för att upptäcka
våldsutsatta vuxna och barn
samt våldsutövare

80%

Våld i nära relationer

Andel kvinnor som i samband med besök hos
mödrahälsovård tillfrågas om våldsutsatthet.11

94%

95%

80%

69%
54%

60%
40%

0%

2019

2020

2021

Andelen12 kommuner/stadsdelar som uppger att de
har en aktuell skriftlig rutin har minskat från 69
procent till 54 procent under 2021. Stockholms län
har tidigare haft en hög andel i jämförelse med
riket, men i och med nedgången ligger nu länet på
samma nivå som medianen i riket.

60%
40%
20%
0%

69%

20%

Andel kvinnor
100%

Rutin vid indikation på våld i nära relationer
100%

Indikatorer för strategin

93%

Andel kommuner/stadsdelar med en aktuell rutin vid
indikation på att en vuxen utsatts för våld av
närstående.

2018

2019

2020

Andelen kvinnor som har tillfrågats om vålds
utsatthet inom mödravården i länet ligger på en
konstant hög nivå. En ökning kan urskiljas över en
treårsperiod. En trend som behöver följas under
längre tid för att säkerställa en konstant ökning.

11 Siffror för 2021 var inte tillgängliga vid tiden för
sammanställning av denna rapport.

Antal dömda för annan brottslighet som får frågan
om våldsutövning (inom Kriminalvården).

Under året har frågan ställts till samtliga klienter
som dömts till Kriminalvårdspåföljd under RiskBehov-Mottaglighets-utredningen.

12 Andelen är beräknad som totalt antal JA-svar (dvs har
skriftliga rutiner) på områdena Ekonomiskt bistånd,
Missbruks- och beroendevården, Socialpsykiatri, Barn och
unga, LSS-barn, LSS-vuxen, Äldreomsorg och Våld i nära
relationer-vuxen dividerat med totalt antal svar i länet
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Åtaganden i handlingsplanen
3.2 Fortsätta sprida och implementera hand
ledningen ”Liten och trygg” till förskolans personal
i länet, i syfte att öka personalens kunskap om våld
och uppmärksamma utsatta barn

I samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola13
och förskolor i Järfälla kommun har länsstyrelsen
utvärderat implementeringen av Brottsoffer
myndighetens material Liten och trygg.14 Under
2022 kommer vidare analyser att göras av resultatet
med fokus på generaliserbara slutsatser för att
möjliggöra en bredare spridning i länet.

13 Från och med 2022 heter högskolan Marie Cederschiöld
högskola
14 https://www.jagvillveta.se/forskola
16
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MÅL 4:
Våldsutsatta vuxna och barn
har tillgång till insatser utifrån
sina behov

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänstens
verksamhetsområde våld i nära relationer har
aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan
i enskilda ärenden med externa aktörer.15

Indikatorer för strategin
Våld i nära relationer

Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten
erbjuder skyddat boende med biståndsbeslut till
våldsutsatta vuxna – kvinnor och män.
Data för indikatorn är från 2019 och visar på att
94 procent av kommunerna i länet som besvarade
frågan i Öppna jämförelser erbjöd skyddat boende
med biståndsbeslut. Socialstyrelsen har senare valt
att inte följa denna indikator och en ny källa
behöver säkerställas om vi fortsatt vill följa
utvecklingen vad gäller kommuners arbete med
skyddat boende till våldsutsatta vuxna.
Andel kommuner/stadsdelar där socialtjänsten har
en aktuell skriftlig rutin för hur handläggaren ska
säkra skolgången för barn i skyddat boende.
Rutin för skolgång för barn i skyddat boende
100%
80%
60%
40%

32%

Över en treårsperiod har andelen kommuner/
stadsdelar som har en skriftlig rutin varierat, men är
nu i återigen på samma nivå som 2019 efter en
kraftig nedgång 2020.

22%

Samverkan med extern aktör
100%
80%
60%

51%

53%

2019

2020

59%

40%
20%
0%

2021

Andel kommuner/stadsdelar som har en skriftlig
överenskommelse med någon av de definierade
externa aktörerna har ökat succesivt från 2019 och
uppgår till 59 procent 2021. Två kommuner har
överenskommelse om samverkan med alla de
definierade externa aktörerna. Av de externa
aktörerna är det flest kommuner/stadsdelar som
har överenskommelse med kvinnojourer, och minst
antal med akutmottagningar.

33%

20%
0%

2019

2020

2021

15 Med extern aktör menas någon av följande: Primärvård,
akutmottagning, vuxenpsykiatri, ungdomsmottagningar,
polisen eller kvinnojour.
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Andel kommuner som har aktuell information på
kommunens webbplats om vilket stöd och hjälp som
erbjuds av kommunen till våldsutsatta.
Bilaga 1 visar att alla kommuner i länet, på sina
webbplatser, uppger att de erbjuder stöd till
personer som har utsatts för våld i nära relationer.
Utöver det så erbjuder åtta verksamheter i länets
kommuner stöd i samverkan med andra kommuner
eller regionala myndigheter. Stödet riktar sig främst
till kvinnor och män. Endast 36 procent av stödet
riktar sig till personer under 18 år. En något högre
andel (45 procent) vänder sig till målgruppen under
18 år via verksamheterna som erbjuds i samverkan.
Till målgruppen HBTQ-personer kommuniceras
mindre än en tiondel av stödet.
Sexuellt våld oberoende av relation

Andel kommuner som har aktuell information på
kommunens webbplats om vilket stöd och hjälp som
erbjuds av kommunen till våldsutsatta.
I bilaga 1 uppvisar 38 procent av kommunerna att
de på sina webbplatser ger stöd till personer som
har utsatts för sexuellt våld. Fyra kommunala
verksamheter i länet erbjuder stöd i samverkan
med andra kommuner eller regionala myndigheter.
Så gott som alla kommuner och verksamheter
kommunicerar att stödet vänder sig till kvinnor,
män och personer under 18 år. Cirka en tiondel av
kommunerna kommunicerar att de inkluderar
HBTQ-personer.

18

Hedersrelaterat våld och förtryck

Andel kommuner som har aktuell information på
kommunens webbplats om vilket stöd och hjälp som
erbjuds av kommunen till våldsutsatta.
Bilaga 1 visar att 65 procent av kommunerna upp
ger på sina webbplatser att de ger stöd till personer
som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.
Det finns två kommunala/regionala verksamheter
som erbjuder stöd i samverkan med andra
kommuner eller regionala myndigheter. Totalt ges
därför ett 100 procent stöd till personer som har
utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, när
kommunernas stöd inklusive stöd som erbjuds i
samverkan slås samman. Stödet riktar sig främst till
kvinnor och män medan 43 procent av verksam
heterna riktar sig till personer under 18 år. 13
procent av verksamheterna kommunicerar att de
inkluderar HBTQ-personer.
Prostitution och människohandel för sexuella
ändamål

Andel kommuner som har aktuell information på
kommunens webbplats om vilket stöd och hjälp som
erbjuds av kommunen till våldsutsatta.
I bilaga 1 framgår det att fem kommunala verksam
heter erbjuder stöd i samverkan med andra
kommuner eller regionala myndigheter. Detta
innebär att totalt 50 procent av kommunernas
enskilda stöd och i samverkan erbjuds till
målgruppen. Kommunerna kommunicerar att
stödet riktar sig till kvinnor, män och personer
under 18 år. Endast 20 procent av verksamheterna
uttalar att stödet vänder sig till HBTQ-personer.
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Åtaganden i handlingsplanen
4.1 Verka för att personer som har sex mot
ersättning eller skadar sig med sex har tillgång till
adekvat stöd och behandling

I samverkan med Stockholms stad har länsstyrelsen
under året arbetat för en regionalisering av Mikaoch KAST-mottagningarna med målet att dessa ska
kunna ge stöd till samtliga invånare i länet. Hittills
har 12 av 26 kommuner i länet undertecknat avtalet
och arbetet kommer att fortgå under 2022.
Regionskoordinatorernas arbete kompletterar
denna satsning. Under 2021 har regionkoordinatorn
arbetat aktivt i 62 ärenden avseende misstanke om
människohandel/exploatering och med 39 ärenden
avseende utnyttjande av barn genom köp av sexuell
handling/kommersiell sexuell exploatering.
För att stärka kvaliteten i KAST-verksamhetens
arbete med köpare av sexuella tjänster samverkar
länsstyrelserna kring en utvärdering av samtliga
KAST-mottagningarna i landet. Utvärderingen
genomförs av FOU Väst och samfinansieras av
Jämställdhetsmyndigheten och berörda
länsstyrelser. Resultat förväntas vara klart år 2024.
4.2 Ta fram och sprida en digital vägledning för
yrkesverksamma med kontaktvägar till olika
aktörers stöd och insatser i syfte att främja extern
samverkan.

I slutet av 2021 lanserades en digital vägledning16 i
syfte att främja samverkan i enskilda ärenden.
Vägledningen är framtagen inom Operation
kvinnofrid och den primära målgruppen är

yrkesverksamma som kan komma i kontakt med
utsatta. Fokus ligger på att ge yrkesverksamma
grundläggande kunskap, tydliggöra roller och
ansvar hos länets myndigheter samt länka vidare till
fördjupande läsning. Den digitala vägledningen
omfattar utsattheterna våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och
människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt
våld oberoende relation.
4.4 Genomföra informationskampanjen ”Aldrig
igen” i Stockholms stad i syfte att fler ur mål
gruppen ska söka stöd och hjälp för sin vålds
utsatthet samt undersöka förutsättningarna för en
liknande regional kampanj

Under januari och juni genomfördes på nytt
kampanjen ”Aldrig igen”. Fokus var vid båda
kampanjomgångarna våld i ungas relationer. Syftet
med kampanjen var bland annat att belysa frågan
om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtryck hos allmänheten samt informera om
var stöd, hjälp och behandling erbjuds i Stockholms
stad via Relationsvåldsteam (RVT) eller Relations
våldscentrum (RVC). Kampanjen har synts på sociala
medier, på stadstavlor och i kollektivtrafiken. Totalt
antal ärenden till RVT och RVC var totalt 2231 under
2021, vilket är en minskning i jämförelse med 3152
ärenden 2020. RVT eller RVC för inte statistik över
hur många det är som anger att de fått information
via kampanjen ”Aldrig igen”. Därav går det inte att
säkerställa kampanjens påverkan på antal ärenden
till RVT eller RVC.

16 https://www.operationkvinnofrid.se/stod-foryrkesverksamma/
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4.5 Ta fram en förnyad kommunikationsstrategi för
att sprida information om polisens verksamhet i
syfte att öka anmälningsbenägenheten och minska
mörkertalen (exempelvis genom kampanjen ”Kom
till oss”).

Kampanjen “Kom till oss”17 är genomförd och åter
lanserad nationellt vecka 52 2021 samt vecka 1
2022. En kommunikationsplan för Initiativ Gryning18
är framtagen och uppdateras löpande. En regional
kampanj genomfördes i slutet av november till
mitten av december 2021 både internt och externt.
En polis-podd med fokus på polisens arbete med
mäns våld mot kvinnor släpptes i november.

17 Informationssatsningen ”kom till oss” är en del i polisens
prioritering för särskilt utsatta brottsoffer. Kampanjen ska,
förutom att få fler att anmäla, tydliggöra att våld, hot och
kränkningar i en nära relation är allvarliga brott.
18 Polisen i region Stockholm bedriver ett långsiktigt för
bättringsarbete, inom brottsområdena brott i nära
relation, våldtäkt och sexualbrott mot barn, Initiativ
Gryning. Initiativet omhändertar utvecklingsfrågor
kopplat till metod, resurs samt intern och extern
samverkan. Även normarbete inkluderas i uppdraget samt
att sträva efter att utveckling sker baserat på forskning
eller evidensbaserade metoder.
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MÅL 5:
Våld i nära relationer

Andel handlagda brott av grov fridskränkning20 som
lett till personuppklaring per år.
Grov fridskränkning

30%
25%

19 Termen ”personuppklaring” innebär att en person bundits
till brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande
har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

19%

20%

8%

8%

Pojkar

10%

Flickor

15%

10%

9%

8%

4%

5%

6%

9%

2019

Total

Pojkar

Flickor

Män

Kvinnor

Total

0%
Kvinnor

Indikatorer för strategin
Statistiken är hämtad från Brås sammanställning för
åren 2019, 2020 samt preliminär statistik för första
halvåret 2021. Resultaten för första halvåret 2021
används för de indikatorer som visar övergripande
siffror och inte är uppdelade på kön och ålder.
Detta då det finns ett intresse att se indikationer på
eventuell utvecklingen. Samtliga indikatorer mäter
andel handlagda brott som lett till person
uppklaring19. Indikatorerna presenteras utifrån den
våldstyp som åsyftas att följa.

25%

Män

Rättsvårdande myndigheter
håller god kvalitet i utredningar
och i rättsprocesser

2020

Vid grov fridskränkning är personuppklaringen
högst för kvinnor över 18 år. Detta gäller både 2019
och 2020. En mindre uppgång har skett för person
uppklaring när den utsatta är en man. Gruppen
flickor och pojkar har en liknande person
uppklaringsprocent under 2019 och 2020 med en
mindre minskning för pojkarna 2020.

20 Att gång på gång kränka en närståendes integritet för att
skada personens självkänsla, genom att till exempel hota
eller slå denna, är ett brott i sig. Brottsrubriceringen är då
grov fridskränkning, eller grov kvinnofridskränkning om
en man begår ett sådant brott mot en kvinna som han
lever eller har levt tillsammans med. För att en person ska
dömas för något av dessa brott ska han eller hon ha
begått flera straffbelagda gärningar mot en och samma
person under en kortare eller längre tidsperiod.
Gärningarna ska ha varit ett led i en upprepad kränkning
av personens integritet och självkänsla.
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Andel handlagda brott av grov kvinnofridskränkning
som lett till personuppklaring per år.
Brottstyp

2019

Grov kvinnofrids
kränkning

9%

2020

2021
– första
halvåret

14 %

Hedersrelaterat våld och förtryck

Andel handlagda brott av äktenskapstvång/
vilseledande till äktenskapsresa21 som lett till
personuppklaring per år.
Brottstyp

2019

2020

2021
– första
halvåret

Äktenskapstvång/
vilseledande till
äktenskapsresa

3%

0%

-

12 %

En ökning av andel handlagda brott som lett till
personuppklaring kan ses mellan 2019 och 2020.
Med denna uppgång återgår resultatet till att
överensstämma med medianen i riket 2020.
Preliminära siffror för första halvåret 2021 indikerar
att andelen kommer ligga på liknande nivåer även
detta år.
Andel handlagda misshandelsbrott i nära relationer
som lett till personuppklaring per år.
Misshandel - Närstående genom parrelation
30%

Tre procent av de handlagda brotten av
äktenskapstvång/vilseledande till äktenskapsresa
ledde till personuppklaring 2019, vilket är högre än
medianen i riket. Under 2020 ledde dock inget brott
till personuppklaring samt indikationen för 2021
visar även den på samma resultat.
Andel handlagda brott av könsstympning som lett
till personuppklaring per år.
Brottstyp

25%

2019

2020

2021
– första
halvåret

-

-

-

20%
15%

14%

13%

10%

Könsstympning

7%

7%

5%
0%

Kvinnor

Män
2019

Kvinnor

Män
2020

Andelen personuppklarade misshandelsbrott i nära
relationer ligger på liknade nivåer mellan åren
2019–2020 för båda könen.

22

Under 2019–2020 har det inte skett någon person
uppklaring när det kommer till könstypning.
Indikationen för 2021 ger samma resultat.

21 Brottstypen delas från och med 2021 upp på tre
kategorier: Äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott samt
vilseledande till äktenskapsresa. Vid preliminär statistik för
första halvåret 2021 hade inget brott lett till
personuppklaring i någon av de tre kategorierna.
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Sexuellt våld oberoende relation

Andel handlagda brott av kontakt med barn i
sexuellt syfte (grooming) som lett till person
uppklaring per år.
Brottstyp

2019

2020

2021
– första
halvåret

Kontakt med barn
i sexuellt syfte
(grooming)

7%

5%

10 %

En minskning av andelen handlagda brott som lett
till personuppklaring har skett mellan 2019–2020.
Under 2019 låg andelen högre än medianen i riket.
Under 2020 återgick andelen att ligga i linje med
riket. Dock finns en indikation att andelen kommer
öka under 2021.
Andel handlagda våldtäktsbrott22 som lett till
personuppklaring per år.
Våldtäktsbrott

Andelen handlagda våldtäktsbrott som lett till
personuppklaring är en sammanslagning utefter
kön och visas inte efter ålder eller relation till
förövaren. 13 procent av de handlagda brotten där
det var en kvinna eller flicka som var utsatt, ledde
till personuppklaring. Motsvarande siffra för män
och pojkar är 7 procent 2019. Dessa siffror överens
stämmer med medianvärdet i riket. En ökning har
skett under 2020 där utvecklingen följer medianen i
riket när det gäller personuppklaring där kvinnor
eller flickor har varit utsatta. Personuppklaringen
för män och pojkar är på linkande nivåer 2019 och
följer inte med ökningen som sker i riket.
Prostitution

Andel handlagda brott av utnyttjande av barn under
18 år genom köp av sexuell handling som lett till
personuppklaring per år, samt andel handlagda
brott av köp av sexuell tjänst som lett till person
uppklaring per år.
Köp av sexuell tjänst/handling

30%
25%
20%
15%

55%

Utnyttjande av barn under 18 år
genom köp av sexuell handling

17%

43%

13%

10%

8%

7%

52%

Köp av sexuell tjänst

45%

5%
0%

Kvinnor/flickor

Män/pojkar

2019

Kvinnor/flickor

Män/pojkar

2020

0%
2020

10% 20% 30% 40% 50% 60%
2019

22 Indikatorn visar en sammanräkning av våldtäktsbrott per
kön för alla åldrar. Indikatorn inkluderar både försök till
våldtäkt och våldtäkt. Indelning utifrån relation mellan
utsatt och utövare beaktas inte.
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Det har skett en utveckling inom båda brotten 2020
då mer än hälften av brotten har lett till
personuppklaring. Utvecklingen följer medianen i
riket när det gäller brottet; köp av sexuell tjänst
(personer över 18 år). När det kommer till brottet;
utnyttjande av barn under 18 år genom köp av
sexuell handling står Polisregion Stockholm ut och
håller en hög nivå medan medianen i riket faller till
mindre än 20 procent.
Andel handlagda koppleribrott som lett till
personuppklaring per år.
Brottstyp

2019

2020

Koppleri

19 %

16 %

Andelen handlagda koppleribrott som har lett till
personuppklaring per år har tidigare varit högre i
jämförelse med medianen i riket. För 2019 ledde
19 procent av de handlagda brotten till
personuppklaring, vilket för året ligger i linje med
medianvärdet i riket. Under 2020 minskade andelen
till 16 procent.
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Människohandel för sexuella ändamål

Andel handlagda brott av människohandel för sexuella
ändamål som lett till personuppklaring per år.
Människohandel för sexuella ändamål
2021 - Första halvåret

9%

2020

5%

2019

5%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

Fem procent av de handlagda brotten av människo
handel för sexuella ändamål ledde till person
uppklaring under 2019, vilket är något högre i jäm
förelse med medianvärdet i riket. Andelen kvarstod
även 2020 och var högre än riket, dock finns en
indikation att det har skett en positiv utveckling under
2021, där preliminär statistik uppger nio procent. En
uppdelning på ålder har inte gjorts till denna
lägesrapport. Statistiken innefattar både vuxna och
barn under 18 år.
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Åtaganden i handlingsplanen
5.1 Effektivisera brottsbekämpningen genom den
särskilda satsningen ”Initiativ gryning23” i syfte att
intensifiera arbetet med särskilt utsatta brottsoffer
(Brott i nära relation, våldtäkt samt sexualbrott mot
barn inkl. internetrelaterade sexuella övergrepp.)

Antalet anmälda brott/inkomna ärenden samt
ärenden redovisade till åklagare i jämförelse från
2019–2021.

Anmälda brott i parrelation har ökat markant, till
nästan det dubbla antalet mellan 2019 och 2020.
Samtidigt ligger andelen ärenden som redovisats till
åklagare på liknade nivåer. Ökningen kan främst
härledas till att polisen under första halvåret 2020
ändrade sättet att registrera misshandelsbrott.
Övriga brott visar inte några större förändringar i
antal ärenden eller andel som har redovisats till
åklagare.

Brottskodsgrupp text

År

Anmälda
brott

Inkomna
ärenden

Ärenden redovisade
till åklagare

Andel inkommande ärende
som redovisats till åklagare

Brott i parrelation

2019

5 900

3 910

626

16 %

Brott i parrelation

2020

11 008

7 174

972

14 %

Brott i parrelation

2021

11 134

7 255

1 020

14 %

Brott mot barn

2019

13 067

9 019

1 103

12 %

Brott mot barn

2020

12 854

8 724

1 082

12 %

Brott mot barn

2021

13 964

8 594

1 008

12 %

Sexualbrott

2019

5 552

4 174

735

18 %

Sexualbrott

2020

5 892

4 395

838

19 %

Sexualbrott

2021

6 714

5 013

1 078

22 %

Sexualbrott mot barn

2019

2 233

1 546

294

19 %

Sexualbrott mot barn

2020

2 489

1 707

289

17 %

Sexualbrott mot barn

2021

2 675

1 818

319

18 %

Våldtäkt mot vuxna

2019

1 356

1 024

141

14 %

Våldtäkt mot vuxna

2020

1 346

1 033

182

18 %

Våldtäkt mot vuxna

2021

1 563

1 172

190

16 %

23 Polisen i region Stockholm bedriver ett långsiktigt
förbättringsarbete, Initiativ Gryning. Initiativet omhändertar
utvecklingsfrågor kopplat till metod, resurs samt intern och
extern samverkan. Även normarbete inkluderas i uppdraget
samt att sträva efter att utveckling sker baserat på forskning
eller evidensbaserade metoder.
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5.2 Polisen kommer att utveckla arbetet med att utreda och lagföra personer
som begår människohandelsbrott i sexuellt syfte samt prostitution.

Antalet anmälda brott/inkomna ärenden samt ärenden redovisade till åklagare
i jämförelse från 2019–2021.
År

Anmälda
brott

Inkomna
ärenden

Ärenden
redovisade
till åklagare

Andel inkommande
ärende som redo
visats till åklagare

0418 Människohandel för sexuella
ändamål med barn under 18 år

2019

6

3

0

0%

0418 Människohandel för sexuella
ändamål med barn under 18 år

2020

5

2

1

50 %

0418 Människohandel för sexuella
ändamål med barn under 18 år

2021

4

2

0

0%

0419 Människohandel för sexuella
ändamål med person 18 år eller äldre

2019

41

31

0

0%

0419 Människohandel för sexuella
ändamål med person 18 år eller äldre

2020

28

26

1

4%

0419 Människohandel för sexuella
ändamål med person 18 år eller äldre

2021

24

23

0

0%

0609 Koppleri inkl. grovt

2019

47

38

2

5%

0609 Koppleri inkl. grovt

2020

79

52

8

15 %

0609 Koppleri inkl. grovt

2021

64

47

5

11 %

0610 Utnyttjande av barn under 18 år
genom köp av sexuell handling

2019

82

41

12

29 %

0610 Utnyttjande av barn under 18 år
genom köp av sexuell handling

2020

59

54

19

35 %

0610 Utnyttjande av barn under 18 år
genom köp av sexuell handling

2021

107

58

10

17 %

0611 Utnyttjande av barn för sexuell
posering inkl. grovt, under 18 år

2019

249

134

23

17 %

0611 Utnyttjande av barn för sexuell
posering inkl. grovt, under 18 år

2020

360

184

37

20 %

0611 Utnyttjande av barn för sexuell
posering inkl. grovt, under 18 år

2021

482

263

43

16 %

4024 Köp av sexuell tjänst

2019

163

105

49

47 %

4024 Köp av sexuell tjänst

2020

327

246

178

72 %

4024 Köp av sexuell tjänst

2021

547

455

319

70 %

Brottskod + text
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Andelen koppleribrott som har redovisas till
åklagare har ökat de senaste två åren. Den största
förändringen kan ses för köp av sexuell tjänst där en
ökning med cirka 25 procent har skett mellan 2019–
2021. Medan för brottet utnyttjande av barn genom
köp av sexuell handling, där minskar andelen
ärenden som har redovisats till åklagare trots ett
liknande inflöde av inkomna ärenden.
5.3 Personutredningar av god kvalitet genomförs
inom frivården

Kriminalvården har under året arbetat särskilt med
att öka antalet klienter som får kontraktsvård.
Arbetet har främst fokuserats på klienter dömda för
våld i nära relation. Antalet föreslagna för
kontraktsvård minskade från 198 2020 till 190
under 2021. Siffran avser föreslagen kontraktsvård
av alla typer av kontraktsvård, inte bara våld i nära
relation. Åtagandet är svårt att följa upp mer exakt
än så, då en del dömda för våld i nära relation får
behandling för exempelvis missbruk. Det är fortsatt
ett fokuserat arbete mot klienter dömda för våld i
nära relationer. Minskningen av antalet som fått
kontraktsvård beror troligen på covid19-pandemin
då tillgängligheten till behandlingsinsatser minskats.
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MÅL 6:
Åtaganden i handlingsplanen

Våldsutsatta vuxna och barn
medverkar i brottsutredningar

Indikatorer för strategin
Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta
kontaktförbuden.
Andelen beviljade kontakt
förbud av de ansökta
kontaktförbuden

2019

2020

2021

25 %

25 %

25 %

Andelen beviljade kontaktförbud ligger jämt på
25 procent över tid (2019–2021).
Andel brott där barn är målsägande vid våld och
övergrepp som handlagts (inom 90 dagar).
Andel brott där barn är
målsägande vid våld och
övergrepp som handlagts
(inom 90 dagar)

2019

2020

2021

58 %

62 %

65 %

Från 2019 återfinns en ökning av andelen brott där
barn är målsägande som har handlagts inom 90
dagar.
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6.1 Förbättra formerna för samverkan mellan
Polisen och Åklagarmyndigheten i enlighet med de
regionala samverkansöverenskommelserna.

Ett nytt regionalt samverkansavtal mellan Polisen
och Åklagarmyndigheten skrevs i april 2020. Särskilt
utsatta brottsoffer med fokus på implementering
och användande av Ett utvecklat bästa arbetssätt är
listat som ett av fokusområdena 2021. Åklagare är
även representerade i Initiativ Grynings nätverk
som har möten en gång i månaden. Några övriga
regionala aktiviteter för att förbättra samverkan har
inte skett under året, det finns dock flera lokala
samverkansinitiativ. Bland annat har polisområde
Nord genomfört en insats tillsammans med
åklagarna under senvåren 2021 i syfte att minska
ärendebalansen på Brott i nära-sektionen.
6.2 Utveckla samverkan mellan Polisen och
kommunernas enheter mot våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck.

Lokala samverkansinitiativ mellan polis och
socialtjänst är påbörjade såsom projekt IGOR på
Södermalm och Islandsprojektet i lokalpolisområde
Farsta och Skärholmen. Polisområde Nord har haft
en samverkanskonferens med sina kommuner med
tema; brott i nära relation. Polisen och Storsthlm
har inlett en dialog om hur samverkan mellan polis
och socialtjänst kan utvecklas i hela länet gällande
dessa ärenden. Polisen har genomfört en kart
läggning av nuvarande samverkan mellan social
tjänsten och lokalpolisområdena, och utvecklings
arbete kommer att pågå under 2022. Överlag pågår
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arbete inom polisen med att länka ihop brott i nära
relationer med lokalpolisområden och den sam
verkan som sker med kommunerna. Ett beslut om
att samtliga lokala samverkansöverenskommelser
mellan polis och kommun ska innehålla konkreta
aktiviteter kopplat till särskilt utsatta brottsoffer är
taget under året. Aktiviteterna är ett resultat av ett
beslut som togs i början av hösten om att utreda
brott i nära relation centralt på sektion.
6.3 Utveckla samverkan mellan Polisen och
socialtjänsten i syfte att stödja utsatta för
prostitution och människohandel för sexuella
ändamål i rättsprocessen.

I april 2021 undertecknades samverkansöverens
kommelsen mellan Polisen och Stockholm stad för
att stärka och utöka arbetet mot prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. Det över
gripande målet med samverkansöverenskommelsen
är att prioritera och tillsammans strukturerat arbeta
uppsökande mot köpare och säljare av sex.
• Människohandelssektionen har haft fyra
riktade pass i månaden tillsammans med
socialtjänsten.
• Människohandelssektionen har haft
inspirationsmöten samt utfört arbetspass
tillsammans med lokalpolisområden i
polisregionen i syfte att stärka förmågan till
självständigt arbete inom brottskategorin.
• Lokalpolisområde Norrmalm har en med
arbetare som arbetar 60 procent mot
prostitution fram till årsskiftet. Dessa
kunskaper ska sedan spridas för att öka

kompetensen hos fler. Polisområde City
behöver även stötta Polisområde Nord och
Polisområde Syd i form av utbildning och
kompetensutveckling.
• Polisområde City har genomfört Insats-torskveckor under året. Lokalpolisområde Norrmalm
och lokalpolisområde Södermalm har genom
fört två veckor vardera.
Tillsammans i samverkansforumet har de skapat en
gemensam lägesbild avseende prostitutionen i
Stockholm. Under året har strukturen för samverkan
bestått i beredningsgruppsmöten och
styrgruppsmöten.
6.4 Samordna en regional och operativ spetsgrupp
mot prostitution och människohandel för sexuella
ändamål i syfte att uppnå samordnade insatser i
enskilda ärenden för vuxna och barn och unga.

Länsstyrelsen har under året sammankallat en
regional myndighetsgrupp kring prostitution och
människohandel för att stärka kontakten mellan olika
aktörer som arbetar operativt med människo
handelsärenden i länet bland annat med syftet att få
ett mer effektivt brottsbekämpande arbete. Vid sidan
av länsstyrelsen24 och regionskoordinatorerna utgörs
deltagarna av regionala myndigheter25 och
kommunala verksamheter.26
24 Länsstyrelsen representeras genom uppdragen att före
bygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och uppdraget
om att motverka att ensamkommande barn och unga
försvinner.
25 Migrationsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten
26 Mika hälsa, Mika-mottagningen, Stödcentrum, KASTmottagningen samt Ungdomsjouren i Stockholms stad.
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MÅL 7:
Myndigheter och aktörer
arbetar med systematisk
kunskapsutveckling

Indikatorer för strategin
Våld i nära relationer

Andel kommuner/stadsdelar som har en aktuell
samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling.
Andelen låg jämt mellan 2019 och 2020, men har nu
minskat något till 2021 från 54 procent till 47 procent.
Mellan 2020 och 2021 är det samma andel kommuner
som har en aktuell samlad plan för handläggarna
kompetensutveckling både när de gäller de som
handlägger vuxna och de som handlägger barn utsatta
för våld i nära relationer.
Andel kommuner/stadsdelar som kartlagt antalet barn
som utsatts för eller bevittnat våld av närstående.
Här ses en ökning mellan åren 2019 och 2020 från 44
procent till 49 procent. Andelen kommuner som har
genomfört kartläggningar av barns utsatthet 2021 har
minskat något till 47 procent. Detta behöver följas
över tid för att se om andelen fortsätter att minska.
Andel kommuner/stadsdelar som kartlagt antalet
vuxna som utsatts för våld av närstående.
Kommunernas kartläggningar av vuxna har minskat
med nästan 10 procentenheter från 2019 till 2021 från
69 procent till 58 procent.

30

Andel kommuner/stadsdelar som använt resultat
från systematisk uppföljning till verksamhets
utveckling inom våld i nära relation.
En stadig uppgång har skett i kommunernas
användande av systematisk uppföljning från 16
procent 2019 till nästan det dubbla 31 procent
2021.
Åtaganden i handlingsplanen
7.3 Säkerställa att utbildningar för att förebygga
hedersrelaterat förtryck och våld erbjuds till
personal som arbetar med barn och unga

Då det varit stor efterfrågan på grundläggande
kunskap om hedersrelaterat våld i länet har
Länsstyrelsen sedan 2019 arbetat särskilt med att
stärka implementering av Webbkurs heder som ett
strategiskt verktyg för kollegial fortbildning i
grupp. Under 2021 utbildades 28 kursledare från
socialtjänst, skola och civilsamhälle. Idag finns det
totalt 128 utbildade kursledare i länet. Genom
stickprov i länet har länsstyrelsen kunnat
konstatera att ett systematiskt arbete med
kollegial fortbildning bland annat kan leda till
utvecklandet av lokala rutiner i arbetet med
hedersrelaterat våld och förtryck inom
socialtjänsten.
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7.4 Erbjuda grundläggande utbildningar till
yrkesverksamma i länet om våld i nära
relation och hedersrelaterat våld och
förtryck samt höja kunskapen kring särskilt
sårbara grupper
7.5 Genomföra kunskapshöjande insatser
om prostitution och människohandel för
sexuella ändamål för yrkesverksamma
genom kurser, konferenser och seminarier
7.6 Sprida grundkursen om hedersrelaterat
våld och förtryck ”webbkursheder.se” till
socialtjänst, förskola – skola och utbilda
kursledare samt undersöka om kursen kan
vara ett relevant verktyg för personal inom
Region Stockholm och Polisen

För att tillgänggöra grundläggande kunskap
inom området har Länsstyrelsen spridit de
nationella webbkurserna: Webbkurs om
våld27, Basprogram om våld mot barn28,
Sexuell exploatering av barn, prostitution
och människohandel29, samt Webbkurs
heder30 i regionala nätverk och på
konferenser. Spridningsinsatserna har fått
genomslagskraft och lett till en ökning i
antalet användare, framförallt av Webbkurs
heder.
27 https://webbkursomvald.se/ (NCK) Lanserades
2016
28 https://barnafrid.se/basprogram/ (Barnafrid)
Lanserades 2021
29 https://webbutbildning.jamy.se/sexuellexploatering-av-barn-prostitution-ochmanniskohandel (Jämställdhetsmyndigheten)
Lanserades 2021
30 https://webbkursheder.se/ (Länsstyrelsen
Stockholm) Lanserades 2019

Användare av relevanta webbkurser inom området i länet.
Webbkurs

Antal
användare i
Stockholms län
2020

Antal
användare i
Stockholms län
2021

Procentuell
ökning av
användare
i länet
2020–2021

Webbkurs om
våld

15 941

20 134

26 %

Basprogram om våld mot barn

1276

Lanserades
2021

Webbkurs
heder31

2053

144 %

840

Jämställdhetsmyndighetens webbutbildning Sexuell
exploatering av barn, prostitution och människohandel
som togs fram nyligen har inte kunnat redovisa någon
statistik för i år på länsnivå.
Under året har regionskoordinatorerna mot prostitution
och människohandel utbildat all personal inom social
tjänsten i Stockholm stad och i flertalet av länets
kommuner.
Enheten, Våld i nära relationer vid Akademiskt primär
vårdscentrum, har ett regionalt uppdrag att arbeta med
systematisk kunskapsutveckling och implementeringsstöd
inom hälso- och sjukvården. Nedan följer flertalet insatser
som gjorts:
• Enheten Våld i nära relationer genomförde total 82
utbildningar under året som omfattande totalt
2083 deltagare.
• I maj 2021 lanserade enheten en ny webutbildning
om våld i nära relationer för vårdpersonal, vilken
31 Länsstyrelsen i Stockholm har fortsatt att förvaltat och spridit
webbkursheder nationellt. Nationellt har webbkursen ökat i
användande med 166 procent 2020–2021.
31
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omfattar cirka 2,5 timmars klicktid.
Webbutbildningen är den första svenska i sitt
slag utifrån att den helt och hållet utgår från
hälso- och sjukvårdens uppdrag och
kopplingen mellan våld i nära relation och
ohälsa. Utbildningen är resultatet av ett
2-årigt utvecklingsarbete inom enheten och
har skett i samarbete med produktionsbolaget
Houdini. Under perioden maj – december
2021 har totalt 489 personer genomgått hela
webbutbildningen och hämtat ut ett intyg för
det. Statistik från utbildningen visar att det
nästan uteslutande är vårdpersonal och
studenter som går utbildningen, vilket visar
att Region Stockholm når ut till rätt målgrupp.
• Totalt har 15 vårdenheter (främst husläkar
mottagningar och rehab-mottagningar)
mottagit implementeringsstöd av enheten
under år 2021.  
Barnhälsovården erbjöd under året utbildning för
första gången som resulterade i att 82 av 112
BVC:er utbildades om våld i nära relationer och 330
av cirka 495 sjuksköterskor har då gått utbildningen.
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MÅL 8:
Myndigheter och aktörer
använder metoder och insatser
som vilar på evidens och/eller
på beprövad erfarenhet
Indikatorer för strategin
Våld i nära relationer

Andel enheter inom kommunen/stadsdelen som
använder standardiserade bedömningsmetoden
FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet
hos enskilda vuxna.
70 procent av kommunerna/stadsdelarna i länet
använder FREDA- kortfrågor inom socialtjänstens
verksamhetsområden.32 Andelen33 har marginella
skiftningar mellan åren 2019 och 2021.
2019

2020

2021

70 %

72 %

70 %

I dessa kommuner/stadsdelar används FREDAkortfrågor i störst utsträckning inom
verksamhetsområdet; Missbruks- och
beroendevård (86 procent) 2021. Det användes i
lägst utsträckning inom områdena äldreomsorg
(56 procent) och LSS vuxna (61 procent)

Åtaganden i handlingsplanen
8.1 Ta fram en vägledning för samtal med unga
som lever i en hederskontext och sprida denna till
relevanta målgrupper i länet.

Under året har också arbetet med att formalisera
och utvärdera Origos samtalsmodell med unga
fortsatt. Slutresultat kommer i juni 2022. De
preliminära resultaten från den kvantitativa
utvärderingen pekar mot att samtalsmodellen visar
på goda resultat. Med utgångspunkt i detta arbete
kommer en vägledning för yrkesverksamma att
presenteras under hösten 2022.
8.2 Utvärdera föräldraskapsstödsprogrammet
Föräldraskap i Sverige.

I samverkan med Stockholms stad har en
utvärdering av programmet Föräldraskap i Sverige34
genomförts. Utvärderingen visar att föräldrar efter
genomgånget program har uppnått en ökad tillit till
samhället (främst vården och socialtjänsten) och
sitt eget föräldraskap. Föräldrarna uppger att de fått
större kunskap om rättigheter och skyldigheter
kring barn och föräldrar i Sverige. Utvärderingen
visar även på en förändring då fler föräldrar svarar i
enlighet med svenska lagar kring frågan om att
kontrollera sina tonårsdöttrar.35

32 Ekonomiskt bistånd, Missbruks- och beroendevård,
Socialpsykiatri, Barn och unga, LSS-vuxna och
Äldreomsorg.
33 Andelen är beräknad som totalt antal JA-svar (dvs
använder FREDA) på områdena Ekonomiskt bistånd,
Missbruks- och beroendevården, Socialpsykiatri, Barn och
unga, LSS-vuxen och Äldreomsorg dividerat med totalt
antal svar i länet.

34 https://www.foraldraskapisverige.se/
35 Blom, Edenius & Lindberg. Slutrapport från uppföljningen
av programmet Föräldraskap i Sverige. 2021.
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8.3 Metodutveckla och etablera en enhetlig
utredningsprocess (rättsprocess) utifrån evidens

Metodutvecklingen ska följas upp först efter
handlingsplanens slut. Under 2021 har följande
åtgärder vidtagits inom polisen:
• Ett utbildningspaket har tagits fram och
egenkontroller har genomförts tertialvis på
slumpmässigt urval av ärenden.
• En uppdatering av metodstödet är på gång
nationellt, bland annat efterfrågas forensisk
information och justeringar kopplat till
barnfridsbrottet.
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ANALYS OCH
UTVECKLINGSOMRÅDEN
Mål 1: Myndigheter och aktörer
arbetar våldsförebyggande
Inom det universellt våldsförebyggande fältet är
det endast skolans våldförebyggande arbete som
kan följas upp genom elever och pedagogers
skattning av skolans arbete inom områdena;
jämställdhet samt motverkande av kränkande
behandling. Uppföljningen visar att elever skattar
skolans arbete med jämställhet lägre än
pedagogerna medan skolans arbete mot
kränkande behandling skattas högt av både elever
och pedagoger i länet i år 2 på gymnasiet, men
lägre bland elever i årkurs 8. En möjlig analys av
diskrepansen mellan elever och pedagoger skulle
kunna vara att de metoder och arbetssätt som
används inte leder till önskad effekt eller inte
upplevs som relevanta av eleverna.
Relevanta utvecklingsområden
• Utveckling och implementering av effektiva
och relevanta våldsförebyggande metoder
med jämställdhets-/genusperspektiv för
arbete inom skolan. Framförallt med fokus på
yngre barn då högstadieelever skattade lägre
än gymnasieelever på frågorna gällande detta.

Mål 2: Våldsutövare har tillgång till
återfallsförebyggande insatser
utifrån sina behov
Cirka 70 procent av länets kommuner uppger att de
ger stödsamtal till personer som utövat våld i nära
relation (med och utan biståndsbeslut
sammanslaget). Jämfört med 2020 kan vi se en liten
ökning när det gäller stöd utan biståndsbeslut.
Dessutom uppger fler kommuner att de ger
likvärdigt stöd till våldsutövande män och kvinnor.
Nästintill samtliga kommuner i länet (92 procent)
kommunicerar på sina webbplatser att de ger stöd
till personer som riskerar eller har utövat våld i nära
relation. Det är dock inte sannolikt att ökningen är
ett resultat av lagändringen vid halvårsskiftet
gällande kommunernas ansvar att verka för att
personer som utövar våld, eller andra övergrepp mot
närstående ska ändra sitt beteende. Bedömning är
snarare att kommunerna har blivit bättre på att
synliggöra det stöd de ger. De kommuner som
uppger att de inte ger samtalsstöd med eller utan
biståndsbeslut överensstämmer inte med vad
kommunerna kommunicerar på sina webbplatser.
Hälften av länets kommuner har dock valt att ansluta
sig till den pågående regionaliseringen av KASTmottagningen vilket gör att dessa kommuners
invånare har tillgång till detta stöd.
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En markant minskning kan ses gällande pågående
behandlingsprogram rörande våld i nära relationer
inom Kriminalvården. Samtidigt som antalet på
började program fortsatt håller samma höga nivåer
som under 2020. Den högre noteringen 2020
indikerar att myndighetens särskilda satsning gav
effekt och har kvarstått under 2021. Bristen på
certifierade programledare riskerar dock att antal
pågående behandlingsprogram kommer fortsätta
att minska.
Det har skett en aktiv spridning av telefonlinjen Välj
att sluta i länet som har resulterat i att 52 personer
som har utövat våld, har kontaktat telefonlinjen och
sedan blivit hänvisade vidare. Tydliga kopplingar
kan konstateras mellan kampanjinsatser och antalet
samtal till telefonlinjen, vilket ger stöd till den
regionala satsningen som komplement till det
nationella spridningsarbetet.
Relevanta utvecklingsområden
• Stöd till kommunernas arbete med våldsutövare
är ett fortsatt utvecklingsområde i länet. Både
för att få en täckning i hela länet och för att
omfatta samtliga våldsutsattheter. Stöd till
våldsutövare som har begått sexualbrott och
hedersrelaterat våld och förtryck är mindre
utvecklat i länet.
• Utifrån att Kriminalvårdens satsning under 2020
visade sig ha effekt gällande det ökade antalet
påbörjade behandlingsprogram (våld i nära
relation), finns ett behov av att undersöka
möjligheterna att göra arbetet långsiktigt och
även öka antal pågående behandlingsprogram.
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• Det finns kommuner som erbjuder stöd men där
detta inte framgår av webbplatserna, till
exempel stöd för personer som riskerar/har
utsatt närstående för våld. Därför behöver det
säkerställas att det finns tillgänglig information
till invånarna om det stöd som erbjuds.

Mål 3: Myndigheter och aktörer
arbetar aktivt för att upptäcka
våldsutsatta vuxna och barn samt
våldsutövare
Mödravården i länet har över tid (2019–2021)
tillfrågat majoriteten av kvinnor om våldsutsatthet i
nära relation (93 procent – 95 procent). Arbetet
behöver fortsätta med målet att alla ska tillfrågas.
Kommunernas arbete med att ha en aktuell rutin
vid upptäckt av personer utsatta för våld i nära
relationer har minskat över tid. Hälften av
kommunerna i länet uppger att de inte har en
aktuell rutin. Det saknas dock kännedom om
kommunerna har en aktuell rutin vid upptäckt av
andra former av våldsutsatthet än våld i nära
relation, då detta inte följs upp i dagsläget.
Länsstyrelsen kan däremot se genom stickprovs
uppföljning, att ett systematiskt arbete med
kollegial fortbildning med stöd av Webbkurs heder
bland annat leder till utvecklandet av lokala rutiner
i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck
inom socialtjänsten. Ett liknande arbete kopplat till
övriga webbkurser skulle eventuellt kunna bidra till
en ökning av andelen kommuner som tar fram
lokala rutiner för upptäckt av våldsutsatthet.
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Relevanta utvecklingsområden
• Identifiera fler områden att ställa fråga om våld
på rutin och/eller indikation inom hälso- och
sjukvården. Barnhälsovården har bedrivit ett
utvecklingsarbete där en implementering pågår
och förhoppningsvis kan utvecklingen av detta
följas från och med 2022.
• Rutiner för att upptäcka våldsutsatthet oavsett
våldsform behöver utvecklas och följas upp. Ett
mer strategiskt arbete med att implementera
grundläggande webbkurser skulle eventuellt
kunna utgöra en väg för att stötta utveckling av
sådana rutiner.

Mål 4: Våldsutsatta vuxna och barn
har tillgång till insatser utifrån sina
behov
En ökning kan ses när det gäller andelen kommuner
som har en rutin för att säkerställa skolgången för
barn som bor i skyddat boende. En tredjedel av
kommunerna i länet har nu detta jämfört med
knappt en fjärdedel 2020. Även skriftliga överens
kommelser med andra externa aktörer om sam
verkan i enskilda ärenden ökar succesivt. Nästintill
60 procent av kommunerna har en överenskom
melse med någon av de definierade aktörerna.36
Alla länets kommuner uppger att de ger stöd till
personer utsatta för våld i nära relation. Däremot
uppger endast 38 procent av kommunerna att de
ger stöd till personer utsatta för sexuellt våld
oberoende av relation. När det gäller heders
relaterat våld och förtryck kan samtliga länets
kommuner erbjuda stöd till utsatta i åldern
36 Med extern aktör menas någon av följande: Primärvård,
akutmottagning, vuxenpsykiatri, ungdomsmottagningar,
polisen eller kvinnojour.

13–26 år genom Origo, länets myndighetsgemen
samma resurscentra. 65 procent av kommunerna
uppger dessutom att de ger stöd i egen regi till
personer utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck. Tack vare arbetet med regionaliseringen
av Mika-mottagningen har nu 50 procent av
kommunerna ett stöd till sina invånare.
I genomsnitt uppger endast en tiondel av de
kommunala verksamheterna att de även riktar sig
till HBTQ-personer oavsett våldsutsatthet.
Operations kvinnofrids särskilda åtagande gällande
en digital vägledning för att främja samverkan i
enskilda ärenden lanserades i slutet av 2021.
Förhoppningen är att implementeringsarbetet som
följer kommer påverka flera av strategins mål
områden, när samverkan formaliseras och stöd
processen blir synliggjord och mer tillgänglig.
Relevanta utvecklingsområden
• För personer utsatta för sexuellt våld är det
endast 38 procent av kommunerna som uppger
på sina webbplatser att de erbjuder stöd. När
det gäller andra våldsutsattheter erbjuder
antingen kommunen stöd i egen regi eller så
tillgodoses, till viss del stödet genom befintliga
eller pågående regionaliseringar av stödet. Att
befintligt kommunalt stöd tydligt omfattar
HBTQ-personer är också ett viktigt utvecklings
område då endast en tiondel av de kommunala
verksamheterna är tydliga med detta idag.
• Vidare kvarstår behovet att stötta implemen
tering av befintliga och verksamma metoder och
arbetssätt. Detta görs bäst i nära dialog mellan
lokala, delregionala och regionala aktörer utifrån
deras behov.
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Mål 5: Rättsvårdande myndigheter
håller god kvalitet i utredningar och
i rättsprocesser
En förbättring kan ses inom flera områden inom
detta mål. När det gäller andel handlagda brott av
grov fridskränkning ses en ökning av person
uppklaringen mellan 2019 (9 procent) och 2020 (14
procent). Personuppklaringen är högst för kvinnor
över 18 år. Preliminära siffror för första halvåret
2021 indikerar att andelen kommer ligga på
liknande nivåer även detta år. När det gäller andel
personuppklarade misshandelsbrott i parrelation
ligger de kvar på liknande nivåer 2020 som 2019
(gäller både män och kvinnor).
För personuppklaring av våldtäktsbrotten kan en
ökning ses under 2020 framförallt i brott där
kvinnor/flickor var utsatta. Det har även skett en
positiv utveckling inom brotten utnyttjande av barn
under 18 år genom köp av sexuell handling och köp
av sexuell tjänst. Mer än hälften av dessa brott har
lett till personuppklaring 2020. Mellan 2019 och
2020 minskade andelen handlagda brott av kontakt
med barn (grooming) som ledde till person
uppklaring. Dock finns det en indikation att andelen
kommer öka under 2021. Fem procent av de
handlagda brotten av människohandel för sexuella
ändamål ledde till personuppklaring under 2019.
Andelen kvarstod 2020 och låg högre än snittet i
riket. Preliminär statistik visar att det har skett en
positiv utveckling under 2021 till nio procent.
Inom några områden ses ingen förbättring. Tre
procent av de handlagda brotten av
äktenskapstvång/vilseledande till äktenskapsresa,
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ledde till personuppklaring 2019 (högre än
medianen i riket). Under 2020 ledde inget handlagt
brott till personuppklaring. Indikationen för 2021
visar även den på samma resultat. Vidare skedde
det inte heller någon personuppklaring när det
kommer till könsstympning under 2019–2020, vilket
det även indikeras för 2021.
Andelen handlagda koppleribrott som har lett till
personuppklaring har fortsatt att sjunka under 2020
och ligger nu på 16 procent.
Relevanta utvecklingsområden
• Indikationerna för 2021 visar på att ingen
personuppklaring kommer att ske gällande
brotten äktenskapstvång och könsstympning.
Detta tyder på ett utvecklingsbehov. Polisen i
regionen bedriver ett utvecklingsarbete gällande
den hedersrelaterade brottsligheten vilket
behöver följas och diskutera om och hur andra
aktörer kan bistå utifrån sina ansvarsområden.

Mål 6: Våldsutsatta vuxna och barn
medverkar i brottsutredningar
För att säkerställa att våldsutsatta medverkar i
brottsutredningar är både kontaktförbud och korta
handläggningstider av största vikt. Andelen
beviljade kontaktförbud ligger lågt på 25 procent
över tid (2019–2021). Från 2019 ses däremot en
ökning från 58 procent till 65 procent av andelen
brott som handlagts inom 90 dagar brott där barn
är målsägande.
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Polisen gör ett flertal aktiviteter, enskilt och i
samverkan med andra rättsvårdande myndigheter
samt Stockholms stad, som syftar till att säker
ställa en positiv utveckling av ovanstående
indikatorer.
Relevanta utvecklingsområden
• En samverkan är utvecklad mellan polisen och
Stockholms stad för att stärka och utöka
arbetet mot prostitution/människohandel.
Liknande överenskommelser bör tillkomma
mellan polisen och andra kommuner i länet för
att stärka arbetet även där.
• Andelen beviljade kontaktförbud har legat på
en låg nivå under tid. Anledningen till detta
behöver undersökas ytterligare för att säker
ställa orsak och ge förbättringsförslag i det
fortsatta arbetet.
• Det sker en ökning av andel brott som hand
lagts inom 90 dagar där barn är målsägande.
En utveckling som bör följas mer noggrant för
att säkerställa en långsiktighet i arbetet och en
fortsatt positiv utveckling.
• Utifrån länsstyrelsens arbete med nätverket
för stödcentrum ses möjligheter att bistå i
arbetet för att unga våldsutsatta medverkar i
brottsutredningar. Stödcentrumen behöver bli
synligare för att öka inflödet till dessa. Vidare
ses ett behov av att diskutera stödcentrums
målgrupper för att se om en större del av de
unga våldsutsatta kan omfattas.

Mål 7: Myndigheter och aktörer
arbetar med systematisk
kunskapsutveckling
Nästintill hälften av länets kommuner och stadsdelar
har kartlagt barn som utsatts för eller bevittnat våld
under 2019–2021. Andelen kommuner och stadsdelar
som har kartlagt vuxnas utsatthet för våld har sjunkit
2019–2021 (69–58 procent). Andelen kommuner/
stadsdelar som använder systematisk uppföljning
fördubblats mellan 2019 och 2021 till 31 procent av
länets kommuner/stadsdelar. Ökningen kan bero på
Storsthlms särskilda insats under 2020 med stöd till
pilotkommuner i användandet av systematisk
uppföljning. Endast 47 procent av länets kommuner
uppger att de har en aktuellt samlad plan för
handläggarnas kompetensutveckling.
Region Stockholm har gjort stora utbildningsinsatser
och utbildat över 2000 anställda under året inom
bland annat primärvården, psykiatrin och BVC. En
webbutbildning har även tagits fram och är den
första svenska i sitt slag som helt och hållet utgår från
hälso- och sjukvårdens uppdrag och kopplingen
mellan våld i nära relation och ohälsa.
Relevanta utvecklingsområden
• Hälften av länet kommuner/stadsdelar har
kartlagt barns och vuxnas våldsutsatthet i nära
relationer. Finns därför ett behov av att ge stöd till
kommunerna att genomföra kartläggningar och
då även för andra våldsutsattheter.
• Arbetet med att skapa gemensamma strukturer
för kompetensstöd i länet behöver fortsätta och
tillämpningen av befintligt kompetensstöd inom
fältet behöver implementeras inom relevanta
aktörers organisationer.
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Mål 8: Myndigheter och aktörer
använder metoder och insatser
som vilar på evidens och/eller på
beprövad erfarenhet
70 procent av kommunerna/stadsdelarna i länet
uppger att de använder FREDA-kortfrågor.
Andelen har marginella skiftningar mellan åren
2019 och 2021. I störst utsträckning används
metoden inom verksamhetsområdet; missbruksoch beroendevård (86 procent, 2021) och i lägst
utsträckning inom områdena; äldreomsorg och
LSS vuxna (56 respektive 61 procent).
Ett pilotprojekt inom Stockholms stad gällande att
testa och utvärdera verktyget Reagera-S för att
upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande i nära
relation bland äldre har pågått under året och
kommer fortgå under 2022. Om detta arbete
faller väl ut kan det bidra till att arbetet med att
systematiskt ställa frågan om våld till äldre ökar.
Denna insats ingår dock inte i nuvarande
handlingsplan men är en intressant process att
följa inom målområdet.
En positiv utveckling kan konstateras gällande
tillämpning av metoder med evidens, genom det
positiva utfall i utvärdering av programmet
Föräldraskap i Sverige som Länsstyrelsen och
Stockholms stad arbetat med att sprida i länet.
Utvärderingen visar att föräldrar efter genom
gånget program har uppnått en ökad tillit till
samhället och sitt eget föräldraskap, med större
kunskap om rättigheter och skyldigheter kring
barn och föräldrar i Sverige. Dessutom svarade
fler föräldrar i enlighet med svenska lagar på
frågan om att kontrollera sina tonårsdöttrar efter
deltagandet.
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Polisen har sedan 2017 ett metodstöd som heter
”Ett utvecklat bästa arbetssätt”. Det är framtaget
tillsammans med Åklagarmyndigheten och bygger
på evidens och kunskapsbaserade framgångs
faktorer. En uppdatering av metodstödet kommer
påbörjas under 2022.
Relevanta utvecklingsområden
• Arbetet med att stärka kvalitén i befintliga
metoder och arbetssätt behöver fortsätta att
utvecklas i samverkan med relevanta aktörer,
för att sedan kunna spridas och tillämpas i hela
länet. Då kriminalvården arbetar med utgångs
punkt i evidensbaserade program och arbetssätt
kan det vara en inspiration och möjlig
samverkanspartner för andra aktörer som vill
utveckla sitt arbete.
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BILAGA 1
Kommuner som uppger på sin webbplats att de ger individuellt
stöd eller i samverkan till nedanstående våldstyper.
Kommuner
inkl. stadsdelar

Utsatt för våld
i nära relation

Utsatt för
sexualiserat
våld oberoende
av relation

Utsatt för
hedersrelaterat
våld och förtryck

I prostitution
eller utnyttjats
för sexuella
ändamål

Riskerar/
har begått
sexualbrott

Riskerar/
har utsatt
närstående
för våld

Botkyrka

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Danderyd

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ekerö

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Haninge

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Huddinge

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Järfälla

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Lidingö

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nacka

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Norrtälje

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nykvarn

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nynäshamn

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Salem

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Sigtuna

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Sollentuna

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Solna

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Stockholms stad
(inkl. stadsdelar)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Sundbyberg

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Södertälje

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tyresö

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Täby

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Upplands-Bro

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Upplands Väsby

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Vallentuna

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Vaxholm

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Värmdö

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Österåker

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

100 %

38 %

100 %

50 %

50 %

92 %

Andel kommuner
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Vilka målgrupper som de kommunala verksamheterna
uppger att de riktar sig till.
Målgrupp

Utsatt för
våld i nära
relation

Utsatt för
sexualiserat
våld
oberoende
av relation

Utsatt för
heders
relaterat våld
och förtryck

I prostitution
eller ut
nyttjats för
sexuella
ändamål

Riskerar/
har begått
sexualbrott

Riskerar/
har utsatt
närstående
för våld

Antal verksamheter

58

12

40

5

1

32

HBTQ-personer

7%

25 %

13 %

20 %

0%

9%

Flickor

45 %

100 %

43 %

80 %

0%

31 %

Pojkar

45 %

100 %

43 %

80 %

0%

31 %

Kvinnor

86 %

92 %

85 %

100 %

100 %

97 %

Män

84 %

92 %

83 %

100 %

100 %

100 %
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BILAGA 2
Brott i parrelation
• 9353 Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller
äldre, bekant med offret, har varit eller är gift,
sambo eller har gemensamma barn, inomhus
• 9355 Misshandel, grov, mot man 18 år eller
äldre, bekant med offret, har varit eller är gift,
sambo eller har gemensamma barn, inomhus
• 9456 Ofredande, mot kvinna 18 år eller äldre, är
eller har varit närstående genom parrelation
• 9440 Olaga hot, ej internetrelaterat, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation
• 4090 Överträdelse av kontaktförbud, mot
kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit
närstående genom parrelation
• 9635 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation, inomhus
• 9448 Olaga integritetsintrång, mot kvinna 18 år
eller äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
• 9436 Olaga hot, internetrelaterat, mot man 18
år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation
• 9369 Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation, inomhus
• 9452 Olaga integritetsintrång, mot man 18 år
eller äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
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• 9408 Olaga frihetsberövande, mot kvinna 18 år
eller äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
• 9416 Olaga tvång, mot kvinna 18 år eller äldre,
är eller har varit närstående genom parrelation
• 9477 Uppmaning till självmord, mot kvinna 18 år
eller äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
• 9695 Sexuellt ofredande, mot man 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
• 9359 Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation, utomhus
• 9667 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation, inomhus
• 9675 Sexuellt övergrepp, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
• 9397 Försök, förberedelse och stämpling till
mord eller dråp, med användning av skjutvapen,
mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit
närstående genom parrelation
• 9487 Oaktsam uppmaning till självmord, mot
kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit
närstående genom parrelation
• 9627 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation, inomhus
• 9631 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation, utomhus

Bilaga 2

• 9639 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation, utomhus
• 0424 Grov fridskränkning mot kvinna 18 år eller
äldre
• 0425 Grov fridskränkning mot man 18 år eller
äldre
• 9349 Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller
äldre, bekant med offret, är eller har varit gift,
sambo eller har gemensamma barn, inomhus
• 9351 Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller
äldre, bekant med offret, har varit eller är gift,
sambo eller har gemensamma barn, inomhus
• 9403 Grov fridskränkning, mot man 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
• 9428 Olaga förföljelse, mot man 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
• 9679 Sexuellt övergrepp, mot man 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
• 4094 Överträdelse av kontaktförbud, mot man
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation
• 9412 Olaga frihetsberövande, mot man 18 år
eller äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
• 9363 Misshandel, grov, mot man 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation, utomhus
• 9420 Olaga tvång, mot man 18 år eller äldre, är
eller har varit närstående genom parrelation
• 0330 Försök, förberedelse och stämpling till
mord eller dråp, med användning av skjutvapen,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

mot man 18 år eller äldre, är eller har varit
närstående genom parrelation
9371 Misshandel, grov, mot man 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation, inomhus
9651 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation, inomhus
0326 Försök, förberedelse och stämpling till
mord eller dråp, utan användning av skjutvapen,
mot man 18 år eller äldre, är eller har varit
närstående genom parrelation
9361 Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation, utomhus
9393 Försök, förberedelse och stämpling till
mord eller dråp, utan användning av skjutvapen,
mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit
närstående genom parrelation
9691 Sexuellt ofredande, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
9424 Olaga förföljelse, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
9401 Grov fridskränkning, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation
9365 Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation, inomhus
9444 Olaga hot, ej internetrelaterat, mot man
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation
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• 9460 Ofredande, mot man 18 år eller äldre, är
eller har varit närstående genom parrelation
• 9432 Olaga hot, internetrelaterat, mot kvinna 18
år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation
• 9367 Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation, inomhus
• 9357 Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation, utomhus
• 0412 Grov kvinnofridskränkning

Brott mot barn
• 0426 Olaga hot mot flicka under 18 år
• 0495 Människoexploatering inkl. grovt för
tiggeri, med barn under 18 år
• 0627 Fullbordad våldtäkt, inomhus mot person
under 15 år
• 0637 Sexuellt ofredande, mot barn under 15 år
• 0656 Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt utomhus
mot flicka 15-17 år
• 0657 Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus
mot flicka 15-17 år
• 0692 Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
flicka 15-17 år, utomhus
• 0695 Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
pojke 15-17 år, inomhus
• 9331 Misshandel, grov, mot pojke 0-6 år,
obekant med offret, inomhus
• 9610 Oaktsam våldtäkt, mot pojke 15-17 år,
inomhus
• 0429 Ofredande mot pojke under 18 år
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• 0611 Utnyttjande av barn för sexuell posering
inkl. grovt, under 18 år
• 9601 Sexuellt ofredande mot flicka under 15 år
• 9602 Sexuellt ofredande mot pojke under 15 år
• 9308 Misshandel, ej grov, mot pojke 0-6 år,
bekant med offret, inomhus
• 9496 Barnfridsbrott, mot pojke under 18 år
• 9316 Misshandel, ej grov, mot pojke 7-14 år,
bekant med offret, inomhus
• 9495 Barnfridsbrott, mot flicka under 18 år
• 9311 Misshandel, ej grov, mot pojke 7-14 år,
obekant med offret, utomhus
• 9603 Sexuellt ofredande mot flicka 15-17 år
• 0452 Olaga hot mot pojke under 18 år,
internetrelaterat
• 0480 Olovlig identitetsanvändning mot flicka
under 18 år
• 9323 Misshandel, ej grov, mot pojke 15-17 år,
obekant med offret, inomhus
• 9406 Olaga frihetsberövande, mot flicka under
18 år
• 9310 Misshandel, ej grov, mot flicka 7-14 år,
bekant med offret, utomhus
• 9314 Misshandel, ej grov, mot flicka 7-14 år,
bekant med offret, inomhus
• 9315 Misshandel, ej grov, mot pojke 7-14 år,
obekant med offret, inomhus
• 0681 Kontakt för att träffa en flicka under 15 år i
sexuellt syfte
• 9808 Rån mot privatperson, ej äldre/
funktionsnedsatt, under 18 år, med skjutvapen,
utomhus
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• 0481 Olovlig identitetsanvändning mot pojke
under 18 år
• 9322 Misshandel, ej grov, mot flicka 15-17 år,
bekant med offret, inomhus
• 0655 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot pojke
under 15 år, inomhus
• 9312 Misshandel, ej grov, mot pojke 7-14 år,
bekant med offret, utomhus
• 9470 Barnäktenskapsbrott
• 9608 Oaktsam våldtäkt, mot flicka 15-17 år,
inomhus
• 9809 Rån mot privatperson, ej äldre/
funktionsnedsatt, under 18 år, med skjutvapen,
inomhus
• 0610 Utnyttjande av barn under 18 år genom
köp av sexuell handling
• 0440 Olaga förföljelse mot flicka under 18 år
• 0472 Människohandel för tiggeri med barn
under 18 år
• 0643 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot pojke
under 15 år, inomhus
• 0671 Sexuellt utnyttjande av flicka 15-17 år
• 9307 Misshandel, ej grov, mot pojke 0-6 år,
obekant med offret, inomhus
• 0654 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot pojke
under 15 år, utomhus
• 9303 Misshandel, ej grov, mot pojke 0-6 år,
obekant med offret, utomhus
• 9324 Misshandel, ej grov, mot pojke 15-17 år,
bekant med offret, inomhus
• 9475 Uppmaning till självmord, mot flicka under
18 år
• 9607 Oaktsam våldtäkt, mot flicka 15-17 år,
utomhus

• 9616 Sexuellt övergrepp inkl. grovt (2 §), mot
pojke 15-17 år
• 0642 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot pojke
under 15 år, utomhus
• 0670 Sexuellt utnyttjande av pojke under 15 år
• 0675 Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6
§), mot flicka 15-17 år
• 0696 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
flicka 15-17 år, utomhus
• 0699 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
pojke 15-17 år, inomhus
• 4088 Överträdelse av kontaktförbud, mot flicka
under 18 år
• 9304 Misshandel, ej grov, mot pojke 0-6 år,
bekant med offret, utomhus
• 9327 Misshandel, grov, mot pojke 0-6 år,
obekant med offret, utomhus
• 9335 Misshandel, grov, mot pojke 7-14 år,
obekant med offret, utomhus
• 9339 Misshandel, grov, mot pojke 7-14 år,
obekant med offret, inomhus
• 9346 Misshandel, grov, mot flicka 15-17 år,
bekant med offret, inomhus
• 9389 Försök, förberedelse och stämpling till
mord eller dråp, utan användning av skjutvapen,
mot flicka under 18 år
• 0418 Människohandel för sexuella ändamål med
barn under 18 år
• 0441 Olaga förföljelse mot pojke under 18 år
• 0470 Människohandel för tvångsarbete med
barn under 18 år
• 0615 Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt
utnyttjande av person i beroendeställning inkl.
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grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot
flicka 15-17 år
0693 Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
flicka 15-17 år, inomhus
0698 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
pojke 15-17 år, utomhus
4089 Överträdelse av kontaktförbud, mot pojke
under 18 år
9325 Misshandel, grov, mot flicka 0-6 år,
obekant med offret, utomhus
9329 Misshandel, grov, mot flicka 0-6 år,
obekant med offret, inomhus
9333 Misshandel, grov, mot flicka 7-14 år,
obekant med offret, utomhus
9337 Misshandel, grov, mot flicka 7-14 år,
obekant med offret, inomhus
9341 Misshandel, grov, mot flicka 15-17 år,
obekant med offret, utomhus
9392 Försök, förberedelse och stämpling till
mord eller dråp, med användning av skjutvapen,
mot pojke under 18 år
9619 Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot flicka
15-17 år
9623 Samlag med avkomling eller syskon, mot
flicka 15-17 år
0476 Människohandel för krigstjänst med barn
under 18 år
0493 Människoexploatering inkl. grovt för
tvångsarbete el. arbete under orimliga villkor,
med barn under 18 år
0672 Sexuellt utnyttjande av pojke 15-17 år
0676 Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6
§), mot pojke 15-17 år

• 9321 Misshandel, ej grov, mot flicka 15-17 år,
obekant med offret, inomhus
• 9328 Misshandel, grov, mot pojke 0-6 år, bekant
med offret, utomhus
• 9330 Misshandel, grov, mot flicka 0-6 år, bekant
med offret, inomhus
• 9342 Misshandel, grov, mot flicka 15-17 år,
bekant med offret, utomhus
• 9347 Misshandel, grov, mot pojke 15-17 år,
obekant med offret, inomhus
• 9391 Försök, förberedelse och stämpling till
mord eller dråp, med användning av skjutvapen,
mot flicka under 18 år
• 0428 Ofredande mot flicka under 18 år
• 0682 Kontakt för att träffa en pojke under 15 år i
sexuellt syfte
• 0685 Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
flicka 15-17 år, inomhus
• 0687 Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
pojke 15-17 år, inomhus
• 0690 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
pojke 15-17 år, utomhus
• 9302 Misshandel, ej grov, mot flicka 0-6 år,
bekant med offret, utomhus
• 9305 Misshandel, ej grov, mot flicka 0-6 år,
obekant med offret, inomhus
• 9332 Misshandel, grov, mot pojke 0-6 år, bekant
med offret, inomhus
• 9334 Misshandel, grov, mot flicka 7-14 år, bekant
med offret, utomhus
• 9338 Misshandel, grov, mot flicka 7-14 år, bekant
med offret, inomhus
• 9348 Misshandel, grov, mot pojke 15-17 år,
bekant med offret, inomhus
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• 9615 Sexuellt övergrepp inkl. grovt (2 §), mot
flicka 15-17 år
• 0652 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka
under 15 år, utomhus
• 0674 Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6
§), mot pojke under 15 år
• 9407 Olaga frihetsberövande, mot pojke under
18 år
• 9604 Sexuellt ofredande mot pojke 15-17 år
• 0453 Olaga hot, mot pojke under 18 år, ej
internetrelaterat
• 0640 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot flicka
under 15 år, utomhus
• 0684 Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
flicka 15-17 år, utomhus
• 9336 Misshandel, grov, mot pojke 7-14 år,
bekant med offret, utomhus
• 9390 Försök, förberedelse och stämpling till
mord eller dråp, utan användning av skjutvapen,
mot pojke under 18 år
• 0485 Olaga integritetsintrång mot pojke under
18 år
• 0641 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot flicka
under 15 år, inomhus
• 0669 Sexuellt utnyttjande av flicka under 15 år
• 0691 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
pojke 15-17 år, inomhus
• 0697 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
flicka 15-17 år, inomhus
• 0478 Människohandel för övriga ändamål med
barn under 18 år
• 9313 Misshandel, ej grov, mot flicka 7-14 år,
obekant med offret, inomhus

• 9343 Misshandel, grov, mot pojke 15-17 år,
obekant med offret, utomhus
• 9344 Misshandel, grov, mot pojke 15-17 år,
bekant med offret, utomhus
• 0673 Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6
§), mot flicka under 15 år
• 9306 Misshandel, ej grov, mot flicka 0-6 år,
bekant med offret, inomhus
• 0488 Olaga tvång mot flicka under 18 år
• 9340 Misshandel, grov, mot pojke 7-14 år,
bekant med offret, inomhus
• 9301 Misshandel, ej grov, mot flicka 0-6 år,
obekant med offret, utomhus
• 0688 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
flicka 15-17 år, utomhus
• 9320 Misshandel, ej grov, mot pojke 15-17 år,
bekant med offret, utomhus
• 0489 Olaga tvång mot pojke under 18 år
• 0689 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
flicka 15-17 år, inomhus
• 9807 Rån mot privatperson, ej äldre/
funktionsnedsatt, under 18 år, utan skjutvapen,
inomhus
• 0423 Grov fridskränkning mot pojke under 18 år
• 0450 Olaga hot mot flicka under 18 år,
internetrelaterat
• 0422 Grov fridskränkning mot flicka under 18 år
• 9309 Misshandel, ej grov, mot flicka 7-14 år,
obekant med offret, utomhus
• 0484 Olaga integritetsintrång mot flicka under
18 år
• 9318 Misshandel, ej grov, mot flicka 15-17 år,
bekant med offret, utomhus
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• 0653 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka
under 15 år, inomhus
• 0451 Olaga hot mot flicka under 18 år, ej
internetrelaterat
• 9317 Misshandel, ej grov, mot flicka 15-17 år,
obekant med offret, utomhus
• 9319 Misshandel, ej grov, mot pojke 15-17 år,
obekant med offret, utomhus
• 9806 Rån mot privatperson, ej äldre/funktions
nedsatt, under 18 år, utan skjutvapen, utomhus

Sexualbrott mot barn
• 0627 Fullbordad våldtäkt, inomhus mot person
under 15 år
• 0637 Sexuellt ofredande, mot barn under 15 år
• 0656 Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt utomhus
mot flicka 15-17 år
• 0657 Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus
mot flicka 15-17 år
• 0692 Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
flicka 15-17 år, utomhus
• 0695 Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
pojke 15-17 år, inomhus
• 9610 Oaktsam våldtäkt, mot pojke 15-17 år,
inomhus
• 0611 Utnyttjande av barn för sexuell posering
inkl. grovt, under 18 år
• 9601 Sexuellt ofredande mot flicka under 15 år
• 9602 Sexuellt ofredande mot pojke under 15 år
• 9603 Sexuellt ofredande mot flicka 15-17 år
• 0681 Kontakt för att träffa en flicka under 15 år i
sexuellt syfte
• 0655 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot pojke
under 15 år, inomhus
50

• 9608 Oaktsam våldtäkt, mot flicka 15-17 år,
inomhus
• 0610 Utnyttjande av barn under 18 år genom
köp av sexuell handling
• 0643 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot pojke
under 15 år, inomhus
• 0671 Sexuellt utnyttjande av flicka 15-17 år
• 0654 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot pojke
under 15 år, utomhus
• 9607 Oaktsam våldtäkt, mot flicka 15-17 år,
utomhus
• 9616 Sexuellt övergrepp inkl. grovt (2 §), mot
pojke 15-17 år
• 0642 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot pojke
under 15 år, utomhus
• 0670 Sexuellt utnyttjande av pojke under 15 år
• 0675 Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6
§), mot flicka 15-17 år
• 0696 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
flicka 15-17 år, utomhus
• 0699 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
pojke 15-17 år, inomhus
• 0615 Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt
utnyttjande av person i beroendeställning inkl.
grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot
flicka 15-17 år
• 0693 Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
flicka 15-17 år, inomhus
• 0698 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
pojke 15-17 år, utomhus
• 9619 Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot flicka
15-17 år
• 9623 Samlag med avkomling eller syskon, mot
flicka 15-17 år
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• 0672 Sexuellt utnyttjande av pojke 15-17 år
• 0676 Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6
§), mot pojke 15-17 år
• 0682 Kontakt för att träffa en pojke under 15 år i
sexuellt syfte
• 0685 Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
flicka 15-17 år, inomhus
• 0687 Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
pojke 15-17 år, inomhus
• 0690 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
pojke 15-17 år, utomhus
• 9615 Sexuellt övergrepp inkl. grovt (2 §), mot
flicka 15-17 år
• 0652 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka
under 15 år, utomhus
• 0674 Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6
§), mot pojke under 15 år
• 9604 Sexuellt ofredande mot pojke 15-17 år
• 0640 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot flicka
under 15 år, utomhus
• 0684 Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
flicka 15-17 år, utomhus
• 0641 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot flicka
under 15 år, inomhus
• 0669 Sexuellt utnyttjande av flicka under 15 år
• 0691 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
pojke 15-17 år, inomhus
• 0697 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot
flicka 15-17 år, inomhus
• 0673 Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6
§), mot flicka under 15 år
• 0688 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
flicka 15-17 år, utomhus

• 0689 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot
flicka 15-17 år, inomhus
• 0653 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka
under 15 år, inomhus

Våldtäkt mot vuxna
• 0651 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, inomhus
• 0662 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, utomhus
• 9612 Oaktsam våldtäkt mot kvinna 18 år eller
äldre, inomhus
• 9638 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, obekanta, inomhus
• 9635 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation, inomhus
• 9637 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit bekanta
genom annan slags relation, inomhus
• 9669 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit bekanta genom annan
slags relation, inomhus
• 9629 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit bekanta
genom annan slags relation, inomhus
• 9658 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, obekanta, utomhus
• 9636 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom släktskap/familj, inomhus
• 9642 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, obekanta, utomhus
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• 9661 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit bekanta genom annan
slags relation, utomhus
• 9641 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit bekanta
genom annan slags relation, utomhus
• 9646 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, obekanta, inomhus
• 9653 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, är eller har varit bekanta genom
annan slags relation, inomhus
• 9654 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, obekanta, inomhus
• 9667 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
parrelation, inomhus
• 9627 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation, inomhus
• 9631 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation, utomhus
• 9633 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit bekanta
genom annan slags relation, utomhus
• 9639 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation, utomhus
• 9649 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, är eller har varit bekanta genom
annan slags relation, utomhus
• 9665 Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller
äldre, är eller har varit bekanta genom annan
slags relation, utomhus
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• 9672 Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
släktskap/familj, inomhus
• 9673 Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller
äldre, är eller har varit bekanta genom annan
slags relation, inomhus
• 0648 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, utomhus
• 0649 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, inomhus
• 0660 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, utomhus
• 0661 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, inomhus
• 0663 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, inomhus
• 9628 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom släktskap/familj, inomhus
• 9640 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, är eller har varit närstående
genom släktskap/familj, utomhus
• 9650 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, obekanta, utomhus
• 9670 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller
äldre, obekanta, inomhus
• 9645 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, är eller har varit bekanta genom
annan slags relation, inomhus
• 9657 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, är eller har varit bekanta genom
annan slags relation, utomhus
• 9668 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller
äldre, är eller har varit närstående genom
släktskap/familj, inomhus
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• 9662 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller
äldre, obekanta, utomhus
• 9652 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, är eller har varit närstående
genom släktskap/familj, inomhus
• 9651 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18
år eller äldre, är eller har varit närstående
genom parrelation, inomhus
• 9674 Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller
äldre, obekanta, inomhus
• 9634 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, obekanta, utomhus
• 9630 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna
18 år eller äldre, obekanta, inomhus
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