Uppföljning av den nationella
strategin för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor
Skåne län

Indikatorer för
uppföljning av den
nationella strategin för
att förebygga och
bekämpa mäns våld
mot kvinnor

Länsstyrelserna ska som en del av sitt regionala uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (A2019/01278/JÄM, S2017/07420/JÄM) lämna en
regional lägesrapport. Bland annat ska länsstyrelserna beskriva utvecklingen i länet i förhållande till den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns
våld mot kvinnor. Som en del i detta uppdrag har länsstyrelserna sammanställt ett antal indikatorer. Urvalet av indikatorer bygger på det förslag på indikatorer som
Socialstyrelsen har lämnat . Av de 75 föreslagna indikatorerna redovisas de 26 som går att utläsa på regional nivå. Majoriteten av indikatorerna bygger på data från
Brottsförebyggande Rådet samt Socialstyrelsens Öppna Jämförelser om våld i nära relationer.
Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor omfattar följande fyra politiska målsättningar:
Mål 1: Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
Mål 2: Förbättrad upptäckt av våld och starkare stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn
Mål 3: Effektivare brottsbekämpning
Mål 4: Förbättrad kunskap och metodutveckling

Bakgrund och syfte
Mäns våld mot kvinnor är ett paraplybegrepp som innefattar:
Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att
män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.
Indikatorerna avser att ge en bild av utvecklingen i länen i förhållande till målsättningarna i den nationella strategin. Sammanställningen ger också en bild av hur
utvecklingen har sett ut över tid, från 2016 till 2019 . Indikatorerna från Socialstyrelsens Öppna Jämförelser är aggregerade på länsnivå. Indikatorer från BRÅ är
aggregerade på polisregional nivå.
Det är viktigt att komma ihåg att indikatorerna inte ger en bild av alla de målsättningar och prioriteringar som den nationella strategin omfattar. Merparten av
indikatorerna som redovisas här är kopplade till målsättning 2 och 3. Detta beror dels på att det finns färre indikatorer för övriga målområden på regional eller
länsnivå. Vidare beror det på att det saknas säkerställda datakällor för vissa av strategins områden. Därför finns inte heller någon tillgänglig statistik för att följa
utvecklingen.

Syftet med sammanställningen är att på ett lättillgängligt sätt presentera indikatorerna och är en del i de regionala lägesrapporterna som länsstyrelserna lämnar till
regeringen. Vidare syftar den till att fungera som ett underlag för att följa och analysera utvecklingen i länen. Sammanställningen kan användas i sin helhet eller
delvis genom att använda utvalda diagram.

Indikatorer för
uppföljning av den
nationella strategin för
att förebygga och
bekämpa mäns våld mot
kvinnor
Indikatorer

Nr

Indikator

Förkortning

1.1

Gravida kvinnor som i samband med inskrivning till mödrahälsovård tillfrågats om utsatthet för våld

Gravida kvinnor tillfrågade om våldsutsatthet

2.1
2.2
2.3
2.11

Andel som själva uppger att de utsatts för misshandel
Andel individer som själva uppger att de utsatts för hot
Andel individer som själva uppger att de utsatts för sexualbrott
Antal individer som avlidit till följd av dödligt våld per år

Självrapporterad utsatthet för misshandel
Självrapporterad utsatthet för hot
Självrapporterad utsatthet för sexualbrott
Avlidna till följd av dödligt våld

2.20

Socialtjänsten erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövare

VINR* - Biståndsbeslut vid stödsamtal till våldsutövare

2.21

Socialtjänsten erbjuder skyddat boende med biståndsbeslut till våldsutsatta vuxna

VINR* - Biståndsbeslut vid skyddat boende

2.22

Socialtjänsten har en aktuell skriftlig rutin för hur handläggaren ska säkra skolgången för barn i skyddat
boende

VINR* - Rutiner för säkrad skolgång för barn i skyddat
boende

2.23

Socialtjänstens verksamhetsområde våld i nära relationer har aktuella (skriftliga) överenskommelser om
samverkan i enskilda ärenden med externa aktörer

VINR* - Rutiner för samverkan med externa aktörer

2.24
3.1

3.3

Gulmarkerade indikatorer:
Indikator 3.1: ändrad definition 2019.
Indikator 2.21 och 4.1: utgår i
underlaget 2020.
Indikator 2.23: ordet ”skriftliga” utgår
2020.

VINR* - Rutiner vid indikation på våldsutsatthet (vuxen)
Misshandelsbrott av närstående genom parrelation

Grov kvinnofridskränkning

3.4

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

Kontakt med barn i sexuellt syfte

3.5

Andel handlagda brott av tvångsäktenskap och äktenskapstvång/vilseledande till tvångsäktenskapsresa som
lett till personuppklaring

Tvångsäktenskap och äktenskapstvång / vilseledande
äktenskapsresa

3.6

Andel handlagda brott av könsstympning som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocent)

Könsstympning

3.7

Andel handlagda koppleribrott som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocent)

Koppleribrott

3.8

Statistik om handlagda våldtäktsbrott
mot personer som är 18 år eller äldre
kan från 2019 redovisas på om offret
utsatts av en närstående genom
parrelation, släktskap/familj, annan
sorts relation eller bekantskap eller
av en obekant. En indikator som tar
detta i beaktande kan tas fram under
2021. I årets redovisning framgår inte
denna uppdelning.

Socialtjänsten verksamhetsområden har aktuella skriftliga rutiner vid indikation på att en vuxen utsatts för
våld i nära relationer
Andel handlagda misshandelsbrott inomhus i nära relationer som lett till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocent)
Andel handlagda brott av grov kvinnofridskränkning som lett till person-uppklaring per år
(personuppklaringsprocent)

3.14

3.20
3.21
4.1

Andel handlagda brott av människohandel för sexuella ändamål som lett till personuppklaring per år
(person-uppklaringsprocenten)
Andel handlagda våldtäktsbrott som lett till personuppklaring per år (personuppklaringsprocent). Flickor och
kvinnor respektive pojkar och män. Indikatorn visar en sammanräkning av våldtäktsbrott per kön för alla
åldrar. Indikatorn inkluderar både försök till våldtäkt och våldtäkt.
Andel handlagda brott av köp av sexuell tjänst som lett till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocent)
Andel handlagda brott av köp av sexuell handling av barn som lett till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocent)
Soc. använder minst en standardiserad bedömningsmetod vid utredning av behovet av stöd och hjälp hos
våldsutsatta vuxna

Människohandel för sexuella ändamål
Våldtäktsbrott

Köp av sexuell tjänst
Köp av sexuell handling av barn
VINR* - Använder standardiserade bedömningsmetoder

4.5

Soc. handläggare, som utreder barn som har utsatts för eller bevittnat våld, har under det senaste året fått
utbildning om våld i nära relationer

VINR* - Fortbildning för socialtjänstens barnhandläggare

4.6

Soc. handläggare, som utreder vuxna, har under det senaste året fått utbildning om våld i nära relationer

VINR* - Fortbildning för socialtjänstens vuxenhandläggare
*VINR = Våld i nära relation

Samtliga indikatorer
– kvinnor och män
För att ge en helhetsbild presenteras
här indikatorerna - avseende år
2019 - samlat. Indikatorerna är
grupperade utifrån strategins fyra
olika målområden.
Varje indikator har en färgnyans som
visar hur länets indikatorvärde
förhåller sig till övriga län. I de fall
som resultat saknas visas inget
värde och cirkeln markeras med vit
färg.
Färgen på de stora cirklarna är en
sammanvägning av de små cirklarna.

Bildförklaring
Brun cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”sämst” värde
Orange cirkel
Indikatorvärde bland de 40
procent län/regioner
däremellan
Gul cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”bäst” värde

Samtliga indikatorer
– kvinnor
Här redovisas de indikatorvärden
som är möjliga att särredovisa för
enbart gruppen kvinnor.
I de fall som resultat saknas visas
inget värde och cirkeln markeras
med vit färg. I de fall indikatorn inte
är möjlig att särredovisa efter kön
gråmarkeras cirkeln.
Färgen på de stora cirklarna är en
sammanvägning av de små cirklarna.

Bildförklaring
Brun cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”sämst” värde
Orange cirkel
Indikatorvärde bland de 40
procent län/regioner
däremellan
Gul cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”bäst” värde

Samtliga indikatorer
– män
Här redovisas de indikatorvärden
som är möjliga att särredovisa för
enbart gruppen män.
I de fall som resultat saknas visas
inget värde och cirkeln markeras
med vit färg. I de fall indikatorn inte
är möjlig att särredovisa efter kön
gråmarkeras cirkeln.
Färgen på de stora cirklarna är en
sammanvägning av de små cirklarna.

Bildförklaring
Brun cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”sämst” värde
Orange cirkel
Indikatorvärde bland de 40
procent län/regioner
däremellan
Gul cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”bäst” värde

Mål 1
Förebyggande
Mål 2a
Upptäckt, stöd och
skydd

Bildförklaring
Brun cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”sämst” värde
Orange cirkel
Indikatorvärde bland de 40
procent län/regioner
däremellan
Gul cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”bäst” värde

Mål 1
Förebyggande

Indikator 1.1
Andelen gravida kvinnor som i samband
med inskrivning till mödrahälsovård
tillfrågas om utsatthet för våld.
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
Myndigheten för Familjerätt och
föräldraskapsstöd / SCB
Diagramförklaring
Ljusgrön linje
Kvinnor i riket
(medianvärdet)

Grå linje med ljusgrön cirkel
Kvinnor i länet

Mål 2a
Upptäckt, stöd och skydd

Indikator 2.20
Andel kommuner där socialtjänsten
erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövare. Kvinnor och
män.
Tidsperiod: 2016-2020

Källa:
Socialstyrelsen, Öppna jämförelserVåld i nära relationer, enkät
Diagramförklaring
Ljusgrön linje
Kvinnor i riket (medianvärdet)
Grå linje med ljusgrön cirkel
Kvinnor i länet
Mörkgrön linje
Män i riket (medianvärdet)
Grå linje med mörkgrön cirkel
Män i länet

Mål 2a
Upptäckt, stöd och skydd

Indikator 2.21
Andel kommuner där socialtjänsten
erbjuder skyddat boende med
biståndsbeslut till våldsutsatta vuxna.
Kvinnor och män.
Tidsperiod: 2016-2019

Frågan ingår inte längre i
Socialstyrelsens enkät och indikatorn
utgår därför 2020

Källa:
Socialstyrelsen, Öppna jämförelserVåld i nära relationer, enkät
Diagramförklaring
Ljusgrön linje
Kvinnor i riket (medianvärdet)
Grå linje med ljusgrön cirkel
Kvinnor i länet
Mörkgrön linje
Män i riket (medianvärdet)
Grå linje med mörkgrön cirkel
Män i länet

Mål 2a
Upptäckt, stöd och skydd

Indikator 2.22
Andel kommuner där socialtjänsten har
en aktuell skriftlig rutin för hur
handläggaren ska säkra skolgången för
barn i skyddat boende.
Tidsperiod: 2016-2020

Källa:
Socialstyrelsen, Öppna jämförelserVåld i nära relationer, enkät
Diagramförklaring

Blå linje
Medianvärde i riket

Grå linje med blå cirkel
Andel kommuner i länet

Mål 2a
Upptäckt, stöd och skydd

Indikator 2.23
Sammanlagd indikator. Andel aktuella
(skriftliga) överenskommelser som
socialtjänstens verksamhetsområde våld
i nära relationer i kommunerna har med
externa aktörer om samverkan i enskilda
ärenden.

Tidsperiod: 2016-2020
Ordet ”skriftliga” ingår inte i
Socialstyrelsens enkätfråga 2020

Källa:
Socialstyrelsen, Öppna jämförelserVåld i nära relationer, enkät
Diagramförklaring

Blå linje
Medianvärde i riket

Grå linje med blå cirkel
Andel överenskommelser i
länet (sex möjliga per
kommun)

Mål 2a
Upptäckt, stöd och skydd

Indikator 2.24
Andel kommuner där socialtjänsten
verksamhetsområden har aktuella
skriftliga rutiner vid indikation på att en
vuxen utsatts för våld i nära relationer.
Tidsperiod: 2016-2020

Källa:
Socialstyrelsen, Öppna jämförelserVåld i nära relationer, enkät
Diagramförklaring

Blå linje
Medianvärde i riket

Grå linje med blå cirkel
Andel rutiner i länet (åtta
möjliga per kommun)

Mål 2b

Utsatthet för våld

Bildförklaring
Brun cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”sämst” värde
Orange cirkel
Indikatorvärde bland de 40
procent län/regioner
däremellan
Gul cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”bäst” värde

Mål 2b
Utsatthet för våld

Indikator 2.1
Andel individer som själva uppger att de
utsatts för misshandel. Kvinnor och män.
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
BRÅ, Nationella
trygghetsundersökningen (enkät)
Enkäten omfattar personer i åldern
16-84 år
Diagramförklaring
Ljusgrön linje
Kvinnor i riket (medianvärdet)
Grå linje med ljusgrön cirkel
Kvinnor i länet
Mörkgrön linje
Män i riket (medianvärdet)
Grå linje med mörkgrön cirkel
Män i länet

Mål 2b
Utsatthet för våld

Indikator 2.2
Andel individer som själva uppger att de
utsatts för hot. Kvinnor och män.
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
BRÅ, Nationella
trygghetsundersökningen (enkät)
Enkäten omfattar personer i åldern
16-84 år
Diagramförklaring
Ljusgrön linje
Kvinnor i riket (medianvärdet)
Grå linje med ljusgrön cirkel
Kvinnor i länet
Mörkgrön linje
Män i riket (medianvärdet)
Grå linje med mörkgrön cirkel
Män i länet

Mål 2b
Utsatthet för våld

Indikator 2.3
Andel individer som själva uppger att de
utsatts för sexualbrott. Kvinnor och män.
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
BRÅ, Nationella
trygghetsundersökningen (enkät)
Enkäten omfattar personer i åldern
16-84 år
Diagramförklaring
Ljusgrön linje
Kvinnor i riket (medianvärdet)
Grå linje med ljusgrön cirkel
Kvinnor i länet
Mörkgrön linje
Män i riket (medianvärdet)
Grå linje med mörkgrön cirkel
Män i länet

Mål 2b
Utsatthet för våld

Indikator 2.11
Antal individer som avlidit till följd av
dödligt våld per år.
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
BRÅ, officiell statistik om
konstaterade fall av dödligt våld
Diagramförklaring

Grå linje med blå cirkel
Antal individer i
polisregionen

Mål 3

Brottsbekämpning

Bildförklaring
Brun cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”sämst” värde
Orange cirkel
Indikatorvärde bland de 40
procent län/regioner
däremellan
Gul cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”bäst” värde

Mål 3
Brottsbekämpning

Indikator 3.1
Andel handlagda misshandelsbrott av
närstående genom parrelation som lett
till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocent). Kvinnor och
män.
Tidsperiod: 2019
Ny definition från 2019 på grund av
ändrade brottskoder
Nu: misshandelsbrott av närstående genom
parrelation
Tidigare: misshandelsbrott inomhus i nära
relationer

Källa:
BRÅ, officiell statistik om
handlagda brott
Diagramförklaring
Ljusgrön linje
Kvinnor i riket (medianvärdet)
Grå linje med ljusgrön cirkel
Kvinnor i polisregionen
Mörkgrön linje
Män i riket (medianvärdet)
Grå linje med mörkgrön cirkel
Män i polisregionen

Mål 3
Brottsbekämpning

Indikator 3.3
Andel handlagda brott av grov
kvinnofridskränkning som lett till
personuppklaring per år
(personuppklaringsprocent).
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
BRÅ, officiell statistik om
handlagda brott
Diagramförklaring
Ljusgrön linje
Kvinnor i riket
(medianvärdet)

Grå linje med ljusgrön cirkel
Kvinnor i länet

Mål 3
Brottsbekämpning

Indikator 3.4
Andel handlagda brott av kontakt med
barn i sexuellt syfte (”grooming”) som
lett till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocent)
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
BRÅ, officiell statistik om
handlagda brott
Diagramförklaring

Blå linje
Medianvärde i riket

Grå linje med blå cirkel
Kvinnor och män i
polisregionen

Mål 3
Brottsbekämpning

Indikator 3.5
Andel handlagda brott av tvångsäktenskap och äktenskapstvång/
vilseledande till tvångsäktenskapsresa
som lett till personuppklaring per år.
(personuppklaringsprocent)
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
BRÅ, officiell statistik om
handlagda brott
Diagramförklaring

Blå linje
Medianvärde i riket

Grå linje med blå cirkel
Kvinnor och män i
polisregionen

Mål 3
Brottsbekämpning

Indikator 3.6
Andel handlagda brott av könsstympning som lett till personuppklaring
per år (personuppklaringsprocent)
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
BRÅ, officiell statistik om
handlagda brott
Diagramförklaring
Ljusgrön linje
Kvinnor i riket
(medianvärdet)

Grå linje med ljusgrön cirkel
Kvinnor i polisregionen

Mål 3
Brottsbekämpning

Indikator 3.7
Andel handlagda koppleribrott som lett
till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocent).
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
BRÅ, officiell statistik om
handlagda brott
Diagramförklaring

Blå linje
Medianvärde i riket

Grå linje med blå cirkel
Kvinnor och män i
polisregionen

Mål 3
Brottsbekämpning

Indikator 3.8
Andel handlagda brott av
människohandel för sexuella ändamål
som lett till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocent).
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
BRÅ, officiell statistik om
handlagda brott
Diagramförklaring

Blå linje
Medianvärde i riket

Grå linje med blå cirkel
Kvinnor och män i
polisregionen

Mål 3
Brottsbekämpning

Indikator 3.14
Andel handlagda våldtäktsbrott som lett
till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocent). Flickor och
kvinnor respektive pojkar och män.
Indikatorn visar en sammanräkning av
våldtäktsbrott per kön för alla åldrar.
Indikatorn inkluderar både försök till
våldtäkt och våldtäkt. Indelning utifrån
relation mellan offer och förövare
beaktas inte. Se bild 3.
Tidsperiod: 2016-2019
Källa:
BRÅ, officiell statistik om
handlagda brott
Diagramförklaring
Ljusgrön linje
Kvinnor i riket (medianvärdet)
Grå linje med ljusgrön cirkel
Kvinnor i polisregionen
Mörkgrön linje
Män i riket (medianvärdet)
Grå linje med mörkgrön cirkel
Män i polisregionen

Mål 3
Brottsbekämpning

Indikator 3.20
Andel handlagda brott av köp av sexuell
tjänst som lett till personuppklaring per
år (personuppklaringsprocent).
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
BRÅ, officiell statistik om
handlagda brott
Diagramförklaring

Blå linje
Medianvärde i riket

Grå linje med blå cirkel
Kvinnor och män i
polisregionen

Mål 3
Brottsbekämpning

Indikator 3.21
Andel handlagda brott av köp av sexuell
handling av barn som lett till
personuppklaring per år
(personuppklaringsprocent).
Tidsperiod: 2016-2019

Källa:
BRÅ, officiell statistik om
handlagda brott
Diagramförklaring

Blå linje
Medianvärde i riket

Grå linje med blå cirkel
Kvinnor och män i
polisregionen

Mål 4

Kunskap och
metodutveckling

Bildförklaring
Brun cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”sämst” värde
Orange cirkel
Indikatorvärde bland de 40
procent län/regioner
däremellan
Gul cirkel
Indikatorvärde bland de 30
procent län/regioner med
”bäst” värde

Mål 4
Kunskap och metodutveckling

Indikator 4.1
Andel kommuner där socialtjänsten
använder minst en standardiserad bedömningsmetod vid utredning av
behovet av stöd och hjälp hos
våldsutsatta vuxna.
Tidsperiod: 2016-2019
Frågan ingår inte längre i
Socialstyrelsens enkät och indikatorn
utgår därför 2020

Källa:
Socialstyrelsen, Öppna jämförelserVåld i nära relationer, enkät
Diagramförklaring

Blå linje
Medianvärde i riket

Grå linje med blå cirkel
Andel kommuner i länet

Mål 4
Kunskap och metodutveckling

Indikator 4.5
Andel kommuner där socialtjänstens
handläggare, som utreder barn som har
utsatts för eller bevittnat våld, som
under det senaste året har fått
utbildning om våld i nära relationer.
Tidsperiod: 2016-2020

Källa:
Socialstyrelsen, Öppna jämförelserVåld i nära relationer, enkät
Diagramförklaring

Blå linje
Medianvärde i riket

Grå linje med blå cirkel
Andel kommuner i länet

Mål 4
Kunskap och metodutveckling

Indikator 4.6
Andel kommuner där socialtjänstens
handläggare, som utreder vuxna, som
under det senaste året har fått
utbildning om våld i nära relationer.
Tidsperiod: 2016-2020

Källa:
Socialstyrelsen, Öppna jämförelserVåld i nära relationer, enkät
Diagramförklaring

Blå linje
Medianvärde i riket

Grå linje med blå cirkel
Andel kommuner i länet

Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen
Ulrika Sandberg
Nationell samordnare mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Stockholm
E-post: ulrika.sandberg@lansstyrelsen.se

Strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor finns att ladda ned här:
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-attforebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/

