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Sammanfattning  

Denna rapport presenterar resultaten från en kartläggning av våld i nära relation och 

hedersrelaterat våld och förtryck i Haninge kommun under 2021. Kartläggningen syftar till att 

besvara frågan om hur många personer som utsatts för våld i nära relationer, hur många som 

utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck samt frågan hur många barn som lever i hem där 

våld förekommer. Dessutom ingår att ta reda på om våldet ökat eller minskat till följd av 

covid-19. 

 

För att besvara rapportens frågor har statistik begärts in från flera olika samhällsaktörer. 

Resultatet visar att antalet utsatta för våld i nära relation i Haninge under 2021 är någonstans 

mellan 4800 – 6200 personer. Beräkningen är en uppskattning som baseras på insamlad 

statistik med ett mörkertal på 90 procent och beräkningen innehåller flera osäkerhetsfaktorer 

som kan innebära att det verkliga antalet våldsutsatta kan vara både högre och lägre. Att göra 

en uppskattning av antal personer i Haninge kommun som lever under hedersrelaterade 

normer bedöms vara alltför osäkert. Det finns heller inga nationella uppskattningar av antalet 

personer eller en uppskattning av hur stort mörkertalet är att utgå från.  

 

Vad gäller antal barn i Haninge som upplevt våld i hemmet under 2021 har det gjorts två olika 

beräkningar. Den ena siffran bygger på kommittén mot barnmisshandels uppskattningar som 

räknats om utifrån Haninges befolkningsstatistik där antalet barn som upplevt våld i hemmet 

uppskattas vara cirka 2242 barn. Siffran omfattar både barn som själva varit utsatta och barn 

som bevittnat våld mellan vuxna. Den andra uppskattningen utgår från Stiftelsen Allmänna 

Barnhusets beräkningar också omräknat utifrån Haninges befolkningsstatistik. Utifrån dessa 

beräkningar uppskattas att nästan 2 466 barn i Haninge kommun utsatts för allvarligt fysiskt 

våld och att 3 138 barn har bevittnat fysiskt eller psykiskt våld mellan vuxna i hemmet. De 

resultat som framkommit i kartläggningen bör tolkas med viss försiktighet eftersom de bygger 

på olika uppskattningar och antaganden som har brister och därmed inte bedöms vara helt 

tillförlitliga. 

 

Det sammantagna resultatet av kartläggningen visar att både antalet anmälda brott till polisen 

i Haninge avseende våld i nära relation och antalet aktualiserade ärenden gällande vuxna hos 

social- och äldreförvaltningen ökat över tid och särskilt efter 2019. Antalet aktualiserade 

ärenden gällande barn och unga kopplat till våld i nära relation ökade årligen fram till 2020 

och har därefter minskat. Gällande hedersrelaterat våld och förtryck finns i brottsstatistiken 

inga uppgifter på kommunnivå och i social- och äldreförvaltningens verksamhetssystem är 

antalet ärenden per år så pass få att det är svårt att dra slutsatser om eventuell ökning eller 

minskning över tid.  

 

Försvårande omständigheter är att brottsstatistiken inte registrerats på samma sätt över tid och 

att social- och äldreförvaltningens statistik kan ha påverkats av organisationsförändringar och 

nya arbetssätt, vilket medfört svårigheter att analysera utvecklingen över tid och huruvida 

pandemin påverkat omfattningen. Statistik från organisationer som möter gärningspersoner 

och utsatta personer påvisar siffror som hos några innebär en ökning och hos någon annan en 

minskning över tid gällande personer som söker kontakt. Huruvida detta är en faktisk ökning 

eller inte är svår att svara på då en ökning kan stå för en ökad anmälningsbenägenhet eller 

bättre kapacitet hos olika aktörer att möta upp de behov som finns, liksom en minskning kan 

betyda att färre anmält eller sökt stöd och hjälp. Därmed är det svårt att dra några slutsatser 

kring pandemins påverkan på omfattningen av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 

och förtryck.   
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Inledning 

Bakgrund 

Socialtjänsten har till uppgift att beakta att våldsutsatta och barn som bevittnat våld får det 

stöd och den hjälp de behöver. För att säkerställa att denna uppgift görs bör det, enligt 

Socialstyrelsens allmänna råd, i kommunen fortlöpande göras en kartläggning för att bedöma 

omfattningen. I Haninge kommun gjordes den senaste kartläggningen 2017. Med anledning 

av att situationen i samhället har förändrats med hänsyn till pågående pandemi av covid-19 

beslutade kommunfullmäktige i juni 2021 (KS 2021/345 § 135) att genomföra en 

kartläggning av hur pandemin har påverkat våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 

förtryck samt utifrån kartläggningens resultat ta fram förslag på åtgärder. Denna rapport 

kommer till skillnad från tidigare kartläggningar också beröra hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

Mörkertalet för hur många som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld är 

stort1. Det är därför svårt att få fram exakta siffror, men för att komma så nära det faktiska 

antalet som möjligt har statistik begärts in från flertalet samhällsaktörer samt från 

socialtjänstens olika enheter.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kartläggning är att göra en uppskattning av omfattningen av våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i Haninge kommun under 2021 samt covid-

19s påverkan på detta.  

De huvudsakliga frågeställningarna är: 

1. Hur många personer har uppskattningsvis utsatts för våld i nära relationer? 

2. Hur många barn lever uppskattningsvis i hem där våld förekommer? 

3. Hur många personer har uppskattningsvis utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck? 

4. Har omfattningen av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ökat 

eller minskat till följd av Covid-19? 

  

                                                      

1 I Brås rapport Brott i nära relationer (2014:8) som omfattar både kvinnor och män framgår att mer än 90 procent av våldet 

inte kommer till polisens kännedom. 
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Begreppsförklaringar 

Våld  

Kartläggningen utgår från en vid definition av begreppet våld i nära relationer. De våldstyper 

som studeras behöver dock inte nödvändigtvis vara ett brott i juridisk mening. 

Våld kan delas in i olika typer: 

 Fysiskt våld: Att bli slagen, knuffad, sparkad, fasthållen eller hotad med vapen eller att 

någon tar strypgrepp eller drar i håret. 

 Psykiskt våld: Att bli kränkt, trakasserad, kontrollerad, hotad, förlöjligad, isolerad. 

Gärningspersonen kan hota med att skada barn eller husdjur.  

 Sexuellt våld: Att bli påtvingad sexuella handlingar, våldtäkt.  

 Materiellt våld: Att få sina tillhörigheter förstörda, så som kläder eller betydelsefulla 

föremål.  

 Ekonomiskt våld: Att bli manipulerad eller tvingad att skriva under handlingar. Att få 

sin ekonomi kontrollerad, alternativt inte få någon insyn i den egna ekonomin.  

 Försummelse: Att nekas tillgång till hjälpmedel eller medicin eller att få medveten 

felaktig medicinering. Att bli lämnad utan tillsyn, att få dålig hjälp med sin hygien, 

inte tillräckligt att äta eller dricka eller att gärningspersonen försvårar i stället för att 

underlätta. Det här våldet drabbar främst funktionsnedsatta eller äldre. 

 Latent våld: Att leva under risk för nytt våld, t.ex. starkt aggressiva blickar eller 

kroppsuttryck som kan skapa rädsla och upplevas som hot om våld. 

Nära relation  

Med begreppet nära relation utgår den här rapporten från Brottsförebyggande rådet som 

använder följande underkategorier vad gäller anmälningar där brottsoffer och gärningsperson 

är bekanta med varandra. 

 Är eller har varit närstående genom parrelation: Relation genom äktenskap, sambo, 

särbo (med eller utan gemensamma barn), samt flickvän-/pojkvänrelation.  

 Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: Relation genom blodsband, 

adoption eller annan släktskap- och familjerelation. Exempelvis föräldrar/föräldrars 

partner, barn/partners barn, syskon/syskons partner, annat släktskap.  

 Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: Annan relation än närstående 

genom parrelation eller släktskap/familj. Exempelvis vänskap, umgänge i samma 

vänkrets, kollegor, lärare– elev, läkare–patient eller annan relation som innebär att 

man känner varandra till mer än bara namn och utseende.  

 

Denna kartläggning utgår från brott där brottsoffer och gärningsperson har eller har haft en 

relation genom partnerskap alternativt familje- eller släktband. Det vill säga, de två första 

kategorierna av bekant relation enligt Brå. Definitionerna omfattar både pågående och 

avslutade relationer. 
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Hedersrelaterat våld och förtryck 

Rapporten utgår från Regeringens definition av hedersbegreppet vilket är enligt följande:  

”När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors 

sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om 

oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och 

kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat 

och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors 

liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som 

utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar 

hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. Det hedersrelaterade våldets 

kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan 

vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar. Det kan också innebära att våldet 

sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen, även av andra kvinnor”2.  

Resultatredovisning 
Brottsförebyggande rådet 

Brottsförebyggande rådet (Brå) är den myndighet som ansvarar för Sveriges officiella 

kriminalstatistik. Brå för statistik över anmälda brott vilket omfattar alla anmälningar hos 

Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. Statistik över 

anmälda brott inkluderar även de händelser som efter utredning visar sig inte vara begångna 

brott. 

Statistiken över brott som begåtts där brottsoffer och gärningsperson är bekanta är sedan den 

1 januari 2019 indelad i tre underkategorier, baserat på relationen mellan den utsatta personen 

och gärningspersonen. Det är nu uppdelat på parrelation, familje- eller släktband respektive 

annan relation än närstående. Detta ger ökade möjligheter att identifiera brott som sker i nära 

relation. Denna kartläggning utgår från brott där brottsoffer och gärningsperson har eller har 

haft en relation genom partnerskap alternativt familje- eller släktband. 

Brå har för 2021 endast släppt preliminär statistik vilket innebär att en mindre andel av de 

brott som anmälts under redovisningsperioden inte har hunnit komma med i statistiken.  

  

                                                      

2 Skr. 2007/08:39 
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Tabell 1. Antal anmälda brott i Haninge avseende våld i nära relationer, uppdelat på olika 

brottskoder. (Brå) 

 2018 2019 2020 2021 

Försök, förberedelse, stämpling till mord eller dråp - 1 3 2 

Misshandel inklusive grov, mot person 18 år  

eller äldre 

218 247 318 310 

Våldtäkt inklusive grov, oaktsam och försök till - 28 22 21 

Sexuellt övergrepp inklusive oaktsamt - - 1 - 

Sexuellt ofredande  - 4 4 4 

Grov kvinnofridskränkning 27 19 16 21 

Grov fridskränkning mot person 18 eller äldre - 4 3 4 

Olaga hot - 67  144 130 

Olaga frihetsberövande - 4 3 7 

Olaga förföljelse - 2 2 2 

Olaga tvång - - 1 2 

Ofredande - 44 87 102 

Överträdelse av kontaktförbud - - 10 14 

Olaga integritetsintrång - 2 3 1 

Totalt 245 422 617 620 

Enligt tabellen framgår att det totalt anmälts 620 brott i nära relationer i Haninge under 2021. 

Då en person kan göra flera anmälningar under ett år kan antalet personer som har anmält 

brott vara lägre än antalet anmälningar. Den stora skillnad som kan ses från 2018 till 2019 

beror delvis på att flertalet brott från den 1 januari 2019 numera kategoriseras utifrån relation 
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mellan brottsoffer och gärningsperson. Det ger en ökad möjlighet att få fram antalet anmälda 

brott som sker i nära relation. Skillnaden avser också misshandelsbrott och statistiken över 

misshandel i nära relation från och med redovisningsåret 2019 är därför inte jämförbar med 

tidigare år3. 

Ökningen av anmälda misshandelsbrott under 2020 kan tolkas som en följd av pandemin och 

de förändrade levnadsvanor som uppkom. Brå har dock granskat grunddata till anmälningarna 

som visar att ökningen i början av året till stor del kan kopplas till ett förändrat sätt att 

registrera misshandelsbrott hos polisen. Analyserna som avser perioden januari–maj 2019 

respektive januari–maj 2020, visar att registreringen av misshandel efter olika relationstyper 

varit behäftade med fel under 2019, men att dessa fel har minskat successivt under 20204. 

Detta medför dock att det inte går att säga att antalet anmälningar av misshandelsbrott ökat 

som en direkt följd av pandemin. 

Överträdelse av kontaktförbud specificeras från 1 januari 2020 utifrån relation mellan 

brottsoffer och gärningsperson. Siffror för tidigare år saknas därför. 

Grov kvinnofridskränkning ser ut att ha minskat från 2018 till 2021 men siffrorna ska enligt 

Brå tolkas med viss försiktighet. Detta då utvecklingen av de grova kvinnofridskränkningarna 

påverkas av förändringar i polisens och åklagarnas hantering och registreringsrutiner vid 

anmälan. Tidigare registrerades de olika gärningarna vanligtvis initialt som grov 

kvinnofridskränkning vid anmälan, medan man de senaste åren i högre grad har registrerat de 

underliggande brotten i stället. Denna förändring har medfört en minskning av antalet 

anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i statistiken5. 

Vad gäller misshandelsbrott mot barn specificeras inte relationen mellan brottsoffer och 

gärningsperson mer än om det finns en bekantskap eller inte. En bekant skulle kunna vara en 

person i nära relation, men även exempelvis en skolkamrat. I åldersgruppen 7-14 år uppger 

Brå att en stor andel av gärningspersonerna är jämnåriga. Det är därmed inte möjligt att ur 

statistiken utläsa antalet anmälda brott mot barn där gärningspersonen varit någon som barnet 

har eller haft en nära relation till. Misshandelsbrotten mot barn anmäls i hög grad av förskola 

och skola, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under 

skolterminerna6. 

  

                                                      
3 Brå kriminalstatistik 2020 - anmälda brott, sammanfattning  

4 Brå Få tydliga konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i september 2020 

5 Brå kriminalstatistik 2020 - anmälda brott, sammanfattning  

6 https://bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/barnmisshandel.html 
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Tabell 2. Antal anmälda brott mot barn i Haninge där brottsoffer och gärningsperson är 

bekanta, år 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Misshandel mot barn 0-6 år, bekant 40 37 63 47 

Misshandel mot barn 7-14 år, bekant 133 162 183 149 

Misshandel mot barn 15-17 år, bekant 51 30 44 46 

Grov fridskränkning mot barn under 18 år 8 5 5 10 

Totalt 232 234 295 252 

 

Av tabellen framkommer att antalet anmälda misshandelsbrott mot barn ökat i samtliga 

åldersgrupper under 2020 jämfört med 2019. Totalt ökade antalet brott mot barn från 234 till 

295 stycken mellan 2019 och 2020. För 2021 ses en viss minskning av anmälda brott i 

jämförelse med från 2020 men en fortsatt ökning från 2019. Av den nationella statistiken för 

hela landet framkommer att misshandelsbrott mot barn 0-17 år minskade 2020 i jämförelse 

med 2019. Det är därför svårt att dra några slutsatser av den ökning som kan ses för Haninge 

kommun då det inte är en trend som kan ses nationellt7. 

Den 1 juli 2021 infördes en ny bestämmelse i brottsbalken om det nya brottet barnfridsbrott 

med syfte att stärka barnens straffrättsliga skydd. Att utsätta barn för att bevittna våld i nära 

relationer har tidigare inte varit brottsligt enligt lag men det är nu straffbart att utsätta barn för 

att bevittna vissa brottsliga gärningar i en nära relation, till exempel vålds- och sexualbrott. 

Att ha bevittnat våld innefattar i detta sammanhang även när barnet inte sett, men hört våldet. 

Det finns inget krav på att barnet förstår att det som hänt är brottsligt eller att barnet kan ge 

uttryck för vad hen sett eller hört. Från juli-november upprättades 3 389 anmälningar gällande 

barnfridsbrott, statistik på kommunnivå finns inte tillgänglig. Då handlingen inte tidigare varit 

straffbar finns ingen tidigare statistik att jämföra med. 

Siffror gällande anmälda hedersrelaterade brott går inte att få fram för enbart Haninge 

kommun. Statistikuttag har därför gjorts på anmälda brott för hela landet. Lag om 

barnäktenskapsbrott trädde i kraft 1 juli 2020.  

  

                                                      

7 Brå Kriminalstatistik 2020 - anmälda brott, sammanfattning  
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Tabell 3. Anmälda hedersrelaterade brott för hela landet.  

 2018 2019 2020 2021 

Äktenskapstvång 118  86 56 51 

Barnäktenskapsbrott - - 19 87 

Vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa/äktenskapsresa 

    13 24 7 15 

Könsstympning 38 39 42 59 

Totalt 169 149 124 212 

 

Av tabellen framgår att antalet anmälda brott ligger relativt konstant mellan 2018-2019 med 

mellan 149-169 anmälda brott per år. En viss minskning ses för 2020 inom samtliga 

kategorier. För 2021 ökar antalet anmälda brott där den största ökningen jämfört med 

föregående år avser barnäktenskapsbrott. Då lag om barnäktenskapsbrott trädde i kraft först 1 

juli 2021 står ökningen i proportion till den tidsmässiga skillnaden där handlingen varit 

straffbar. Minskningen av anmälda brott gällande vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa/äktenskapsresa för 2020 och 2021 i jämförelse med 2019 kan vara en 

följd av begränsade resmöjligheter i och med restriktionerna till följd av covid-19. 

Social- och äldreförvaltningen 

Från socialtjänstens verksamhetssystem Procapita och Lifecare går det att få ut viss statistik 

som kan ge en bild av omfattningen av våld i nära relation. Den statistik som främst går att få 

fram är antal nya ärenden inom en viss enhet samt aktualiseringsorsak, vilket innebär en 

registrering av den orsak som ligger bakom att ärendet inkommit till socialtjänsten. 

Aktualiseringsorsak anges av den som registrerar det nya ärendet och det finns flera 

orsakskoder att välja mellan, dock går endast en orsak att välja även ifall att flera orsakskoder 

kan vara relevanta. Det är därför upp till den som registrerar ärendet att välja den kod som 

bäst stämmer överens med innehållet i anmälan eller ansökan. Det finns i dagsläget inget bra 

sätt att få ut statistik över ärendens problematik i efterhand. Då det är möjligt att eventuell 

förekomst av våld inte uppmärksammas vid aktualiseringen utan framkommer först senare så 

finns sannolikt ärenden där våldsutsatthet inte kommer med i statistiken. Följden av det är att 

problemets omfattning kan underskattas. 

Relationsvåldsteamet 

Förvaltningens relationsvåldsteam som handlägger ärenden rörande våld i nära relation 

bildades 2019. Tidigare handlades ärenden rörande våld i nära relation på enheten för 

ekonomiskt bistånd för personer under 65. Ärenden som gäller personer över 65 flyttades över 

från biståndsenheten till relationsvåldsteamet den första januari 2021. Då relationsvåldsteamet 

var så pass nybildat vid pandemins början är det svårt att dra tydliga slutsatser kring 
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pandemins påverkan, då förändringar i arbetssätt och organisering likväl kan vara anledningen 

till ökningar av antalet ärenden. 

Den statistik som går att få ut från verksamhetssystemen gällande relationsvåldsteamet 

stämmer inte överens med den statistik som relationsvåldsteamet själva för. 

Relationsvåldsteamet för egen statistik över aktualiserade ärenden och öppnade utredningar. 

Siffrorna i tabellen nedan över aktualiserade ärenden och öppnade utredningar kommer därför 

från relationsvåldsteamet och statistiken över nya placeringar och hedersrelaterat våld 

kommer från verksamhetssystemen. 

Samtliga siffror som presenteras i kommande tabeller gäller unika personer per år. 

Aktualiserade ärenden avser det totala antalet som aktualiserats under respektive år. Samma 

person kan bli aktualiserad återkommande flera gånger under ett år. 

Tabell 4. Antal ärenden hos förvaltningens team för arbetet med relationsvåld. Vuxna från 18 

år. 

 
2018 2019 2020 2021 

Aktualiserade ärenden 246 270 350 322 

Öppnade utredningar 47 74 61 84 

Nya placeringar 16 9 14 14 

Hedersrelaterat våld 4 5 13 12 

I samband med att relationsvåldsteamet bildades 2019 ändrades rutinerna för hur många 

träffar som fick ske med klienter utan bifallsbeslut. Tidigare fanns det större möjligheter att ha 

kontakter utan att inleda utredning. Detta förklarar ökningen av öppnade utredningar mellan 

2018 och 2019. Målgruppen äldre, personer över 65, som är utsatta för relationsvåld fördes 

sedan 1 januari 2021 över till förvaltningens relationsvåldsteam och inkluderas därmed i 

statistiken över deras arbete. Det var under 2021 totalt 17 ärenden inom målgruppen äldre 

som hänvisades till relationsvåldsteamet. Detta kan delvis förklara ökningen av öppnade 

utredningar som är för 2021 i jämförelse med 2020. 

Vad gäller omfattningen av våldet och våldets karaktär så har relationsvåldsteamet inte märkt 

av någon förändring utifrån covid-19. De har heller inte fått indikationer på att våldet för de 

enskilda personerna uppkommit som en direkt följd av pandemin eller att våldet stegrat till 

följd av pandemin och att båda parter är hemma mer eller lever ett mer isolerat liv. Däremot 

har antalet aktualiseringar ökat vilket gör att pandemins påverkan inte går att utesluta, på 

samma sätt som det inte går att utesluta att etableringen av arbetsgruppen och förändrade 

arbetssätt kan vara anledningen till ökningen. 

För aktualiseringskoden hedersrelaterat våld finns ingen specifik definition eller kriterier som 

ärendet behöver uppfylla. Det är istället upp till den som registrerar ärendet att tolka och 

bedöma om det är ett ärende som rör hedersrelaterat våld. Då det rör sig om så få ärenden 
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kopplat till hedersrelaterat våld är det svårt att dra några slutsatser kring den ökning som kan 

ses från 2020 som fortsätter även för 2021. Ökningen kan vara slumpmässig och det är inte 

möjligt att dra några slutsatser om en generell ökning. 

Biståndsenheten 

I den statistik som finns från biståndsenheten i verksamhetssystemet Combine framkommer 

att sju ärenden initierades till följd av våld i nära relation under 2018. Från 2019 till 2020 

initieras inga ärenden med den aktualiseringsorsaken. Vid kontakt med biståndsenheten 

framgår det att siffrorna inte stämmer överens med verkligheten då de haft fler ärenden. En 

förklaring är att biståndsenheten inte har registrerat aktualiseringskod utifrån relationsvåld i 

Combine. Systemförvaltningen förklarar siffran från 2018 med att det gjordes ett försök att 

påbörja registrering av aktualiseringskod utifrån våld i nära relation, vilket syns i att det är 

några registrerade ärenden men att det sedan inte slutfördes vilket gör att den siffran inte 

heller är tillförlitlig. 

Utifrån svårigheter att få ut tillförlitlig statistik ur verksamhetssystemet gjordes det vid 

senaste rapporten som skrevs 2017 istället en uppskattning av att dåvarande 

äldreförvaltningen haft cirka 50 ärenden där det uppmärksammats relationsvåld. Målgruppen 

äldre som är utsatta för relationsvåld och i behov av insatser utifrån våldsutsatthet flyttas 

sedan 1 januari 2021 över till förvaltningens relationsvåldsteam och inkluderas därmed 

numera i statistiken över deras arbete. Biståndsenheten har för 2021 kommit i kontakt med 17 

ärenden som rör våld i nära relation som remitterats till relationsvåldsteamet. En del av 

minskningen beror på de förändrade arbetsrutiner som infördes 2021. Vid tiden för 

föregående studie 2017 handlade biståndsenheten samtliga ärenden som rörde våld i nära 

relation bland äldre. Det innebar att samtliga ärenden där relationsvåld förekom aktualiserades 

hos biståndsenheten. Sedan de förändrade arbetsrutinerna som infördes 2021 kommer 

biståndsenheten endast i kontakt med våld i nära relation i sina redan pågående ärenden, 

liksom andra verksamheter som också remitterar till relationsvåldsteamet. De nya ärendena 

som kommer till förvaltningen som enbart rör våld i nära relation hamnar nu direkt hos 

relationsvåldsteamet. Om detta är den enda anledningen till minskningen är svår att besvara. 

Då det också saknas tillförlitlig statistik över våld i nära relation på biståndsenheten är det 

också svårt att säga att det faktiskt är en minskning.  
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Barn- och ungdom 

För individ- och familjeomsorgens arbete med barn och unga finns flertalet 

aktualiseringsorsaker. Det finns flera aktualiseringskoder som bedöms innefatta våld i nära 

relation som tagits med i denna kartläggning. Det går dock inte att med säkerhet säga att 

samtliga orsakskoder som valts ut för denna kartläggning uteslutande rör just våld i nära 

relationer. Det går inte heller att med säkerhet säga att de orsakskoder som valts bort inte kan 

innefatta personer utsatta för våld i nära relation. Ett exempel är aktualiseringsorsaken Allmän 

oro för barnet. Under denna aktualiseringsorsak kan många olika former av problem falla in, 

däribland våld.  

 

Tabell 5. Aktualiseringsorsaker gällande barn kopplade till våld i nära relation.  

 

2018 2019 2020 2021 

Familjevåld/övergrepp mot andra i familjen 296 350 449 338 

Fysiska övergrepp mot barnet 184 217 280 209 

Sexuella övergrepp mot barnet 39 46 51 28 

Vanvård/fysisk eller psykisk försummelse 4 8 7 7 

Hedersrelaterat våld 3 8 9 4 

Totalt 526 629 796 586 

Av aktualiseringsorsaker kopplade till våld i nära relation framkommer att antalet ärenden 

ökat årligen från 2018 till 2020. För 2021 ses en minskning i ärenden i jämförelse med 

tidigare år. Den största ökningen för 2020 avser familjevåld/övergrepp mot andra i familjen 

samt fysiskt övergrepp mot barnet. 

Den ökning som kan ses från 2019 till 2020 känns igen av barnenheten och ungdomsenheten. 

De märkte av att det var ett ökat ärendeinflöde men har inte uppfattat att problematiken i 

ärendena har uppkommit i samband med covid-19. Det som märkts av mycket som en följd av 

pandemin är en stor skolfrånvaro. 

Barnenheten och ungdomsenheten uppger att de inte märkt av en minskning av antalet 

våldsärenden för 2021. En försvårande omständighet utifrån att hantera data är att som 

tidigare nämnt så registreras ärendena vid ankomst med en aktualiseringskod som sedan inte 

går att ändra. Detta innebär att ett ärende som exempelvis kommer in som en orosanmälan 

från skolan med anledning av bristande skolnärvaro framkommer som detta i statistiken även i 

det fall man i utredningen kommer fram till att det rör sig om fysiskt våld. Barnenheten och 

ungdomsenheten tror att det är detta som gör att det ser ut att vara en minskning då de inte 

upplever att ärenden där våld förekommer har minskat. 
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Gällande hedersrelaterat våld och förtryck så har ingen skillnad märkts av till följd av 

pandemin. Det är också sällan ärendena kommer in där det är tydligt att det handlar om 

hedersrelaterat våld och förtryck, detta uppdagas oftast först senare och kommer då inte med i 

statistiken. En förklaring som ges till att siffrorna ökar och minskar från år till år är att det kan 

handla om att det ett år kommer in en familj med många barn vilket gör att siffran snabbt ökar 

då det rör sig om så få ärenden totalt. 

Barnenheten och ungdomsenheten menar att en möjlig förklaring till de ökade siffrorna för 

2020 är att antalet kommuninvånare ökat vilket gör att även ärenden till socialtjänsten ökar. 

Det förklarar dock inte minskningen av ärenden som sker för 2021. Befolkningsökningen står 

heller inte i proportion till den stora ökningen ärenden som inkommit till socialtjänsten men 

det kan vara en delvis bidragande faktor till att ärendeantalet ökat. 

Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn 

Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn har som uppgift att erbjuda hjälp och stöd till 

brottsoffer och vittnen bosatta i Haninge och Nynäshamn. All kontakt med jouren är 

kostnadsfri och deras stödpersoner har tystnadsplikt. De kan erbjuda någon att tala med, stöd 

och/eller rådgivning, hjälp i kontakt med myndigheter eller försäkringsbolag samt stöd inför 

och under eventuell rättegång. 

 

Brottsofferjouren har ändrat system för att rapportera sin statistik vilket för 2021 medför att 

många ärenden inte registrerats som det är tänkt. För andra halvåret 2021 uppskattar de att 

registreringen är tillförlitlig och därför kan dubbleras för att möjliggöra en uppskattning för 

hela året.  

 

I statistiken går det lägga in en särskild omständighet kopplad till aktuellt brott. Sådan särskild 

omständighet kan vara brott i nära relation, hedersrelaterat, gängrelaterat, demokratibrott 

etcetera. För andra halvåret 2021 rapporterades 26 ärenden rörande våld i nära relation och 4 

ärenden rörande hedersrelaterat våld och förtryck för personer bosatta i Haninge kommun. 

Detta skulle då ge en total ärendemängd om 52 ärenden rörande våld i nära relation under 

2021. Jämförelsevis så var det under 2017 totalt 67 personer från Haninge som sökte hjälp för 

våld i nära relation och 82 personer under 2014. Då statistiken inte bedöms helt tillförlitlig är 

det svårt att dra någon slutsats kring huruvida det är en minskning av ärenden eller inte.  

 

Vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck är brottsofferjourens uppfattning att det är 

underrapporterat. En anledning till det är att det är frivilliga personer som jobbar för 

brottsofferjouren och att det tar tid att lära sig om hedersrelaterat våld- och förtryck, vilket gör 

att det inte alltid identifieras och upptäcks. För andra halvåret av 2021 rapporterades 4 

ärenden rörande hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Brottsofferjouren i Haninge uppger att de har svårt att uttala sig kring om våld i nära relation 

har ökat eller inte under covid-19. Däremot är deras uppfattning att utsattheten och rädslan har 

ökat. Något de ser som vanligt förekommande för de personer som de kommer i kontakt med 

är att de har långa sjukskrivningar och också tidigare har varit våldsutsatta, har PTSD-

diagnoser och även att det är fler personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De 

lyfter dock att de har en ny samordnare som har en god kompetens i bland annat krisstöd så de 

kan inte utesluta att det handlar om att de upptäcker mer och att det inte att det är en faktisk 

ökning av personer med en mer omfattande problematik.  
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Haninge kvinnojour 

Haninge kvinnojour är en ideell förening med medlemmar som stödjer och arbetar med 

kvinnor som blivit utsatta för mäns fysiska och psykiska våld, hot och trakasserier. 

Kvinnojouren för statistik över alla nya kontakter som kommer in under året. Dessa kontakter 

kan leda till flertalet rådgivningstillfällen per telefon eller via besök. Ärendena kan handla om 

misshandel och övergrepp mot både vuxna och barn. 

Tabell 6. Antal nya kontakter (kvinnor) som har kontaktat Haninge kvinnojour år 2018-2021. 

2018 2019 2020 2021 

138 130 124 177 

Kopplade till de 177 kvinnorna som kontaktade Haninge kvinnojour 2021 fanns också minst 

165 barn. 

Våren 2020, i samband med pandemins början var det en kraftig minskning av ärenden, detta 

bedömdes av Haninge kvinnojour vara en direkt följd av pandemin då samhället på många 

sätt lamslogs. Denna minskning av antalet nya kontakter höll i sig under första halvåret av 

2020 och under sommaren för att sedan öka kraftigt under hösten. Denna ökning har sedan 

fortsatt under 2021. För 2020 ökade inte ärendena totalt under året i jämförelse med 2019 men 

det var en förändring i hur ärendena fördelades under året. Majoriteten av de ärenden som 

registrerades för 2020 skedde under hösten då en kraftig ökning av nya kontakter skedde. 

Denna ökning har sedan fortsatt under 2021 där en stor ökning av ärenden från tidigare år kan 

ses.  

Pandemin har medfört ett behov av förändrade arbetssätt för att kunna fortsätta möta upp de 

behov som finns trots förändrade förutsättningar. Då de inte alltid kunnat träffa kvinnorna 

fysiskt har de funnits tillhands via telefon och digitala plattformar såsom facetime och teams. 

De har också träffat många kvinnor utomhus. 

Haninge kvinnojour har för 2022 inlett ett arbete där hedersrelaterat våld och förtryck och 

uppmärksammandet av barns utsatthet ska vara ett särskilt fokusområde.  

Manscentrum  

Manscentrum är en förening som erbjuder män, men även kvinnor, stöd i krissituationer. 

Personer från Haninge, Nynäshamn och Tyresö kan vända sig till Manscentrum för 

professionell rådgivning, krishantering och samtalsstöd. Detta genom telefonrådgivning och 

personliga besök hos föreningens rådgivare/kristerapeuter. Hit kan man vända sig om man 

exempelvis varit utsatt för våld eller själv utsatt någon för våld. All rådgivning är kostnadsfri. 

Manscentrum uppger en markant nedgång i antalet kontakter för 2020 och 2021 vilket de 

menar är en direkt konsekvens av pandemin. Det handlar delvis om uteblivna besök med 

anledning av att folk inte vill komma utifrån risk för smitta av covid-19 och inte varit 

bekväma eller vana vid digitala lösningar. Manscentrum har erbjudit möjlighet till digitala 

möten och telefonkontakt. Dock ses samma nedgång av antalet ärenden på inkomna 
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telefonsamtal. De menar vidare att andra samhällsaktörer förändrat sina arbetssätt vilket 

inneburit att färre personer har hänvisats till Manscentrum. De personer som kontaktar 

Manscentrum är ofta rekommenderade eller uppmanade att göra det av andra aktörer. 

Minskade besök hos andra leder då till minskade besök hos Manscentrum. En annan aspekt 

som de bedömer har påverkat är att samverkan med andra instanser minskat eller uteblivit helt 

till följd av pandemin. Manscentrum är beroende av att andra verksamheter som träffar deras 

målgrupp tipsar och rekommenderar dem att söka stöd hos Manscentrum. När samverkan 

minskar finns också risken att information om verksamheten inte sprids i samma omfattning.  

Tabell 7. Antal nya kontakter på Manscenter år 2018-2020 för personer boendes i Haninge 

kommun. 

2018 2019 2020 2021 

177 73 31 Siffror saknas 

Tabellen visar att antalet nya kontakter på Manscentrum minskat årligen sedan 2018. Det är 

en stor minskning mellan 2019 och 2020 då pandemin brutit ut men en nedgång av antalet 

ärenden ses även från 2018 till 2019 där pandemin inte kan förklara minskningen. Siffror för 

2021 är inte tillgängliga än men Manscentrum bekräftar att det är ytterligare en minskning 

från tidigare år.  

Origo 

Origo är ett resurscentrum för Stockholms län mot hedersrelaterat förtryck och våld. Fokus 

ligger på ungdomar som lever med hedersnormer men verksamheten riktar sig även till 

yrkesverksamma och ideella som önskar få konsultativt stöd och vägledning när de möter 

ungdomar som befinner sig i en hederskontext. Origo är ett samarbete mellan kommunerna i 

Stockholms län, Polisregion Stockholm och Region Stockholm. 

Origo menar att pandemin har varit särskilt jobbig och utmanande för personer som lever 

under hedersrelaterat förtryck och våld. När skolorna stängde ner och fler jobbade hemifrån 

ökade kontrollen från föräldrar och syskon och möjligheterna att söka stöd försvårades. Detta 

har framkommit i samtalen med ungdomarna. Ungdomarna mådde sämre av att skolorna 

stängde och de tvingades vara hemma med sina föräldrar. Ungdomar som lever i en 

hederskontext fick ännu mindre livsutrymme och föräldrarna använde pandemin och 

smittrisken som ett sätt att kontrollera dem. Detta har dock avtagit nu i takt med att samhället 

återgått till det normala och restriktionerna upphävts.  

Origo menar att konsekvenserna av pandemin påverkade deras möjligheter att ha kontakter 

med ungdomarna. De ställde in sina stödsamtal, sannolikt delvis utifrån att de inte var fria att 

röra sig fritt då skolan var stängd fanns det ingen anledning att lämna hemmet och att prata i 

telefon ostört kan vara svårt. Origo har dock mött upp ungdomarnas behov av kontakt och 

svårighet att komma på fysiska möten genom att ha telefonkontakter istället. Det har dock 

ibland varit svårt för ungdomar med telefonsamtal då de inte haft möjlighet att prata ostört. 

Origo har inte märkt av ett ökat inflöde av ärenden. De upplever inte en ökning av personer 

som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck utan den ökning de ser är i redan befintliga 

ärenden där ungdomarnas situation förvärrades.  
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Tabell 8. Antal nya kontakter på Origo år 2018-2021 för personer från Haninge kommun. 

2018 2019 2020 2021 

7 6 7 9 

Av tabellen framgår att antalet ungdomar från Haninge som kontaktar Origo ligger relativt 

konstant. 

BRIS - Barnens rätt i samhället 

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter. 

I Bris årsrapport för 2020 Första året med pandemin framgår att pandemin medfört 

förändringar i samhället som med säkerhet har påverkat barns liv. För barn som redan innan 

pandemin befann sig i en utsatt situation har förändringen blivit särskilt påtaglig. Under 2020 

hade Bris fler kontakter med barn än de någonsin haft. År 2020 hade de 31 497 kurativa 

kontakter med barn upp till 18 år via chatt, telefon och mejl, vilket är en ökning med 16 

procent från 2019 då Bris hade totalt 27 143 kontakter. Hög grad av isolering, minskad insyn i 

familjer, färre sociala kontaktytor och yttre påfrestningar under lång tid, är alla komponenter 

som ökar risken för att barn ska fara illa i hemmet. 

 

Bris har under 2020 noterat särskilt stora ökningar gällande barns samtal om ångest (+ 61 

procent), nedstämdhet (+ 55 procent), familjekonflikter (+ 43 procent), samtal om samhällets 

stödinstanser (+ 36 procent) samt samtal om psykiskt våld (+ 32 procent) och fysiskt våld (+ 

28 procent). Bris bedömer att de stora ökningarna i dessa kategorier går att koppla till de 

förändringar som skett i och med pandemin, medan den totala ökningen av barns samtal på 16 

procent delvis kan förstås som en effekt av ett uppdämt behov som Bris genom ökad kapacitet 

har kunnat svara upp mot. 

Då barnen är anonyma när de kontaktar Bris går det inte veta varifrån i landet de ringer och 

specifika siffror för Haninge kommun finns inte att tillgå.  

Den 15 mars 2021 öppnade Bris nationella stödlinje för barn dygnet runt, året runt. Den stora 

efterfrågan på Bris verksamhet har medfört att Bris under 2021 hade 41 667 kurativa 

kontakter med barn via chatt, telefon och mejl. Det innebär en ökning på 32 procent jämfört 

med föregående år. Samtal om våld, övergrepp och kränkningar där främst sexuella övergrepp 

har ökat med 70 procent. 

Antalet samtal om hedersrelaterat våld och förtryck till Bris har varit relativt konstant under 

de senaste åren, ca 110–160 samtal per år. Bris kan inte veta exakt hur många av de barn som 

kontaktar stödlinjen som lever med hedersrelaterat våld och förtryck. För att ett samtal ska 

kategoriseras som hedersrelaterat ska barnet ha gett tillräckligt mycket information om den 

kopplingen, annars dokumenteras kontakten som fysiskt eller psykiskt våld. Antalet samtal till 

Bris återspeglar inte heller den verkliga omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck och 

mörkertalet bedöms vara stort. 
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Tabell 9. Antal samtal om våld fördelat på kontaktinnehåll i samtalen till Bris år 2018-2021. 

Kontaktinnehåll  2018 2019 2020 2021 

Familjekonflikter 2789 2685 3843 4016 

Fysiskt våld 1527 1870 2397 3214 

Psykiskt våld 1683 1670 2212 3064 

Sexuella övergrepp 1012 1165 1469 2494 

Hedersrelaterat våld 132 114 153 158 

Totalt 7143 7504 10 074 12 946 

Av tabellen framkommer att samtalen till Bris ökat inom samtliga kategorier årligen mellan 

2018-2021. Vid jämförelse av 2018 och 2021 framgår att samtalen nära fördubblats. En viktig 

aspekt att ha med vid tolkning av siffrorna är dock att Bris har ökat sin kapacitet att ta emot 

samtal både 2020 och ytterligare 2021. Statistiken avser heller inte unika barn, utan det kan 

vara flera barn som kontaktat Bris vid upprepade tillfällen. 

Sammanfattande beräkningar och diskussion 

Uppskattning av antalet personer utsatta för våld i nära relation under 2021 

Antalet personer som utsatts för våld i nära relation kommer här att beräknas utifrån nedan två 

modeller. 

Inledningsvis utgår den första beräkningen från Brås nationella kartläggning av brott i nära 

relationer och ställs i förhållande till Haninge kommuns befolkningsmängd. Därefter görs en 

beräkning utifrån antal anmälda brott där ett mörkertal om 90 procent räknas in8. Dessa 

beräkningar jämförs sedan med social- och äldreförvaltningens statistik. 

Brå genomförde 2014 en nationell kartläggning av brott i nära relation som avsåg beräkningar 

från 2012. Det finns ett pågående regeringsuppdrag till Brå att genomföra en ny kartläggning 

som pågår just nu. Det är svårt att veta hur de beräkningar Brå kom fram till 2014 står sig idag 

då det är mycket som förändrats sedan dessa beräkningar gjordes. Vid kartläggningen 2014 

framgår att mer än 90 procent av våldet inte kommer till polisens kännedom. Av samma 

kartläggning framkom att 6,8 procent uppgav att de under det senaste året varit utsatta för 

brott i en nära relation. Brå har sedan de gjorde en uppskattning av ett mörkertal på 90 procent 

förändrat registreringen gällande flertalet brott där det numera framkommer om de begåtts där 

brottsoffer och gärningsperson är i nära relation eller inte. Likväl kan benägenheten att 

                                                      

8 I Brås rapport Brott i nära relationer (2014:8) som omfattar både kvinnor och män framgår att mer än 90 procent av våldet 

inte kommer till polisens kännedom. 
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anmäla brott i nära relation ha ökat vilket också skulle påverka uppskattningen av mörkertalet. 

Om mörkertalet är detsamma idag är därför svårt att avgöra. 

Föreliggande kartläggning kommer att utgå från dessa beräkningar då det är det bästa som i 

dagsläget finns att tillgå, det ska dock tydliggöras att det inte är oproblematiskt. 

Av Brås kartläggning framkom att 6,8 procent uppgav att de under det senaste året varit 

utsatta för brott i en nära relation. Omräknat på Haninges invånarantal skulle det motsvara att 

4 871 personer under 2021 var utsatta för våld i nära relation9. 

För 2021 uppgår antalet anmälda brott i nära relation i Haninge till 620 stycken enligt Brå. 

Genom att räkna med ett uppskattat mörkertal på 90 procent skulle antalet utsatta för våld i 

nära relation under 2021 därmed vara 6200 personer. 

Med ovan beräkningar uppskattas antalet våldsutsatta vara mellan 4 871-6 200 personer. 

Beräkningen är en uppskattning och innehåller flera osäkerhetsfaktorer som kan innebära att 

det verkliga antalet våldsutsatta kan vara både högre och lägre. 

För att få en uppskattning av hur många våldsutsatta som vänder sig till socialtjänsten har en 

beräkning gjorts utifrån Brås nationella kartläggning. Den visar att 5,3 procent av de 

våldsutsatta varit i kontakt med socialtjänsten. Det är dock oklart om de varit i kontakt med 

socialtjänsten för sin egen räkning eller sina barns räkning. Utifrån uppskattningen att antalet 

våldsutsatta uppgår till någonstans mellan 4 871 och 6 200 personer innebär 5,3 procent att 

mellan 258 och 328 personer i Haninge skulle ha vänt sig till socialtjänsten. I socialtjänstens 

statistik för 2021 över vuxna personer, framkommer det att 322 ärenden har aktualiserats på 

grund av våld i nära relationer. Siffran ligger inom det intervall som beräknats utifrån 

Haninges befolkningsmängd och Brås uppskattning av hur många ärenden som kommer till 

socialtjänstens kännedom. 

Uppskattning av hur många barn som lever i hem där våld förekommer 

Att uppskatta antalet barn som lever i hem där våld förekommer är inte heller helt 

oproblematiskt. Det finns inte så mycket tillförlitlig statistik på området och mörkertalet är 

troligtvis även här stort. Kommittén mot barnmisshandel gör uppskattningen att ungefär tio 

procent av alla barn i Sverige upplevt våld i hemmet och att ungefär fem procent upplever det 

ofta10. 

I Brottsförebyggande rådets (Brå) kartläggning av brott i nära relationer 2014 uppgav en 

tredjedel av de utsatta kvinnorna och drygt en fjärdedel av de utsatta männen att det bor barn i 

deras hushåll. Utifrån dessa andelar uppskattade Brå att det 2014 bodde minst 150 000 barn i 

hushåll där det förekom våld, vilket stämmer relativt bra överens med den uppskattning 

kommittén mot barnmisshandel gör. 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomförde på uppdrag av regeringen en studie från 2016 

rörande barn som upplever våld i hemmet. Som underlag för studien fick 4 700 elever i 

årskurs nio i grundskolan samt i årskurs två på gymnasiet svara på frågor om utsatthet för våld 

                                                      

9 Folkmängden i Haninge den 1 november 2021 avseende personer 16-79 år var 71 633 enligt Statistiska centralbyrån. 

10 SOU 2001:72 
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under uppväxten. Nästan elva procent av eleverna uppgav att de hade utsatts för allvarligt 

fysiskt våld. Fem procent hade utsatts för fysiskt våld vid flera tillfällen. Fjorton procent av 

eleverna uppgav att de bevittnat fysiskt eller psykiskt våld mellan sina föräldrar. 

Enligt kommittén mot barnmisshandels uppskattning skulle det omräknat på Haninges 

befolkningsstatistik innebära att cirka 2 242 barn har upplevt våld i hemmet under 2021 och 

att ungefär 1 121 barn upplever detta ofta11. 

Utifrån Stiftelsen Allmänna Barnhusets beräkningar skulle det innebära att nästan 2 466 barn i 

Haninge kommun utsatts för allvarligt fysiskt våld, 1 121 barn utsatts för fysiskt våld vid 

upprepade tillfällen och att 3 138 barn har bevittnat fysiskt eller psykiskt våld mellan vuxna i 

hemmet. 

Detta kan jämföras med statistik från social- och äldreförvaltningen som visar att 586 barn har 

aktualiserats under 2021 på grund av våld i hemmet. Som nämnt ovan finns det troligen fler 

ärenden än dessa, men som inte framgår av statistiken. 

Uppskattning av antalet personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck 

Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att kartlägga omfattningen av 

hedersrelaterat våld och förtryck i alla åldersgrupper i Sverige. Kartläggningen skulle även 

inbegripa omfattningen av barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det konstaterades att en sådan 

kartläggning inte var möjlig och att befintliga data på nationell, regional och verksamhetsnivå 

inte kan användas för att ge en säker beskrivning av omfattning och nivå av hedersrelaterat 

våld nationellt12. 

Genom Brås brottsstatistik över anmälda brott går siffror för Haninge kommun inte att få 

fram. Det som istället har redovisats är anmälda brott för hela landet. Där det totala antalet 

brott uppgår till 212 stycken. 

Parallellt med föreliggande studie har också en kartläggning av hedersrelaterat våld och 

förtryck bland unga i Haninge genomförts. Kartläggningen där elever i årskurs nio och andra 

året på gymnasiet har fått besvara en enkät visar att 26 procent av flickorna och 12 procent av 

pojkarna lever med en oskuldsnorm, vilket motsvarar 84 flickor och 46 pojkar. En 

oskuldsnorm innebär att ungdomarna uppger att det finns en förväntan att de ska vänta med 

sex tills det att de gifter sig. Vidare svarar 2 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna 

som lever med oskuldsnormer att det är familjen som bestämmer deras framtida partner, 

vilket motsvarar 2 flickor och 5 pojkar. 17,8 procent av flickorna och 15,5 procent av 

pojkarna svarar att de är ganska eller mycket oroliga för att någon annan ska bestämma vem 

de ska gifta sig med eller leva tillsammans med i framtiden, det motsvarar 15 flickor och 7 

pojkar 

 

Tidigare har även kartläggningarna ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och 

samhällets utmaningar” och ”UNG 018” genomförts i Göteborg, Malmö och Stockholm 

respektive Uppsala. Kartläggningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm där elever i årskurs 

nio har fått svara på frågor visar att mellan 7 procent och 20 procent av ungdomarna lever 

                                                      

11 Folkmängden i Haninge den 1 november 2021 avseende personer 0-17 år var 22 416 enligt Statistiska centralbyrån. 

12 Socialstyrelsen 2019. Ett liv utan våld och förtryck 
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med hedersrelaterade normer och förtryck. I kartläggningen i Uppsala framkommer att 20 

procent av flickorna och 10 procent av pojkarna i årskurs nio har ett oskuldskrav på sig. I 

Uppsala svarar vidare 26 procent av flickorna och sju procent av pojkarna att det är familjen 

som bestämmer deras framtida partner. 

Av social- och äldreförvaltningens statistik över aktualiseringsorsaker gällande barn är siffran 

för hedersrelaterat våld och förtryck relativt konstant. Då det rör sig om mycket låga siffror 

behöver de ses över en längre tid för att kunna göra en korrekt analys. Det är också små 

skillnader som kan ge stor skillnad i statistiken så som att det kan röra sig om att en familj 

med många barn tillkommer ett år vilket gör att statistiken ökar för att sedan minska 

kommande år. Under perioden 2018-2021 handlar det om 3-9 ärenden årligen. Av social- och 

äldreförvaltningens statistik över aktualiseringsorsaker för personer som aktualiseras på 

enheten för relationsvåld framkommer att det under perioden 2018-2021 är 4-12 ärenden 

årligen som aktualiseras med koden hedersrelaterat våld och förtryck. När ett ärende 

aktualiseras väljs en aktualiseringskod, om det inte inledningsvis identifieras att det rör sig om 

hedersrelaterat våld och kodas på sådant sätt förloras den informationen och ärendet kommer 

inte att synas i statistiken, vilket innebär att ett mörkertal torde finnas. 

Att göra en uppskattning av antal personer i Haninge kommun som lever under 

hedersrelaterade normer bedöms vara alltför osäkert. Det finns heller inga nationella 

uppskattningar av antalet personer eller en uppskattning av hur stort mörkertalet är. 

Förvaltningens egen statistik ger heller inget bra underlag för att göra en uppskattning då det 

rör sig om så få ärenden.  

Har omfattningen av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 

ökat eller minskat till följd av Covid-19? 

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en bit in i första halvåret 2020 

och har fortsatt att prägla samhället med regler och rekommendationer om bland annat social 

distansering, vilket ledde till minskad rörelse och aktivitet i samhället under stora delar av 

2021. Dessa samhällsförändringar kan ha påverkat brottsligheten. Det kan också ha bidragit 

till förändringar av polisens och andra myndigheters resurser och arbetssätt, vilket också 

skulle kunna få konsekvenser för antalet anmälda brott13.  

Den statistik som samlats in och de samtalen som förts under genomförandet av denna studie 

visar att det är svårt att besvara hur covid-19 har påverkat omfattningen av våld i nära relation 

och hedersrelaterat våld och förtryck. Det faktum att vi fortfarande befinner oss i pågående 

pandemi försvårar möjligheterna att se effekterna pandemin fört med sig långsiktigt. Med 

denna rapport ämnas därför endast se eventuella tendenser. 

BRIS statistik visar på en ökning av samtal som rör familjekonflikter samt fysiskt och 

psykiskt våld. Det totala antalet samtal till BRIS har också ökat, men det bedöms till vis del 

handla om att BRIS ökat sina möjligheter att ta emot fler samtal. 

Vid samtal med Haninge kommuns relationsvåldsteam framgår att någon förändring utifrån 

covid-19 inte med säkerhet kan fastställas. Förvisso har ärendena ökat något de senaste åren 

men det går inte med säkerhet att säga att det är till följd av pandemin. Förvaltningens 

                                                      

13 Brå Rapport 2021:4 
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relationsvåldsteam är nyetablerat från 2019 och utformning och etablering av nya arbetssätt 

kan vara en anledning till att ärendeantalet ökade från 2019 till 2020. 

Kvinnojouren i Haninge uppger att de märkt av en kraftig ökning av antal samtal.  

Manscentrum har märkt en tydlig nedgång i antalet kontakter vilket de tror kan ha en effekt på 

omfattningen av våldet. Att färre personer söker och får hjälp leder till att det är flera personer 

i behov som inte får hjälp och därmed fortsätter utsätta sin partner eller annan nära anhörig för 

relationsvåld. Brottsofferjouren för Haninge är av uppfattningen att utsattheten och rädslan 

har ökat men kan inte uttala sig om huruvida det faktiskt är en ökning av våld i nära relation 

som en följd av Covid-19.  

Origo som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck förmedlar en relativt konstant 

ärendemängd men vittnar om att personerna som lever med hedersnormer fått en mer utsatt 

tillvaro som följd av pandemin. Främst var det i början som samhälleliga förändringar även 

speglade ungdomarna och hemarbete för föräldrar och distansstudier ledde till en ökad 

kontroll. Detta har dock avtagit igen i takt med att samhället mer och mer återgått till det 

normala med lättade restriktioner och återgång till fysisk undervisning i skolan. 

Ökade anmälningar av såväl brott som orosanmälningar till socialtjänsten behöver inte bero 

på en faktisk ökning av utsatta individer. Det kan handla om att våldsutsatthet 

uppmärksammas mer i samhället vilket leder till en ökad anmälningsbenägenhet. Hösten 2017 

startade metoo-uppropen i USA och spred sig snabbt till Sverige och över hela världen. 

Kvinnor, icke-binära och transpersoner gick samman och på ett strukturerat sätt berättade om 

sina erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuellt våld. Metoo-upproren har sannolikt gett 

stora avtryck på vår benägenhet att uppmärksamma och anmäla våldsbrott på samhällelig 

nivå. 

Sammanfattningsvis ses en ökning över tid av anmälda brott och antalet ärenden som kommit 

till socialtjänstens kännedom. Denna ökning ses särskilt efter 2019 men minskade sedan för 

2021. Det finns dock mycket som kan ha påverkat dessa siffror såsom 

organisationsförändringar och förändringar i hur brottstatstiken registreras som gör att det är 

svårt att dra slutsatser kring hur pandemin har påverkat omfattningen. 

Statistiken från Brå har även tagits fram i antal per 100 000 invånare för att se om skillnader 

framträder som kan förklaras utifrån Haninge kommuns befolkningsökning. De ökningar och 

minskningar som finns i brottsstatistiken kvarstår dock även med denna beräkning.  

Förslag på åtgärder och förbättringar 

Svårigheten att få fram statistik gällande äldre personer och utsatthet för våld har funnits 

under genomförandet av samtliga kartläggningar och svårigheten består även vid denna. Då 

äldre personer utsatta för relationsvåld är en särskilt utsatt grupp bör en plan för hur statistik 

systematiskt ska samlas in upprättas och frågan bör vara prioriterad.  

En svårighet som framkommer genomgående är att få fram korrekta siffror. Social- och 

äldreförvaltningens metoder att föra och tillvarata statistik är ett förbättringsområde. Utifrån 

systemtekniska begränsningar saknas möjlighet att i efterhand justera aktualiseringskod för ett 

ärende där det visat sig förekomma våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. 

Detta ger avtryck på statistiken då flera ärenden där det finns kännedom om att våld 
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förekommit inte kommer synas i statistiken. För att med större säkerhet kunna uppskatta 

antalet våldsutsatta behövs ett helhetsgrepp kring hur man i statistiken ska kunna 

uppmärksamma våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Även om ett visst 

mörkertal alltid kommer att kvarstå, så kan förbättringar göras för att på sikt kunna tillgå mer 

tillförlitlig statistik. Bristerna i statistiken är genomgående men är allra mest framträdande i 

ärenden kopplade till hedersproblematik. Någon form av systematisk dokumentation, mätning 

och uppföljning av problematikens förekomst och omfattning vore positivt. Detta skulle 

kunna ske genom att sammanställa antal ärenden och placeringar med hederskoppling inom 

socialtjänstens olika verksamhetsområden. 

Det finns flertalet organisationer som arbetar med utsatthet för våld i nära relation och 

hedersrelaterat våld och förtryck som utgör ett viktigt komplement till socialtjänsten. Dessa 

organisationer når individer som inte har kontakt med socialtjänsten och det är därför viktigt 

att fortsatt säkerställa en god samverkan med dessa. 

Uppskattningarna av antalet våldsutsatta i Haninge kommun visar på att det är många 

personer som inte kommer till socialtjänstens kännedom. Att socialtjänsten endast fångar en 

del av de våldsutsatta är i sig inte anmärkningsvärt då en stor andel troligtvis inte vänder sig 

till socialtjänsten. Det är dock viktigt att informationen om vilken hjälp och vilket stöd 

socialtjänsten kan erbjuda når fram till de i behov av det så att fler våldsutsatta tar kontakt. 

Det är även av yttersta vikt att olika samhällsaktörer så som skola och fritids arbetar för att 

alla identifierar och anmäler till socialtjänsten om barn far illa. Det finns flertalet 

organisationer som arbetar med utsatthet för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Socialtjänsten behöver fortsatt säkerställa en god samverkan med dessa för att också 

därigenom sprida information om de stödinsatser som kan erbjudas och fånga upp fler i behov 

av socialtjänstens insatser.  
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