Bilaga 1 – Indikatorer

BILAGA 1
INDIKATORER
Indikatorerna är de indikatorer som
nationella myndigheter har rekommenderat
för att följa upp strategiska målsättningar. De
indikatorer som har en källa och möjlighet
till datainhämtning benämns som
Indikatorer. De indikatorer som saknar källa
eller möjlighet till datainhämtning, benämns
som Utvecklingsindikatorer.

MÅL 1:
Myndigheter och aktörer arbetar
våldsförebyggande.

Indikatorer
Förebyggande arbete föräldrar

Källa: SCB Jämställdhet
• Andel kvinnor som i samband med besök vid
mödrahälsovård tillfrågats om våldsutsatthet.

Utvecklingsindikatorer
Förebyggande arbete föräldrar

• Andel nyblivna föräldrar som har fått föräldraskaps
stöd genom Barnavårdscentralen de senaste
12 månaderna.
Förebyggande arbete i kommunal verksamhet

• Andel kommuner som ställer krav att de lokala
föreningarna ska genomgå en utbildning om sexuella
kränkningar och övergrepp i föreningslivet för att få
det lokala aktivitetsstödet.
• Andel individer som har eller har haft samhälls
orientering som aktivitet i kommunernas regi inom
12 månader efter registrering i Arbetsförmedlingens
etableringsprogram.
• Genomsnittligt antal dagar från första kontakt till
första besök hos familjerådgivningen.
• Andel kommuner som erbjuder föräldraskapsstöd
med våldsförebyggande inriktning.
• Andel föreningar i föreningslivet som begär utdrag ur
belastningsregistret vid arbete med barn och unga.
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MÅL 2:
Förebyggande arbete i förskola och skola

Våldsutövare har tillgång till
återfallsförebyggande insatser
utifrån sina behov.

• Andel elever i årskurs 9 som svarar instämmande i
att skolan arbetar aktivt för att motverka
”kränkande behandling”.
• Andel rektorer i grundskolan som har pratat med
lärarna om hur de ska medverka i skolans arbete
med sex- och samlevnadsundervisningen.
• Andel pedagogisk personal som svarar instäm
mande i att förskolan lyckas motverka ”stereotypa
föreställningar om kön”.
• Andel elever i årskurs 9 som svarar instämmande i
att skolan bedriver undervisning om ”jämställdhet
mellan könen”.
• Andel skolor på kommunnivå som bedriver ett
systematiskt våldsförebyggande arbete för elever.
Normer, attityder och värderingar hos unga

• Andel elever i årskurs 9 som inte tycker att det är
fel att använda våld för att få respekt.
• Andel unga (16–25 år) som instämmer med
stereotypa påståenden om jämställdhet och
könsroller.
• Andel elever i årskurs 9 som uppger att de skulle
använda våld om en annan elev kallade den för
något dumt.
• Andel elever i årskurs 9 som tycker att det är okej
att deras föräldrar använder kroppslig bestraffning
mot dem.

Indikatorer
Stödinsatser till våldsutövare inom socialtjänst

Källa: Öppna jämförelser – våld i nära relationer
• Andel kommuner där socialtjänsten erbjuder
stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövare.
• Andel kommuner där socialtjänstens verksamhets
område våld i nära relationer har aktuella skriftliga
överenskommelser om samverkan i enskilda ärenden
med externa aktörer.

Utvecklingsindikatorer
Stödinsatser till våldsutövare inom socialtjänst

• Andel våldsutövande individer som har fullföljt
insatser som är relaterade till våldsutövningen
(senaste 12 månaderna), av de individer som
identifierats som våldsutövare inom socialtjänsten.
Återfallsförebyggande program för våldsutövare
• Andel partnervåldsklienter i Kriminalvården som
bedöms ha medelhög eller hög risk för återfall, som
har genomfört ett program mot relationsvåld under
verkställighet i frivård eller anstalt.
• Andel sexualbrottsklienter i Kriminalvården som
bedöms ha medelhög eller hög risk för återfall, som
har genomfört ett program mot sexualbrott under
verkställighet i frivård eller anstalt.
• Antal icke-dömda våldsutövare som har genomfört
en medellång eller längre behandlingsinsats mot
vålds- eller sexualbrottsproblematik.
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MÅL 3:
Myndigheter och aktörer arbetar
aktivt för att upptäcka vålds
utsatta vuxna och barn samt
våldsutövare.

Indikatorer
Våldsutsatthet i befolkningen

Källa: NTU-lokal (Nationella trygghetsundersökning –
lokal, Polisen och Brå)
• Andel individer utsatta för misshandel föregående
kalenderår.
• Andel individer utsatta för hot föregående
kalenderår.
• Andel individer utsatta för sexualbrott föregående
kalenderår.
• Andel sexualbrottshändelser som den brottsutsatta
uppger inte har polisanmälts.
Dödligt våld

Källa: Officiell kriminalstatistik över konstaterade fall av
dödligt våld (Brå)
• Antal individer som avlidit till följd av dödligt våld
per år.

Utvecklingsindikatorer
Våldsutsatthet i befolkningen

• Andel elever i årskurs 9 som uppger att de har blivit
tafsade eller tagna på ett sexuellt sätt mot sin vilja,
eller blivit tvingade till att göra något som de
upplevde som sexuellt, under de senaste 12
månaderna.
• Andel individer utsatta för fysiskt våld det senaste
12 månaderna.
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• Andel individer utsatta för hot och hotelser om våld
de senaste 12 månaderna.
• Andel individer som har tagit emot betalning eller
annan ersättning för sex i Sverige de senaste
12 månaderna.
• Andel individer i befolkningen som har tagit emot
betalning eller annan ersättning för sex i Sverige
under de senaste 12 månaderna, som har sökt hjälp
hos någon samhällsaktör (hälso- och sjukvård,
socialtjänsten, kvinnojour eller annan aktör).
• Andel gymnasieelever i befolkningen som uppger att
det har varit utsatta för människohandel för sexuella
ändamål.
Hedersrelaterat våld och förtryck

• Andel flickor och kvinnor i befolkningen som har
uppgett att de är könsstympande eller omskurna.
• Av de flickor och kvinnor som uppgett att de är
könsstympade eller omskurna, hur stor andel av dem
har berättat om det i kontakten med hälso- och
sjukvården.
• Antal registrerade, befintliga och nyupptäckta, flickor
och kvinnor som förekommer inom hälso- och
sjukvården med en diagnoskod för könsstympning.
• Andel individer i befolkningen som upplever sig
begränsade av sin familj eller närmaste omgivning
när det gäller vem de kan ha en kärleksrelation eller
leva tillsammans med.
• Andel individer i befolkningen som tvingats till
äktenskap.
• Andel ensamkommande barn som kommit till Sverige
de senaste 12 månaderna och uppgett att de är gifta.
• Andel barn som kommit med sina föräldrar till Sverige
de senaste 12 månaderna och uppgett att de är gifta.
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MÅL 4:
Utvecklingsindikatorer
Våldsutsatta vuxna och barn
har tillgång till insatser utifrån
sina behov.

Indikatorer
Skydd och stödinsatser till våldsutsatta inom socialtjänst

Källa: Öppna jämförelser – Våld i nära relationer
• Andel kommuner där socialtjänsten erbjuder skyddat
boende med biståndsbeslut till våldsutsatta vuxna.
• Andel kommuner där socialtjänsten har en aktuell
skriftlig rutin för hur handläggaren ska säkra skol
gången för barn i skyddat boende.
• Andel kommuner där socialtjänstens verksamhets
område våld i nära relationer har aktuella skriftliga
överenskommelser om samverkan i enskilda ärenden
med externa aktörer.
• Andel kommuner där socialtjänstens verksamhets
områden har aktuella skriftliga rutiner vid indikation
på att en vuxen utsatts för våld i nära relationer.

Skydd och stödinsatser till våldsutsatta inom socialtjänst

• Andel våldsutsatta individer som har fått insatser
som är relaterade till våldsutsattheten (de senaste
12 månaderna), av de individer som identifierats som
våldsutsatta inom socialtjänsten
Orosanmälningar till socialtjänsten

• Andel pedagogisk personal i grundskolan som svarar
instämmande på frågan om det finns tydliga rutiner
om anmälningsskyldighet.
• Andel unika individer, där beslut om att inleda
utredning fattats och där man i samband med analys
och bedömning samt grund för beslut identifierat
centrala behov för barnet när det gäller säkerhet,
under de senaste 12 månaderna.
• Andel unika individer, där beslut om att inleda
utredning fattats och där man i samband med analys
och bedömning samt grund för beslut identifierat
centrala behov för barnet när det gäller säkerhet
under de senaste 12 månaderna, som har
rapporterats in från anmälningsskyldiga inom olika
samhällsområden.
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MÅL 5:
Kvalitet i rättsväsendets process avseende våldtäkt

Rättsvårdande myndigheter
håller god kvalitet i utredningar
och i rättsprocesser.

Indikatorer
Kvalitet i rättsväsendets process

• Andel handlagda våldtäktsbrott som lett till
personuppklaring per år (personuppklarings
procenten).
• Andel utredda våldtäktsbrott som lett till en
personuppklaring per år (lagföringsprocenten).

Källa: Officiell kriminalstatistik över handlagda brott (Brå)

Motverka sex mot ersättning

• Andel handlagda misshandelsbrott inomhus i nära
relationer som lett till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocenten).

Källa: Officiell kriminalstatistik över handlagda brott
(Brå)

• Andel utredda misshandelsbrott inomhus i nära
relationer som lett till en personuppklaring per år
(lagföringsprocenten).
• Andel handlagda brott av grov kvinnofridskränkning
som lett till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocenten).
• Andel handlagda brott av kontakt med barn i sexuellt
syfte (grooming) som lett till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocenten).
• Andel handlagda brott av tvångsäktenskap och
äktenskapstvång/vilseledande till tvångsäkten
skapsresa som lett till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocenten).
• Andel handlagda brott av könsstympning som lett till
personuppklaring per år (personuppklaring
sprocenten).
• Andel handlagda koppleribrott som lett till person
uppklaring per år (personuppklaringsprocenten).
• Andel handlagda brott av människohandel för sexuella
ändamål som lett till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocenten).
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Källa: Officiell kriminalstatistik över handlagda brott
(Brå)

• Andel handlagda brott av köp av sexuell tjänst som
lett till personuppklaring per år (person
uppklaringsprocenten).
• Andel handlagda brott av köp av sexuell handling
av barn som lett till personuppklaring per år
(personuppklaringsprocenten).

Utvecklingsindikatorer
Kvalitet i rättsväsendets process avseende våldtäkt

• Andel våldtäktsbrott som läggs ner på grund av
bristande bevisning per år.
• Andel inhämtade spårsäkringssatser vid
våldtäktsärenden.
Motverka sex mot ersättning

• Andel individer i befolkningen som har betalat
eller gett annan ersättning för sex i Sverige under
de senaste 12 månaderna.
• Andel individer i befolkningen som har betalat
eller gett annan ersättning för sex i Sverige under
de senaste 12 månaderna, som har sökt hjälp hos
någon samhällsaktör (kriscentrum för män, hälsooch sjukvård, socialtjänsten, annan aktör).
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MÅL 6:

MÅL 7:
Myndigheter och aktörer
arbetar med systematisk
kunskapsutveckling.

Våldsutsatta vuxna och barn
medverkar i brottsutredningar.

Indikatorer

Källa eller möjlighet att inhämta data är inte fastställt för
uppföljning av målsättningen.

Utvecklingsindikatorer
Kvalitet i rättsväsendets process avseende våldtäkt

• Mediantid i antal dagar från anmälningstillfället tills
dess att målsägande har blivit tilldelad ett målsägande
biträde vid våldtäkt, per kalenderår.
• Andel målsägande som får ett målsägandebiträde vid
våldtäkt per kalenderår.
• Andel anmälda våldtäktsärenden som från anmälnings
tillfället får ett åklagarbiträde inom 48 timmar, per
kalenderår.

Indikatorer
Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Källa: Öppna jämförelser – Våld i nära relationer
• Andel kommuner där socialtjänstens hand
läggare, som utreder barn som har utsatts för
eller bevittnat våld, som under det senaste
året har fått utbildning om våld i nära
relationer.
• Andel kommuner där socialtjänstens hand
läggare, som utreder vuxna, som under det
senaste året har fått utbildning om våld i nära
relationer.

Utvecklingsindikatorer

Kvalitet i rättsväsendets process avseende barnärenden

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

• Andel brott där barn är målsägande vid våld och
övergrepp som handlagts inom 90 dagar.

Indikator, källa eller möjlighet till uppföljning på
regional eller lokal nivå har inte fastställts i nuläget
av nationella myndigheter.

• Andel barnförhör, där barn är målsägande vid våld och
övergrepp, som har hållits inom 14 dagar från
anmälningstillfället.
Kontaktförbud vid våld i nära relationer

• Andelen beviljade kontaktförbud av de ansökta
kontaktförbuden per region (polisregioner).

• Kompetensutveckling för hälso- och sjukvård.
• Kompetensutveckling för skola.
• Kompetensutveckling för rättsväsendet.

• Andel överträdda kontaktförbud av beviljade
kontaktförbud per region (polisregioner).
• Genomströmningstid (mediantid) från framställan till
beslut avseende kontaktförbud.
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MÅL 8:
Myndigheter och aktörer
använder metoder och insatser
som vilar på evidens och/eller
på beprövad erfarenhet.
Indikatorer
Metodstöd

Källa: Öppna jämförelser – Våld i nära relationer
• Andel kommuner där socialtjänsten använder minst
en standardiserad bedömningsmetod vid utredning
av behovet av stöd och hjälp hos våldsutsatta vuxna.

Utvecklingsindikatorer
Metodstöd

Indikator, källa eller möjlighet till uppföljning på regional
eller lokal nivå har inte fastställts i nuläget av nationella
myndigheter.
• Metodstöd för hälso- och sjukvården.
• Metodstöd för skola.
• Metodstöd för rättsväsende.
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