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 Abstract 

 

Denna rapport syftar till att undersöka vem som anmäler brott i nära relationer i 

Västernorrlands län och om det skiljer sig mellan kommunerna. Detta har gjorts 

genom att gå igenom alla anmälningar inom brottsgruppen under ett år. Någon 

större skillnad har inte kunnat utläsas. Vid genomgången av anmälningarna 

upptäcktes dock ett problem med att många av anmälningarna inte handlade om 

en nära relation. Syftet utvidgades då till att undersöka även hur brottskodningen 

fungerar och tillförlitligheten till statistiken som presenteras. Rikspolisstyrelsen 

presenterar en förklaring över vad en nära relation är, men i statistiken visas en 

annan. Brottskodningen har inte följt med i utvecklingen av dessa brott inom 

polisen. För att kunna satsa på problemet med brott i nära relation krävs en 

korrekt uppföljning som kan ligga till grund för fortsatt arbete.   
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1  Inledning 

Brott i nära relationer handlar om mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot 

män, våld mot barn, våld i samkönade parrelationer och hedersrelaterat våld.1 

Detta är ett allvarligt utbrett samhällsproblem som påverkar den utsattes 

livssituation. Brott i nära relationer är något som förekommer inom hemmets 

väggar och är ofta förenat med stor skam för den drabbade. Det krävs stort mod 

både för den drabbade och för vittnen att anmäla brotten. Möjligheten att dessa 

brott ska upptäckas och anmälas är därför liten.  

”Med nära relation menas att man är eller har varit gift, sambo eller särbo 

eller har gemensamma barn. Även barn, föräldrar och syskon räknas som 

närstående. Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också 

vara brott där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner 

sig hemma hos någon utan lov.” 2 

Exakt hur många som drabbas i Sverige varje år vet ingen, men det rör sig om 

10 000- tals, kanske uppemot 100 000. Då har inte alla de barn som tvingas 

uppleva våld i hemmet räknats med, och som kanske själva också utsatts för 

våld.3 Under 2007-2009 har regeringen avsatt 30 miljoner kronor till 

Rikspolisstyrelsen, RPS, för en satsning mot brott i nära relationer.4 Polisen har 

utbildat särskilda handledare i utredning av dessa brott vid alla myndigheter och 

genomfört en stor reklamkampanj under hösten 2009 för att påverka utsatta att 

anmäla. I Västernorrland har i dagsläget två handledare från polisen utbildats. 

De ska under senhösten 2009 i sin tur påbörja utbildningen av övrig personal, 

både poliser och civilanställda. Det görs eftersom det ställs särskilda krav på 

förstahandsåtgärder och bemötande av de drabbade i dessa situationer. Kraven 

är stora på polisen att i det inledande skedet snabbt vidta viktiga 

                                                 
1 https://intrapolis.polisen.se/yoa556_94_643/sv/Projekkt--samverkan/Projekt-inom-Polisen  
2 http://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Om-olika-brott/Brott-i-nara-relationer/Brott-i-
nara-relationer/  
3 www.polisen.se/komtilloss 091124 
4 http://www.polisen.se/Vasterbotten/sv/Om-polisen/Polisen-i-Sverige/Uppdrag-och-
mal/Uppdrag-fran-regeringen/Regeringsuppdraget-Brott-i-nara-relationer/  
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utredningsåtgärder som till exempel dokumentation av skador och utförliga 

förhör.5 

De flesta som utsätts för våld och ofta upprepat våld i nära relationer är 

kvinnor. Mörkertalet är stort eftersom det finns ett flertal faktorer som påverkar 

om brottsoffret ska våga anmäla eller inte. Det kan till exempel vara något av 

följande.  

• Känslor för sin partner  

• Rädsla för repressalier  

• Hänsyn till gemensamma barn  

• Att brottsoffret själv känner skuld eller skam över det inträffade 

• Att händelsen känns för privat eller personlig 

• Att det inte finns någon tilltro till polisen 

Det är därför mycket viktigt att brottsoffret får det stöd han eller hon behöver 

för att våga anmäla det som hänt.6 Flertalet av dem som utsätts för upprepat 

våld i en nära relation har levt med det under en lång tid. Det gör att både offer 

och våldsutövare kan se våldet och kränkningarna som en del av vardagen.  

 

1.1 Bakgrund 

1998 infördes brotten fridskränkning och grov kvinnofridskränkning i 

Brottsbalken. Detta skedde för att skydda personer som utsatts för vålds-, frids- 

eller sexualbrott av en närstående, vilka varit ett led i en upprepad kränkning. 

Dessa brott är inte nya utan straffbelägger när brott i Brottsbalkens tredje, fjärde 

                                                 
5 http://www.polisen.se/Vasternorrland/sv/Om-polisen/Polisen-i-Sverige/Uppdrag-och-
mal/Prioriterade-omraden/Regeringsuppdraget-Brott-i-nara-relationer/  
6 http://www.polisen.se/-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Om-olika-brott/Brott-i-nara-
relationer/Brott-i-nara-relationer/  
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och sjätte kapitel upprepade gånger begås mot en närstående. Det har gjorts för 

att höja straffvärdet på det som separat ses som lindriga brott.7  

Tidigare har man inte sett våld och kränkningar inom familjen som ett problem 

för samhället, utan en familjeangelägenhet. 1982 lades våld i hemmet under 

allmänt åtal så att andra än brottsoffret själv kan anmäla brottet. Våldtäkt lades 

under allmänt åtal två år senare, 1984.8 1864 avskaffades husagan för vuxna 

och så sent som 1979 införde Sverige en lag mot barnaga.9  

Det är av största vikt att alla inom polisen tar problemet på största allvar. Våldet 

kan bestå i allt från en örfil till slag med tillhyggen. Kränkande ord för att få 

personen att känna sig mindre värd och komma i beroendeställning till utövaren 

är ofta det första steget till fysisk misshandel. Sexuellt våld kan bestå i att 

psykiskt eller fysiskt tilltvinga sig samlag eller andra sexuella handlingar.  

Brottsförebyggande rådet, Brå, hanterar all kriminalstatistik i Sverige. När ett 

brott anmäls till polisen ska detta registreras i en speciell brottskod. Varje brott 

har en egen brottskod. Anmäls flera brott vid samma tillfälle kommer anmälan 

därmed att innehålla flera brottskoder. För många brott finns flera olika 

brottskoder för att kunna föra statistik över till exempel om brottet begåtts 

utomhus eller inomhus, mot man eller kvinna eller åldern på brottsoffret. Vissa 

brottskoder anger även om brottet skett i en nära relation eller inte.  

För en samlad statistik över brott i nära relation har RPS beslutat om en grupp 

av brottskoder som ska ingå i denna. Dessa presenteras i bilaga 1. Då detta är en 

relativt ny brottsgrupp att följa är det svårt att föra statistik över tid med de 

brottskoder som funnits tidigare. Endast en liten del av brottskoderna i denna 

grupp anger om brottet skett i en nära relation. För vissa andra brott har man 

däremot utgått från att det handlar om en nära relation om brottet till exempel 

begåtts inomhus. För några brottskoder framgår det att det inte handlar om en 

nära relation, men brottskoden finns med för att kunna göra en jämförelse över 

tid. RPS arbetar fortfarande med att hitta ett bra system för att koderna inom 

                                                 
7 BrB 4:4a 
8 www.roks.se 
9 www.barnombudsmannen.se 
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brott i nära relationer. Detta för att det ska bli lätt att förstå för den som tar emot 

anmälan, men också för att alla brott som hör under brott i nära relation ska 

finnas med i brottskodsgruppen. Det ska också gå att presentera en tydlig 

statistik för brottsgruppen. Polisens operativa ledningsgrupper med flera 

använder brottsstatistiken för att besluta om insatser och åtgärder. 

Polisanmälningar tas emot av både poliser och civilanställda. 

 

1.2 Syfte 

Denna rapport är beställd av Polismyndigheten i Västernorrlands län. Syftet är 

att undersöka vem som anmält brott i nära relationer och var dessa anmälningar 

gjorts, om det finns skillnader mellan olika kommuner och därmed viktig 

kunskap som skulle kunna spridas emellan dem. Rapporten kommer även att 

undersöka funktionen av dagens brottskodning och dess konsekvenser på 

brottsstatistiken över brott i nära relationer. 

 

1.3  Frågeställningar 

• Hur fungerar dagens brottskodning för brott i nära relation? 

• Vem anmäler brott i nära relation? 

• Finns det geografiska skillnader? 

 

1.4  Avgränsningar 

 Undersökningen är begränsad till Västernorrlands län. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Alla anmälningar inom brottsgruppen för brott i nära relationer inom perioden  

1 oktober 2008 till 30 september 2009 skrevs ut ifrån polisens 
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anmälningssystem och lästes igenom. Dessa sorterades efter om brottet begåtts 

av en person i nära relation till offret eller inte efter RPS förklaring om vad en 

nära relation är (se sidan 1). De anmälningar där det inte gick att avgöra 

benämns som oklara. Av de anmälningar som handlade om en nära relation 

registrerades brottskod, diarienummer, år och månad när brottet anmäldes, 

kommun, anmälare samt målsägare. Dessa sammanställdes och ligger till grund 

för studien. Vid undersökningen har endast den initiala brottskodningen 

använts. Således har ej ajourförda/ändrade brottskoder tagits hänsyn till. Det 

noterades även om olaga hot förekommit i dessa anmälningar. Det gjordes då 

detta brott inte hör till brottsgruppen i nära relation men förekom frekvent i 

anmälningarna. En intervju har även gjorts om brottskodning med Linda 

Ejdeholm på RPS controlleravdelning. 

 

1.6 Terminologi i resultatet 

• Annan - Till exempel en granne, vän eller anhörig. 

• Polis - Då någon anonym kallat polis till platsen eller då brottet kommit 

till polisens kännedom, till exempel vid en annan förundersökning.  

• Målsägande – Den mot vilket brottet har begåtts. 

• Socialtjänst – Anmälan genom skrivelse till polisen från socialtjänsten. 

Socialtjänsten har anmälningsplikt till polisen då de får kännedom om 

att brott mot barn eller ungdomar under 18 har begåtts. En sådan plikt 

finns inte gentemot personer över 18 år, socialtjänsten har däremot 

möjlighet att polisanmäla om brottet är föreskrivet fängelse i minst två 

år.  

• Misstänkt – Den som misstänks ha begått brottet. 

• Kurator/Vårdcentral – Personal vid skola/sjukvård.  
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2 Resultat 

 

2.1 Antal brott i nära relation 

Genom att titta på resultaten av de sammanställda anmälningarna kan vissa 

brister utläsas i brottskodningssystemet för att få fram korrekt statistik. För flera 

av brottskoderna handlar en stor del av de anmälda brotten inte om någon nära 

relation. Tydligast är detta för brottskoderna  

• 0653 - Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt, inomhus mot flicka under 15 

år (diagram 1) 

• 0366 Misshandel, inomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med 

offret (diagram 2)  

• 0661 - Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt, inomhus, mot kvinna 

(diagram 2)  

• 9322 - Misshandel, ej grov, inomhus, mot flicka 15-17 år, bekant med 

offret (diagram 2)  

• 9350 Misshandel, ej grov, inomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant 

men ej i nära relation (diagram 2)  

Mest framstående i detta problem är just brottskoden 9350 som har många 

anmälningar men som i brottsförklaringen anger ”bekant men ej i nära 

relation”. Denna brottskod ligger med i brottskodsgruppen för att kunna utläsa 

förändring över tid eftersom uppdelning i brottskodningen mellan bekant och i 

nära relation inte tillkom förrän i december 2008. Att det ändå finns en liten del 

anmälningar som handlar om en nära relation visar istället på missar i 

brottskodningen av anmälningsupptagaren. Även för brottskoder som anger att 

brottet skett i nära relation finns anmälningar där så inte är fallet. Det har 

troligtvis orsakats av en felaktig kodning vid anmälningstillfället.  
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Flera av brottskoderna i statistiken har så få anmälningar så att det är svårt att 

dra några slutsatser om dem.   

I cirka nio procent av anmälningarna förekommer brottet olaga hot. Det har 

bara kunnat räknas på de anmälningar där brottet funnits med tillsammans med 

ett annat brott som ingår i brottskodsgruppen i nära relation. Olaga hot i sig 

finns inte med i den gruppen och därmed inte heller i undersökningen. Att 

brottet ändå är så vanligt förekommande visar på att det är ett brott som ofta 

begås i en nära relation.   

 

2.2 Anmälare och geografiska skillnader 

För att kunna göra en bedömning av geografiska skillnader i 

anmälningsstatistiken krävs att kunna jämföra dessa med befolkningsmängden i 

varje kommun. I Västernorrland är det stor skillnad mellan Sundsvalls cirka 95 

000 invånare och Ånges cirka 10 000 invånare. I diagram 3 och 4 visas en 

jämförelse över hur stor andel av befolkningen som bor i respektive kommun10 

samt hur stor andel av anmälningarna som inkommit till respektive kommun. 

Dessa procentsatser överensstämmer i de mindre kommunerna men länets 

största kommuner Sundsvall och Örnsköldsvik uppvisar tydliga skillnader. 

Sundsvall har 40 procent av befolkningen men 49 procent av anmälningarna. 

Örnsköldsvik däremot har 23 procent av befolkningen men endast 14 procent 

av anmälningarna. Det går inte att säga att detta visar att fler brott i nära relation 

begås i Sundsvall utan det bör i första hand utredas vad som gör att 

anmälningsbenägenheten är större där.  

Ser man till fördelningen av vilka som anmäler brotten för varje kommun är det 

ganska lika (diagram 5-12). De siffror som framträder är de för Sundsvall och 

Ånge. I Sundsvall är anmälningar gjorda av polis framträdande i jämförelse 

                                                 
10 www.scb.se 
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med övriga kommuner. I Ånge är anmälningar gjorda av målsäganden istället 

det som skiljer sig från övriga kommuner. Gemensamt för dessa kommuner är 

dock den i jämförelse med övriga kommuner låga andelen anmälningar ifrån 

socialtjänsten.  

Framkommet vid genomgången av anmälningarna är också att många av 

anmälningarna gällande barn har inkommit ifrån socialtjänsten, i många fall 

efter en anmälan ifrån dagispersonal, föräldrar eller anhöriga. Av de 

anmälningar som inkommit från socialtjänsten handlar det i alla fall utom två 

om brott mot barn eller ungdomar.  

 

3  Diskussion 

 

3.1 Brottskodning 

Om man utgår från RPS förklaring för vad brott i nära relation är kan man se 

många brister i dagens brottskodsgrupp för dessa brott i Västernorrlands län. 

Till att börja med finns inte alla brott som benämns med. Av den framtagna 

statistiken kan det utläsas vilka av brottskoderna som påvisar en stor andel nära 

relationsbrott och vilka som därmed bör följas upp i denna brottskodsgrupp. 

Endast för de brottskoder där det framgår i brottsförklaringen att det skett i en 

nära relation, eller de brott som i brottsrekvisiten ställer krav på en nära relation 

(fridskränkning och grov kvinnofridskränkning), kan man med säkerhet veta att 

det är ett nära relationsbrott.  

Skulle man följa beskrivningen anser vi att följande brott bör ingå i 

brottskodsgruppen. Det skulle dessutom behövas en brottskodskommentar som 

anger om brottet skett i en nära relation eller inte. Idag framgår det bara för 

några få brottskoder att brottet skett i en nära relation. 

• Misshandel samt grov misshandel (BrB 3:5-6) 

• Olaga frihetsberövande (BrB 4:2) 
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• Olaga tvång (BrB 4:4) 

• Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning (BrB 4:4a) 

• Olaga hot (BrB 4:5) 

• Hemfridsbrott (BrB 4:6 st 1) 

• Ofredande (BrB 4:7) 

• Våldtäkt samt grov våldtäkt (BrB 6:1) 

• Sexuellt tvång samt grovt sexuellt tvång (BrB 6:2) 

• Våldtäkt mot barn samt grov våldtäkt mot barn (BrB 6:4) 

• Sexuellt utnyttjande av barn (BrB 6:5) 

• Sexuellt övergrepp mot barn samt grovt sexuellt övergrepp mot barn 

(BrB 6:6) 

• Sexuellt ofredande (BrB 6:10)  

 

Särskilt framträdde brottet olaga hot som var vanligt förekommande i 

anmälningarna. Brottet tillhör däremot inte gruppen för brott i nära relation. Av 

det som framgår i RPS förklaring över vad brott i nära relation är behöver inte 

våldet bara bestå av fysiskt våld utan även psykiskt. Verbala hot och kränkande 

tillmälen kan vara tillräckligt för att en person ska fara illa, känna stark rädsla 

och att självkänslan skadas. Detta kan i många fall också bli början till fler och 

allvarligare brott mot personen.  

Problemet med dagens kodning är också att det förutsätts att brott som begås i 

en nära relation begås inomhus. Det kan bara antas att så inte är fallet och utan 

statistik för hur det ser ut kan det aldrig påvisas.  

Idag saknas också brottet misshandel mot barn i åldern 7-14 år i 

brottskodsgruppen. Enligt Lena Ejdeholm på RPS valdes dessa brottskoder bort 

för att det förutsattes att de flesta fallen av misshandel mot barn i den åldern 

begicks i skolan mot jämnåriga, det skulle då förstöra statistiken. Föga troligt är 

det dock att barn i den åldern aldrig utsätts för brott av någon närstående. Hade 
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en brottskodskommentar som angav att brottet skett i en nära relation funnits 

skulle brottskoden däremot kunnat användas i brottskodsgruppen för nära 

relationsbrott.   

Ett argument som används inom polisen mot en justering av brottskoderna är att 

det skulle bli för rörigt för personalen som tar emot anmälningarna och ska 

brottskoda brotten. Har regeringen och RPS däremot beslutat att göra en 

satsning mot dessa brott bör det vara av största vikt att den går att följa upp. 

Personalen som tar emot anmälningarna behöver informeras om betydelsen av 

brottskodningen och vikten av att klassificera rätt. De kan även behöva 

information om vad som menas med en nära relation. Detta för att kunna se hur 

problemet med nära relationsbrott ser ut och kunna lägga resurserna på rätt 

ställe. Med en korrekt statistik kan ärendet även följas upp på ett bra sätt och se 

om arbetet ger resultat.  

Förändringen över tid är en viktig faktor att utläsa av brottsstatistiken. 

Möjligheten att kunna göra det bör däremot inte bromsa utvecklingen mot en 

mer korrekt statistik. Införs en brottskodning som ger en mer korrekt bild av 

problemet kan fortfarande brottskoder motsvarande de gamla användas vid en 

jämförelse över tid.   

De brottskoder som RPS har beslutat ska finnas med i gruppen för brott i nära 

relation kan visa på en nationell statistik. Varje myndighet har däremot 

möjligheten att själva välja ut de brottskoder som de vill jobba mot och följa 

upp i sitt län. Det förutsätter dock att lämpliga brottskoder redan finns.  

 

3.2 Anmälare och geografiska skillnader 

I resultatet över vem som anmäler brott i nära relation i respektive kommun 

visas inte några större skillnader. Det som noterats i resultaten är fördelningen 

av anmälare i Sundsvall, gällande anmälningar från polisen och socialtjänst, och 

i Ånge, gällande anmälningar från målsägande och socialtjänst. Om detta visar 

den faktiska verkligheten eller om det är ett resultat av statistiken är svårt att 
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säga. Har till exempel polisen arbetat hårt och fått ihop många anmälningar 

påverkar det andelen anmälningar ifrån socialtjänsten i den sammanlagda 

statistiken. Tillförlitligheten kan också ifrågasättas. Statistiken från Ånge 

grundar sig på endast 24 anmälningar, till skillnad från Sundsvalls 242 

anmälningar. Eftersom det inte kan utläsas några större geografiska skillnader 

är det svårt att utreda varje kommuns insats.  

Huruvida resultaten i denna rapport kan relateras till övriga län bör det granskas 

särskilt hur stort material som ligger till grund för det. I diagram 1 visas till 

exempel 13 brottskoder med färre än tio anmälningar. Tillförlitligheten till 

resultaten av dessa är därför liten. I övrigt tror vi att för undersökningar med 

fler anmälningar som ligger till grund för resultatet bättre återspeglar hur det ser 

ut nationellt. Intressant hade det dock varit att göra samma undersökning i 

andra län för att se om resultatet skiljer sig där. Det kan vara olika arbetssätt 

inom varje myndighet som påverkar resultatet både gällande vem som anmäler 

och hur brotten kodas.  

Som beskrivet i inledningen är mörkertalet stort gällande dessa brott. För att 

brotten ska komma till polisens kännedom krävs att den utsatte själv berättar 

eller att någon utomstående gör egna observationer. Studien visar också att en 

relativt stor del av anmälningarna lämnas av målsäganden. Med en ökad 

kunskap om brott av den här typen både inom polisen och hos befolkningen i 

övrigt kan de som utsätts få bättre stöd och hjälp att komma ur sin situation.  

Svårigheterna att anmäla en närstående kan vara stora för alla men ofta ännu 

större för de som lever i en samkönad parrelation. I många fall av misshandel 

mot en kvinna av en kvinna eller mot en man av en man förutsätts det att de är 

vänner eller bekanta om det inte framgår tydligt att de lever i en parrelation. Har 

den som tagit emot anmälan inte uppfattat relationen är det svårt för övrig 

personal att ta hänsyn till den. Det kan alltså vara så att vissa anmälningar som 

egentligen handlar om en nära relation men där det inte framgått har sorterats 

bort.  

 



Rapport nr. 542 

 12 

2009-12-08 

3.3 Slutsatser och förslag 

Av det resultat som presenteras i rapporten framgår ett behov på en tillförlitlig 

statistik för brott i nära relationer. Brottskodningssystemet för dessa brott bör 

ses över och justeras enligt våra förslag. På så sätt kan en uppföljning av 

satsningen mot brotten göras på ett givande sätt. De formuleringar och 

förklaringar som RPS använder sig av bör även avspeglas i den statistik som 

uppvisas.  

Som en följd av den kunskap vi fått vid granskning av statistiken tror vi att 

någon annan efter oss skulle kunna fördjupa sig i anmälningsbenägenheten i 

Örnsköldsviks kommun. Då den där avviker från övriga länet kan man ana att 

mörkertalet är större där än i till exempel Sundsvall.  
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Diagram 1. Antal anmälda brott per brottskod totalt, i nära relation och oklara 

för brottskoder med mindre än 25 anmälningar. 
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Diagram 2. Antal anmälda brott per brottskod totalt, i nära relation och oklara 

för brottskoder med mer än 25 anmälningar. 
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Diagram 3. Befolkningsfördelning i Västernorrlands län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Diagram 4. Anmälningsfördelning i Västernorrlands län 
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Diagram 5. Anmälare av brott i nära relation i Västernorrlands län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 6. Anmälare av brott i nära relationer i Härnösands kommun 
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Diagram 7. Anmälare av brott i nära relationer i Kramfors kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 8. Anmälare av brott i nära relation i Sollefteå kommun 
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Diagram 9. Anmälare av brott i nära relation i Sundsvall kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 10. Anmälare av brott i nära relation i Timrå kommun 
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Diagram 11. Anmälare av brott i nära relation i Ånge kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 12. Anmälare av brott i nära relation i Örnsköldsvik kommun 
 

 


