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Om tävlingen
Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU –
European Crime Prevention Awards (ECPA). Tävlingen arrangeras av European Crime
Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för justitiedepartement och
brottsförebyggande myndigheter på statlig nivå i EU-länderna. Avsikten med tävlingen är
att ge spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete. Årets final avgörs i Portugal
i december. Landet står som värd i kraft av att man är ordförandeland i EU under andra
halvåret 2007.
Varje deltagande land får nominera ett projekt till den europeiska tävlingen. Brå ansvarar
för den svenska nomineringen och har arrangerat den i form av en nationell uttagningstävling, där en jury bestående av representanter för Brå, Polishögskolan, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner utser det vinnande bidraget.
Temat för ECPA-tävlingen år 2007 är ”våld i nära relationer” (domestic violence). För
att delta i den europeiska tävlingen krävs att bidragen ska syfta till att förebygga våld i
nära relationer. De bidrag som ämnar tävla i ECPA bör helst uppfylla tävlingens kriterier.
• Projektet ska ha utvärderats och ha uppnått alla eller de flesta av de uppsatta målen.
• Projektet ska också, så långt det är möjligt, vara innovativt och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
• Projektet ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
• Projektet ska vara möjligt att upprepa av organisationer eller av grupper i andra
medlemsländer.
Till årets svenska nomineringstävling anmäldes 13 bidrag. Denna broschyr innehåller
kortfattade beskrivningar av sju av bidragen, som av juryn till stor del bedömts uppfylla
ovanstående villkor. Genom detta vill BRÅ sprida kännedom om aktuella projekt och
verksamheter och inspirera till konkret brottsförebyggande arbete.
Stockholm i oktober 2007

Jan Andersson
Generaldirektör
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Tidigare års vinnare i
European Crime Prevention Awards
Vinnare i den svenska tävlingen
• 2006

Växjö-modellen (Polismyndigheten Kronobergs län). Tema ECPA 2006:
förebyggande arbete mot alkohol- och/eller drogrelaterat våld
• 2005* Mopedprojektet (Enköping)
• 2004
Munkmoraprojektet (Värmdö)
• 2003
Projekt supporter (Stockholm)
• 2002
Kulturskolan Europas barn (Motala)
• 2001
Stödcentrum för unga brottsoffer (Stockholm)
• 2000** Via Wargen – Brottsförebyggande arbete på schemat (Östersund)
Trygghetsgruppen i Hjällbo (Göteborg)
• 1999** Trygghetsskapande arbete i Annerstaskolan (Huddinge)
• 1998
Tillsammans mot våld i Skåne (Lund)
Det Brottsförebyggande projektet i Tyresö
• 1998** K.R.I.S. – En väg tillbaka till samhället (Stockholm)
Farsor och Morsor i Sverige – Ett riksnätverk för nattvandrare
Rinkebyskolan – En skola mitt i byn (Stockholm)
Speciella anmälningsrutiner vid bilbrott (Stockholm)
Lugna Gatan – Värdprojektet (Stockholm)
____________
* Mopedprojektet i Enköping fick pris som bästa svenska brottsförebyggande projekt. Till den europeiska tävlingen valde Sverige att sända ett krogprojekt från Nyköping, som bättre ansågs uppfylla den europeiska tävlingens tema.
** Före 2001 utsågs ingen enskild segrare i den svenska tävlingen. Några bidrag utsågs i stället till att representera Sverige i den europeiska tävlingen.

Vinnare i den internationella tävlingen
• 2006
• 2005
• 2004
•
•
•
•
•
•

2003
2002
2001
2000
1999
1998

Ringstedsförsöket, effektutvärderat informationsprojekt i skolan (Danmark)
Trygghetsprojekt i och kring centralstationen i Utrecht (Holland)
Bostadsområdesprojektet The Safer Neighbourhood Programme från
Birmingham (England)
Förortssatsning i Lissabon (Portugal).
Integrationsprojekt i stadsdelen Indre Nörrebro i Köpenhamn (Danmark).
Graffitiprojektet Graff ’n Art från Brygge (Belgien)
Marockanska farsor på stan från Amsterdam (Holland)
Projekt för att minska brottsligheten i förortsområde i Gent (Belgien)
Rinkebyskolan (Sverige)
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Dalila, Kvinnors nätverk (Stockholm)
Problem
När unga kvinnor med utländsk bakgrund kontaktar socialtjänsten kan det ibland vara
svårt för dem att få gehör för sin situation. Dalila är ett projekt som inriktat sig på att
hjälpa tjejer mellan 13 och 25 år som upplever hedersrelaterad problematik. Projektet vill
stärka de unga kvinnorna att lösa konflikter eller eventuellt få dem att separera från familjen.

Verksamhet
Dalila drivs till stor del ideellt. De som arbetar med projektet har själva utländsk bakgrund. Syftet är att de som erbjuds stöd och hjälp ska kunna känna att de som arbetar
med Dalila kan relatera till den problematik som omger de unga hjälpsökande. För att
hjälpa tjejerna till självständighet bedrivs stöd i form av rådgivning, telefonsamtal samt
stöd i akuta faser, som till exempel hjälp med förmedling av lägenheter samt hjälp med
akutplaceringar med intagning dygnet runt. Dalila-projektet är byggt kring begreppet
meningsfullt liv. I det ingår den viktiga rättigheten att var och en ska ha rätt att bestämma över sig själv och över sitt eget liv.

Resultat/utvärdering
Verksamheten är inte effektutvärderad. I den beskrivande utvärderingen ”Jag är min
egen person – Utvärdering av Kvinnors Nätverks tjejprojekt 2001–2004” som bygger på
intervjuer med personer som blivit hjälpta genom Dalila, framhålls följande förtjänster.
•
•

Nätverksarbetet har gjort Dalila och den hedersrelaterade problematik som projektet fokuserar på känt även bland myndigheter.
Projektet är ett av få alternativ i Sverige som enbart riktar sig till tjejer mellan
13–25 år med utländsk bakgrund.

KONTAKT

Leila Qaree, Dalila, 08-411 78 55, leila@kvinnonet.org
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Skruvprojektet, Länsjouren i Halland
Problem
Kränkande språkbruk, våld och sexuella trakasserier är ofta dolda problem som förekommer på skolor. Skruvprojektet är ett modernt informationsprojekt som har utvecklats för skolan. Projektets mål är att synliggöra och erbjuda stöd till barn och ungdomar
som utsätts för eller är vittne till våld eller hedersrelaterat förtryck.

Verksamhet
Skruvprojektet är utprövat på 6 000 elever på 35 skolor i Halland. Vid tre lektionstillfällen diskuteras ingående vad som menas med våld och vad som kan bli konsekvenserna av
våld. Bland annat får eleverna se bilder på skador orsakade av fysiskt våld, de får information om våld i nära relationer med fokus på barnets känslor och upplevelser av våld
samt information om vilken hjälp som finns att få.
De barn som själva bevittnat eller blivit utsatta för våld eller sexuellt utnyttjande erbjuds
kontakt med professionell hjälp, bland annat via Skruvprojektets egen hemsida på Lunarstorm.
Till projektet har utarbetats ett konsekvensprogram som kallas Väckarklockan. Syftet
med programmet är att fånga upp den lilla grupp elever som orsakar mest ”oro” på skolan. Skruvprojektet genomförs i nära samarbete med elevernas föräldrar, skolledningen,
specialpedagoger, socialtjänsten och polisen.

Resultat/utvärdering
Utöver den generella undervisningssatsningen som gått ut till över 6 000 elever har över
80 ungdomar fått ett specifikt stöd genom Skruvprojektet. Konsekvenserna av det specifika stödet har resulterat i anmälningar till socialtjänsten samt kontakt med BUP, barnoch ungdomspsykiatrin, polisen, åklagare och advokater.
Projektet har också resulterat i en hemsida, www.skruvprojektet.se. På hemsidan finns en
utförlig beskrivning av projektet och dess metoder. På hemsidan finns också möjligheten
för elever att komma i kontakt med professionella hjälpare som är knutna till projektet.
KONTAKT

Eva Ohlsson, projektledare, 0346-913 64, 0709-54 59 03
eva.media@telia.com
Lotta Sonemalm, Länsjouren Halland, 0340-888 30, 0706-76 49 95
ann-charlotte.sonemalm@kommunen.varberg.se
www.skruvprojektet.se

5

Brottsoffersluss,
kriminalvården Region Väst
Problem
De män som utövar våld i nära relationer är ofta svartsjuka och har ett stort behov av
makt och kontroll. Även om männen blir dömda till fängelse innebär inte det alltid att
deras destruktiva behov av påverkan upphör. Behoven kan tvärtom förstärkas och förtrycket utövas från fängelset när mannen förlorat kontroll över partnern. Brottsoffersluss
har uppmärksammat att det är förhållandevis lätt för män som sitter i fängelse att fortsätta att utöva makt och kontroll vid till exempel en telefonkontakt eller ett besök.
Brottoffersluss har också i sin beskrivning av problemet pekat på att psykologiskt våld
förekommer i besöksrummen på svenska fängelser. Det innebär att verkningsfulla brottsförebyggande insatser måste stärka kvinnans roll och förhindra att mannen utövar kontroll vid besök eller via telefonkontakter.

Verksamhet
På anstalten i Johannesberg finns drygt 50 platser för män som är dömda för våld i nära
relationer. På anstalten Skogome finns särskilda platser för män som dömts för sexuellt
våld. Brottsofferslussen innebär att personal på anstalterna kartlägger vilken typ av relation den dömde mannen och den besökande kvinnan samt eventuella barn har till varandra. Personal på anstalterna är med vid kontakten mellan offer och gärningsman.
Brottsofferslussteamet ska säkerställa att kontakten mellan offret och gärningsmannen
sker utifrån offrets behov. Negativ påverkan som försök till våld, hot eller annan typ av
kontroll ska förhindras. Syftet med slussen är att skydda brottsoffret och barnen samt
motverka risken för återfall i brott.

Resultat/utvärdering
Brottsofferslussarbetet på Johannesberg har resulterat i utvärderingen ”Från Brott till
Brottsoffersluss– Att skydda brottsoffer och förhindra återfall i brott.”. Utvärderingen är
finansierad av Brottsoffermyndigheten. Den bygger på intervjuer med personer som varit
i kontakt med eller arbetat med brottsofferslussen. I utvärderingen beskrivs bland annat
hur kvinnans ställning kan stärkas genom att man utnyttjar det så kallade permissionsverktyget på ett effektivare sätt än vad som görs i dag. Det innebär att vid beslut om
permission för en man som är dömd för våld i nära relationer måste hänsyn tas till om
det finns risk för att mannen utsätter kvinnan för otillbörlig påverkan eller någon typ av
våld. Finns det risk för fortsatt brottslighet ska inte permission beviljas.
I utvärderingen skriver man också följande om brottsofferslussen: ”Det har framkommit
genom projektet att vi genom effektivt brottsofferslussarbete lyckas skydda brottsoffer
och stärka hennes förmåga att fatta egna beslut och lämna den destruktiva relationen”. I
utvärderingen framhålls också att psykologkompetens är önskvärd och nödvändig inom
ett brottsofferslussteam. Att närvara vid det komplexa mötet mellan ett brottsoffer och
en gärningsman kräver en djuppsykologisk kompetens. Inom kriminalvården är denna
kompetens ofta en bristvara i dag, konstateras i utvärderingen.
KONTAKT

Hanna Harnesk, projektkoordinator, 0733-485 607
Fredrik Olausson, 0501-758 101, fredrik.olausson@kriminalvården.se
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Kvinnofridsprogrammet i Malmö,
Malmö stad/Polisen Skåne
Problem
Kvinnofridsprogrammet i Malmö är en metod som försöker förebygga och förhindra att
våld sker mot kvinnor och barn i nära relationer. Att våld i nära relationer var ett stort
problem i Malmö framkom tydligt när UMAS, Universitetskliniken Malmö Allmänna
Sjukhus, presenterade en rapport 1996. I rapporten framgick att det var dubbelt så hög
andel kvinnor i stadsdelen Södra Innerstaden som sökte läkarvård för våld jämfört med
övriga delar av kommunen. I en studie gick man igenom samtliga journaler från 100
våldsutsatta kvinnor som upprättats inom socialtjänsten, sjukvården och polisen. Den
bild som framkom i studien visade att kvinnorna hade många myndighetskontakter men
sällan berättade eller tillfrågades vad de blivit utsatta för. I studien framkom också att
det knappast fanns någon samverkan mellan berörda myndigheter när det gäller våld
mot kvinnor, och att barnens situation var helt negligerad.

Verksamhet
Kvinnofridsprogrammet i Malmö är ett stort samverkansprojekt på flera nivåer mellan
myndigheter och ideella organisationer. Främst drivs projektet av kommunen och polismyndigheten, men i samverkansgruppen finns i dag över 50 personer som representerar
olika uppdragsgivare. Bland dessa märks Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Malmö högskola, UMAS och ideella organisationer som Malmö
kvinnojour och Tjejjouren. Samarbetet har bland utmynnat i följande aktiviteter:
•
•
•

•
•
•

Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och barn (startade år 2000).
Kriscentrum för män (startade år 2002).
En gemensam yrkeshandbok har utarbetats av myndigheterna i programmet.
Varje myndighet beskriver i ett kapitel sin verksamhet gällande våld i nära relationer. En yrkeshandbok för personal som möter personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck har också tagits fram.
Kvinnokliniken på UMAS har utvecklat ett särskilt program för medicinskt omhändertagande vid sexuella övergrepp. En specialistmottagning för hedersrelaterat våld har också öppnats.
Polisen har startat en familjevåldsrotel som ska öka polisens kompetens om sexualbrott och våld i nära relationer. Syftet är att uppmuntra fler kvinnor att göra
en anmälan och att öka sannolikheten för lagföring.
Åklagarmyndigheten har inrättat särskilda familjevåldsåklagare.

Resultat/uvärdering
I projektanmälan skriver man att det är svårt att veta när generella brottsförebyggande
insatser ger resultat. Två mått som brukar användas för att visa om ett projekt haft effekt
är om det skett förändringar i anmälningsstatistiken och förändringar av antalet lagförda
personer under tiden som projektet pågått i jämförelse med tiden innan. I anmälan har
man utgått från Brottsförebyggande rådets statistik om antalet polisanmälda brott av
misshandel mot kvinnor över 15 år, där gärningsmannen är bekant. Kvinnofridsprogrammet startade 1997 och perioden man valt att titta på sträcker sig över tio år, från år
1996 – året innan programmet startade – till och med år 2006. Antalet anmälningar i
Malmö har under denna tioårsperiod ökat från omkring 200 till omkring 300 anmälningar per år (statistiken är räknad per 100 000 invånare). Det är en ökning med cirka
50 procent. Utvecklingen av antalet anmälningar i Malmö skiljer sig kraftigt från den i
Göteborg och Stockholm, som under motsvarande tioårsperiod ligger på ett ganska
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jämnt antal anmälningar. För riket som helhet är trenden försiktigt ökande, men ökningstakten är betydligt lägre än i Malmö.
I projektanmälan konstateras också att antalet anmälningar som gäller misshandel mot
kvinnor i nära relationer som även leder till åtal har ökat i Malmö under perioden då
kvinnofridsprogrammet pågått.
I ansökan påpekar man att dessa siffror kan tolkas som att Malmö misslyckats med sitt
förebyggande arbete eftersom fler kvinnor anmäler att de blivit utsatta för våld. En annan tolkning är dock att mörkertalet för våld i nära relationer är stort. Om fler personer
vågar anmäla när de blivit utsatta för våld kan det innebära att mörkertalet påverkas, det
vill säga att fler fall av våld i nära relationer synliggörs och att förebyggande åtgärder
görs möjliga.
KONTAKT

Margot Olsson, utvecklingssekreterare Malmö kommun, 0708-189 169,
margot.olsson@malmo.se
Anna Gustafsson, kommissarie Familjevåldsroteln, 040-20 11 29
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Projekt Utväg Göteborg, Göteborgs stad
Problem
Projektets syfte är att förhindra upprepat våld mot kvinnor och barn i nära relationer.
Projektet ska också erbjuda stöd och skydd till brottsoffren samt erbjuda behandling till
gärningsmännen.

Verksamhet
Projekt Utväg Göteborg är ett stort samverkansprojekt mellan de myndigheter som
kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer: polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Viktiga samarbetspartner är också kvinno- och brottsofferjourerna. Samtliga myndigheters verksamhetschefer ingår i projektets styrgrupp. Under styrgruppen arbetar bland annat samordnare
och gruppledare som är kopplade till de tre verksamhetsgrenarna ”kvinnor”, ”män” och
”barn”. Stöd erbjuds, främst i form av enskilda samtal samt gruppsamtal. ”Utväg i Göteborg” har byggt mycket av sin verksamhet på den så kallade Duluth-modellen som
utvecklats i USA. Duluth-modellen kan, något förenklat, beskrivas som ett tematiskt
kognitivt behandlingsprogram som i kombination med en kraftfull samordnad reaktion
från myndigheter i samhället, utprövats vid våld i nära relationer. Det finns ett beslut om
att verksamheten ska permanentas i Göteborg från år 2008.

Resultat/utvärdering
I den beskrivande utvärderingen Projekt Utväg – En intresseorienterad utvärdering (Gunnar Gillberg, Birgitta Jordansson, institutet för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
2007) framhålls följande fakta: ”Projekt utväg har under perioden hösten 2003 till och
med juli 2006 kommit i kontakt med 218 kvinnor i åldrarna 20–51. Av dessa har 45
personer valt att delta i programmet för kvinnor”. I utvärderingen sägs att alla myndigheter – särskilt polis- och åklagarmyndighet – hävdar att man utvecklat sin kunskap om
mäns våld mot kvinnor. Man har också fått en större förståelse för övriga aktörers problem och förutsättningar.
Utvärderingen pekar också på att den konsekventa användningen av Duluth-modellen
inneburit en tydlighet för gruppledare och deltagare, men att metodutvecklingen till viss
del ”präglats av ett visst avstånd mellan teori och praktik där en strukturell förklaringsmodell konfronterats med individuell problematik.”
KONTAKT

Ingrid Svenonius, projektkoordinator, 0736-658 011,
ingrid.svenonius@socialresurs.goteborg.se
Eva-Lisa Olsson, projektledare, 0705-76 45 78
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Kvinnofridsenheten Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning
Problem
Kvinnofridsteamet i Rinkeby-Kista arbetar med att förebygga våld i nära relationer.
Verksamheten har målet att alla kvinnor över 18 år som bor i Rinkeby och Kista som
utsätts för våld (fysiskt, sexuellt, psykiskt, materiellt och/eller ekonomiskt) ska erbjudas
professionellt stöd. Stödinsatserna ska riktas även mot de män som utövar våld, och mot
barnen som lider av våldet. Som grund för problembeskrivningen finns polisstatistik och
en trygghetsundersökning. År 2006 polisanmäldes 484 fall av kvinnomisshandel i
Rinkeby-Kista. I en trygghetsundersökning som genomfördes av Svenska Bostäder 2006
framkom att många kvinnor och barn upplevde stor otrygghet i de egna hemmen.

Verksamhet
Kvinnofridsenheten i Rinkeby-Kista fick år 2005 eget myndighetsansvar. Det innebär att
enheten fått en stor självständighet att besluta i ärenden som rör våld i nära relationer.
På enheten arbetar i dag fem socialsekreterare på heltid med att stödja våldsutsatta kvinnor, och en socialsekreterare arbetar heltid med våldsutövande män. Samtliga i personalen har gått utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Metodhandledning i teamet ska
ske varannan vecka av en utbildad KBT-handledare.
Myndighetsansvaret innebär att det ställs stora krav på rutiner och dokumentation. I
varje enskilt fall ska det göras en riskbedömning för att se om det finns en fara för upprepat våld. Det sker genom standardiserade metoder som bland annat kartlägger nätverket runt kvinnan, i vilken omfattning våldet har skett, hur boendesituationen ser ut och
vilka försörjningsmöjligheterna är. Myndighetsansvaret innebär också att teamet självt
tar beslut i frågor om exempelvis skyddat boende och vilken typ av samtal och stöd som
ska erbjudas.
Kvinnofridsenheten samverkar med andra aktörer som polisen, skattemyndigheten, bostadsförmedlingen, psykiatrin och frivilligorganisationer och då främst kvinnojourer.

Resultat/utvärdering
Kvinnofridsteamet har skapat bedömningsinstrument som möjliggör strukturerade riskbedömningar i varje enskilt fall av våld i nära relationer. Det strukturerade arbetssättet
ska, enligt teamet, ge stöd åt kvinnor som utsätts för våld. Statistik har förts över samtliga ärenden, från aktualisering till avslutning. Statistiken och rutinerna ska bilda underlag
för en databas som är tänkt att användas till framtida forskning.
Kvinnofridsteamets arbetsmetoder går enligt teamet själva att replikera i andra stadsdelar
och kommuner. Programmet är förhållandevis kostnadseffektivt och flera länsstyrelser
och kommuner, Brottsoffermyndigheten, brottsofferjourer och Universitetet i Umeå har
visat intresse för teamets arbetssätt.
Arbetet på Kvinnofridsenheten Rinkeby-Kista är inte utvärderat. Medarbetarna på enheten hoppas att det strukturerade arbetssättet på sikt ska leda till att kvinnofridsbrottsligheten minskar i området, men framhåller att det inte går att säga om andelen
kvinnor som utsätts för våld faktiskt minskar.
KONTAKT

Lina Blombergsson, enhetschef, 08-508 02 010, lina.blombergsson@rinkebykista.stockholm.se
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Socialförvaltningens familjevåldsgrupp
i Helsingborg
Problem
Under början av 2000-talet blev det tydligt inom socialtjänstens jourverksamhet i Helsingborg att kommunen saknade insatser för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Akut stöd var nödvändigt om kvinnorna och deras barn skulle kunna fly från den
våldsamme mannen. I kartläggningen framkom också att det fanns ett behov av att arbeta mer aktivt med de våldsamma männen.

Verksamhet
För att möta behoven togs år 2005 ett beslut om att inrätta en särskild familjevåldsgrupp. Gruppen skulle bestå av kvinnosamordnare, barnsamordnare och manssamordnare. Den skulle bygga på ett familjeperspektiv där alla medlemmar i familjen erbjöds stöd.
Familjevåldsgruppen fick också uppgiften att samordna övriga aktörer som polisen, kriminalvården, kvinnojourerna, brottsofferjouren och psykiatrin.

Resultat/utvärdering
Familjevåldsgruppen erbjuder i dag riskbedömningar för kvinnor som utsätts för våld.
För att underlätta personalens bedömningar har detaljerade åtgärdsscheman för våld i
nära relationer tagits fram för kvinnor, män och barn. Stöd ges också på individ- och
gruppnivå, bland annat genom det så kallade Johanna-programmet. Programmet består
av en informationsdel och en bearbetande del. Kvinnorna får möjligheten att tillsammans
med andra med liknande erfarenheter bearbeta det som de har gått igenom. För barn
finns ett program som heter Ventilen. Männen erbjuds att delta i den egenutvecklade
rådgivningsmetoden Kubus, ett individualbaserat program som syftar till att öka självinsikten hos männen och få dem att ta större ansvar i framtida situationer. Familjevåldsgruppen hjälper också till med kontakter så att kvinnan till exempel kan få skyddat boende, kontakt med polisen och eventuell advokathjälp. Samordnaren ska också se till att
kvinnan får hjälp att hämta personliga tillhörigheter i bostaden.
KONTAKT

Jessica Granquist, biträdande enhetschef, 042-10 65 51, jessica.granquist@helsingborg.se
Socialförvaltningen i Helsingborg stad, 042-10 50 00
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