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Kort om koncept Karin 

• Invigdes 2008 – permanent verksamhet 2010 

• Målgruppsanpassad polisstation 

• Fokus på samverkan och bemötande 

• Verksamhet även för utsatta barn och de anmälda männen 

• Sprida erfarenheter av resultaten 
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Den fysiska miljön på Karin 

• Inredning och material noga utvalt för målgruppen 

• Målet är att ge: 

– Trygghet och hemkänsla 

– Förutsättningar för bra samtal 

– Fler kvinnor som deltar i  

utredningen 

• Anpassat även för barn 
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Bilder från Karin 
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Jämförelse med två andra verksamheter 
 
 • Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholm 

– Specialiserad socialtjänst för våldsutsatta kvinnor 
– Liknar socialtjänstens del i Karin 
 

• Familje- och relationsvåldssektionen (FRV) i Västerås 
– Specialiserad polisenhet för familjevåld 
– Liknar polisens del i Karin 
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Metoder 

• Enkäter 

– Personal 

• Intervjuer 

– Personal 

– Våldsutsatta kvinnor 

• Genomgång av polisanmälningar och förundersökningar 

• Registerdata 

• Samrådsgrupp 
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Riskbedömningar  

• Polisen på Karin gör inte strukturerade riskbedömningar  
– och ber sällan Brottsoffersamordnaren att göra det 
 

• Riskbedömningarna på Karin görs istället av socialsekreterarna 
– Ingår alltid i det första samtalet med kvinnorna, men inte lika strukturerat 

 
• Strukturerade riskbedömningar är ovanliga även på FRV 
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Stödinsatser från socialsekreterarna på 
Karin 
• Uppsökande arbete  

• Emotionellt stöd  

– Informerande samtal 
– Motiverande samtal 
– Stödjande samtal 

• Praktiskt stöd 

– Myndighetskontakter 
– Hjälp med skyddat boende 
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Karins stödjande verksamhet i jämförelse 
med RVC (%) 

År 2010 Karin RVC 

Andel kvinnor som hänvisas till den stödjande verksamheten 100 40 

   Andel som nås för endast ett telefonsamtal 39 21 

   Andel som går i samtalsstöd  33 62 

   Andel som har behov av skyddat boende 40 - 

   Andel som fick skyddat boende 10 10 

Deadline för socialtjänsten att kontakta kvinnan  24 timmar 48 timmar 
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Olika förutsättningar  i Malmö och 
Västerås 
• Skillnader jämfört med Västerås 

– Högre andel målsägare och misstänkta med utländsk bakgrund 
– Lägre andel påverkade av narkotika eller alkohol vid brottstillfället 
– Anmälan görs oftare i ett senare skede 
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Polisens utredningsarbete på Karin 2010-
2011 
• En tredjedel av de misstänka hörs inte  

• Angivna vittnen blir inte alltid förhörda 

• Kvinnan vill inte delta i utredningen i 40 % av fallen 

• Långa handläggningstider 
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Utredningsarbetet i jämförelse med FRV 

2010-2011 Karin FRV 

Antal dagar till förhör med misstänkt (medelvärde) 33 16 

Andel vittnen som förhörs (%) 69% 81% 

Antal dagar till förhör med vittnen (medelvärde) 35 13 

Handläggningstid i dagar (medelvärde) 139 70 

Andel kvinnor som vill delta i polisutredningen 60% 60% 
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Personuppklarade ärenden och ärenden som 
redovisats till åklagare. Karin jämfört med FRV och riket (%)  
Juli 2010 – juni 2011 (Riket 2011) 
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Varför var uppklaringen på Karin inte bättre? 
• Hög andel med utländsk bakgrund 
• Svår arbetssituation 
• Grundläggande utredningsinsatser genomfördes inte alltid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kronoberg Blekinge Uppsala Jönköping Koncept 
Karin 

Personuppklaringsfaktor 1: 

Vittne som styrker kvinnans berättelse (%) 59 39 46 48 44 

Personuppklaringsfaktor 2: 
Målsägande deltar (%) 75 61 72 60 54 
Personuppklaringsfaktor 3: 
Dokumenterad skada (%) 63 60 56 59 58 
Personuppklaringsfaktor 4: 
Misstänkt medger till viss del (%) 42 23 33 29 16 

Andel personuppklarade ärenden (%) 39 28 37 34 23 



Brottsförebyggande rådet www.bra.se 

Andelen ärenden som redovisats till åklagare har ökat 
på Karin 2012 (%) 

Möjliga förklaringar: 
• Ökade resurser 
• Tydligare arbetsledning 
• Bättre strukturer för arbetet 
• Kortare handläggningstider  

 

29 30 
27 

36 

23 24 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Karin FRV Riket

2010-2011 2012



Brottsförebyggande rådet www.bra.se 

Samverkan 

• Socialsekreterarna har dagligen kontakt med polisen och övrig socialtjänst 

• Polisen har möte med åklagarna varje dag  

• RVC och FRV har inte lika täta kontakter med andra  

• Alla tre verksamheter tycker att samverkan är viktig och fungerar bra 
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De våldsutsattas perspektiv – Miljön 
 

Karin FRV 
 

• Hemtrevlig 
• Trygg 

• Kall 
• Deprimerande 
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De våldsutsattas perspektiv – Synen på 
polisens arbete 
Karin FRV 

 
• Bra bemötande 
• Bra information om utredningen 
• Viss kritik mot utredningskvaliteten 
•Bra info om skydd  
•Fick inte alltid det skydd de önskat 
•Bättre än andra polisstationer 
 

• Bra bemötande 
• Mindre nöjda med info om utredn. än Karin 
• Mindre nöjda med utredn.kvaliteten än Karin 
•Bristfällig information om skydd  
•Fick inte alltid det skydd de önskat 
• Skiljer sig inte från andra polisstationer 
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De våldsutsattas perspektiv – Stödinsatser 
från socialtjänsten 
Karin FRV RVC 

• Uppskattad kontakt med 
personal på Karin 
• Nöjda med stödet från Karin  
•Mindre nöjda med kontakten 
med deras lokala socialtjänst 
• Önskat mer stöd 

• Informationsbroschyr från 
polisen om stöd 
• Färre som har haft kontakt 
med socialtjänsten 
• Missnöjda med stödet från 
socialtjänsten 
•Önskat mer stöd 

• Uppskattad kontakt med 
personal på RVC 
• Uppskattat stöd från 
RVC 
• Önskat mer stöd 
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De våldsutsattas perspektiv – Kvinnornas 
situation idag 

Karin FRV 
 

• Omkring hälften utsatta igen 
• Fortfarande traumatiserade 
• Några bor fortfarande ihop med mannen  
• Mer än hälften skulle anmäla igen, många 
tack vare stödet från Karin 

• Något fler än hälften utsatta igen 
• Fortfarande traumatiserade 
• En bor fortfarande ihop med mannen 
• Hälften skulle anmäla igen, oberoende 
av  FRV 
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Brås bedömning... 

• Anpassade lokaler – stor betydelse för kvinnornas upplevelse av processen  

• Värdefullt med uppsökande stödjande arbete 

• Samarbete skapar bättre förutsättningar 

• Viktigt att arbeta även med den som utövar våldet 

• Svårt att värdera merkostnaderna i förhållande till nyttan 
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...Brås bedömning 

• Behovet av mer långtgående stöd inte tillgodosett 

• Bra omhändertagande är inte tillräckligt för att öka kvinnornas delaktighet 
i utredningarna 

• Fokus får inte tas från grundläggande utredningsinsatser 

• Viktigt med bra rutiner och system för uppföljning 
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