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Hej! 
 
Nedan har vi tagit fram en del frågor och svar. Har ni fler frågor är ni välkomna att kontakta 
undertecknad. Det viktiga är nu att vi får hjälp med att få ut ”Våga tipsa”-kampanjen.  
  
Vad står IGOR för? 
IGOR är endast ett namn och bokstäverna står inte för något speciellt. IGOR = återfallsförebyggande 
och agerande mot mäns våld mot kvinnor.  
 
Vad är projekt IGOR? 
Projekt IGOR innebär förebyggande/återfallsförebyggande och agerande mot mäns våld mot kvinnor 
genom samhandling av Södermalms socialtjänst och polis. Syftet med projektet är att förebygga 
partnervåld och att myndigheterna ska få kännedom om relationer där partnervåld förekommer 
(mörkertal). Vi vill också förhindra att nya gärningar sker i av oss redan kända relationer. Mäns våld 
mot kvinnor sker ofta utan polisens eller socialtjänstens kännedom. Vårt projektområde är 
stadsdelarna Södermalm, Gamla stan och Hammarby Sjöstad. Affischen är därför skräddarsydd och 
lokalt anpassad. 
 
Varför adresserar projektet endast mäns våld mot kvinnor?  
Polis och socialtjänst finns till för och arbetar med alla människor oavsett vem som är våldsutövare 
och våldsutsatt. Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem och alla är välkomna till oss. Projekt 
IGOR är dock en särskild satsning och ett projekt vars syfte är att stoppa mäns våld mot kvinnor. Av 
alla ärenden som hamnar inom kategorin våld i nära relation är det just mäns våld mot kvinnor som 
är vanligast förekommande, både vad gäller våld och dödligt våld.  
 
Varför denna informationskampanj?  
Vi önskar att fler blir medvetna om vikten av att kontakta polis och socialtjänst vid minsta misstanke 
eller fundering om att någon far illa. Vi hoppas att affischen kommer bidra till att problematiken 
uppmärksammas/synliggörs och att folk börjar tipsa. Vi vill kunna egeninitiera fler ärenden och 
minska mörkertalen. Vi vill helt enkelt få möjlighet att komma och knacka på innan det är för sent. 
Affischen har inget ”bäst före”-datum och kan med fördel sitta upp under en längre tid. Problemet är 
stort och många flyttar ut och in i era föreningar/fastigheter. Därav är det önskvärt om affischen inte 
bara sitter uppe under en kort tid.  
 
Varför finns projektet bara på Södermalm, Gamla stan och Hammarby sjöstad? 
Det finns flera anledningar till det:  

• Vi vill hitta lösningar och metoder för att kunna jobba före, under och efter en 
förundersökning. Hade projektet varit i hela City hade vi sannolikt endast jobbat i akuta 
ärenden och inte kunnat hitta metoder/arbetssätt för att finna mörkertalen och egeninitiera 
IGOR-ärenden.  

 

• Våra två socialsekreterare får endast hantera personer som tillhör Södermalms 
stadsdelsförvaltning. I de fall vi träffar på personer som tillhör någon annan stadsdel hänvisas 
personerna dit via vår hjälp. Detta är dock tidskrävande och vi behöver fokusera på vårt 
område och projektplan. Projektområdet skulle dessutom bli för stort och svårt att hålla 
ihop.  
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• Vi är en begränsad resurs med två socialsekreterare och fyra poliser (varav en är gruppchef 
och projektledare).  

 
Kommer projektet/arbetssättet att spridas? 
Om vårt arbetssätt fungerar och vi får evidens på det vi gör kommer förhoppningsvis projektet på sikt 
permanentas och sedan spridas som en ”IGOR-modell” till övriga polisområden i Stockholm och 
Sverige.  
 
Varför är det viktigt att fråga sina medlemmar och att bry sig?  
En fråga kan rädda ett liv. Att fråga är att bry sig. Är du orolig för någon granne, nära anhörig (dotter, 
syster eller mamma) eller kollega? Tipsa polis och socialtjänst! Tips räddar liv.  
 
Kan vi få hjälp med utprintade affischer?  
Ja, det finns färdigprintade exemplar som kan hämtas ut hos vakten i receptionen på Virkesvägen 3, 
Södermalms stadsdelsförvaltning.   
 
 
Medieinslag att titta på för mer info om projektet:  
Polisen: ”Vi ska ägna lika mycket kraft åt våldsutövarna som de utsatta kvinnorna” | SVT Nyheter 
 
https://sverigesradio.se/artikel/nytt-arbetssatt-hos-polisen-ska-minska-mans-vald-mot-kvinnor (P4 Sthlm)  
 
https://sverigesradio.se/artikel/ny-poliskampanj-ska-forebygga-mans-vald-mot-kvinnor 

 

Tack för er hjälp!  

Vänligen 
Gruppchef / Projektledare IGOR  
LPO Södermalm  
Polisområde Stockholm City  

 

Här kan du tipsa: 

 

        
 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/article31121814.svt
https://sverigesradio.se/artikel/nytt-arbetssatt-hos-polisen-ska-minska-mans-vald-mot-kvinnor
https://sverigesradio.se/artikel/ny-poliskampanj-ska-forebygga-mans-vald-mot-kvinnor

