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” I Sverige utsätts varje år

så många personer,
framförallt unga kvinnor,
för våldtäkter och andra
sexuella övergrepp. Det är
en verklighet vi inte kan
acceptera. Därför finns
Storasyster, för att bidra
till en verklighet där alla
får leva sina liv fria från
sexuellt våld.
Denna årsrapport återger information om de stödsökande Storasyster tagit emot under 2021, samt vissa resultat från verksamheten. För en mer ingående beskrivning av Storasysters verksamhet 2021 hänvisas till Storasysters Verksamhetsberättelse och Effektrapport som återfinns på Storasysters hemsida storasyster.org.
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Cecilia Bödker Pedersen,
Generalsekreterare Storasyster
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Varför behövs Storasyster?
Under 2021 anmäldes 26 796 sexualbrott i Sverige.1 98 procent av de som misstänks för våldtäkt är män, och i
93 procent av fallen är den brottsutsatta en kvinna eller flicka.2 Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring
var tionde sexualbrott anmäls, vilket innebär att mörkertalet kan vara så högt som 90%. Den senaste Nationella
trygghetsundersökningen visar att 375 000 personer utsattes för ett eller flera sexualbrott under 2020.
Sexuellt våld innefattar alla typer av kränkningar och övergrepp som har sexuella förtecken. Sexuellt våld innebär
att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om sexuella
trakasserier eller kränkningar, att tvingas se på porrfilm, utsättas för ofrivillig beröring eller våldtäkt. Det sexuella
våldet kan ske såväl online som offline. Det är den som har utsatts som själv avgör vad som var ett övergrepp.

Dedikerad
Vi är övertygade i vår kamp för ett samhälle
fritt från sexuellt våld.

Storasyster ser att kunskapen om sexuellt våld är låg i Sverige, såväl hos de som utsätts som hos de yrkesverksamma som möter utsatta. Detta leder till att utsatta inte får tillräckligt stöd av samhället.
Storasyster ser även att mäns våldsmonopol är generellt accepterat i samhället, och att sexuellt våld inte är en
tillräckligt prioriterad politisk fråga.
Sammantaget leder detta till att personer som utsätts för sexuellt våld drabbas av psykisk, fysisk och sexuell ohälsa
- vilket är det kärnproblem som Storasysters verksamhet adresserar.
Många utsatta vittnar om att det i Sverige är svårt att få stöd, hjälp och upprättelse efter våldtäkt eller andra
sexuella övergrepp. Att inte få kvalificerat stöd efter övergrepp leder ofta till ett begränsat handlings- och livsutrymme för den utsatta, en bristande tillit till samhället och en försämrad livskvalitet i form av långsiktiga sociala
och ekonomiska konsekvenser för utsatta. Att det sexuella våldet får fortgå innebär även att destruktiva könsroller
cementeras, och våldet medför omfattande samhällskostnader för bland annat sjukvård och rättsväsende.

Storasysters lösning
För att minska problemet med att kvinnor och flickor som utsätts för sexuellt våld av män och pojkar drabbas
av psykisk, fysisk och sexuell ohälsa erbjuder Storasyster stöd till utsatta i form av exempelvis chattjour, juridisk
rådgivning och samtalsstöd.

Expert
Vi är en auktoritet på området med ledande
expertis och datainsamling kring sexuella
övergrepp.

Som expertinstans arbetar vi även förebyggande och kunskapshöjande i form av föreläsningar, utbildningar och
publicering av rapporter.
Genom att vara en central aktör i samhällsdebatten kring sexuellt våld kan vi lyfta utsatta kvinnors och flickors
röster och därmed sätta sexuellt våld på den politiska agendan för långsiktig förändring.

Folkbildare

1
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Brottsförebyggande rådet, Anmälda brott 2021 - preliminär statistik
Brottsförebyggande rådet, Anmälda brott 2020

4

Vi har som uppgift att folkbilda kring sexuella övergrepp och konsekvenserna detta
får för samhället.
55

Under 2021 tog vi emot3

2021 i siffror
60 19

STÖDSAMTAL

2372

UNIKA
STÖDSÖKANDE

2 277

164

VOLONTÄRER

utsatta i

5 899

62 40

IDEELLT ARBETADE
TIMMAR

10

ANSTÄLLDA

kontakter

1392
MEDLEMMAR

Könsidentitet4

49

FÖRELÄS NINGAR &
PRESEN TATIONER

19 831
FÖL JARE PÅ
FA CEBOOK

6299

ÅHÖRARE
FÖ R E L Ä S N I N G A R

17587
FÖLJARE PÅ
INSTAGRAM

6

254849

Icke-binär

Man/pojke
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3%
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s

“

Att ni vågar och kan bemöta är
ovärderligt. Att ni finns! Försökt
samtala med några psykologer, de
liksom började tala om annat. Då
känner man sig bara dum och känner
sig mer dysfunktionell. Ni vet vad
det handlar om.
- stödsökande chatten, 2021

94%

Kvinnor/flickor
3
Statistiken behandlar Storasysters primära målgrupp, det vill säga personer som är eller har varit utsatta för sexuellt våld. I vår stödverksamhet ger vi även stöd till anhöriga och yrkesverksamma, vilka är exkluderade ur statistiken.
4
Våra stödsökande besvarar även frågan om de är trans- eller cisperson. Totalt angav 3,86% av våra stödsökande under
2020 att de är transpersoner.
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Stödsökande 2021
ÅLDER
Svar från 2 277 stödsökande

HAR DU ANMÄLT ÖVERGREPPET
TILL POLIS?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR
ÖVERGREPP ONLINE?

Samtliga stödfunktioner där svar på denna fråga uppgetts: 494 personer

Avser chatt, chattsyster och mottagning där svar på
denna fråga uppgetts: 524 personer

Under 18 år

32%

FÖRÖVARENS KÖNSIDENTITET
Svar från 1 113 stödsökande

Flera förövare
olika kön

3%

Ja

18%

En eller flera
kvinnor

Ja

2%

38%

68%

Över 18 år

82%

62%

Nej

Nej

95%

En eller flera män

RELATION TILL FÖRÖVAREN 5
Svar från 1 037 stödsökande

49% Annan sorts relation
eller bekantskap

Dessa siffror ska tolkas med stor försiktighet. I majoriteten av samtalen i vår chatt tas exempelvis aldrig
polisanmälan upp som ett tema - i endast 26% av chattarna diskuterades polisanmälan. Ovan siffror baseras
på de 22% (494 av 2 277 personer i stödverksamheten)
av våra stödsökande som pratat om polisanmälan.

Utifrån statistik från våra volontärer och behandlare
har vi fått in 524 svar på frågan om den stödsökande
har blivit utsatt för övergrepp online. Det framkommer att 18% av de stödsökande har utsatts online och
att 82% av de stödsökande enbart har blivit utsatta för
övergrepp offline.

HAR DU BERÄTTAT FÖR NÅGON OM
ÖVERGREPPEN?

Kommentar till vår statistik
Det är frivilligt för stödsökande att svara på våra
utvärderingar. Därmed innehåller vissa delar av vår
statistik svar från en mindre andel av samtliga stödsökande. Genom att stödsökande kan vara anonyma
kan vi därför inte garantera att den utsatta inte fyller i
flera utvärderingar vid samma tillfälle. Statistiken bör
därför tolkas med viss försiktighet och kan snarare ge
en fingervisning om situationen vår målgrupp. Vår
statistik ser dock liknande ut från år till år, vilket ger
oss anledning av dra vissa slutsatser om våra stödsökandes erfarenheter.

Samtliga stödfunktioner där svar på denna fråga uppgetts: 1 119 personer

31% Närstående genom
parrelation

25%

Nej

25% Närstående genom

släktskap/familjerelation

12% Obekant

75%
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En individ kan ha blivit utsatt av flera förövare inom olika kategorier, varför totalen överstiger 100%
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Storasyster har under 2021 gett stöd i följande
stödfunktioner:

CH A T T

O NLINESYSTER

SAMTALSMOTTAGNING
ENSKILDA SAMTAL
OCH I GRUPP

”
STORAS Y S T E R JUR I S T

MEJLJOUR

MEDFÖLJNING

”

Teman i samtalen
Storasysters stödverksamhet riktar sig till personer som är eller har varit utsatta för sexuellt våld, så en absolut majoritet av samtalen handlar specifikt om den utsattheten. Det är dock inte ovanligt att även andra teman
relaterade till sexuellt våld också uppkommer i samtalen. Utöver utsatthet för sexuellt våld lyftes följande teman i
Storasysters samtal under 2021:
Onlinesyster

Chatt

Samtalsmottagning

Sexualitetsproblematik
till följd av sexuellt våld

16%			51%			63%

Suicidtankar			

14% 			16%			20%

Självskadebeteende		

14%			21%			19%

Sexuellt självskadebeteende

7%			24%			16%

Prostitution/sex mot		
ersättning

5%			12%			3%

Suicidplaner			

2%			9%			3%

Suicidförsök			

2%			5%			3%

Pornografi			

2%			9%			17%

Självmedicinering med 		
alkohol eller droger

4%			7%			14%
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- stödsökande, 2021
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Röster från Storasyster

164

volontärer i

6240

ideella timmar

”

Jag har varit volontär nu i snart två år. Storasyster är en sån imponerande

”

Jag är nu inne på mitt tredje år som volontär för Storasyster - och för mig

organisation för mig då vi arbetar på så många nivåer. Både direkt med stöd för

innebär volontärskapet en unik möjlighet att göra skillnad genom att finnas där och

personer som blivit utsatta för sexuellt våld och med utbildande delar så som

bära det tunga åt någon för en stund - samtidigt som du är en del av en fantastisk

statistikinsamling och föreläsningar. Och även om det stundtals är tungt, får jag

gemenskap. Det finns en sådan enorm styrka i denna organisation och Storasyster är

gång på gång kvitto på att det faktiskt gör skillnad, och det är väldigt fint att

utan tvekan ett av mina finaste sammanhang. Jag är tacksam över att få vara en del

vara en del av det. Att aktivt kunna hjälpa till inom ett problem som påverkar så

av er.

många människor dagligen.
- Tove, volontär hos Storasyster
- Erika, volontär hos Storasyster
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Hur vet vi att vårt arbete har effekt?
CHATTEN
EFTER AVSLUTAD CHATT:

”

Tack för att ni finns <3 det är första

88%

av stödsökande i chatten upplevde
stödet som bra eller mycket bra

89%

av stödsökande i chatten hade fått
prata om det som var viktigt för
dem

90%

av stödsökande i chatten upplever
att de hade blivit lyssnade till

gången någonsin som jag har kunnat prata om
det här utan bli dömd, känna mig oönskad eller behöva lyssna på hur arga de är på min
förövare istället för att fråga hur jag mår.
- stödsökande i chatten 2021

ONLINESYSTER

”

EFTER AVSLUTAD ONLINESYSTERKONTAKT:

skap i ämnet för den kunskapen har fört mig

96%

av stödsökande upplevde stödet
som bra eller mycket bra

89%

av stödsökande hade fått prata
om det som var viktigt för dem

96%

av stödsökande upplevde att de
hade blivit lyssnade till

Det var viktigt för mig att få ta del av

min onlinesysters stöd, men också hennes kunframåt på ett sätt som inte kunnat ske utan
det. Hennes lyhördhet och fortsatta uppmaning om att det inte var mitt fel var oerhört viktigt då sorg, skam och skuld nästan
tog över Hoppas alla som behöver hittar Er!

- stödsökande som haft en onlinesyster 2021

SAMTALSMOTTAGNINGEN
VID AVSLUT SKATTADE:

70%

av klienterna en minskning av
rädsla, ilska, fasa

85%

av klienterna minskad skam och
skuld

63%

av klienterna förbättring vad
gäller psykisk hälsa

70%

av klienterna förbättring vad
gäller sexuell hälsa

98%

av klienterna upplevde stödet i
mottagningen som bra eller mycket bra

”

Jag är så tacksam för att ni som organisation

– stödsökande, samtalsmottagning 2021

finns! Det är otroligt vilken inverkan den här
kontakten har haft på mitt liv! Ni räddar liv!

98%

- stödsökande i samtalsmottagningen 2021

Minskad psykisk ohälsa
Vid start av kontakterna skattade klienterna ett dåligt
psykiskt mående i 52% av kontakterna (1-3 på en
6-gradig skala). Vid avslut av kontakterna skattade
13% av klienterna ett dåligt psykiskt mående på samma skala.
Minskad känsla & skam och skuld
46% av klienterna uppgav starka känslor av skuld och
skam vid start av kontakterna (4-5 på en 5-gradig
skala). Endast 2% av klienterna rapporterade starka
känslor av skuld och skam vid avslut av kontakterna.

av klienterna upplevde att de
blivit lyssnade till och tagna på
allvar
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Höjdpunkter under 2021
•

Utveckling av den volontära stödfunktionen
Onlinesyster till att även kunna ha kontakt med
stödsökande via videosamtal.

•

Storasysterkonferensen 2021 där Storasysterrapporten lanserades med fokus på polisanmälan
och rättsprocess. Inledningstalade gjorde rikspolischef Anders Thornberg och Annie Lööf,
partiledare (C). Vi fick även möjlighet att lämna
över våra förbättringsförslag till jämställdhetsminister Märta Stenevi och till Polismyndigheten.

Storasysters utveckling
Antal stödsökande

Antal stödkontakter

Vi tar emot de flesta av våra stödsökande inom våra
volontära stödfunktioner. Sedan 2015 erbjuder vi
professionellt stöd genom vår samtalsmottagning. Vi
såg en nedgång av söktrycket i samtliga stödfunktioner
i samband med covidpandemin våren 2020.

Vissa stödsökande har bara någon enstaka kontakt
med Storasyster, medan vissa har kontakt med oss
under ett flertal månader, ibland år. Precis som i antal
stödsökande såg vi en nedgång av kontakttillfällen i
samband med covidpandemin våren 2020.

Stödsökande

•

Professionellt stöd

Stödsökande
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Under hösten hade vi möjlighet att bjuda in
politiker till verksamhetsbesök till vårt kansli på
Kungsholmen i Stockholm. På besök var Ebba
Busch (KD), Ulf Kristersson (M) samt Nooshi
Dadgostar (V).
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Storasyster finansieras till största del av offentliga
bidrag samt bidrag från fonder och stiftelser. Vår ambition är att öka andelen finansiering från företag och
privata givare.
Gåvor privatpersoner
8000000
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Bidrag stiftelser och fonder

Gåvor företag
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Storasysters arbete har under 2021 uppmärksammats av bl.a Svt Morgonstudion, DN
Debatt, Aftonbladet, Expressen Tv, Svt Nyheter,
Dagens Industri och Tv4 Nyheterna.

2017

Storasyster bedrevs som en helt ideell verksamhet
under de första två åren. Sedan 2014 har vi anställd
personal. Under åren 2016-2019 hade vi förutom kansliet i Stockholm ett kontor i Malmö.

Offentliga bidrag

Inför jul tog vi tillsammans med kommunikationsbyrån Det fram en julkampanj med temat
“Tänk dig en jul fri från sexuellt våld. Det gör
vi”. Ledmotivet för kampanjfilmerna var ”Nu
tändas tusen juleljus” i en nyinspelning signerad
Peg Parnevik och Isa Tengblad.

2016

Intäkter
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•

0

Årsarbetskraft
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•

Professionellt stöd
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Under april och maj månad hade vi livesända
samtal med partiledarna Nooshi Dadgostar (V),
Annie Lööf (C), Nyamko Sabuni (L), Ulf Kristersson (M) samt Märta Stenevi (MP).
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fÖLJARE SOCIALA MEDIER

Medlemsantal

Storasyster är Sveriges största jour på sociala medier. Vi når dagligen ut till tusentals personer med det
primära syftet att öka kunskapen om sexuellt våld i
samhället.

På grund av en framgångsrik medlemskampanj hösten
2021 ökade antalet medlemmar kraftigt mellan åren
2020 och 2021.

Facebook

Instagram

LinkedIn
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Ekonomi

Så kan du bidra

90-KONTO OCH TRYGGT GIVANDE

Bli månadsgivare

Storasyster har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll, en oberoende ideell organisation som i
givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. Svensk insamlingskontroll bevakar att insamlingen sker på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, och att givare kan känna sig trygga med att
insamlade medel går till ändamålet. För att en organisation ska få 90-konto krävs att minst 75% går direkt till
ändamålet.
Storasyster är även medlemmar i Giva Sverige och innehar märkningen Tryggt Givande. Tryggt givande betyder
att du som givare kan vara trygg i att den organisation du ger gåvan till förvaltar den på bästa sätt. För att en organisation ska ges märkningen Tryggt Givande krävs att vi följer Giva Sveriges kvalitetskod som reglerar alltifrån
kommunikation kring insamling, intern ekonomi och styrning, till att insamlade medel används till avsett ändamål.

HUR FINANSIERAS STORASYSTER?
4,4% Företagsgåvor
3,8% Gåvor från allmänheten
2,0% Medlemsavgifter

Övriga rörelseintäkter

7,8%

Bidrag stat,
region, kommun

49,4%

Var med och bidra till ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld varje dag - bli månadsgivare. All information om hur du blir månadsgivare finner du på vår hemsida storasyster.org.

Ge en gåva		
Bankgiro 900-6792			
Uppge namn eller företagsnamn och märk insättningen ”Gåva”.
			
Swish 900 67 92		
Ange meddelande ”Gåva”.
		

Bli medlem		
Som medlem i Storasyster är du med och stöttar vår verksamhet och vårt ändamål. Medlemmar har rösträtt på
årsmöte. All information om medlemsskap och hur du blir medlem finner du på vår hemsida storasyster.org.
		

Bli samarbetspartner eller företagssponsor
Är du eller ditt företag intresserade av att stödja Storasyster? Genom att investera i Storasyster tar ni ställning
mot sexuellt våld och ger fler personer som blivit utsatta möjligheten att få stöd. Varmt välkommen att som
företag stötta eller samarbeta med oss! Mer information om företagssamarbeten finns på vår hemsida storasyster.org.		
		

32,6%
Bidrag stiftelser
och fonder

Bli volontär

		
Vi letar alltid efter engagerade volontärer runtom i landet och arrangerar volontärutbildningar en eller två
gånger per år. Är du intresserad? Fyll i intresseanmälan på vår hemsida storasyster.org.

HUR ANVÄNDER STORASYSTER MEDLEN? 2021
Administrationskostnader

6,4%

4,1%
Insamlingskostnader

KOSTNADER
Kommunikation, information, opinion

29,1%

Samtalsmottagning 			

23,8%

Volontärt stöd 				

23,4%

Utbildningsverksamhet 			

11,0%

Administration 				6,4%
Webshop 				2,4%
Insamling privatpersoner 		

2,1%

Insamling myndigheter, företag 		

2,1%

89,5%
Ändamålskostnader
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För ett jämställt samhälle
fritt från sexuellt våld
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