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Brottsofferjourens statistikföring 

Brottsofferjouren (BOJ) bedriver både brottsofferstödjande och 

vittnesstödjande verksamhet. Brottsofferstödet sker med hjälp av 

ideella stödpersoner som har ibland långvarig kontakt med personer 

som utsatts för brott. Vittnesstödjarna arbetar nästan uteslutande på 

plats i rätten under dagtid. Det kan finnas anställda samordnare men 

i övrigt bedrivs vittnesstödet ideellt.  

 

Bottsofferjouren ansvarar för vittnesstödsverksamheten vid 54 

domstolar (tingsrätter, hovrätter och kansliorter) där 41 jourer 

organiserar och leder stödarbetet med hjälp av hundratals volontärer 

och samordnare i tät samverkan med domstolarna. Vid fyra 

tingsrätter sköts verksamheten av andra aktörer. Vittnesstöden 

antecknar vid varje arbetspass statistik kring hur många personer 

man haft kontakt med och uppgifterna sammanställs en gång per år 

för hela landet.1  

 

 
                                                   
1 Utanför Brottsofferjouren står endast tingsrätterna i Malmö, Linköping, 
Norrköping och Uppsala.  
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Vilka får hjälp? 

Under 2019 fick sammanlagt 38 126 personer stöd av BOJ vid landets 

domstolar. Vittnesstöden ger stöd till både målsägande och vittnen. 

57 procent av dem som får stöd är vittnen, 18 procent är målsägande 

och 5 procent tilltalade. Även anhöriga och vänner som följt med till 

domstolen får stöd av vittnesstödsverksamheten. Gruppen anhöriga 

och vänner utgör ungefär 20 procent av dem vittnesstöden möter.  

 

 

 
 

Könsfördelningen bland dem som får stöd inom 

vittnesstödsverksamheten är relativt jämn. Bland vittnen är 

fördelningen 49 procent kvinnor, 50 procent män, 1 procent andra. 
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Vad gör en vittnesstödjare? 

Vittnesstödsarbetet består oftast (i 88 procent av fallen) av en 

kontakt inför huvudförhandling där vittnesstödjaren ger svar på 

frågor, förklarar hur en rättegång går till och är ett stöd för den som 

är orolig eller nervös för att delta i rättegången.  

 

 
 

I 3 procent av fallen närvarar vittnesstödjaren i rättssalen efter 

begäran från den stödsökande. Vittnesstödjarna har också 

informationstillfällen med större grupper inför kommande 

rättegångar eller vid studiebesök. Målet med samtalen är att de som 

ska delta i huvudförhandling ska känna sig trygga i vad som förväntas 

av dem och vad som kommer att hända under loppet av rättegången.  

 

Nedlagd tid 

Statistiken skiljer på nedlagd tid i domstol, övrig tid och spilltid och 

resor för de som utför vittnesstödsarbetet. 82 procent av tiden är 

direkt i domstol, 6 procent är övrig tid och 12 procent spilltid och 

resor till och från domstolen. Totalt lade BOJs vittnesstödjare ned ca 

27 000 ideella timmar under 2019. 
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