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Värdegrund för
Brottsofferjouren
Brottsofferjourens ändamål är att erbjuda och
ge medmänskligt stöd, information och praktisk
vägledning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.
Brottsofferjourens insatser är ett komplement och
ett alternativ till myndigheternas stöd. Brottsoffer
jouren betonar aktiv samverkan med andra orga
nisationer och myndigheter för att kontinuerligt
utveckla stödet till brottsutsatta och stärka deras
rättigheter.
Brottsofferjourens vision för samhällets brotts
offerstöd är att alla som utsätts för brott ska få ett
likvärdigt stöd när det gäller att hantera:
• Rättsprocessens alla delar, inklusive polis
utredning, skydds- och skadeståndsfrågor samt
försäkringsfrågor.
• Psykiska, fysiska, sociala och existentiella kon
sekvenser av brottet.
Stödinsatserna ska erbjudas skyndsamt och pågå
tills den brottsutsatta personens behov är tillgodo
sett. Med brottsutsatt menas en person som upp
lever sig eller närstående utsatt för brott, oavsett
om polisanmälan gjorts eller inte.
I visionen ingår också rätten till stöd, information
och vid behov skydd till människor som bevittnar
brott, från inledningen av rättsprocessen till upp
följningen efter. Vittnen ska känna full trygghet att
lämna sin berättelse.
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Brottsofferjouren vägleds utöver stadgarna med
minimikrav av denna värdegrund som beskriver or
ganisationens utgångspunkter och det grundläggande
förhållningssätt varje person som är aktiv inom
Brottsofferjouren har i arbetet gentemot brottsutsatta,
vittnen och anhöriga (stödsökanden) och varandra
i organisationen. Dessa grundläggande dokument
kompletteras med policys i olika sakfrågor. Värde
grunden gäller för all verksamhet i Brottsofferjouren
såväl i en lokal brottsofferjour som i riksförbundet.

Utgångspunkter
Mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter är grunden för vårt arbete.
Dessa gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörig
het, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning,
politisk uppfattning eller social ställning och fast
slår alla människors lika värde och lika rättigheter.

Ledord för personligt
förhållingssätt
Följande fyra ord med sina beskrivningar anger
de förhållningssätt som varje person som är aktiv
inom Brottsofferjouren har i sitt arbete gentemot

stödsökande. Motsvarande förhållningssätt känne
tecknar också hur vi är mot varandra i Brotts
offerjouren och i de externa kontakter som upp
drag inom Brottsofferjouren innebär.

Empatisk
Vi bekräftar den stödsökandes upplevelse utan att
ta ställning i sakfrågor genom att
• respektera olikheter
• lyssna aktivt
• vara inkännande

Engagerad
Vi drivs av en vilja att hjälpa stödsökande att han
tera sin situation utan att överta ansvar från den
utsatta personen genom att
• ge information, praktiska råd och stöd
• erbjuda lugn och trygg samtalsmiljö
• vara intresserad av utvecklingen i det lokala
samhället och omvärlden i övrigt

Trovärdig
Vi förmedlar stöd och information utifrån den
stödsökandes situation utan att låta våra egna
behov och intressen styra genom att
• använda vår erfarenhet och kunskap
• så långt som möjligt sätta oss in i den
stödsökandes upplevelse
• respektera den stödsökandes integritet

Ansvarskännande
Vi tar ansvar för att göra det vi lovat och att det
ligger inom vårt uppdrag och den egna förmågan
genom att
• ha god självkännedom
• vid behov hänvisa stödsökande till andra
inom den egna organisationen eller till någon
annan ideell organisation
• vid behov hänvisa stödsökande, exempelvis
till socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller
juridisk expertis
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Förbundsordförande och
generalsekreterare har ordet
År 2016 inleddes i positiv anda. Äntligen hade
vi fått en ordentlig förstärkning av verksamhetsbi
dragen från våra båda bidragsgivare. Från Brotts
offerfonden fick vi en ökning med 3 miljoner upp
till totalt 10 miljoner kronor. Från Socialstyrelsen
ökade bidraget, som är öronmärkt för kvinnofrids
verksamhet, till 5 miljoner kronor från 1, 1 miljoner
föregående år. Det intensiva lobbyarbetet hade gett
effekt!
Under 2016 har vi arbetat för att förstärka verk
samheten och stödet till lokala jourer. Vi har varit
inne i en intensiv rekryterings fas som pågått under
större delen av året. Det har känts extra roligt att
vi åter har kunnat stärka utbildningsområdet igen.
Dels genom en anställd verksamhetsutvecklare
inom utbildning, dels genom fler utbildningar samt
att vi har kunnat sänka deltagaravgiften på dessa.
Ett annat viktigt område som vi satsat på är Brotts
offerjourens Telefoncentral. Arbetet inom Stöd
på eget språk behöver utvecklas. Vi ser redan att
behovet kommer att öka inom detta område med
ökad migration och fler asylsökande.
Under året har också kommunikationsområdet
stärkts med två nya kommunikatörer, en för hela
brottsofferområdet och en för området våld i nära
relation. Dessutom var vår nya verksamhetsutveck
lare för området barn och unga på plats i slutet av
året. Kvalitetssäkring är ett annat viktigt område
där vi inlett ett utvecklingsarbete som är inriktat
både på nationellt och lokalt arbete.
Parallellt med nyrekryteringar har vi också haft
en pågående kansliöversyn med syfte att förstärka
stödet till lokala jourer på olika sätt, att kunna
marknadsföra Brottsofferjouren så att vi blir mer
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kända samt att kunna arbeta så att rättigheterna
stärks för brottsoffer, vittnen och anhöriga.
Det har också hänt mycket positivt i landets alla
brottsofferjourer under året – inom både organisa
tionsutvecklingen samt med olika projekt och akti
viteter. Ett flertal jourer har under året genomfört
ett samgående för att förbättra förutsättningarna
för stödverksamheten. Genom IOP-avtal (idéburet
offentligt partnerskap) har många brottsofferjourer
fått möjlighet till ökad finansiering och därmed
kunnat stärka insatserna i jouren. Vi känner
mycket glädje och optimism inför framtiden. Till
sammans flyttar vi fram positionerna för Brottsof
ferjourens verksamhet med stöd till brottsoffer,
vittnen och anhöriga.
Under 2016 har en för hela verksamheten –
och då ytterst för alla brottsoffer, anhöriga och
vittnen som är i behov av stödinsatser – avgörande
fråga varit att söka få till stånd en ökad förmedling
av ärenden till de lokala brottsofferjourerna. Vi
har vid ett otal sammanträden med företrädare för
polisen på hög nivå alltifrån rikspolischefen fått en
positiv respons för att en bättre tingens ordning
skulle vara att se fram emot. Emellertid har den
ljusning som vi hoppats och trott på ännu inte bli
vit av. Olika förseningar av införandet av polisens
anmälningssystem med mera har ständigt gjort

Tillsammans flyttar vi fram
positionerna för Brottsofferjourens verksamhet med stöd till
brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Ett viktigt område under året har
varit ett utvecklingsarbete för att
lyfta brottsofferstödet till en nästa
nivå samt ett utökat samarbete
mellan organisationerna i de
europeiska länderna.
oss besvikna över utvecklingen, trots att förhopp
ningen funnits efter varje avslutat sammanträde
med polisen. Det råder ingen tvekan om att vilje
inriktningen uppifrån är klart positiv till vår verk
samhet, men det gäller också att det både tekniskt i
systemet och genom de rutiner hos personalen som
tillämpas leder till ett slutresultat där ett praktiskt
verkningsfullt stöd kan ges från de lokala jourernas
sida. Och för att nå dit är det viktigt att polisens
förmedling av ärenden kan fungera på bästa sätt.
Även inrikesministern har uppvaktats för
att få en ändring i förundersökningskungörel
sen (FuK), så att den bättre svarar upp mot de
krav EU:s brottsofferdirektiv ställer. Att polisen
får en skyldighet att hänvisa brottsutsatta till
stödverksamheter för brottsoffer. Arbetet med att
försöka vända den negativa trenden kommer att
fortsätta under 2017.
Vi hoppas att grunden vi
lagt i år så snart som möjligt
ska kunna bidra till en positiv
utveckling. Vi måste arbeta
på alla nivåer lokalt, regionalt
och nationellt för att tillsam
mans påverka så
att fler brottsut
satta får möjlig
het till stöd.
Vi är också del
av en viktig inter
nationell rörelse
genom medlem
skap i Victim
Support Europe,

VSE. Ett viktigt område under året har varit ett
utvecklingsarbete för att lyfta brottsofferstödet till
en nästa nivå samt ett utökat samarbete mellan
organisationerna i de europeiska länderna. Viktiga
frågor har varit om implementering av EU:s brotts
offerdirektiv, brottsoffers rättigheter och stödinsat
ser i en utmanande tid samt om offer för terrorism.
Vi vill tacka alla medarbetare, förtroendeval
da, stödpersoner, vittnesstöd, anställda och andra
inom jourerna för ert engagerade och betydelse
fulla arbete som görs för att brottsoffer, vittnen och
anhöriga ska få ett gott stöd.
Vi vill också tacka alla anställda och volontärer
på förbundskansliet för det omfattande arbete
som lagts ned. Vi uppskattar också allt arbete som
genomförts för att göra Brottsofferjouren Sverige
mer känd samt det opinionsarbete som bedrivits
för att brottsoffer, vittnen och anhöriga ska få ett
bättre bemötande och stöd från samhällets olika
funktioner.
Ett tack framförs också till myndigheter och
andra ideella organisationer som samarbetat med
oss under året samt – självfallet – till dem som
gett oss bidrag och som därigenom möjliggjort vår
verksamhet.

Sven-Erik Alhem
Förbundsordförande

Eva Larsson
Generalsekreterare
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Brottsofferstöd genom
ideellt engagemang
Vem som helst kan utsättas för
brott. Den som råkar vara på fel
ställe vid fel tidpunkt kan bli ett
brottsoffer. Att bli utsatt för brott
är ofta omskakande och skräm
mande. Brottsoffer befinner sig i
en utsatt situation samtidigt som
de måste orka ta itu med saker
som att göra polisanmälan och
kräva skadestånd. Att dessutom
orka genomföra en rättegång
och möta gärningspersonen igen
upplever många som tungt. Få
människor orkar detta utan stöd.
Därför finns Brottsofferjouren.

När som helst.
Vem som helst.
Var som helst.
Ofta upplever den som utsatts
för brott att han eller hon för
lorat kontrollen över sitt liv – då
behövs någon som lyssnar och
bekräftar det man varit med
om. Det kan bli ett samtal eller
många. Stödpersonerna, som
har tystnadslöfte, kan ge den
utsatte medmänskligt stöd och
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Brottsofferjouren erbjuder
• Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
• Information om polisanmälan, rättsprocess och
ersättningsfrågor.
• Stöd vid eventuell rättegång.
• Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

många praktiska råd. Det kan
också vara skönt att få hjälp med
myndighetskontakter och infor
mation om rätten till skadestånd
och brottsskadeersättning.
Stödpersonerna ger stöd
genom hela rättsprocessen och
utbildade vittnesstöd ger infor
mation och stöd i samband med
rättegången. Brottet behöver
inte vara polisanmält, stödet är
kostnadsfritt och den brotts
utsatte kan vara anonym.

83 lokala jourer
Brottsofferjouren är en riks
organisation som samlar lan
dets lokala brottsofferjourer.
De lokala brottsofferjourerna är
självständiga och beslutar om
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sin egen verksamhet inom ramen
för de fastställda stadgarna för
Brottsofferjouren Sverige och
stadgar för lokala brottsoffer
föreningar samt utifrån de
minimikrav som upprättats.
Det är de lokala brottsoffer
jourerna som genomför de kon
kreta stöd- och hjälpinsatserna till
brottsoffer, vittnen och anhöriga.
Insatserna utförs till största delen
av ideella krafter. Vid årets slut
fanns 83 lokala brottsofferjourer
anslutna till Brottsofferjouren
Sverige, se sidan 34.
Jourerna hade 6 524 medlem
mar under 2016. Av dem var
1 425 personer registrerade som
stödjare – 745 som stödpersoner,
429 som vittnesstöd och 251 som

både stödperson och vittnesstöd.
Till det kan även tilläggas antalet
aktiva i varje jours förenings
styrelse.

99 557 ideella timmar
Varje jour redogör för sin nedlag
da tid i en tidrapport som skickas
in till förbundskansliet vid årets
slut. Sammanlagt uppgick ideellas
direkta stöd, ideellas annan tid för
Brottsofferjourens räkning samt
styrelsens tid till 99 557 timmar.
Jourernas totala nedlagda
tid – sammanräknat för ideellt

arbetande stödpersoner, styrelse
ledamöter och anställd personal
– uppgick till 252 102 timmar.
Statistiken skiljer på direkt
brottsofferstöd, det vill säga
samtal med hjälpsökande,
samt annan tid för Brottsof
ferjourens räkning (till exempel
informationsarbete, administra
tion eller utbildning).
Vissa jourer har också omfat
tande beredskap, det vill säga tid
som någon varit beredd att ta emot
samtal eller ärenden.
Det direkta brottsofferstödet

uppgick år 2016 för de 83 jourerna
till sammanlagt 58 973 timmar för
både anställd personal och ideellt
verksamma medarbetare.

Stöd till vittnen
Vittnesstödsverksamheterna rap
porterar varje år in nedlagd tid till
Brottsoffermyndigheter som sam
manställer statistiken. Under året
arbetade vittnesstöden 22 346
timmar i domstol. Övrig arbetad
tid uppgick till 1 938 timmar.
Dessutom rapporterades 3 271
timmar in för resor och spilltid.
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Stöd till brottsutsatta,
vittnen och anhöriga
Brottsofferjouren Sverige sam
manställer varje år statistik för
den brottsofferstödjande delen
av verksamheten inrapporterad
av de lokala jourerna. Under
2015-2016 genomförde Brottsof
ferjouren Sverige i samarbete
med jourerna förändringar och
tillägg i vårt gemensamma sta
tistiksystem. Statistiken beskrev
redan vilka de hjälpsökande var
och vad de varit med om. Nu ville
vi också kunna se, på åtminstone
översiktlig nivå, vad vår insats
bestod av – vad Brottsofferjouren
gjorde för varje hjälpsökande.
Syftet var att få en tydligare bild
av vilka typer av hjälpsökande
som behöver mer tid eller mer
omfattande insatser från oss.
Med mer kunskap står vi bättre
rustade inför framtiden att möta
de behov som finns hos brottsof
fer, anhöriga och vittnen.
Från 1 januari 2016 utökades
statistikföringen med att jour
erna utöver ovanstående uppgif
ter för varje hjälpsökande också
antecknade antal kontakter och
antal åtgärder.
Med kontakt menas en kontakt
person till person, det vill säga en
tvåvägskommunikation. Exempel
på vad som antecknas som kon
takt är telefonsamtal, e-postkon
versation, chatt och möten med
den brottsutsatte.
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Med åtgärd menas alla andra
typer av insatser en stödperson
gör för en brottsutsatt men där
man inte har direktkontakt (två
vägskommunikation) med den
hjälpsökande. Exempel på vad
som antecknas som åtgärd är att
sända ut informationsbrev om
Brottsofferjourens erbjudande om
stöd eller att ringa för den hjälp
sökandes räkning till myndighet
eller försäkringsbolag. Även så
viktiga och ofta avgörande insat
ser som att hjälpa till att ansöka
om målsägandebiträde räknas
som åtgärd.
Det finns målsägande som
förmedlas till jouren och som
jouren sedan försöker nå men
inte lyckas komma i kontakt med
– den typen av ärenden statistik
förs med att jouren utfört åtgär
der, eftersom det trots allt inne
bär en arbetsinsats för jouren och
ett förberedelsearbete för den
stödjare som försöker nå fram till
personen.

Fler nyheter i
statistiksystemet 2016
Vi gjorde också en uppdelning av
den tidigare åldersgruppen unga
12-25 år i två grupper: ungdomar
12-17 år och unga vuxna 18-25 år.
På så sätt kan man bättre under
söka om och i vilken grad brotts
utsattheten skiljer sig åt för per

BROTTSOFFERJOUREN SVERIGES ÅRSBERÄTTELSE 2016

soner vi har kontakt med i de två
ungagrupperna. Man kan också
vid behov jämföra med annan of
fentlig statistik där gränsen dras
mellan myndiga och omyndiga
personer, under eller över 18 år.
Jourerna fick också möjlig
het att anteckna nedlagd tid i
minuter per ärende. Kolumnen
gjordes frivillig att fylla i. Verk
samhetsåret 2016 valde 42 av 83
jourer att anteckna nedlagd tid
för varje ärende. Skulle andelen
jourer som självmant väljer det
arbetssättet bli ännu högre kan
man överväga att göra uppgiften
obligatorisk i framtiden.

Stöd hos
Brottsofferjouren
Under 2016 genomförde de 83
aktiva brottsofferjourerna i Sve
rige sammanlagt 79 332 kontak
ter och åtgärder inom ramen för
27 401 ärenden i den brottsoffer
stödjande delen av verksamheten.
I de allra flesta fall kontaktar
polisen Brottsofferjouren efter
att målsäganden i samband med
en polisanmälan tackat ja till
en kontakt med oss. 79 procent
av kontakterna har initierats på
detta sätt. Det är en något lägre
andel än normalt vilket har att
göra med den minskade mäng
den ärenden polisen förmedlat
till Brottsofferjouren.

18 procent kontaktade jouren
på egen hand och 3 procent för
medlades av annan instans (exem
pelvis socialtjänsten, skolkurator
eller sjukvården). Även en stor del
av de som själva kontaktar Brotts
offerjouren har fått information
om oss från polisen vid anmälan.
I princip alla stödsökande,
96 procent, är direkt brotts
utsatta. 3 procent är anhöriga.
Vittnen får i huvudsak stöd av
vittnesstödsverksamheten vid
landets tingsrätter i samband med
rättegången, läs mer på sidan 12.

Kontakter och åtgärder
2016 var första året då jourerna
gjorde anteckningar om mäng
den kontakter och åtgärder för
varje ärende i statistikinlämning

med Brottsförebyggande rådets
statistik över polisanmälda brott
och räknar ut den så kallade för
medlingsprocenten.
I beräkningsgrunden ingår
alla kapitel under Brottsbalken,
eftersom de innehåller brott där
det kan finnas en enskild drab
bad person. Av de specialrättsliga
författningarna ingår endast
lagen om kontaktförbud.
Mängden anmälda brott i
Sverige var i princip oförändrad
mellan 2015 och 2016. Däremot
minskade direktförmedlingen av
ärenden från polisen till Brotts
offerjouren under 2016 med
20 procent i jämförelse med 2015.
Om man jämför med år 2014, vil
ket var det sista verksamhetsåret
före polisens omorganisation, har
direktförmedlingen från polis till
Brottsofferjouren minskat med 39
procent.
Under 2016 blev 2,3 procent
en. Anteckning finns i 99,3 pro
av alla anmälda brott under
cent av fallen - några jourer har
Brottsbalken samt lagen om kon
vid statistiksammanställningen
taktförbud ett ärende hos Brotts
vid årsskiftet endast hunnit lägga offerjouren. Det är en minskning
in ärendet som inkommet under från föregående verksamhetsår
slutet av 2016, men ännu inte
då förmedlingsprocenten var
under slutet av december vidtagit 2,8 procent.
någon kontakt eller åtgärd.
Om förmedlingen av ärenden
Tillsammans tog jourerna
vore konsekvent och jämn över
45 057 kontakter och vidtog
hela landet skulle lika stor andel
34 275 åtgärder under 2016. Var brottsutsatta nå alla jourer. Istället
je hjälpsökande fick i genomsnitt har det visat sig att förmedlings
2,9 kontakter + åtgärder, eller
procenten skiljer sig kraftigt åt
1,64 kontakter och 1,25 åtgärder. inte bara mellan polisregionerna
och län för län utan även mellan
Ärendeförmedling
enskilda jourer i samma län.

till Brottsofferjouren

För att få en bild av hur polisens
förmedling ser ut över landet
jämför Brottsofferjouren Sverige
varje år jourernas ärendemängd

Brottstyper
De vanligaste brottstyperna för
de som haft kontakt med Brotts
offerjouren är misshandel, olaga

BROTTSOFFERJOUREN SVERIGES ÅRSBERÄTTELSE 2016
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Genomsnittlig förmedlingsprocent länsvis
verksamhetsåret 2016
5,9%
5,2%
4,9%
4,2%

4,0%

2,8%

3,1%

2,4%

3,1%

2,8%
2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

1,7%

1,6%

2,8%
2,3%

2,4%

1,9%
1,5%

Under 2016 blev 2,3 procent av alla anmälda brott under Brottsbalken samt lagen om kontakt
förbud ett ärende hos Brottsofferjouren. Diagrammet visar fördelningen länsvis. Malmö kommun är
ej medräknad i länssnitten. Inte heller den mindre än 1 procent av Brottsofferjourens ärendemängd
som saknade anteckning om kommun och därmed även anteckning om län.

hot, ofredande och stölder. Dessa
brottstyper utgör tillsammans
63 procent av den totala ärende
mängden.
En analys av jourernas anteck
ningar om kontakter och åtgär
der för varje ärende gör att vi nu
kan få en fingervisning om vilken
typ av ärenden som kräver mer
kontakter och åtgärder av våra
stödpersoner.
Hjälpsökande som varit med
om mordförsök, dödligt våld,
våldtäkt, grov kvinnofridskränk
ning, olaga förföljelse och män
niskorov ligger i den högre änden
av skalan vad gäller mängden
kontakter och åtgärder
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Ej polisanmält
De allra flesta hjälpsökande har
polisanmält brottet före första
kontakt med Brottsofferjouren.
96 procent har polisanmält eller
ska göra det. Drygt 1,6 procent el
ler 452 personer har svarat nej på
frågan om brottet polisanmälts.
Jämför man med den genom
snittliga mängden åtgärder för
kvinnor respektive män i allmän
het är åtgärdsinsatserna färre för
gruppen som inte polisanmält.
Men mängden kontakter med
Brottsofferjouren är högre – för
kvinnor mycket högre - om man
inte polisanmält. Hela gruppen
kvinnliga hjälpsökande hade 1,73
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kontakter i genomsnitt – gruppen
kvinnor som inte polisanmält hade
2,81 kontakter i genomsnitt.
Analys av inrapporterad tid
från de 42 jourer som valde att
anteckna det under 2016 visar
också att ärenden där hjälpsökan
den inte polisanmält tar mycket
längre tid i anspråk för stödperso
nerna än ett vanligt ärende.
Av de som inte polisanmält är
71 procent kvinnor. De vanligaste
brotten de drabbats av är miss
handel, ofredande och olaga hot.
37 personer har uppgivit att de
varit med om sexualbrott som
inte polisanmälts, 16 av dessa var
våldtäkter.

Kvinnor

utgör 63 procent av de
hjälpsökande. De fles
ta har varit med om misshandel, ofredande,
olaga hot och stölder. Av alla som söker hjälp
efter grov (kvinno)-fridskränkning, sexual
brott och överträdelse av kontaktförbud är en
stor majoritet kvinnor.

Barn

under 12
år som har
kontakt med Brottsoffer
jouren har främst varit med
om misshandel, ofredande,
olaga hot och övriga sexual
brott. 39 procent är pojkar
och 61 procent är flickor.
Barnen kommer till Brotts
offerjouren genom förmed
ling av polisen (73 procent)
genom egen eller anhörigs
kontakt (17 procent) eller
förmedlade av annan, till
exempel skolkurator eller
annan instans (10 procent).
En del av barnen (21 pro
cent) får hjälp som anhöriga
till brottsoffer. Brottsoffer
jouren statistikför barn som
bevittnat våld i hemmet
inte som anhöriga utan som
brottsoffer i sin egen rätt.

Vuxna soner i
per

åldersgruppen 26–64 år
söker hjälp i första hand
för misshandel, olaga hot,
ofredande och stöld. 36
procent av de hjälpsök
ande vuxna är män,
64 procent är kvinnor.

Män

utgör 37 procent av de
hjälpsökande. De flesta män
som har kontakt med Brottsofferjouren
har varit med om misshandel, olaga hot,
ofredande och stöld. Mordförsök och
rån är två brottstyper där män är tydligt
överrepresenterade i vår statistik.

Ungdomar

i åldrarna 12-17 år har kontakt
med Brottsofferjouren efter att ha
varit med om misshandel, olaga hot och ofredande. 44 procent
av de hjälpsökande i gruppen ungdomar är pojkar, 56 procent
är flickor. Pojkar i åldern 12-17 år har främst varit utsatta för
misshandel – på en avlägsen andraplats kommer olaga hot och
därefter rån. Även för flickor 12-17 år det vanligaste brottet
misshandel tätt följt av olaga hot, ofredande och övriga sexu
albrott (däri ingår sexuellt ofredande, grooming m.m.). Lägger
man samman alla typer av sexualbrott är det den vanligaste
typen av brott för flickor i åldrarna 12-17 år.

Unga vuxna

i åldrarna 18-25 år söker hjälp
för framför allt misshandel,
olaga hot och ofredande. 38 procent av unga vuxna hjälpsökande
är män, 62 procent är kvinnor. Unga män har främst varit utsatta
för misshandel, olaga hot och rån. Även för unga kvinnor är det
vanligaste brottet misshandel följt av olaga hot, ofredande och
våldtäkt. Vad gäller utsatthet för sexualbrott är det en klar överre
presentation för unga kvinnor. 30 procent av dem som söker hjälp
för sexualbrott är kvinnor mellan 18-25 år.

Äldre

personer, 65 år och uppåt, söker sig till Brotts
offerjouren för brott som stöld, ofredande,
inbrott och misshandel. Ingen av de andra åldersgrupperna har
stöld och väskryckning bland de tre vanligaste brotten, men
för äldregruppen är det mer än dubbelt så vanligt som någon
annan brottstyp. 33 procent av de hjälpsökande är män, 67
procent är kvinnor.

Mer statistik från Brottsofferjouren för år 2016
hittar du på www.brottsofferjouren.se/om-oss/statistik
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Vittnesstöd
i hela landet
Många brottsoffer och vittnen till
brott känner sig osäkra på hur
en rättegång går till. För många
brottsoffer är det första gången
de kommer till en domstol. Idén
bakom vittnesstöd är att måls
äganden och vittnen ska känna
sig trygga och omhändertagna.
Vittnesstödets uppgift är att
hjälpa vittnen och målsäganden i
samband med rättegången.

40 692
personer hade kontakt med
Brottsofferjourens vittnesstöd
under 2016.

Startades i Växjö
Den första vittnesstödsverk
samheten i Sverige startades av
Brottsofferjouren i Växjö 1995.
Syftet var att ge målsäganden och
vittnen information och hjälp
så att de skulle känna sig mer
trygga under rättegången. Idag
finns vittnesstödsverksamhet
vid landets alla tingsrätter och
hovrätter.
Under 2016 svarade Brottsof
ferjouren för vittnesstödsverk
samheten vid 45 av landets 48
tingsrätter. Det fanns också
vittnesstödjare tillgängliga vid
ytterligare åtta kansliorter och
vid behov på hovrätterna. Vid tre
tingsrätter organiserades verk
samheten på annat sätt.
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Ett femtiotal olika brottsoffer
jourer bedriver vittnesstöds
verksamhet. Statistikföringen
för vittnesstödsverksamheten är
framtagen i samverkan mellan
Brottsofferjouren och Brotts
offermyndigheten. Statistik
insamlingen administreras sedan
ett antal år av Brottsoffermyndig
heten. När uppgifterna är inläm
nade sänds en sammanställning
i tabellform till Brottsofferjouren
Sverige för vidare samman
ställning.

40 692 personer fick stöd
Under 2016 fick sammanlagt
40 692 personer stöd av brottsof
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ferjourernas vittnesstöd. Majo
riteten, 40 613 personer, gavs
stöd på tingsrätterna. Totalt
79 personer fick stöd på någon av
landets hovrätter.
Vittnesstöden ger stöd till
både målsägande och vittnen.
55 procent av dem som får stöd
är vittnen, 19 procent är måls
ägande och 6 procent tilltalade.
Även anhöriga och vänner som
följt med till domstolen får stöd
av vittnesstödsverksamheten.
Gruppen anhöriga utgör ungefär
20 procent av dem vittnesstöden
möter.
Könsfördelningen bland dem
som får stöd inom vittnesstöds

verksamheten är relativt jämn.
I både grupperna vittnen och
målsägande är 47 procent kvin
nor och 53 procent män.

Skapar trygghet
Vittnesstödsarbetet består oftast
(i 80 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. Målet med
samtalet 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 rätte
gången.

I 3 procent av fallen närvarar
vittnesstödet i rättssalen efter
begäran från den stödsökande.

Uppföljande kontakt
Förutom kontakten inför
domstolsförhandlingarna
i tings- och hovrätter hade
vittnesstöden också 3 608 upp
följande kontakter med dem
som så önskade efter förhand
lingarna. Vittnesstöden närva
rade också vid 1 527 förhand
lingar som stöd på begäran
från målsägande och vittnen.
Vittnesstöden höll även under
året i 5 201 informationstillfäl
len, exempelvis för skolklasser
och andra grupper som besök
te tingsrätter.

Vittnesstödsutredning
Regeringen gav under 2014 ett
uppdrag åt Brottsoffermyndig
heten och Domstolsverket att
utreda landets vittnesstöds
verksamhet för att skapa en
långsiktigt hållbar organisa
tion och finansiering. Brottsof
ferjouren Sverige var en del av
en referensgrupp och delgav
sin syn på hur verksamheten
behöver utvecklas och vilka re
surser som behöver tillskjutas.
Det slutgiltiga förslaget som
redovisades i november 2015
var att verksamheten även i
fortsättningen bör organiseras
av lokala föreningar men att
bland annat finansieringen bör
förstärkas.
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Telefoncentralen
ger första hjälpen
Genom Brottsofferjourens Tele
foncentral får brottsoffer, vittnen
och anhöriga snabbt och enkelt
kontakt med Brottsofferjouren.
Stödsökande når Telefoncentra
len via direktnumret 0200-21 20
19. Lokala brottsofferjourer kan
också vidarekoppla sin telefon
till Telefoncentralen när de inte
själva har möjlighet att besvara
samtal.

Ger en första hjälp
Medarbetarna på Telefoncentralen
ger de inringande en första hjälp
genom att svara på frågor och ge
information, till exempel om rätts
processen och vägar till ersättning.
Alla inringande erbjuds fortsatt
stöd från en stödperson i en lokal
brottsofferjour.

8 110 kontakter
Under 2016 hade Telefoncentra
len totalt 8 110 kontakter via tele
fon och e-post. Det är en minsk
ning jämfört med 2015 då antalet
kontakter var 9 583. Minskning
en ligger i linje med den totala
minskningen av antalet ärenden
sett över hela landet (läs mer på
sidan 9).
Av dem som kontaktade Telefon
centralen under 2016 var 6 026
direkt stödsökande – det vill säga
brottsutsatta, vittnen, anhöriga
eller ombud. Av dem var 64 pro
cent kvinnor och 36 procent män.
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Huvuddelen av de stödsökande
(83 procent) var mellan 26–64
år. 1 procent var barn och unga
mellan 12–17 år, 8 procent unga
vuxna mellan 18–25 år och 8 pro
cent äldre personer över 65 år.
De tre vanligaste brotten som
de kontaktsökande angivet är
misshandel (1 317 kontakter),
olaga hot (540 kontakter) och
ofredande (325 kontakter).
Därefter följer ekonomiska brott
som exempelvis bedrägeri och
förskingring (291 kontakter),
rån (275 kontakter) och inbrott
(271 kontakter).

Brottsoffersvar på nätet
Under 2016 har 264 personer
tagit kontakt med Telefoncentra
len via Brottsoffersvar på nätet,
ett kontaktformulär som finns på
www.brottsofferjouren.se. Anta
let är i det närmaste oförändrat
från 2015 då 249 personer tog
kontakt.
Av 2016 års kontakter var
huvuddelen (240 av 264 kon
takter) direkt stödsökande – det
vill säga brottsutsatta, vittnen,
anhöriga eller ombud.

Större andel unga
tar kontakt på nätet
Av frågeställarna var 66 procent
kvinnor och 34 procent män.
Huvuddelen av de stödsökande
(75 procent) var mellan 26–64

BROTTSOFFERJOUREN SVERIGES ÅRSBERÄTTELSE 2016

år. 5 procent var barn och unga
mellan 12–17 år, 18 procent
unga vuxna mellan 18–25 år och
2 procent äldre personer över
65 år. Vi kan notera att en större
andel av de stödsökande är unga
personer under 25 år än de in
ringande via telefonlinjen.
Den vanligaste brottstypen var
misshandel (50 kontakter), följt
av ekonomiska brott (29 kontak
ter), ofredande (26 kontakter)
och olaga hot (26 kontakter).

Omorganisering
Under 2016 har en omorganise
ring av Telefoncentralens verk
samhet påbörjats. Ett viktigt mål
har varit att utöka Telefoncentra
lens öppettider för att fler brotts
utsatta, vittnen och anhöriga ska
kunna få kontakt.
I november utökades öppet
tiderna på måndagar och onsdagar
från klockan 16.00 till 19.00. Detta
har möjliggjorts genom anställd
personal. Från och med kvartal 2
2017 kommer öppettiderna på tis
dagar och torsdagar att förlängas
på samma sätt.
En övergång från volontärer till
anställda har skett för att kunna
prioritera och satsa på att rekryte
ra och utbilda flerspråkiga volon
tärer för att stärka Stöd på eget
språk. Övergången syftar också
till att minska sårbarheten och
öka stabiliteten i verksamheten.

Stöd på
32 språk
Att samtala om svåra upplevelser
och få möjlighet att beskriva sina
känslor och reaktioner på sitt
modersmål är viktigt för många
brottsoffer. Därför driver Brotts
offerjouren verksamheten Stöd på
eget språk där brottsutsatta under
2016 fått stöd på 32 olika språk
förutom svenska och engelska.
Stöd på eget språk samordnas
inom Brottsofferjourens Telefon
central som har utbildade volon
tärer med särskild språkkompe
tens. Stödet ges via telefon.

536 kontakter
Under 2016 fick 536 personer
stöd på eget språk. Det är en
minskning från 2015 då antalet
var 629. Då majoriteten av alla
ärenden till Stöd på eget språk
förmedlas från lokala jourer är
minskningen inte oväntad utan
följer den totala minskningen av
antalet ärenden sett över hela
landet (läs mer på sidan 9).
76 procent av de stödsökande
var mellan 26–64 år. 6 procent
var barn och unga mellan 12–17
år, 15 procent unga vuxna mel
lan 18–25 år och 2 procent äldre
personer över 65 år.
De tre vanligaste brotten som
de kontaktsökande utsatts för

är misshandel (210 kontakter),
olaga hot (116 kontakter) och
ofredande (38 kontakter).

Arabiska vanligast
Det allra vanligaste språket är
arabiska (231 stödsökande), följt
av persiska (46 stödsökande),
dari (34 stödsökande), somali
(30 stödsökande), spanska (29)
och tigrinja (29). Till skillnad från
Brottsofferjourens andra verksam
hetsgrenar är könsfördelningen
helt jämn. Lika många kvinnor
som män söker stöd på eget språk.

Samarbete med
lokala brottsofferjourer
Under året har samarbetet med
lokala brottsofferjourer kring
Stöd på eget språk intensifierats.
Bland annat har Brottsofferjour
ens Telefoncentral ett väl upp
arbetat samarbete med jourerna
i Blekinge, Leksand-Rättvik,
Nordöstra Skåne, StockholmGotland, Södra Stockholm,
Västerort, Växjö och Östra Värm
land. Flera andra jourer hjälper
också till att besvara kontakterna
inom Stöd på eget språk.
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Våld i nära relation
Brottsofferjouren Sverige har
under 2016 drivit projektet Kvin
nofrid inom Brottsofferjouren
med medel från Socialstyrelsen.
Syftet med projektet är att stärka
och utveckla brottsofferjourer
nas stöd till våldsutsatta kvinnor
och barn som upplevt våld. För
verksamhetsåret 2016 beviljade
Socialstyrelsen ökade medel;
från 1,1 miljoner 2015 till 5 miljo
ner 2016.

Rekrytering
av nya tjänster
Utöver de befintliga tjänsterna
inom kvinnofrid med en kvinno
fridsansvarig på heltid samt en
kvinnofridsadministratör och en
projektanställd kvinnofridssta
tistiker på deltid hade Brottsof
ferjouren Sverige möjlighet att
förstärka kansliet tack vare de
ökade medlen för 2016. Under
året har en kommunikatör inom
våld i nära relation anställts på
heltid. Medlen från Socialstyrel
sen har också finansierat delar
av följande tjänster: projektan
ställd kvalitetssäkringutvecklare,
konsult kvalitetssäkring, eko
nomiansvarig återrapportering,
verksamhetsutvecklare barn
och unga, rådgivare stöd på eget
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språk, och projektanställd film
samordnare.
Rekryteringsprocessen pågick
under första halvåret och under
det sista halvåret tillsattes tjäns
terna.

har under året utvecklats, prö
vats och utvärderats tillsammans
med ett antal lokala brottsoffer
jourer för att sedan implemente
ras i Brottsofferjourens ordinarie
system.

Statistikprojekt

Kvalitetssäkring

Under 2016 har arbetet med att
utveckla statistiken inom våld
i nära relation som påbörjades
under 2015 fortsatt. Syftet med
utvecklingsarbetet är dels att se
antalet kvinnofridsärenden hos
lokala brottsofferjourer, samt
även att kunna uppskatta omfatt
ningen av de stödinsatser som
krävs vid våld i nära relation. Det
ta gör det lättare för samordnarna
att fördela inkomna kvinnofridsä
renden jämnt till stödpersonerna
utifrån hur resurskrävande de är,
vilket leder till en bättre beman
ningsplanering.
En referensgrupp från ett antal
lokala brottsofferjourer av va
rierande storlek och med repre
sentanter av både anställda och
ideella samordnare har varit be
hjälpliga med att arbeta fram ett
hanterbart verktyg för statistik
rapporteringen tillsammans med
den projektanställda statistikern.
Det utarbetade statistiksystemet

Som en följd av de ökade medlen
har ett projekt påbörjats under
2016 med syftet att kvalitetssäkra
rutiner och styrdokument gäl
lande Brottsofferjourens kvinno
fridsarbete med utgångspunkt
från Socialstyrelsens Föreskrifter
och allmänna råd SOSFS 2011:9.
Dessutom ska en enkät tas fram
för att lokala brottsofferjourer
ska kunna följa upp om stödsö
kande brottsoffer varit nöjda med
de stödinsatser som givits, en så
kallad brukarundersökning.
Även här kommer en referens
grupp med representanter från
några lokala brottsofferjourer av
olika storlek och karaktär att in
volveras i arbetet för att tillsam
mans med den projektanställda
kvalitetsutvecklaren få fram ett
kvalitetssäkringssystem som pas
sar alla brottsofferjourer oavsett
storlek och ärendemängd. Detta
arbete kommer att fortgå under
kommande år.
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Almedalen
Brottsofferjouren Sverige fanns
representerade under Politiker
veckan i Almedalen första veckan
i juli. Två seminarier genomför
des med hjälp från Brottsoffer
jouren Stockholm-Gotland.
Läs mer på sidan 25.

Utbildningsmaterial
inom kvinnofrid
Brottsofferjouren Sverige har
tack vare de utökade medlen
från Socialstyrelsen kunnat
påbörja arbetet med att ta fram
ett utbildningsmaterial om
hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningsmaterialet är i form
av en bok och innehåller även
förslag på upplägg för en studie
cirkel med tre studieträffar. En
referensgrupp med personer från
skiftande yrkesprofessioner har
medverkat för att få ett heltäck
ande kunskapsinnehåll i boken.
Dock har arbetet med boken
blivit försenat, men beräknas
vara slutfört under 2017, då även
en informationsfolder till boken
beräknas vara klar.
Arbetet med att ta fram en
animerad kortfilm kring våld i
hbtq-relationer har också påbör
jats. Läs mer på sidan 20.

Samverkanskonferens
i Västra Götalands län
Med de utökade medlen kunde
Brottsofferjouren återuppta
arbetet med att anordna endags
seminarier med fokus på våld
i nära relation och förbättrad
samverkan. Tidigare har detta
genomförts på olika platser i lan
det och varit mycket uppskattat.
Målgruppen är polis, socialtjänst,
lokala brottsofferjourer samt
hälso- och sjukvården. Nytt för
2016 var att även hälso- och sjuk
vården kunde medverka. Efter
som Socialstyrelsens Föreskrifter
och allmänna råd SOSFS 2014:4
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numera omfattar även hälso- och
sjukvården och inte bara social
tjänsten var det extra angeläget
att få med dem. 87 deltagare
samlades i Göteborg måndagen
den 21 november och lyssnade
till följande föreläsare:
• Katarina Bergehed, sakkunnig
kvinnors rättigheter, sexuella och
reproduktiva rättigheter, Amnesty
International. Tema: ”Kvinnor
och flickor på flykt från krig –
redan brottsoffer?”
• Jonas Karlsson, psykotera
peut på Rädda Barnens centrum
för barn och ungdomar i Göte
borg föreläste om barn som
bevittnat/upplevt våld i nära
relation.
• Henrik Belfrage, professor
i Kriminologi, höll föredrag om
gärningsmannaprofiler gällande
våld i nära relation och dödligt
våld i nära relation.
Efter föreläsningarna samla
des deltagarna i mindre grup
per utifrån var de geografiskt
arbetade för att diskutera hur
de kunde förbättra samverkan
mellan polis, socialtjänst, lokala
brottsofferjourer och hälso- och
sjukvården.

Temakonferenser om
våld i nära relation
Två 2-dagars temakonferenser
om våld i nära relation med näs
tan samma innehåll har genom
förts på två olika platser i landet
– Stockholm och Hässleholm.
Tack vare de utökade kvinno
fridsmedlen kunde vi utöka mål
gruppen till att omfatta alla som
är verksamma inom lokala brotts
offerjourer: samordnare, stödper
soner, vittnesstödjare, ordföran
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den och andra förtroendevalda.
Cirka 65 deltagare medverkade
på varje konferens. Den första
utbildningsdagen hade fokus på
hedersrelaterat våld och förtryck
ur kvinno-, barn- och mans
perspektiv. Zinat Pirzadeh, fil.
kand psykologi och författare till
boken ”Fjäril i koppel” samt Emre
Güngör, socionom och författare
till boken ”Varför mördar man
sin dotter” föreläste. Efter föreläs
ningarna visades Roks film ”Jag
har förlorat dem alla. En film om
våld i hederns namn” med efter
följande diskussion samt informa
tion om aktuella nyheter inom
kvinnofridsområdet.
Den andra utbildningsdagen
fokuserade på barnrättsfrågor då
Monica Ekström, vice förbunds
ordförande, Brottsofferjouren
Sverige, föreläste om Barnkon
ventionen samt utredningen
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”Barnkonventionen blir svensk
lag”. Deltagarna som medver
kade på Temakonferensen i
Stockholm fick sedan lyssna till
Fredrik Malmberg, Barnombuds
mannen, som föreläste om deras
nya webbsida ”Koll på soc”. I
Hässleholm medverkade istället
Helen Elmqvist, familjefridssam
ordnare vid Hässleholms kom
mun och föreläste om vad som
händer med familjen och barnen
vid våld i nära relation.

Kompetensutbyte
Ett nationellt kunskaps- och
erfarenhetsmässigt kompetens
utbyte inom våld i nära relatio
ner har skett genom att kvinno
fridsansvarig har deltagit i olika
referensgrupper vid Statens
Offentliga Utredningar, SOU,
inom kvinnofridsområdet samt i
Socialstyrelsens referensgrupper

samt Nationellt Centrum för
Kvinnofrids (NCK:s) referens
grupp.

Nationella aktiviteter
Andra aktiviteter som har ge
nomförts inom projekt Kvinno
frid inom Brottsofferjouren
under 2016 är följande:
• Minnesgala för hedersmör
dade Fadime på Berns den 17
januari 2016 tillsammans med
flera olika ideella organisatio
ner och Riksorganisationen
Glöm Aldrig Pela och Fadime
som huvudarrangör. Brottsof
ferjouren Sverige deltog med
bokbord.
• Internationellt seminarium,
debattpanel samt filmvisning
i Riksdagen den 20 januari
2016 för politiker och särskilt
inbjudna om hedersrelaterat
våld och förtryck till minne av
hedersmördade Fadime. Brotts
offerjouren Sverige deltog med
bokbord. Även detta arrange
mang genomfördes tillsammans
med flera olika ideella organisa
tioner och Riksorganisationen
Glöm Aldrig Pela och Fadime
som huvudarrangör.

Stöd till lokala
brottsofferjourer
Dessutom har stöd getts per
telefon och mejl till flera lokala
brottsofferjourer i frågor och
problematik kring våld i nära
relationer och hedersrelate
rat våld och förtryck. Lokala
brottsofferjourer har också tagit
kontakt för stöd från förbunds
kansliet kring ansökningar för
projektmedel inom kvinnofrids
området under 2016.

Barn som bevittnat våld
Inom projekt Kvinnofrid
inom Brottsofferjouren
inleddes 2014 ett samarbets
projekt med bland andra
produktionsbolaget Film
And Tell, Rädda Barnen,
Unizon, Psykologförbun
det, Ersta Diakoni, Erika
stiftelsen, Gålöstiftelsen
och Svenska Kyrkan (Sofia
Församling). Målet var att ta
fram två dokumentärfilmer
som skildrar hur barn på
verkas av att leva med våld i
nära relation. 2015 hade den
första dokumentärfilmen
”My life my lesson” biopre
miär och under 2016 visades
den andra filmen ”Say So
mething” för första gången
på svenska biografer.

Fokus på
barnens situation
Filmerna följer två olika
unga tjejer som har vuxit
upp i våld, i båda fallen har
deras pappor slagit deras
mammor. My life my lesson fokuserar på relationen mellan
barnet och förövaren och hur det är när ett barn tvingas vittna
mot sin egen förälder. ”Say Something” fokuserar på relatio
nen mellan barnet och offret och livet efter våldet.

Filmvisningar
Under året har lokala brottsofferjourer erbjudits hjälp med
att anordna lokala visningar genom en projektanställd film
samordnare på halvtid. Brottsofferjouren Sverige har köpt in
tjänsten från Film and Tell.
Under hösten kom även två kortversioner av filmerna på
20 minuter och ett nytt diskussionsmaterial för att möjliggöra
även kortare visningar.
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Brott mot äldre
Att bli utsatt för stöld eller bedrä
geri kan vara ett hårt slag, inte
minst för äldre personer. Därför
tog Polisens nationella
bedrägericenter, NBC, Brottsof
ferjouren, PRO och SPF Senio
rerna under 2015 tillsammans
fram utbildningspaket ”Försök
inte lura mig” som kan användas
i utbildningar för äldre. Monica
Klitten, samordnare på Brotts
offerjouren Södra Stockholm,
har varit förbundets representant
i arbetet.
Syftet med utbildnings
materialet är att göra äldre mer
medvetna om hur bedragarna
kan gå tillväga. Det innehåller en
instruktionsfilm och ett konkret
exempel på hur utbildningen
ska läggas upp steg för steg.
Därutöver finns en mötesmanual,
tre filmer, foldrar och bildspel
som är tänkta att användas i
själva utbildningen.

Utbildningar
över hela landet
Med utgångspunkt i utbildnings
paketet ”Försök inte lura mig”
har landets brottsofferjourer un
der 2016 genomfört ett 40-tal
utbildningar och nått ut till
ungefär 2 000 personer. Utbild
ningarna har sett olika ut – några
jourer har anordnat studiecirklar
medan andra har satsat på ett
utbildningstillfälle.

Brottsförebyggande
samarbete prisas
Utbildningspaketet ”Försök inte
lura mig” tilldelades under året
första pris i den svenska brotts
förebyggande deltävlingen i Eu
ropean Crime Prevention Award.
Priset delades ut av Brottsföre
byggande rådet, Brå, den 27 ok
tober och juryns motivering löd:
”’Försök inte lura mig’ har på
ett innovativt sätt arbetat för att

öka medvetenheten hos äldre
om hur de kan upptäcka och
skydda sig mot bedrägeribrotts
lighet. Genom det framtagna
utbildningsmaterialet, medföl
jande handledning och en bred
samverkan har man möjliggjort
spridande av kunskap och er
farenhetsutbyte avseende en
brottstyp som ökar kraftigt, och
där vissa typer av brott är särskilt
inriktade mot äldre.”

Hbtq och våld i nära relation
”Det ingen vill se. En bok om
hbtq och våld i nära relation”
kom ut i ny reviderad upplaga
i början av 2016. Revidering
en genomfördes med medel
från Socialstyrelsen.
Boken, som gavs ut första
gången 2010, är framtagen
för att förbättra stödet till
våldsutsatta personer som
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är homosexu
ella, bisexuella,
transpersoner
eller queer
(hbtq) och för
att öka kun
skapen om
hbtq.
I samarbete med RFSL:s
Brottsofferjour, Unizon
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och Amphi Produktion har
också ett arbete påbörjats
under 2016 med att ta fram
en animerad kortfilm kring
våld i hbtq-relationer. Filmen
ska kunna användas både
i utbildningssyfte och upp
lysnings- och lobbyarbete.
Arbetet beräknas vara slutfört
under 2017.

Internationellt samarbete
Internationellt samarbete är viktigt för erfarenhets
utbyte, inspiration och ny kunskap. Brottsoffer
jouren Sverige är medlem i paraplyorganisationen
Victim Support Europe (VSE). VSE grundades
1990 och representerar idag 44 medlemsorganisa
tioner som erbjuder stöd till brottsoffer och vittnen
i 26 olika länder.

Utveckla brottsofferstödet
Den 24–27 maj deltog Brottsofferjouren Sverige vid
Victim Support Europes årliga konferens. Denna
gång var Brottsofferjourens motsvarighet i Neder
länderna, Slachtofferhulp Nederland, värd för eve
nemanget. Årets upplaga hade temat ”Taking victim
support to the next level: connect and commit”.
225 deltagare från mestadels Europa men även
från bland andra Sydkorea och Kanada fanns på
plats i Utrecht för att delta. Föreläsningarna i
plenum handlade bland annat om implemente
ringen av EU:s brottsofferdirektiv. Det fanns även
32 olika föreläsningar av workshopkaraktär som
deltagarna kunde välja mellan där en stor bredd på
teman erbjöds. Mellan föreläsningarna fanns gott
om möjligheter att utbyta erfarenheter med andra
deltagare.
Konferensen avslutades på fredagen med årsmö
tet för Victim Support Europe.

Stödinsatser i en utmanande tid
Den 28–29 november arrangerade Victim Support
Europe en konferens i Bryssel. Brottsofferjouren
Sverige representerades av generalsekreterare Eva
Larsson och vice generalsekreterare Fredrik Mell
qvist. Under första dagen avhandlades frågor om
strategi och ett beslut antogs om Victim Support
Europes strategi 2016–2020.
Dag två var i EU:s lokaler och temat var ”Fast
ställande av brottsoffers rättigheter och stödinsat
ser i en utmanande tid. Viktiga frågor som behand
lades var utifrån EU:s brottsofferdirektiv samt
offer för terrorism. Bland annat var det talare från
parlamentet och kommissionen. Tre personer som

Den 28–29 november höll Victim Support Europes konferens i Bryssel.

blivit offer i terrorattacken i Bryssel delade med sig
av starka berättelser om vilka konsekvenser som
det inneburit.

Nordiskt samarbete
Den 21–22 september hölls ett nordiskt möte i
Stockholm. Syftet var erfarenhetsutbyte samt ökad
samverkan mellan de nordiska länderna. På mötet
deltog representanter från Danmark, Finland och
Norge och från Sverige deltog förbundsordförande
Sven-Erik Alhem, generalsekreterare Eva Larsson
och vice generalsekreterare Fredrik Mellqvist. Dess
utom deltog Katarzyna Janicka-Pawlowska, legal
officer, European Commision.
Polisens arbete med brottsoffer och förmedling
till stödorganisation är en stor fråga för samtliga
länder. Maria Agge från Polismyndigheten med
verkade och informerade om hur det är i Sverige.
En viktig och angelägen fråga som diskuterades var
implementering av EU:s brottsofferdirektiv. Chris
tian Olsson, Justitiedepartementet informerade om
regeringens arbete med dessa frågor. Andra viktiga
frågor var offer för terrorism och cross border vic
tims. Katarzyna informerade om brottsofferarbete
i kommissionen. Kanslipersonal medverkade också
och informerade om hur vi arbetar med statistik,
marknadsföring och stöd på eget språk.
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Utbildning och
kompetensutveckling
Brottsofferjouren arrangerar utbildningar och
konferenser för att inspirera och öka kompetensen
hos våra förtroendevalda, anställda och volontärer.
Utbildningar ett viktigt sätt att stärka verksamhe
tens utveckling.
Utbildning är ett viktigt tillfälle för Brottsoffer
jouren lokalt att:
• förmedla adekvat kunskap till volontären
• säkerställa kvaliteten i verksamheterna
• hjälpa volontären att sätta sig in i Brotts
offerjourens värdegrund
• pröva volontärens lämplighet för sitt upp
drag
För att stärka jourernas möjlighet till ovanstå
ende punkter har Brottsofferjouren Sverige under
verksamhetsåret 2016 genomfört en utökad sats
ning på området utbildning och kompetensutveck
ling för nyckelpersoner i de lokala jourerna. Detta
bland annat då tjänsten som verksamhetsutveck
lare utbildning åter har kunnat tillsättas, med start
i augusti.
Under 2016 har 730 personer deltagit vid Brotts
offerjouren Sveriges utbildningstillfällen. Följande
konferenser och utbildningar har anordnats:

Internationella Brottsofferdagen,
22 februari
Internationella Brottsofferdagen arrangeras varje år
den 22 februari. Dagen uppmärksammas av lokala
brottsofferjourer över hela landet. I Stockholm
arrangerar, sedan flera år tillbaka, Brottsoffermyn
digheten tillsammans med flera ideella organisatio
ner, bland annat Brottsofferjouren Sverige, Inter
nationella Brottsofferdagen genom en temadag på
Norra Latin i Stockholm. Brottsofferjouren Sverige
deltog även med informationsbord.

Samordnarkonferens, 19-20 maj
Konferens för lokalt anställda och ideella samord
nare av stödverksamhet samt vittnesstöd. Totalt
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deltog 79 personer. Ur innehållet: ”Att vara utsatt
för hatbrott” (föreläsare: Annelie Svensson, socio
nom och leg psykoterapeut), ”Att leda och rekry
tera ideella” (föreläsare: Johan Dahlén, Volontär
byrån), ”Arbetsrättens kärnvärden” (Föreläsare:
Monica Lysholm, förbundsdirektör, IDEA), ”Asyl
processen och aktörer på området” (föreläsare:
Madelaine Seidlitz, Amnesty International).

Introduktionsdag för nya samord
nare och ordförande, 8 september
21 personer deltog vid den årliga introduktions
dagen för nya samordnare och nya ordförande.
Syftet var att lyfta samspelet mellan den lokala
brottsofferjouren och Brottsofferjouren Sverige.
Frågor som togs upp var Brottsofferjourens verk
samhetsmål, värderingar och vilken hjälp och
service förbundskansliet kan ge.

Ordförandekonferens, 14-15 oktober
Konferens för Brottsofferjourens ordförande. Totalt
77 stycken deltagare från 46 lokala jourer. Ur inne
hållet: ”Ny polismyndighet, nya utmaningar” (före
läsare: Martin Stein, Susanne Gosenius, Polismyn
digheten), ” Arbetsrättens kärnvärden” (föreläsare:
Monica Lysholm, förbundsdirektör IDEA), ”Förut
sättningar för att människor ska hitta sin kraft och
förmåga att växa” (föreläsare: Stig-Arne Bäckman,
inspiratör och visionär).

Inspirationsdagar, 11-12 november
Vart annat år, då det inte arrangeras förbunds
stämma, arrangeras de så kallade ”Inspirations
dagarna” för alla som på något sätt, är aktiv
inom Brottsofferjouren. 2016 kunde sammanlagt
140 deltagare vara med om föreläsningar i plenum
samt välja mellan fyra olika seminariepass.
Ur innehållet: ”Aktuella frågor inom Brotts
offermyndigheten” (föreläsare: Annika Öster,
Generaldirektör Brottsoffermyndigheten) ,

”ADHD, Autism och Utvecklingsstörning” (förelä
sare: Per-Anders Hultén, överläkare, Ann-Catrin
Lindblom, leg psykolog), ”Motiverande samtal” (fö
reläsare: Monica Wingstrand, Kriminalvården), ”Hur
kan vuxna skapa justare klimat på nätet för barn och
unga” (föreläsare: Olle Cox, Friends), ”Samverkan
med kommunen i praktiken” (föreläsare: Ludvig
Sandberg, Forum och lokala exempel), ”Polisens
möjligheter att utreda mängdbrott” (föreläsare:
Anna-Lena Beutgen, utredare, Brottsförebyggande
rådet), ”Folk i rörelse: medborgerligt engagemang”
(föreläsare: Lars Svedberg, Ersta Sköndal Högskola),
”Goda exempel från Sveriges brottsofferjourer”, ”Att
möta människor i migration” (föreläsare: Carl Pether
Wirsén, leg psykoterapeut), ”Hat och hot på nätet.
Skyddet bör förbättras!” (föreläsare: Gudrun Ante
mar, utredare Integritet och straffskydd)

Föreningskunskap
Under år 2016 har Brottsofferjouren Sverige
genomfört en satsning på att erbjuda en lokal och
regional utbildning i föreningskunskap. Ansvarig
utbildare var föreningsexpert Mats Ryning. På
13 orter i landet har totalt 181 personer gått en
utbildning med fokus på till exempel styrelsens
ansvar, Brottsofferjouren som organisation, styr
dokument, förtroendemannarollen och så vidare.

Susanne
Gosenius,
jurist och
samordnare,
Polismyndigheten,
föreläste
på konferensen för
ordförande i
oktober.

Mats Ryning på utbildningsdagen i Alvesta den
21 april tillsammans med styrelse och samordnare från Brottsofferjouren i Södra Kalmar län.

Fler konferenser har också hållits inom
projektet Kvinnofrid inom Brottsofferjouren.
Läs mer på sidorna 16-19.

Utbildningsmaterial 2016
• ”Det ingen vill se. En bok om våld i samkönade parrelationer” (2010, reviderad 2016)
• ”Föreningshandbok för brottsofferjourer” (2006)
• ”Handbok för samordnare” (2012)
• ”Handbok för stödpersoner & vittnesstöd” (2007, reviderad upplaga 2015)
• ”Närhet som gör ont. Om våld mot närstående” (2003, reviderad upplaga 2010)
• ”Samtal & möten i frivilligt socialt arbete. En handbok för stödpersoner”, Gothia förlag
i samarbete med Brottsofferjourernas Riksförbund (2011)
• ”Skyddsnät. En metodbok för att informera om rättigheter och diskutera brottsutsatt
het med ungdomar” samt ”Pass 1 & 2” (2012)
• ”Trygghet som saknas. Om våld och övergrepp mot äldre” (2006)
• ”Unga brottsoffer & vittnen. Om utsatthet & stöd” (2008)
• ”Våldsamt osynligt. En bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning”
(2013, reviderad upplaga 2015)
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Brottsofferjouren
påverkar opinionen
Brottsofferjouren Sverige arbet
ar på många olika sätt för att
förbättra brottsutsattas situation.
Opinionsbildning är ett vik
tigt verktyg. Erfarenheter från
lokala brottsofferjourers dagliga
möten med brottsoffer, vittnen
och anhöriga är en betydelsefull
grund. Ett prioriterat område för
opinionsarbetet under 2016 har
varit att säkerställa att brotts
offer, anhöriga och vittnen får
det stöd de har rätt till.

EU:s brottsofferdirektiv
Staten måste ta ett större generellt
ansvar för att brottsoffer, vitt
nen och anhöriga får det stöd de
behöver. EU:s brottsofferdirektiv
(2012/29/EU) skulle vara imple
menterat i alla medlemsstater den
16 november 2015. Direktivet är
tydligt med medlemsstaternas
skyldighet vad gäller stödverk
samheter samt minimikraven för
innehållet i stödinsatserna. Brotts
offerjourernas verksamhet upp
fyller dessa krav mycket väl och
Sverige skulle inte uppfylla direkti
vets krav utan brottsofferjourernas
insatser. EU:s brottsofferdirektiv
har varit en viktig utgångspunkt i
Brottsofferjouren Sveriges opini
onsarbete under 2016.

Polisens förmedling
En prioriterad fråga under året
har varit polisens minskade för
medling till de lokala brottsoffer
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jourerna. Mängden anmälda brott
i Sverige var i princip oförändrad
mellan 2015 och 2016. Däremot
minskade direktförmedlingen av
ärenden från polisen till Brotts
offerjouren under 2016 med
20 procent i jämförelse med 2015.
Om man jämför med år 2014, vil
ket var det sista verksamhetsåret
före polisens omorganisation, har
direktförmedlingen från polis till
Brottsofferjouren minskat med
39 procent.
Att färre brottsoffer förmedlats
till Brottsofferjouren från polisen
berodde – enligt uppgifter från
polisen – på brister i såväl syste
met som i rutiner hos polisen till
följd av omorganisationen. Det
har lett till att antalet personer
som jourerna stöttar minskar och
att det finns brottsoffer som inte
får information från polisen om
möjligheten till stöd.
Brottsofferjouren Sverige har
agerat nationellt på flera olika
sätt. Förbundet har kontinuer
ligt haft en dialog med högsta
ledningen inom Polismyndig
heten för att förmedlingen ska
bli bättre till Brottsofferjouren
så att fler brottsoffer får stöd.
Förbundsordförande och gene
ralsekreterare har haft möten
med Rikspolischef Dan Eliasson
samt med Martin Stein, chef för
brottsoffer-och personsäker
hetsenheten och Maria Agge,
verksamhetsspecialist. Vid flera

BROTTSOFFERJOUREN SVERIGES ÅRSBERÄTTELSE 2016

möten har även Staffan Sehlin
och Sven Stenson från Brottsof
ferjouren Sveriges polisgrupp
deltagit.
Rikspolischef Dan Eliasson
har instämt i att det är viktigt
brottsoffer får möjlighet till stöd
och bland annat lyft frågan i en
krönika i tidningen Svensk Polis.
Martin Stein och Maria Agge
har under året arbetat med en
rad åtgärder som ska leda till
förbättrad förmedling. Vi har
varit överens om att utbildning
inom polisen är viktigt för att
implementera förändringsåtgär
der. Bland annat utarbetas nu en
handbok och Brottsofferjouren
Sverige kommer att ingå i en
referensgrupp. Vi har också haft
möten med Polismyndigheten
kring polisens nya datasystem,
DURTvå, för att se om det nya
systemet kan underlätta polisens
förmedling. Implementeringen
av det nya systemet har blivit
framflyttat och kommer att ske
först under 2017.

Förslag till förändring
En dialog har också förts med
inrikesminister Anders Ygeman
angående ändring i förundersökningskungörelsen, FuK. Brotts
offerjouren Sverige vill ha en
ändring så att den bättre svarar
upp mot de krav EU:s brottsof
ferdirektiv ställer, att polisen får
en skyldighet att hänvisa brotts

Panelen under Brottsofferjouren Sveriges Almedalsseminarium ”Hur kan kvinnor och barn på flykt
skyddas mot våld och sexuella övergrepp?” Från vänster: Eva Jonsson, Röda korset, Gulan Avci,
Liberala kvinnor, Åsa Witkowski, NCK, Mats Pertoft (MP), Madelaine Seidlitz, Amnesty och Mikael
Ribbenvik, Migrationsverket.

utsatta till stödverksamheter
för brottsoffer. Vi anser också
att FuK ska kompletteras så att
även vittnen erbjuds information
och hänvisas till stöd redan vid
anmälningstillfället.

Almedalen
Genom medel från Socialsty
relsen kunde Brottsofferjouren
Sverige genomföra två semina
rier under Almedalsveckan på
Gotland. ”Hur kan kvinnor och
barn på flykt skyddas mot våld
och sexuella övergrepp?” var
rubriken på ett av Brottsoffer
jouren Sveriges Almedalssemina
rium. Kvinnor och barn på flykt
är extra utsatta. Under flykten
genom Europa är risken för våld

och sexuella övergrepp stor.
Även i Sverige lever många kvin
nor och barn i en utsatt situa
tion på asylboenden. Madelaine
Seidlitz, flykting-och migrations
expert, Amnesty, inledde genom
att berätta om hur kvinnor och
barn som flyr genom Europa lö
per stor risk att utsättas för hot,
våld och sexuella övergrepp. Eva
Jonsson, sakkunnig i migration
på Röda korset, talade om situa
tionen i Sverige och poängterade
att behovet av vård och trau
mabehandling är stort. Efter de
inledande föreläsningarna hölls
ett panelsamtal.
Tillsammans med produk
tionsbolaget Film and Tell
arrangerade Brottsofferjouren

Sverige också filmvisning och
diskussion kring dokumentär
filmerna ”My life my lesson” och
”Say Something” med efterföl
jande panelsamtal (läs mer om
filmerna på sidan 19).
Under veckan medverkade
även generalsekreterare Eva
Larsson i seminariet ”Brottsoffer
– vem bryr sig?” och vice för
bundsordförande Monica Ek
ström i seminariet ”Hur hjälper
vi barnen som upplever våld?”.

Möten med politiker
Brottsofferjouren Sverige har
också under året haft flera möten
med politiker och andra besluts
fattare. Bland annat var repre
sentanter från förbundet på plats
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när inrikesminister Anders Yge
man och jämställdhetsminister
Åsa Regnér bjöd in till ett möte
på Rosenbad för att följa upp den
nationella strategin för att mot
verka mäns våld mot kvinnor.
Brottsofferjouren Sverige deltog
även i ett frukostmöte i augusti
om människohandel, där utrikes
ministerminister Margot Wall
ström och jämställdhetsminister
Åsa Regnér stod för inbjudan.
I september visade Brottsoffer
jouren Sverige, Film and tell och
övriga samarbetspartners filmen
My life my lesson i Riksdagen.
Brottsofferjouren Sverige är
också medlemmar i ett nätverk
lett av Svenska FN-förbundet
som har arbetat mot barn
äktenskap och tvångsäktenskap
Bland annat har nätverket skrivit
en gemensam debattartikel på
SVD Opinion som underteck
nades av förbundsordförande
Sven-Erik Alhem tillsammans
med flera företrädare för andra
organisationer.

Rikspolischef Dan Eliasson, Maria Agge, verksamhetsspecialist
och förbundsordförande Sven-Erik Alhem under ett möte om polisens minskade förmedling till Brottsofferjouren.

Brottsofferjouren Sveriges remissvar 2016
Brottsofferjouren Sverige är en flitigt anlitad remissinstans. Under året har förbundet
lämnat följande remissvar:
• Ds 2015:49 Översyn av straffbestämmel
sen om kontakt med barn i sexuellt syfte.
• SOU 2015:103 Ett utvidgat straffrättsligt
skydd för transpersoner m.m.
• SOU 2016:7 Integritet och straffskydd
• SOU 2016:19 Barnkonventionen blir
svensk lag
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• SOU 2016:18 En ny strafftidslag.
• SOU 2016:39 Polis i framtiden – polisut
bildningen som högskoleutbildning
• SOU 2016:42 Ett starkt straffrättsligt
skydd mot köp av sexuell tjänst och utnytt
jande av barn genom köp av sexuell
handling, m.m.

Tidningen Brottsoffer
Tidningen Brottsoffer ges ut av Brottsofferjouren
Sverige sedan 1994 och går ut till alla som är med
lemmar i en lokal brottsofferjour. Det går också att
teckna en prenumeration på tidningen direkt via
Brottsofferjouren Sverige.

Aktuella teman
Tidningen har en upplaga 13 000 exemplar och
kommer ut med fyra nummer per år. Under 2016
har tidningen delats ut på olika evenemang och
spridits lokalt av brottsofferjourer till bland annat
tingsrätter, polisstationer och vårdcentraler. Alla
jourer kan kostnadsfritt beställa önskat antal tid
ningar direkt till sin jour i samband med tryckning.
I Tidningen Brottsoffer är brottsofferfrågor i
fokus och varje nummer har ett aktuellt tema.
Under året har tidningen fokuserat på följande
teman:
• Nr 1: Utveckla er jour
• Nr 2: Barn som upplevt våld
• Nr 3: Näthat
• Nr 4: Våld i nära relation

Samarbete med Förbundsmedia
Brottsofferjouren Sverige har ett avtal med För
bundsmedia AB i Malmö för utgivning av tidning
en. Förbundsmedia AB ansvarar för tryck, distri
bution och annonsförsäljning. Brottsofferjouren
Sverige ansvarar för det redaktionella materialet.
Tidningens redaktör Amanda Säfström plane
rar varje nummer i samråd med ett redaktionsråd
bestående av ansvarig utgivare och förbundsordför
ande Sven-Erik Alhem och generalsekreterare Eva
Larsson. Redaktören ansvarar sedan för det redak
tionella arbetet. Under året har Susanne Eriksson
varit vikarierande redaktör för nr 1 och Karin Nils
son ansvarat för tidningens formgivning tills samma
nymmer då ordinarie redaktör varit föräldraledig.
Tidningens expertpanel har svarat på läsarnas
frågor. Panelen består av Eva Andersson, advokat,

Anneli Svensson, socionom och legitimerad psyko
terapeut och Peter Jonsson, chef för Brottsskade
enheten på Brottsoffermyndigheten. Vi tackar dem
för deras medverkan!
De lokala brottsofferjourerna har bidragit med
texter och foton som publicerats i tidningens avdel
ning ”Jourerna berättar”.

Webbplats med tidningsarkiv
Tidningen Brottsoffers har en egen webbplats
– www.tidningenbrottsoffer.se. Här finns varje
tidningsnummer sedan 2007 att läsa och ladda ned
i pdf-format. Äldre nummer finns enbart i pappers
format.
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Sprider kunskap om
brottsoffers situation
Webbplats
Brottsofferjouren Sveriges webb
plats www.brottsofferjouren.se
är en viktig kommunikations
kanal. Här finns information
till brottsutsatta, vittnen och
anhöriga, press, bidragsgivare,
de som vill beställa Brottsoffer
jouren Sveriges material och alla
andra som är intresserade av vår
verksamhet.
Brottsofferjouren Sverige har
också en särskild webbplats
med information riktad till unga
brottsutsatta: www.ungaboj.se.
Förbundskansliet ger också
stöd till lokala jourer i deras
arbete med lokala hemsidor.
Idag har ett 50-tal jourer en egen
lokal hemsida via förbundets
avtal med webbyrån Mild Media.
Under året har arbetet fortsatt
för att alla jourer ska få uppdate
rade webbplatser enligt samma
modell som www.brottsoffer
jouren.se.

Sociala medier
Brottsofferjouren Sveriges Face
book-sida www.facebook.com/
BrottsofferjourenSverige nådde
över 1 000 följare under året.
Brottsofferjouren Sveriges Twitterkonto twitter.com/brottsutsatt
hade närmare 600 följare.
Facebook och Twitter uppdateras
kontinuerligt och här kan våra
följare hitta nyheter om Brotts
offerjouren och inom brottsoffer
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Informationsmaterial från
Brottsofferjouren Sverige.

området i stort. Brottsofferjouren
Sverige har också en egen kanal
på Youtube där korta informa
tionsfilmer om stödmöjligheter
hos Brottsofferjouren har publi
cerats.

Intern kommunikation
Nyhetsbreven är den främsta
interna informationskanalen
från Brottsofferjouren Sverige till
lokala jourer och regioner. Under
året har fem nyhetsbrev skickats
ut med aktuell information om
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vad som är på gång inom Brotts
offerjouren. Alla nyhetsbrev
skickades ut med e-post till alla
jourer samt till regionrådsord
föranden, valberedning, revisorer
och förbundsstyrelse.
Brottsofferjouren Sverige tar
också regelbundet fram intern
information som alla aktiva
inom de lokala brottsoffer
jourerna enkelt får tillgång till
via medlemssidorna som finns
på www.brottsofferjouren.se
och är inloggningsskyddade.

Brottsofferjouren
i media
Under året har sex press
meddelanden skickats ut via
Brottsofferjouren Sveriges
pressrum på MyNewsdesk:
www.mynewsdesk.com/se/
brottsofferjouren. Bland annat
har frågan om polisens mins
kade förmedling till lokala
brottsofferjourer lyfts, hur In
ternationella Brottsofferdagen
uppmärksammades över hela
landet och hur Brottsoffer
jouren Sverige stärker arbetet
mot våld i nära relation.
Under året har represen
tanter från Brottsofferjouren
Sverige synts i media vid ett
flertal tillfällen. Bland annat
har förbundsordförande SvenErik Alhem och generalsekre
terare Eva Larsson medverkat
i tv, radio och tidningar. Även
lokala brottsofferjourer har
under året uppmärksammats
i lokal media i samband med
att olika brottsofferfrågor har
lyfts.

Frågor besvaras
Brottsofferjourens kommuni
katörer svarar regelbundet på
frågor från journalister som
letar efter information eller vill
ha förslag på intervjupersoner.
Intresset för Brottsofferjour
ens arbete har också varit stort
från skolelever och studenter
som under året ofta hört av sig
till Brottsofferjouren Sverige
inför skolarbeten och uppsat
ser. Vi arbetar för att så snabbt
som möjligt ge svar på frågor
och ge vägledning till var mer
information finns att få.

Marknadsföring
och sponsring
Det är angeläget att Brottsoffer
jouren får möjlighet att nå ut med
sitt budskap och att fler får kun
skap om de stödmöjligheter som
Brottsofferjouren erbjuder. Vi vet
att mörkertalet är stort och att
många inte polisanmäler brottet
de utsatts för. Brottsofferjourens
målsättning är att även de som
inte polisanmäler ska veta att vi
finns och att de kan ta kontakt för
att få stöd.

90-konto
Sedan 2013 är Brottsofferjouren
Sverige 90-kontoinnehavare.
Förbundet tar emot insamlingar
och gåvor på plusgiro 90 03 44-3,
bankgiro 900-3443 eller Swish
123 900 34 43.
90-kontot är en nödvändig
förutsättning i vårt fortsatta
arbete med marknadsföring och
sponsring. Det är en viktig faktor
för att påvisa att vi är en organi
sation med seriositet.
Alla insamlade medel används
enligt förbundets ändamål vilket är
att stödja och utbilda föreningarna
inom förbundet i olika avseenden.
Föreningarna arbetar med:
• att ge stöd, information och
praktisk vägledning till brottsof
fer, vittnen och anhöriga
• att genom opinionsbildning
verka för att brottsoffers, vittnens
och anhörigas behov tillgodoses
• att verka för att rättssäker
heten för brottsoffer, vittnen och
anhöriga är betryggande inför

och vid domstolsförhandlingar
• att verka för att samhället
ökar sina insatser för att före
bygga brott
• att stimulera samarbetet mel
lan föreningarna som arbetar
med målsättningar enligt ovan
stående punkter.

Långsiktigt arbete
Att stärka förbundets finansiering
för olika verksamhetsområden
är viktigt för att kunna utveckla
hela organisationen. Ett komple
ment till verksamhetsbidrag är
att också få finansiering genom
sponsring via företagskontak
ter samt genom CSR, Corporate
social responsibility (hållbart
företagande).

Annonsering
Brottsofferjouren Sverige har vid
några tillfällen under året annon
serat i olika tidningar. Bland an
nat i Dagens ETC, SVD-bilagorna
Kvinnors hälsa, kampanjen Barn
& Unga och Skolfamiljen.

Stöd till lokala jourer
Tidigare har Brottsofferjouren
Sveriges informatör i mån av
tid gett stöd till lokala jourer i
deras marknadsföringsarbete,
genom exempelvis framtagande
av annonser. Med fler kommuni
katörer på plats är målsättningen
att arbetet ska intensifieras och
stödet till jourerna utvecklas
under 2017.
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Organisationsutveckling
Brottsofferjouren Sveriges för
bundsstyrelse beslutade i oktober
2011 att tillsätta en arbetsgrupp
för att arbeta fram ett förslag
om förstärkt och likvärdigt
brottsofferstöd inom Brottsof
ferjouren. Monica Ekström, vice
förbundsordförande, Eva Larsson,
generalsekreterare och Fredrik
Mellqvist, vice generalsekreterare
och verksamhetsutvecklare fick i
uppdrag att utgöra arbetsgruppen.
Syftet var att möjliggöra att
landets brottsoffer, vittnen och
anhöriga får bästa möjliga med
mänskliga och likvärdiga stöd och
hjälp oberoende av var de befin
ner sig i landet. Det är också vik
tigt att vi har en organisation som
inte är lika sårbar som dagens där
verksamheter riskerar att ”rasa
samman” när eldsjälar lämnar
sina uppdrag. För att dessa mål
ska kunna uppfyllas behöver
brottsofferjourerna en i vissa de
lar ny organisationsmodell.

Beslut på riksstämman
Ett förslag på ny organisations
modell sändes ut på remiss till
landets brottsofferjourer under
våren 2013. Ett reviderat förslag
togs upp som proposition vid
Riksstämman i Sollentuna 2013.
Stämman fattade beslut om att
anta propositionen. Huvud
dragen i propositionen var att:
• alla brottsofferjourer ska ha
tillgång till en anställd samord
nare. Om jouren är för liten för
att kunna få fram ekonomiska
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medel till en anställning kan man
gå samman med andra jourer för
att skapa bättre förutsättningar.
Ett alternativ till detta är att
jourer ingår ett samarbete där
en anställd person verkar som
samordnare för flera jourer.
• alla brottsofferjourer ska se
över rekryteringsbehoven på lång
och kort sikt.
• alla brottsofferjourer ska
se över behovet av ytterligare
stödjargrupper med målet att
skapa en verksamhet med lokal
tillgänglighet.

Handlingsplaner
I stämmobesluten 2013 ingick
att samtliga brottsofferjourer ska
skapa en handlingsplan för att
visa hur de lever upp till kraven
eller hur man avser att kunna
uppnå dem före förbundsstäm
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man 2017, vilket är den tidpunkt
då organisationsutvecklingen ska
vara genomförd. Under hösten
2014 skickades ett underlag till
brottsofferjourerna för hur hand
lingsplanen ska se ut. Denna
skulle sändas till förbundskans
liet senast den 31 januari 2015. I
utskicket ingick även en check
lista där brottsofferjourerna
skulle ange i vilken utsträckning
man lever upp till de minimikrav
som ställs sedan 2011. Under
2015 fortsatte brottsofferjour
erna arbeta utifrån de handlings
planer som tagits fram.

Utvecklingsarbete
Sedan stämman 2013 har många
brottsofferjourer utvecklat sitt
regionala samarbete för att möta
de nya krav som ställs. En stor del
av våra verksamheter lever upp

till kraven redan idag medan an
dra arbetar för att hitta lösningar
antingen utifrån sina egna förut
sättningar eller i samverkan med
närliggande brottsofferjourer.
Mellan 2013 och 2017 har cirka
30 jourer omfattats av samgående
för att förbättra förutsättningarna
för verksamheten. Endast ett fåtal
brottsofferjourer saknar idag en
tydlig plan hur man ska nå målen
inför förbundsstämman 2017.
För att stödja utvecklingen har
förbundskansliets verksamhetsut
vecklare besökt lokala jourer och
regioner vid ett 100-tal tillfällen
sedan stämman 2013. Dessa be
sök har utgått från det behov som
den lokala verksamheten uttryckt
och har behandlat förankring
i verksamheten, samverkans
former, kommunbidrag, samver
kansavtal och allmänna diskus
sioner. Under 2015 och inför 2016
har besöken handlat mer och mer
om hur man praktiskt kan lösa
frågor om samgående, anställd
personal och hur man kan arbeta
för att få ökade kommunbidrag.
Här har förbundskansliet kunnat
vara behjälpliga inte minst som
spridare av goda exempel.

IOP-avtal
Under 2015 var det flera brottsof
ferjourer som ingick så kallade
IOP (idéburet offentligt partner
skap) med sina kommuner. Detta
har resulterat i tydligare förhål
lande mellan brottsofferjour och
kommun samt en förstärkt och
mer långsiktigt hållbar finan
siering av verksamheten. Detta
arbete har fortsatt under 2016 och
ytterligare närmare 20 fleråriga
avtal har tecknats under detta år.

Referens- och
samverkansgrupper
Nedan följer ett urval av de nationella referens- och samverkans
grupper som Brottsofferjouren Sverige har medverkat i under året:
• Brottsoffermyndigheten: samverkansgrupp för ideella
organisationer och myndigheter
• Brottsoffermyndigheten: samverkansgrupp för
Internationella Brottsofferdagen
• Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK),
länsstyrelserna och Socialstyrelsen: referensgrupp för
kunskapsstöd gällande våld i nära relation
• Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK):
Kvinnofridslinjen
• Nätverket för arrangerandet av Fadimedagarna till
minne av hedersmördade Fadime
• Polismyndigheten: referensgrupp kring hatbrott
• Socialstyrelsen: referensgrupp för Öppna Jämförelser om
kommunernas arbete mot våld i nära relationer
• Socialstyrelsen: Stora rådet, referensgrupp för alla de ideella
organisationer som får verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen
• Socialstyrelsen: referensgrupp kring lokala utvecklingsmedel
inom kvinnofrid för ideella organisationer från Socialstyrelsen

Kvalitetsarbete
Förbundsstyrelsen har tagit
beslut om att inleda ett projekt
med systematiskt kvalitetsarbete
med målet att förstärka Brotts
offerjourens arbete ytterligare.
Det gäller både för verksamheten
inom våld i nära relation samt
för den övriga stödverksamheten
för alla brottsoffer, vittnen och
anhöriga.
I kvalitetsarbetet kan vi tydli
gare definiera vad vi menar med
ett kvalitativt gott stöd. I sys
tematiskt kvalitetsarbete ingår
en ständig utvärdering av verk

samheten med hjälp av statistik,
brukarenkäter och uppföljning av
den löpande ärendehanteringen.
Utvärdering är viktigt för att
kunna åtgärda brister, förbättra
arbetssätt och rutiner inom stöd
arbetet.
Ett antal lokala brottsof
ferjourer deltar i arbetet med
representation från både styrelse
och samordnare. Syftet är att få
fram ett kvalitetssäkringssystem
som är lämplig för alla brotts
offerjourer oavsett storlek och
ärendemängd. Projektet kommer
att pågå under kommande år.
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Brottsofferjouren
Sveriges organisation
Beskyddare
Hennes Majestät Drottningen
är Brottsofferjouren Sveriges
beskyddare.

Medlemskap
Brottsofferjouren Sverige är
medlem i den europeiska organi
sationen Victim Support Europe,
Forum – idéburna organisatio
ner med social inriktning och
Idea – arbetsgivarförbundet för
ideella organisationer.
Brottsofferjouren Sverige har
också undertecknat överens
kommelsen mellan regeringen,
idéburna organisationer inom
det sociala området och Sveriges
kommuner och landsting (SKL).
Överenskommelsen har funnits
sedan 2008 och det viktigaste
målet med dokumentet är att
stärka de idéburna organisatio
nernas självständiga och obe
roende roll som röstbärare och
opinionsbildare. Arbetet bygger
på sex principer om självständig
het, dialog, kvalitet, långsiktig
het, öppenhet och mångfald.

Förbundsstyrelse
Sven-Erik Alhem är förbunds
ordförande och Monica Ekström
är vice förbundsordförande för
Brottsofferjouren Sverige. Or
dinarie ledamöter är Ingegerd
Bills, Lars Edlund, Stig Karels,
Mattias Ring och Yvonne Zing
mark. Ersättare är Jennifer
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Qvarnström, Helena Wahlund
och Jean-Pierre Zune. Under året
valde Jennifer Qvarnström att
frånträda sitt styrelseuppdrag på
grund av personliga skäl.
Adjungerade under året har
varit Sanne Eriksson, riksdags
ledamot och ledamot i justitie
utskottet (S) och Pia Hallström,
riksdagsledamot och ledamot i
justitieutskottet (M). I oktober
nåddes Brottsofferjouren Sverige
av det sorgliga beskedet att Pia
Hallström avlidit efter en tids
sjukdom. Våra tankar går till
hennes anhöriga.
Styrelsen har haft åtta sam
manträden under året. Viktiga
frågor som behandlats är:
• Ekonomi
• Uppföljning av organisa
tionsutvecklingen med förstärkt
brottsofferstöd
• Verksamhetsplan
• Kansliöversyn
• Personalrekrytering
• Brottsofferpolitiskt program
• Sponsring
• Arbetsgrupp – arbetsgivar
frågor
• Arbetsgrupp – stadgar av
regionförbund/länsförbund
• Arbetsgrupp – minimikrav
och kvalitetssäkring
• Arbetsgrupp – mandatfördel
ning
• Arbetsgrupp – polis, förmed
ling till Brottsofferjouren
• Policydokument
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Arbetsutskott
Arbetsutskottet har bestått av
Sven-Erik Alhem, Monica Ek
ström och Stig Karels.
Arbetsutskottet har haft
10 sammanträden under året.
Viktiga frågor som behandlats är:
• Förberedelse inför styrelse
möten
• Översyn av kansliorganisa
tionen
• Övriga personalfrågor

Revisorer
Ordinarie auktoriserad revisor
är Tommy Nilsson och ersättare
Katarina Nyberg från Hummel
kläppen i Stockholm AB. Lars
Brauer och Marie Engström Ro
sengren är ordinarie förtroende
valda revisorer och ersättare är
Bengt Laveberg.

Valberedning
Valberedningen består av Tove
Treschow, sammankallande, Ka
rin Andersson, Christer Erlands
son, Bertil Olin och Britt Älvsäter
Thomasson.

Förbundets kansli
Under året har förbundskansliet
påbörjat att arbeta utifrån en ny
kansliorganisation. Dessutom
har kansliet haft möjlighet att
utökas med ett antal nya tjänster
samt återbesättning av vakanta
tjänst. Tillsättningarna har skett
under andra halvan av året.

Brottsofferjouren Sveriges förbundsstyrelse. Från vänster: Ingegerd Bills, Helena Wahlund, Mattias
Ring, Lars Edlund, Monica Ekström, Sven-Erik Alhem, Jennifer Qvarnström, Jean-Pierre Zune, Yvonne Zingmark och Stig Karels.

Under året har Eva Larsson
arbetat som generalsekreterare
på 100 procent. Övriga tjäns
ter på kansliet har varit: vice
generalsekreterare, ekonomi
ansvarig, verksamhetsutveck
lare inom områdena våld i nära
relation, utbildning, kvalitet och
utvärdering samt barn och unga,
kommunikationssamordnare/
redaktör, kommunikatörer,
kanslister inom administration
samt samordnare och rådgivare
på Brottsofferjourens Telefon
central. Vid årets slut arbetade
16 personer som motsvarade
totalt 13,55 tjänster.
Genom Film and Tell har
Brottsofferjouren Sverige köpt
en 50 procents tjänst för stöd till
lokala jourer vid filmvisningar.
Brottsofferjouren Sverige har
även en volontär som arbetar

en dag i veckan på kansliet. En
extern konsult har även arbetat
ideellt med föreningsfrågor.

Stärkt brottsofferarbete
Brottsofferjouren Sverige har
fått avsevärt förbättrade eko
nomiska förutsättningar under
2016. Ett ihärdigt opinionsarbete
ledde till en betydande ökning
av verksamhetsbidrag både
från Brottsofferfonden och från
Socialstyrelsen.
Det ökade verksamhetsbidra
get gav möjlighet till att anställa
fler personer till förbundskans
liet. Förbundet har kunnat öka
stöd, service och dialog till de
lokala brottsofferjourerna bland
annat inom utbildning, kom
munikation, marknadsföring,
Brottsofferjourens Telefon
central med stöd på eget språk

samt inom kvalitetssäkring.
Förbundet har också kunnat ge
nomföra fler utbildningar samt
kunnat sänka deltagaravgiften
vilket lett till att fler har kunnat
delta i förbundets utbildningar
och konferenser. Genom ökad
kompetens kan stödinsatser till
brottsoffer, vittnen och anhöri
ga förbättras. En viktig insats är
också att öka mångfalden både
hos stödsökande och stödjare.
Ett viktigt arbete som påbörjats
är inriktat på kvalitetssäkring
både för förbundet och lokala
jourer.
En rekryteringsprocess tar tid
och det var främst under andra
halvåret som tjänsterna kunde
besättas. Det innebär att konse
kvenserna av ökat verksamhets
bidrag kommer att visa mer
effekt under 2017.
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Brottsofferjourer i Sverige
Blekinge län
Blekinge

Växjö
Älmhult

Dalarnas län

Norrbottens län

Avesta-Hedemora
Leksand-Rättvik
Mellersta Dalarna
Mora-Orsa-Älvdalen

Boden
Luleå
Piteå-Älvdal

Gotlands län

Helsingborg
Hässleholm-Osby-Perstorp
Landskrona-Svalöv
Mellersta Skåne
Nordöstra Skåne
Sydöstra Skåne
Söderslätt
Ängelholm
Österlen

Stockholm-Gotland

Gävleborgs län
Bollnäs-Ovanåker
Gästrike Västra
Gävle
Hudiksvall-Nordanstig
Ljusdal
Söderhamn

Hallands län
Falkenberg
Kungsbacka
Södra Halland
Varberg

Jämtlands län
Jämtland

Jönköpings län
Höglandskommunerna
Jönköping
Småland West

Kalmar län
Oskarshamn-Mönsterås-Högsby
Södra Kalmar län
Vimmerby-HultsfredVästervik

Kronobergs län

Skåne län

Stockholms län
Haninge-Nynäshamn
Huddinge-Botkyrka
Nacka-Tyresö-Värmdö
Norrtälje
Spånga-Kista
Stockholm-Gotland
Södertälje
Södra Roslagen
Södra Stockholm
Västerort

Södermanlands län
Eskilstuna
Katrineholm-Flen-Vingåker
Strängnäs
Östra Sörmland

Uppsala län
Enköping
Uppsala Län
Sala-Heby

Sunnerbo
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Värmlands län
Värmland
Västra Värmland
Östra Värmland

Västerbottens län
Dorotea
Lycksele
Skellefteå
Umeå
Vilhelmina

Västernorrlands län
Västernorrland

Västmanlands län
Hallstahammar-Surahammar
Sala-Heby
Västerås
Västra Mälardalen

Västra Götalands län
Ale
Alingsås-Lerum-VårgårdaHerrljunga
Bohus-Norra Älvsborg
Borås-Sjuhärad
Göteborg
Kungälv-Stenungsund-OrustTjörn
Strömstad-Tanum
Trollhättan-Lilla Edet
Västra Skaraborg
Östra Skaraborg

Örebro län
Bergslagen
Sydnärke
Örebro-Lekeberg

Östergötlands län
Linköping
Motala-Vadstena
Sydvästra Östergötland
Östra Östergötland
Fotnot: Jourerna StockholmGotland och Sala-Heby finns
representerade i två län.

Bildade regioner
Skåne och Blekinge län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Gotlands och Stockholms län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västerbottens län
Västernorrlands och Jämtlands län
Norrbottens län

Förändringar
under 2016
Brottsofferjourerna i Västernorr
land har gått samman och bildat
Brottsofferjouren Västernorr
land.
Brottsofferjourerna i Uddevalla
och Vänersborg-Dalsland har gått
samman till Brottsofferjouren
Bohus-Norra Älvsborg.
Brottsofferjouren MölndalHärryda har lagt ned och Göte
borgs brottsofferjour har tagit
över upptagningsområdet.

Varje färgat fält på kartan
motsvarar en brottsofferjours upptagningsområde.
De vita fälten saknar
brottsofferjour.
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Förvaltningsberättelse
Brottsofferjourens ändamål

Föreningarna arbetar med:
• att ge stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, vittnen och anhöriga
• att genom opinionsbildning verka för att brottsoffers, vittnens och anhörigas behov tillgodoses
• att verka för att rättssäkerheten för brottsoffer, vittnen och anhöriga är betryggande inför och
vid domstolsförhandlingar
• att verka för att samhället ökar sina insatser för att förebygga brott
Brottsofferjouren Sverige arbetar med:
• att ge stöd och service till lokala brottsofferjourer samt stimulera samarbetet mellan föreningarna som arbetar med målsättningar enligt ovanstående punkter

Allmänt om verksamheten

Brottsofferjouren Sverige är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer och vittnen samt
arbetar för bättre villkor för personer som drabbats av brott. Arbetet baseras på internationella
konventioner avseende mänskliga rättigheter. Brottsofferjouren Sverige verkar för att människor som utsätts för brott ska få kunnigare bemötande och att brottsoffren får sina rättigheter
tillgodosedda. Brottsofferjouren Sverige är verksam med brottsofferstöd, vittnesstöd, utbildning, kommunikation, brottsförebyggande arbete och opinionsbildning. Vid årets slut var 83
lokala brottsofferjourer medlemmar i Brottsofferjouren Sverige. Riksförbundet arbetar med att
tillhandahålla de lokala jourerna stöd och service i deras arbete att stödja brottsoffer. En riksstämma hålls vartannat år och på riksstämman 25-26 maj 2013 beslutades följande för att
förstärka brottsofferstödet i syfte att möjliggöra att brottsoffer, vittnen och anhöriga får bästa
möjliga kompetenta medmänskliga och likvärdiga stöd och hjälp oberoende av var de befinner
sig i landet.
Huvuddragen i propositionen var att:
• alla brottsofferjourer ska ha tillgång till en anställd samordnare. Om jouren är för liten för att
kunna få fram ekonomiska medel till en anställning kan man gå samman med andra jourer för
att skapa bättre förutsättningar. Ett alternativ till detta är att jourer ingår ett samarbete där en
anställd person verkar som samordnare för flera jourer.
• alla brottsofferjourer ska se över rekryteringsbehoven på lång och kort sikt.
• alla brottsofferjourer ska se över behovet av ytterligare stödjargrupper med målet att skapa
en verksamhet med lokal tillgänglighet.
Mellan 2013 och 2017 har cirka 30 brottsofferjourer omfattats av ett samgående.

Brottsofferstöd & vittnesstöd

Tillgängligheten är grundläggande för Brottsofferjouren Sveriges förtroende från brottsoffer,
vittnen, anhöriga, allmänhet och olika myndigheter. För att öka tillgängligheten så att brottsoffer
möts av en personlig röst är Brottsofferjourernas Telefoncentral en viktig resurs. Telefoncentralen tar emot inkommande samtal, lyssnar och ger information. Den mottagna kontakten förmedlas vidare till aktuell lokal brottsofferjour. Riksförbundet bedriver Stöd på eget språk, vilket är
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knutet till Telefoncentralen. Många jourer har behov av hjälp för att kunna ge stöd och information till brottsoffer med annan etnisk bakgrund än svensk. Genom ”Stöd på eget språk”
kan Telefoncentralen ge information och vägledning på många olika språk. Under året har
samarbetet med lokala jourer intensifierats och Telefoncentralen har haft ett väl upparbetat
samarbete med cirka tio lokala brottsofferjourer. Särskilda informationsblad har översatts
på respektive språk, vilka har marknadsförts till lokala brottsofferjourer, polismyndigheter,
socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Brottsofferjourens Telefoncentral har också möjlighet
att kunna svara på frågor från brottsoffer, vittnen och anhöriga via mail, Brottsoffersvar på
nätet.
Vittnesstöd finns på alla tingsrätter och hovrätter. Brottsofferjouren svarar för denna viktiga
verksamhet vid sammanlagt 45 av totalt 48 tingsrätter.
Under året har ett projekt inletts med systematisk kvalitetssäkring. Syftet är att få fram ett
kvalitetssäkringssystem som kan användas både nationellt och lokalt för utvärdering av
verksamheten. Målet är att kunna åtgärda brister och förbättra stödarbetet.
Den viktiga stödjande verksamheten har dessvärre drabbats av att väsentligt färre ärenden
har förmedlats från polisen till de flesta av de lokala brottsofferjourerna i landet. En del av
förklaringen finns säkert ursprungligen delvis att söka i omorganisationen av landets polismyndigheter till en enda Polismyndighet men andra orsaker återfinns i bekymmer med ett
nytt anmälningsupptagningssystem inom polisen och handläggningsrutiner som inte svarat
upp mot intentionerna i EU:s brottsofferdirektiv.

Utbildning och kompetensutveckling

Riksförbundets utbildningsverksamhet är en viktig del av det stöd som är förbundets uppdrag i förhållande till de lokala jourerna. Utbildningsverksamhetens syfte är att genom olika
insatser säkra den kunskap som behövs för att organisationen ska kunna genomföra sina
uppdrag och uppfylla målen med verksamheten. Dessa är i huvudsak att ge stöd och hjälp
till brottsoffer, vittnen och anhöriga, sprida kunskap om brottsutsattas situation samt arbeta
för att deras rättigheter stärks. Kompetens om utsatta och sårbara grupper måste öka för
att nå målsättningen att kunna ge stöd till alla brottsoffer. För att få ny kunskap och uppmärksamma dessa grupper samt för att utveckla nya metoder i brottsofferarbetet kommer
Riksförbundet att arbeta med olika projekt. Erfarenheter inom projekten kan spridas till jourerna som ett led i det kvalitetshöjande arbetet. Under år 2016 har följande interna konferenser arrangerats för nyckelpersoner inom Brottsofferjouren Sverige:
• Samordnare, 2 dagar
• Nya samordnare och ordförande, 1 dag
• Lokala ordförande, 2 dagar
• Inspirationsdagar, 2 dagar
• Föreningskunskap, 13 orter i landet

Verksamhet med medel från finansiärer för särskilda syften

Insatser inom kvinnofridsområdet finansieras med medel från Socialstyrelsen. Syftet är
att stärka brottsofferjourernas arbete med våldsutsatta personer inom nära relation och
barn som bevittnat våld samt inom hedersrelaterat våld och förtryck. Riksförbundet har en
anställd som bland annat ansvarar för erfarenhetsspridning och är resursperson i Social
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styrelsens olika referensgrupper. Under 2016 har även en kommunikatör anställts. Dessutom har det ingått i vissa tjänster att även ha ansvar för områden inom kvinnofrid i delar
av sin tjänst. Genom medel från Socialstyrelsen har följande konferenser arrangerats:
• Temadagar om våld i nära relation, 2 dagar på två olika orter
• Samverkanskonferens, 1 dag

Opinionsbildning

Brottsofferjouren Sveriges dagliga kontakter med brottsoffer, vittnen och anhöriga ger en
bred erfarenhet och kompetens av dessa gruppers situation och behov. Förbundet har en
viktig roll att bedriva opinionsbildning utifrån denna kunskap så att situationen förbättras för
brottsoffren inom rättsväsende, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Ett strategiskt arbete
har inletts med ett Brottsofferpolitiskt program för att stärka opinionsarbetet både nationellt,
regionalt och lokalt.
Opinionsarbetet är också inriktat på att få ökade ekonomiska resurser till Brottsofferjouren
Sverige både lokalt och nationellt för att kunna ge ett adekvat stöd till brottsoffer, vittnen
och anhöriga samt för att kunna arbeta med brottsförebyggande insatser. Den viktigaste
frågan i opinionsarbetet har varit att få en ökning av ärenden till Brottsofferjouren från Polisen. Ett otal sammanträden och skrivelser har skett med polisledning och ansvarig minister.
Tidningen Brottsoffer är viktig för alla medlemmar inom Brottsofferjouren Sverige, där viktiga frågor inom organisationen kan belysas. Tidningen är också en synnerligen viktig kanal
för att föra ut och lyfta fram olika frågor inom brottsofferområdet till beslutsfattare, media
och andra externa grupper.
Kommunikation
Det övergripande målet för Brottsofferjouren Sveriges kommunikation är att Brottsofferjouren ska bli mer känd. Fler ska veta om att Brottsofferjourens stödpersoner ger stöd till
brottsutsatta, vittnen och anhöriga och fler ska känna till att de som bevittnat brott kan få
vittnesstöd. Erfarenheten visar att polisens förmedling av brottsoffer under de senaste åren
kraftigt har minskat. Då blir den än viktigare att Brottsofferjouren får kontakt med andra
myndigheter och blir mer känd av allmänheten. Detta för att brottsoffer ska ta direkt kontakt
med Brottsofferjouren utan att ha blivit förmedlade av polisen. I det arbetet är kommunikation av avgörande betydelse. Med de ökade ekonomiska resurser vi nu har, har vi påbörjat
arbetet för att synliggöra vår verksamhet ytterligare. Under den senare delen av 2016 har
Brottsofferjouren Sverige anställt två kommunikatörer för att stärka arbetet på området – en
kommunikatör för hela brottsofferområdet och en kommunikatör för området våld i nära
relation. Arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi för Brottsofferjouren Sverige
har också påbörjats
Utbetalda bidrag
Ett bidrag på 10 000 kronor har utdelats till ett vart av åtta regionråd inom Brottsofferjouren
Sverige. Bidraget är till för att möjliggöra regionalt samarbete mellan olika brottsofferjourer
genom till exempel utbildningsverksamhet och reskostnader.
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Ekonomisk översikt

Omsättning, kr
Resultat, kr
Kassalikviditet, %
Soliditet, %

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

14 475 205
1 359 751
189%		
47,9 %		

10 191 856
432 240
218%		
55,5 %		

11 044 648
378 746
155%		
37,7 %		

10 807 553
-75 884
149%		
30,0 %		

9 860 360
-587 924
131%
27,0 %

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Dispositionsfond
Årets resultat

1 501 578
1 359 751

Totalt

2 861 329

Till bundet eget kapital
Till dispositionsfond

2 861 329

Summa

2 861 329

Vad beträffar Brottsofferjourens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr			

Not

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

89 000
13 788 549
229 785
276 917
32 917
58 037

91 000
9 035 048
342 680
603 127
39 308
80 693

14 475 205

10 191 856

-976 633
-5 189 362
-6 986 703

-618 314
-3 256 549
-5 902 717

-

-6 713

1 322 507

407 563

38 283
-1 039

25 619
-942

Resultat efter finansiella poster

1 359 751

432 240

Årets resultat

1 359 751

432 240

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag och gåvor
Försäljning
Deltagaravgifter
Övriga intäkter

1

Övriga rörelseintäkter

Kostnader
Inköp varor och produktionskostnader
Lokal-, konferens- och övriga verksamhetskostnader Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

2
3

Brottsofferjouren Sverige
815600-8784

								 6(12)

Balansräkning
Not

2016-12-31

4

-

-

-

-

111 055
111 055

105 965
105 965

Kassa och bank

12 660
546
333 534
346 740
6 356 655

25 090
363
242 172
267 625
3 052 479

Summa omsättningstillgångar

6 814 450

3 426 069

SUMMA TILLGÅNGAR

6 814 450

3 426 069

Belopp i kr			

2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar

OmsättningstilIgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning
Belopp i kr			

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital i ideell förening

1 901 578
1 901 578

1 469 338
1 469 338

Årets resultat

1 359 751
1 359 751

432 240
432 240

Summa eget kapital

3 261 329

1 901 578

415 899
303 111
2 834 111
3 553 121

203 796
161 232
1 159 463
1 524 491

6 814 450

3 426 069

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

5

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd och är upprättad enligt K3.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Intäkter

Periodisering av intäkter har skett enligt god redovisningssed.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris
minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande nyttjandeperiod.
En avskrivningsprocent på 33% per år har tillämpats.
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Noter
Not 1 Bidrag och gåvor
Brottsoffermyndigheten:
Verksamhetsbidrag

2016

2015

10 000 000

7 000 000

Arvsfondsdelegationen:
Projekt: Funktionsnedsättning
Socialstyrelsen:
Projekt: HBTQ-personer
Projekt: Kvinnofrid inom Brottsofferjouren
Gålöstiftelsen:

402 580

76 791
3 518 124

34 497
1 100 000

150 000

200 000

Stiftelsen Lars Hiertas Minne:

10 000

Soroptimist lnternational, Sverigeunionen:

97 629

Stieg Larssons stiftelse:

100 000

Stiftelsen Kronprinsessans Margaretas Minnesfond:

100 000
43 634
13 788 549

97 971
9 142 677

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-01-31

Hummelkläppen i Stockholm AB
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag

31 530
9 500

31 630
4 889

Summa

41 030

36 519

Gåvor till Brottsofferjouren Sverige:
Summa

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Revisionskostnaden bokförs när faktura erhålls.
Vid projekt kvinnofrid inom Brottsofferjouren har dock en estimerad kostnad för revision bokförts.
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Not 3 Anställda och personalkostnader

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

4
9
13

3
9
12

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

Löner anställda

4 755 640

4 044 599

Sociala kostnader

1 541 166

1 409 213

Pensionskostnader

521 126

376 331

Övriga personalkostnader

168 771

72 574

6 986 703

5 902 717

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Summa

Arvode för ordinarie styrelsearbete utgår endast vid förlorad arbetsinkomst
och har totalt under år 2016 varit 5 083 kr.
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Not 4 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början
- Årets avskrivning enligt plan

2016-12-31

2015-01-31

801 965
801 965

801 965
801 965

-801 965

-795 252
-6 713
-801 965
-

-801 965
-

Redovisat värde vid årets slut

Not 5 Eget kapital
Vid årets början
Disposition av föregående års resultat
Årets resultat
Vid årets slut

Bundet eget kapital

Dispositionsfond

400 000

1 069 338
432 240

400 000

1 359 751
2 861 329

Stöd som
ger kraften
tillbaka.
Alla kan bli utsatta för ett brott och när det händer står vi inför en
tuff utmaning i livet. Utsatthet, rädsla, chock och ångest är vanliga
känslor som ofta är starka och svåra att hantera. Samtidigt kanske
vi behöver ta tag i polisanmälan, begära skadestånd och gå igenom
en rättsprocess. Få klarar det här utan stöd och hjälp. Därför finns
Brottsofferjouren.
Brottsofferjouren Sverige är en ideell organisation som arbetar för
alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta
vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås
fast.

Brottsofferjouren Sverige
Hammarby fabriksväg 25
120 30 Stockholm

Telefon: 08-644 88 00
E-post: info@brottsofferjouren.se
Webbplats: www.brottsofferjouren.se

