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Tidningen Brottsoffer ges ut med stöd av Spi-
fab, Svenska Polisidrottsförlaget AB, Malmö. 
Tidningen är tryckt på miljövänligt papper 
(Amber Graphic) av Exaktaprinting, Malmö. 
)00* !<##-#6:x och upplaga !7 ### ex.

Redaktionen ansvarar ej för insänt ej beställt  
material. Citera oss gärna men ange källan.

Tidningen Brottsoffer utkommer med fyra 
nummer per år. Som medlem i en lokal brotts-
offerjour får du tidningen gratis. Tänk på att 
uppdatera dina medlemsuppgifter.

TIDNINGEN BROTTSOFFER
Utges av Brottsofferjourernas Riksförbund

;1(: #9-$<< 99 ##
5.= !!# !<, !## $! Stockholm

Brottso$erjourernas Riksförbund, 
BOJ, är en ideell organisation som 
arbetar för bättre villkor för brotts- 
o$er, vittnen och anhöriga. Riks-
förbundet har drygt #"" medlems- 
föreningar, lokala brottso$er-
jourer, över hela landet. Där kan 
den som utsatts för brott få kost-
nadsfri och konfidentiell hjälp.  
BOJ har också vittnesstödsverk-
samhet vid de flesta tingsrätter 
och hovrätter i Sverige. Förra året 
gav brottso$erjourerna stöd till 
drygt )% """ brottso$er, vittnen 
och anhöriga.
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Ordförande har ordet
    

När våren åter värmt upp vårt land efter vinterns 
alla vedermödor finns vår tidning åter i sinnevärlden. 
Som ett dubbelnummer denna gång och med ny re-
daktör, Amanda Säfström, som ambitiöst och entusi-
astiskt tagit sig an sin nya uppgift. I min egenskap av 
ansvarig utgivare för tidningen önskar jag såväl dig, 
Amanda, som själva tidningen all lycka och framgång. 
Att det är ett dubbelnummer som du läser just den 
här gången beror på att vi som periodisk skrift måste 
komma ut med fyra nummer per år. Vad vore då lämp-
ligare än att starta med ett dubbelnummer för att fira 
återfödelsen av Tidningen Brottso$er.

Det är emellertid inte bara tidningen som gör 
mig stolt. Alla goda BOJ-arbetare över hela landet som 
lägger ner så mycket tid och energi på att stödja och 
hjälpa brottso$er, vittnen samt anhöriga, som ofta 
drabbas hårt när kära anförvanter skadas eller dödas 
genom brott, är värda all uppskattning. Tack för att ni 
finns, för ert engagemang och för att ni håller ut, fast-
än det ibland kan kännas både tungt och tidskrävande 
att räcka till för alla som behöver er. Utan era insat-
ser vore samhället kallare. Ni ska veta att vi är många 
som uppskattar vad ni uträttar. I denna tidning finner 
ni också exempel på annan uppskattning. Frivilligt 
arbete inom EU ska i år firas under det Europeiska fri-
villigåret och mottot är: ”gör skillnad – engagera dig”. 
För visst är det så att ett engagemang för en god sak 
gör skillnad. Både för dem som engagemanget riktas 
mot och för den enskilde som väljer att satsa på sitt 
engagemang för andra.

Nyligen trä!ade jag och BOJs generalsekreterare 
Eva Larsson två entusiastiska och djupt socialt en-
gagerade unga människor i Örebro. De har satsat på 
att arbeta mot våld. Läs mer om deras arbete i Non 
fighting generation på sidan *. Vi hoppas att vi genom 

detta samarbete också väsentligen kan utöka antalet 
medlemmar och tidningsprenumeranter. Det skulle 
självfallet främja våra möjligheter att få annonsintäk-
ter och därmed förbättra förutsättningarna i stort för 
vår verksamhet.

Vi måste också fortsätta och fördjupa våra pågå-
ende ansträngningar att söka få till stånd ett bättre 
samarbete med polisen så att vi kan nå fler brottsof-
fer och vittnen och beredas möjlighet att så tidigt som 
möjligt kunna bistå dem med stödinsatser. Inte minst 
viktigt är det att tidigt komma i kontakt med vittnen, 
så att kontakten inte aktualiseras enbart först i sam-
band med en huvudförhandling.

De centrala rättvisefrågorna har som aldrig förr 
hamnat i fokus. I många olika sammanhang har jag 
betonat att vi ska vara försiktiga med att kategori- 
indela människor som kommer i kontakt med rätts-
väsendet. Det visar sig inte sällan att den som varit att 
anse som misstänkt förövare senare kan komma att 
betraktas som brottso$er. Vi känner alla till vad som 
hänt Thomas Quick i de resningsfall som hittills prö-
vats när det gäller de åtta mord han sammanlagt varit 
dömd för. Rättssäkerhet ska gälla för alla. När vi vill 
förstärka målsägandesidans rättigheter, till exempel 
i form av bättre möjligheter att få målsägandebiträde, 
ska det aldrig ske på bekostnad av de rättigheter som 
tillkommer en misstänkt eller tilltalad.

Vi som är aktiva inom BOJ arbetar alltså brett med 
mänskliga rättigheter och kämpar alltid för en så 
rättssäker behandling som möjligt av alla som omfat-
tas av en rättslig prövning. Oavsett om det är frågan 
om brottso$er, annan bevisperson eller misstänkt 
förövare. Rättvisan kan aldrig bli nog rättvis. Kampen 
om en bättre rättvisa måste utkämpas varje dag. Med 
justa och rättssäkra medel.  

Rättvisan kan  
aldrig bli nog rättvis 
När jag sätter mig för att skriva något för denna spalt var det riktigt 
länge sedan senast. Därför blir jag närmast tårögd av ödmjukhet och 
stolthet inför att vår högt värderade tidning äntligen har återuppstått. 
Text: Sven-Erik Alhem, förbundsordförande  Foto: Jacob Ode

Sven-Erik Alhem är 
förbundsordförande 
för Brottsofferjourer-
nas Riksförbund och 
ansvarig utgivare för 
Tidningen Brottsoffer. 
Han har tidigare varit 
överåklagare och är 
nu samhällsdebattör 
och utnyttjas flitigt 
som expertkommen-
tator i media.

Vid årsskiftet flyttar 
Brottsofferjourernas 
Riksförbunds kansli till 
nya lokaler i Hammar-
by sjöstad. Lokalerna 
är mer ändamålsen-
liga än de tidigare som 
vi tyvärr inte längre 
har råd att ha kvar. 
Jag vill å styrelsens 
vägnar rikta ett stort 
tack till Eva Larsson, 
Anders Selholm och 
Rune Bergqvist för det 
omfattande arbete de 
lagt ned i lokalfrågan.
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Riksnytt

BOJ undertecknar Överenskommelsen
Nu undertecknar 5.> Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer 
inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. 

–Jag tycker att det är jättebra att  5.> ansluter sig. Ju fler vi är desto starkare blir 
vi som part, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt 
Arbete och invald i arbetsgruppen för uppföljning av Överenskommelsen.

Överenskommelsen har funnits sedan "##9 och hittills har över :# organisationer 
undertecknat den. Det viktigaste målet med dokumentet är att stärka de idéburna 
organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinions- 
bildare. Arbetet bygger på sex principer om självständighet, dialog, kvalitet, långsiktig-
het, öppenhet och mångfald.

–Det är ett bra dokument om man menar allvar, men det är viktigt att regeringen 
tillsätter resurser så att den ideella sektorn kan arbeta för att uppfylla sina åtaganden, 
säger Göran Pettersson. 

Enklare att få  
en första kontakt 
Nu satsar Brottsofferjourernas Telefon-
central på att förlänga öppettiderna. 
Målet är att ännu fler ska ta en första 
kontakt med '), och få hjälp vidare till 
en lokal brottsofferjour.

– Det känns inspirerande att vi kan göra 
det här jobbet. Nationella trygghetsunder-
sökningar visar att det finns många där ute 
som utsätts för brott men aldrig får stöd. Jag 
tror att många av dem skulle må bra av att 
få en kontakt med en lokal brottsofferjour, 
säger Göran Thornadtsson, samordnare för 
Brottsofferjourernas Telefoncentral.

Telefoncentralen har tidigare haft öppet 
under kontorstid, men nu utökas öppet- 
tiderna successivt. Under våren har nya volon- 
tärer rekryterats och utbildats. Till en början 
kommer samtal att tas emot fram till klockan 
"#.## under två kvällar i veckan. I höst ska fler 
volontärer utbildas och då kan förhoppnings-
vis öppettiderna utökas under fler vecko- 
kvällar. Försök med helgöppet planeras också. 

– Vi får se det som en försöksverksam-
het. Ännu vet vi till exempel inte hur attrak-
tivt det kommer att vara att ta kontakt med 
oss under helgen. Jag tror att mycket hänger 
ihop med att vi också måste visa på att vi inte 
är en myndighet och därför kan vara nåbara 
även utanför kontorstid, säger Göran Thor-
nadtsson. 

Telefoncentralen är ett instrument för att 
förbättra brottsofferjourernas tillgänglighet 
genom att de kan vidarekoppla sin telefon till 
telefoncentralen när de inte själva har möjlig-
het att svara i telefon. Men det går också att 
nå Brottsofferjourernas Telefoncentral direkt 
genom telefonnumret #"##-"! "# !8. Oav-
sett om samtalen kommer direkt till telefon-
centralen eller via en vidarekopplad lokal jour 
behandlas de lika.

– Vi är ett verktyg för de lokala jourerna. 
Vi erbjuder första hjälpen, svarar på konkreta 
frågor och erbjuder alla en stödkontakt med 
en lokal brottsofferjour, säger Göran Thor-
nadtsson.
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Projekt Skyddsnät får  
väl godkänt av skolelever 
När skoleleverna betygsätter Skyddsnäts besök i 
deras klassrum blir omdömet väl godkänt. Det visar 
den första sammanställningen av deltagarnas utvär-
deringar av projektet som är ett samarbete mellan 
5.> och Rädda Barnen.

– Det känns otroligt roligt att våra besök ger nå-
gonting, säger Johanna Karlsson, projektledare för 
Skyddsnät.

Totalt har <## skolelever på åtta skolor lämnat 
utvärderingar där de betygsatt olika delar med icke 
godkänt, godkänt, väl godkänt och mycket väl god-
känt. Två påståenden som får väl godkänt är ”Det vi 
pratat om idag är viktigt att prata om i skolan” och 
”Jag har lärt mig mer om var man kan få stöd och 
råd om man har utsatts för ett brott”.

När deltagarna lämnat skriftliga kommentarer 
om vad de tror att de kommer att komma ihåg efter 
Skyddsnäts besök på deras skola är de vanligaste 
svaren ”Att det finns stöd att få” och ”Mina rättig-
heter”. 

–?Utvärderingarna visar att metodmaterialet 
fungerar väldigt bra överlag. Vi föreläser inte utan 
arbetar mer med övningar. Vissa delar informerar vi 
om, till exempel berättar vi alltid om vilka rättigheter 
de har, men då är det kort och bygger fortfarande på 
att deltagarna är aktiva, säger Johanna Karlsson. 
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Riksnytt

–'Projektorterna har precis blivit kla-
ra och nu närmast kommer vi att ha se-
minarier på varje ort med deltagare från 
BOJ och HSO. Tanken med seminarierna 
är att minska den lokala projektgruppens 
sårbarhet genom att fler personer inom 
respektive organisation får kunskap om 
projektet, berättar Ubah Robleh. 

Projektet Bättre stöd till brottsdrab-
bade personer med funktionsnedsätt-
ning startade i september !"#" och drivs 
av BOJ i samarbete med HSO, Handikapp-
organisationernas samarbetsorgan. Pro-
jektets övergripande mål är att förbättra 
stödet till och bemötandet av brottsdrab-
bade personer med funktionsnedsätt-
ning. Syftet är också att öka kunskaperna 
om våld och övergrepp mot personer 
med funktionsnedsättning genom ut-
bildning och utvecklad samverkan. Berg-
slagen, Jämtland och Varberg kommer 
så småningom också få sällskap av fler 
projektorter. 

–+Det har varit stort intresse från 
både brottso$erjourerna och HSO. Jour-

erna har efterlyst konkreta verktyg att 
använda i stödarbetet och mer kunskap 
om bemötande av personer med funk-
tionsnedsättning. HSO har efterfrågat 
brottso$erkunskap och att frågan kring 
utsattheten för brottsdrabbade med 
funktionsnedsättning lyfts, säger Ubah 
Robleh.

Inom projektet kommer bland annat 
utbildningar att ordnas för BOJ och HSO 
på projektorterna och ett utbildnings-
material ska också tas fram. Även sam-
verkan med till exempel socialtjänst, 
polis och andra som möter brottso$er 
med funktionsnedsättning är viktigt att 
arbeta upp. 

–+På senaste tiden har flera olika fall 
uppmärksammats i media där personer 
med funktionsnedsättning blivit utsatta 
för brott. Det visar på att det finns luckor 
som vi tillsammans måste arbeta för att 
täppa till, säger Ubah Robleh.
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Stödet till brottsdrabbade med 
funktionsnedsättning utvecklas
 
BOJ och  HSO samarbetar för att förbättra stödet till brottsdrabbade personer 
med funktionsnedsättning. Nu blir Bergslagen, Jämtland och Varberg först i 
landet med att driva arbetet i organisationernas samarbetsprojektet framåt.

Ubah Robleh är projektledare för Bättre stöd till brottsdrabbade personer med funktionsnedsättning. I projektet samar-
betar 5.> och @0., Handikappsförbundens samarbetsorgan, och nu är de första projektorterna klara.

BOJ inleder 
samarbete med 
Non fighting 
generation
Våren 5677 bestämde sig Mikael Gebauer 
och Henric Ståhl för att de ville ta upp 
kampen mot våldet. Därför startade de 
Non fighting generation i Örebro. Nu in-
leds ett samarbete med '),.

–?Vi har nu träffat ett första samarbets-
avtal. Syfte är att främja såväl kampen mot 
våldet som 5.>s egen verksamhet. En följd 
av samarbetet är att vi ges utökade ekono-
miska resurser för 5.>s viktiga arbete, säger 
förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Non fighting generations målsättning är 
att erbjuda kostnadsfria föreläsningar i sko-
lor runt om i hela Sverige för att nå ut till så 
många ungdomar som möjligt. Föreläsning-
arna hålls av Erik Lannerbäck, där han berät-
tar om hur han under sin uppväxt hamnat i 
kriminalitet, hur det påverkat människor runt 
omkring honom och hur han tagit sig vidare. 

Föreläsningarna är ett sätt att arbeta före-
byggande mot våld och de finansieras genom 
olika företag som bidrar genom sponsring. 
Verksamheten ska inte ha något vinstsyfte 
och de vill även arbeta på andra sätt för att 
motverka våld. Därför har samtal nu inletts 
med Brottsofferjourernas Riksförbund om ett 
samarbete kring brottsofferstödjande pro-
jekt. I första skedet kommer de ekonomiska 
resurserna att stärka Brottsofferjourernas 
Telefoncentral så att fler brottsoffer och vitt-
nen ska få möjlighet till stöd från brottsoffer-
jourer. I nästa fas kommer Riksförbundet att 
använda medel för att stärka verksamheten 
med unga brottsoffer och vittnen.

–?Vi kommer att fortsätta överläggning-
arna med Non fighting generation under ett 
uppföljningsmöte i början av juni för att nå 
fram till ett långsiktigt skriftligt samarbets- 
avtal. Det känns särskilt bra att vi kan arbeta 
nära tillsammans med så entusiastiska före-
trädare för Non fighting generation mot ett 
gemensamt mål att minska våldsbrottslighe-
ten, säger Sven-Erik Alhem. 
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Aktuellt

Dödsorsak: Kvinna, eller Cause of 
Death: Woman, är ett journalistiskt pro-
jekt där journalisterna Karin Alfreds-
son och Kerstin Weigl tillsammans med 
fotografen Linda Forsell granskar våld 
mot kvinnor i världen. Tillsammans be-
söker de bland annat Mexico, Sydafrika, 
Egypten, Pakistan, Spanien och Sverige. 
I varje land kartlägger de hur våldet mot 
kvinnor ser ut och trä$ar frivilligorgani-
sationer som arbetar mot våldet. 

–+Vi har mött så många modiga män-
niskor och spännande projekt. Det pågår 
mycket intressant förändringsarbete i 
olika länder. Alla är också väldigt intres-
serade av varandra och vill ha nya idéer, 
säger Kerstin Weigl.

–+Vi var till exempel på en kvinnojour 
i Mexico där de hade kommit på att det 
betydde mycket för många kvinnor att få 
en makeover innan de lämnade jouren. 
De hade en journal med före- och efter-
bilder. Det tänker jag även är något som 
en kvinnojour i Sverige skulle kunna an-
vända sig av.

Projektet kommer att resultera i ut-
ställningar, någon form av skriftlig do-
kumentation och en hemsida, som ska 
finnas tillgänglig både på engelska och 

svenska. Tanken är att materialet från 
projektet ska bli tillgängligt och öppet för 
alla att använda.

–+Politiskt och opinionsmässigt är 
webben det viktigaste. Vem som helst 
ska kunna plocka ned en miniutställ-
ning, ordna ett seminarium, en studie-
cirkel eller möten utifrån materialet på 
hemsidan. Alla från en kvinnojour i Malå 
till en lärare i Colombia, säger Karin Al-
fredsson. 

Under ett år ska alla de tio länderna 
besökas. Nästa stopp på listan är USA.

–+Det har varit ett stort intresse och 
kommer in förfrågningar om föreläs-
ningar hela tiden. Men just nu är insam-
lingen av material i fokus, säger Kerstin 
Weigl.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers 
Riksförbund, SKR, är projektägare och 
finansierar projektet via medel från Sida. 
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Sara, som egentligen heter något annat, är en av flickorna och kvinnorna som Dödsorsak: Kvinna mött under sina resor 
i tio olika länder. Sara är !< år och bor i Kairo. Hon blev slagen av sin pappa och hamnade på gatan. Nu är hon gravid 
efter en våldtäkt och bor på ett skyddat boende för unga mödrar.

Dödsorsak: Kvinna
Våld mot kvinnor är enligt Världshälsoorganisationen WHO en av de största 
hälsoriskerna för kvinnor globalt. I projektet Dödsorsak: Kvinna dokumenterar 
tre svenska journalister våldet i tio olika länder. Syftet är att väcka debatt och 
förändra kvinnors situation världen över.

anal () är en ideell 
webb-tv-kanal som 
vill berätta om vilka 

konsekvenser övergrepp 
och utsatthet kan få. Bakom 
kanalen står filmaren och 
producenten Thor-Björn 
Bergman.

Nu får BOJs förbundsord-
förande Sven-Erik Alhem 
en egen programserie på 
kanalen – Alhems hörna. 
Där kommer han att ta upp 
aktuella rättsfall och svara 
på tittarnas frågor. Alhems 
hörna har premiär i slutet 
av maj.               Läs mer på www.kanal().info

+)
!)

: (
)*
+,

 -
.
/0
1(
(

Arbetet i projektet kan följas på  
www.causeofdeathwomen.com

Förslag om ny  
myndighet för de 
mänskliga rättigheterna 
Regeringens arbete med de mänsk-
liga rättigheterna måste bli mer ge-
nomtänkt och samordnat. Det anser  
Utredningen för utvärdering av den na-
tionella handlingsplanen för mänskliga 
rättigheter "##$–"##8, som nu lämnat 
sitt betänkande Samlat, genomtänkt 
och uthålligt? till integrationsminister 
Erik Ullenhag. Handlingsplanen inne-
höll !7: olika åtgärder som syftade 
till att stärka skyddet för de mänskliga 
rättigheterna på nationell nivå. Utred-
ningen rekommenderar att regeringen 
snarast påbörjar ett arbete med att in-
rätta en ny myndighet med uppgift att 
främja säkerställandet av de mänskliga 
rättigheterna i Sverige, exempelvis i 
form av en kommission för mänskliga 
rättigheter. 

533000 
brott klarades upp under !"#" visar statistik 

från Brottsförebyggande rådet, $%&.
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Aktuellt

–'Våld i samkönade relationer har 
inte uppmärksammats på samma sätt 
som våld inom heterosexuella relationer. 
Det gör att det också funnits begränsade 
stödmöjligheter och att bemötandet va-
rit sämre. Därför har vi tagit fram filmen, 
säger Annika Björck, chef för utbild-
ningsenheten på NCK, Nationellt cen-
trum för kvinnofrid.

I maj har NCK:s nya utbildningsfilm 
Blott du mig älskar premiär. Filmen 
handlar om Lo och Katjas kärleksförhål-
lande där ömhet och värme finns, men 
också rädsla, hot och kontroll. Filmen 
skildrar maktlöshet och ordlöshet i ett 
samhälle där okunskap och fördomar 
kan få ödesdigra konsekvenser för den 
som behöver hjälp. Till filmen hör också 
ett pedagogiskt material. 

–+Vi kommer att använda filmen i våra 
egna utbildningar för yrkesverksamma 
och studenter. Men naturligtvis kom-
mer även frivilliga organisationer som 
brottso$erjourerna att kunna använda 
den, säger Annika Björck.

I maj lanserar även RFSL:s brottso$er-
jours nya film Fyra nyanser av våld. I fil-
men agerar fyra skådespelare såväl o$er 
som förövare i olika våldsrelationer.

– Syftet är att kunna diskutera likhe-
ter och olikheter när det gäller våld bero-
ende på sexuell läggning och könsidenti-
tet hos den som utövar våld och den som 
är utsatt, berättar Sofia Kuno, brottsof-
fersamordnare på RFSL:s brottso$erjour.

Fyra nyanser av våld har tagits fram 
inom ramen för det EU-finansierade pro-
jektet LARS (Lesbian Awareness Raising 
Strategies) som RFSL:s brottso$erjour 
deltar i. Filmen har utarbetats utifrån 
en workshop som tidigare hållits under  
Pridefestivalen och på utbildningar i 

samarbete med BOJ, HOPP, SKR och ROKS. 
–+EU-projektet syftar främst till att 

bryta tabun inom målgruppen hbt-per-
soner, men givetvis vill och kommer vi 
använda filmen i utbildningssyfte till 
både professionella och ideella, där- 
ibland till brottso$erjourer. Den fungerar 
som ett workshop-material och följs all-
tid av ett lett samtal, berättar Sofia Kuno.

Hon välkomnar att det nu kommer två 
nya filmer om våld i samkönade parrela-
tioner.

–+Det finns ett oerhört stort behov av 
material inom det här området. Identi-
fikation och visuella intryck är mycket 
viktiga föra att budskapet ska sätta sig  
”i magen”, säger Sofia Kuno.

.3.$#. *4+*!(03

Filmen Blott du mig älskar är framtagen av Nationellt 
centrum för kvinnofrid. Den är en av två filmer om våld i 
samkönade parrelationer som har premiär i maj.

Nya filmer för bättre bemötande  
av våldsutsatta hbt-personer
Få homo-, bi- och transpersoner söker hjälp om de utsatts för våld i sin par- 
relation. En orsak kan vara rädsla för dåligt bemötande. Nu kommer två nya 
utbildningsfilmer som ska öka kunskapen och förbättra stödet till våldsutsatta 
hbt-personer.

uroparådet antar 
nu en konvention 
för att bekämpa 

våld mot kvinnor. Syftet 
är att underlätta erfaren-
hetsutbytet mellan län-
derna och skapa en bra 
grund för att säkerställa 
jämlikhet inför lagen i 
Europa. Fördraget ska 
undertecknas  i maj. 

Machofabriken mot våld
Nu finns ett metodmaterial för den som vill 
arbeta förebyggande med unga om normer 
för manlighet och kopplingen till våld. Macho- 
fabriken är ett samarbete mellan Män för 
Jämställdhet (4->), Riksorganisationen för 
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (/.C0) 
och Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riks-
förbund (0C/). Materialet består av !6 kort-
filmer på olika teman och tillhörande övning-
ar. Målgruppen är unga i åldrarna !7–": år. 
Läs mer om Machofabriken och se några av 
kortfilmerna på www.machofabriken.se. 

En låda symboliserar normer för manlighet i Machofabri-
kens utbildningsmaterial. 
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Fråga experterna
Har du frågor till expertpanelen? Skicka dem till fragaexperten@boj.se. 
Experterna har enbart möjlighet att besvara de frågor som publiceras i 
tidningen. Vi tar oss friheten att korta ned de frågor vi får.

Per Rubing är 
Brottsskadechef på 
Brottsoffermyndig-
heten. I Tidningen 
Brottsoffer svarar han 
på frågor om brotts-
skadeersättning och 
skadestånd. 

Anneli Svensson är 
socionom och  
legitimerad psyko-
terapeut. Hon har 
tidigare arbetat inom 
kriminalvården, social- 
tjänsten och med 
/-0(:s brottsofferjour. 
Hon har lång erfaren-
het av brottsoffer-
stödjande arbete. 

Eva Andersson är 
advokat. Till vardags 
arbetar hon oftast 
som målsägandebiträ-
de där hon hjälper och 
stödjer brottsoffer att 
driva deras mål. Hon 
har också skrivit 
Brottsoffret och 
rättsprocessen, del 
" i Brottsofferjour-
ernas Riksförbunds 
kunskapsserie om 
brottsoffer.

Måste jag trä!a  
den åtalade?

Jag är kallad till rättegång och är 
målsägande. Jag vill absolut inte 
trä!a mannen som begått brottet. 
Jag undrar om det finns möjlighet 
att be om att få bli förhörd utan hans 
närvaro?

Det finns en möjlighet att få så 
kallad medhörning om du har 
svårt att uttrycka dig i den till- 
talades närvaro. Har du ett måls- 
ägandebiträde skall du prata med 
den personen och berätta hur du 
känner och varför. Då kan måls- 
ägandebiträdet framföra det till 
rätten när förhandlingen börjar. 
Om du inte har ett målsägande- 
biträde skall du vända dig till åkla-
garen och förklara hur du känner 
och att du vill ha medhörning vid 
ditt förhör. Ibland kan det vara bra 
att sitta med personligen som måls- 
ägande och se personen som be-
gått brottet emot en. Vissa tycker 
att de blivit starkare efteråt av det. 
Det beror naturligtvis på indivi-
den själv och vilket brott man bli-
vit utsatt för. Alla individer reage-
rar olika som brottsdrabbad. 

När en person vill ha medhör-
ning skall en begäran om detta 
framföras vid huvudförhandling-
ens början av antingen åklagaren 
eller målsägandebiträdet. Det 
innebär att målsäganden inte be-
höver gå in i början på förhand-
lingen utan kan vänta i ett rum 
till dess besked om medhörning 
getts. Försvaret har möjlighet att 
inkomma med synpunkter på be-

+)
!)

: (
1)
- 
4
)(
()
*D

+)
!)

: ,
4
,*
+,

 0
A-
0;
/B
4

+)
!)

: 0
.
-)
, 
E
)C
4
,*

gäran och kan antingen medge el-
ler motsätta sig medhörningen. 
Om försvaret motsätter sig med-
hörning skall rätten ta ställning 
till om medhörning får ske eller 
inte och då brukar rätten ha en 
överläggning om detta. Om rätt-
ten beslutar om medhörning inne-
bär det att den tilltalade får gå ut 
i ett annat rum under tiden måls- 
äganden lämnar sin redogörelse 
i rättssalen. Försvarsadvokaten 
närvarar och den tilltalade hör vad 
målsäganden berättar. Därefter får 
målsäganden lämna rättssalen och 
sitta i ett rum och följa resten av 
förhandlingen via högtalare. 

Jag hoppas du fått svar på din 
fråga och önskar dig lycka till med 
kommande huvudförhandling.

&8. .$#&(**)$ Advokat

Hur får vi vår 
dotter att känna 
sig trygg?

När vi kom hem från vår semester 
hade vi haft inbrott i vår villa. En 
del saker stals och det var väldigt rö-
rigt. Hela familjen har blivit påver-
kad, men sämst mår vår dotter som 
är sju år. Hon har sovit bra i hela sitt 
liv, men nu vaknar hon på nätterna, 
storgråter och tror att hon har hört 
tjuvarna. Hon är rädd för att de ska 
komma tillbaka. Hur ska vi få henne 
att känna sig trygg igen?

Ett inbrott i hemmet är alltid 
omvälvande och den trygghet 
som hemmet ska stå för skakas 
om rejält. Barn och också vuxna  

reagerar ibland starkt på kontroll-
förlusten med känslor som rädsla 
och skräck. Känslorna kommer 
inte sällan fram i drömmarna och 
skräms. Om barnet är sju år kan 
hon eventuellt berätta om sina 
drömmar eller kanske rita i bilder 
vad hon är rädd för eller drömmer 
om. Det är en viktig del i bearbet-
ningen, att gestalta med ord, bild, 
lek eller på annat sätt det som 
hänt och händer. Kan flickan be-
rätta vad hon behöver? Kanske 
att ljuset är tänt, att hon kan sova 
närmare föräldrarna eller något 
annat som är lätt att genomföra. 
Det är ingen risk att göra så för ett 
tag. De flesta av oss regredierar 
när vi blir ordentligt rädda, det vill 
säga känner och uppför oss som 
om vi är yngre än vi verkligen är. 
Kanske har flickan ett kramdjur 
som gjort henne trygg tidigare och 
nu åter kan ta den platsen? Det är 
inte farligt att ”backa” en aning om 
det är under en begränsad tid och 
barnet återhämtar sig. Rädslan för 
att tjuvarna ska komma tillbaks 
är kanske en rädsla som flera i fa-
miljen delar? Barn ger ofta tydligt 
uttryck för vad flera i familjen kän-
ner. Därför, om familjen känner 
oro, bör hela familjen bearbeta det 
som hänt för att dottern ska känna 
sig trygg igen. En lämplig kontakt 
då är närmaste Brottso$erjour för 
att få tips på en duktig person som 
är van att jobba med hela familjen. 
Tiden läker alla sår brukar man 
säga, men inte alltid utan hjälp. 
Om flickan inte inom en ganska 
snar tid börjar sova tryggt igen 
kan det vara aktuellt att få stöd till 
exempel från barn-och ungdoms- 
psykiatrin, BUP.

.$$&9" *8&$**)$ Socionom & Psykoterapeut
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Fråga experterna
Vad ska jag göra 
för att bli av med 
rädslan?

För två år sedan blev en kompis till 
mig nedslagen av en kille i vårt om-
råde. Jag såg allt men kunde inte 
göra något. Trots att det är länge se-
dan det hände och killen inte längre 
bor kvar är jag fortfarande rädd. 
Bara jag går hem ifrån en kompis 
så tänker jag att han ska stå någon-
stans och vänta på mig. Jag vet att 
det inte är troligt, men rädslan går 
inte att bli av med. Ibland har jag 
svårt att sova på grund av detta. 

Att bevittna våld är idag något som 
vi vet kan utlösa liknande trauma- 
reaktioner som vid direkt våld. 
En stor del i detta är att känna sig 
maktlös och att personen tyckte 
att man inte gjorde något. Ibland 
har personen varit med om tidi-
gare allvarliga händelser som inte 
bearbetats, som aktualiseras vid 
en ny händelse och då kan svi-
terna bli värre. Att vittnen kän-
ner skuld är också vanligt, dels för 
att man upplever sig inte ha gjort  
något, men också för att det var han 
som blev nerslagen och inte jag. 
Det är viktigt att förstå att rädslor 
ofta inte alls är speciellt rationella, 
men att de kommer någonstans 
ifrån. Du har utvecklat eventuella 
undvikandebeteenden och fått en 
störd sömn, vilket begränsar ditt 
tidigare livsutrymme. Eftersom 
problemen suttit i så pass länge 
skulle jag rekommendera att du 
får prata med någon professionell 
som har traumakompetens. Du be-
höver inte ha det så svårt, utan det 
finns hjälp att söka. Din närmaste 
Brottso$erjour, sjukvården eller 
kommunen bör känna till sådana 
kontakter.

.$$&9" *8&$**)$ Socionom & Psykoterapeut

Kan jag få  
ersättning trots 
att ingen dömts?

I början av året blev jag misshand-
lad på väg hem. Jag blödde mycket 
och fick ett stort jack i huvudet. En 
anmälan gjordes och en förunder-
sökning som nu är avslutad. Det 
fanns inga vittnen till händelsen 
och gärningsmannen har inte hit-
tats. Vad händer nu? Kan jag fort-
farande få skadestånd eller annan 
ersättning trots att ingen dömts för 
brottet?

Den som har utsatts för brott kan få 
ersättning för sina skador genom 
skadestånd, försäkringsersättning 
eller brottsskadeersättning. Efter-
som den person som begått brottet 
mot dig inte har hittats kan du inte 
få något skadestånd av den perso-
nen. Däremot kan du ha rätt till nå-
gon annan form av ersättning. 

Om du har en olycksfalls- eller 
hemförsäkring ska du snarast göra 
en skadeanmälan till ditt försäk-
ringsbolag. Om du inte har någon 
försäkring eller om försäkringen 
inte kan ge dig full ersättning, är 
du välkommen med ansökan om 
brottsskadeersättning till Brotts-
o$ermyndigheten. Du kan ringa 
eller skriva till myndigheten och 
beställa en ansökningsblankett. 
Blanketten, liksom mer informa-
tion om ersättningsmöjlighe-
terna, finns också på vår hemsida  
www.brottsoffermyndigheten.se 
(klicka på ”Utsatt för brott?” och 
vidare på ”Kan jag få ekonomisk 
ersättning?”).

Obs, glöm inte bort att du bara 
har två år på dig att ansöka om 
brottsskadeersättning räknat från 
den dag då polisen lade ner sin för-
undersökning.

:&( (-'"$% Brottsskadechef

Vad gör jag  
om bara en vill 
betala?

Förra året blev jag rånad av två 
män. De var maskerade och hotade 
mig med kniv. Nu är de dömda till 
fängelse och till att solidariskt be-
tala ett skadestånd. Den ena har 
betalat sin hälft, men den andra har 
inte betalat och verkar inte vilja el-
ler kunna göra det. Kronofogden är 
tillkallad, men det händer ingen-
ting. Vad kan jag göra?

Om flera gärningspersoner döms 
för ett och samma brott, och döms 
att betala skadestånd till brottso$-
ret, är var och en av gärningsper-
sonerna i regel ansvarig för hela 
skadeståndsbeloppet. Det kallas 
”solidariskt skadeståndsansvar” 
och tanken med det är att brotts-
o$rets chans att få sina skador 
ersatta ska vara så stor som möj-
ligt. Detta innebär alltså att det 
inte finns någon ”hälft”, utan du 
bör begära att Kronofogden driver 
in hela skadeståndsbeloppet från 
den rånare som kan betala. Sedan 
kan denne eventuellt återkräva en 
del av skadeståndet från den andre 
rånaren, men det är inget som du 
behöver bekymra dig för. 

Man behöver inte acceptera ett 
förslag om uppgörelse som inne-
bär att en av flera gärningsperso-
ner betalar ”sin del” av skadestån-
det. Risken är då att man förlorar 
sin rätt till brottsskadeersättning. 

:&( (-'"$% Brottsskadechef

Skicka din fråga till 
fragaexperten@boj.se
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Ideellt engagemang
Ungefär hälften av alla svenskar engagerar sig ideellt och efter idrotten är socialt arbete  
den vanligaste inriktningen. Här finns BOJs ideella stödjare som förra året la ned över   
'$ *** timmar på brottso+erstödjande arbete. Nu ska det ideella arbetet firas anser  
EU-kommissionen som utsett !*)) till Europeiska frivilligåret.

Ideellt arbete  
firas i EU
!"## utsett till Europeiska 

Sid "*

Ny bok om  
samtal och möten
Författaren Jakob Carlander 

Sid "(

Så ska jouren  
få ökade bidrag
Politiker och BOJ möttes 

Sid ")

Över +$ *** 
ideella timmar
Så mycket tid gav BOJs  

Sid ",
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Varje år utser EU ett tema som 
ska uppmärksammas. !"#" var 
året för bekämpning av fattigdom 
och social utestängning, !""' var 
temat kreativitet och innovation. 
Under !"## har EU-kommissionen 
valt att uppmärksamma de '* mil-
joner européer som ger av sin ide-
ella tid. Målen under året är bland 
annat att stärka ideella organisa-
tioner och öka kvaliteten på ideella 
insatser.

I Sverige har Ungdomsstyrel-
sen fått uppdraget att samordna fi-
randet av Europeiska frivilligåret 
och i samarbete med den ideella 
sektorn utarbeta en plan med ak-
tiviteter som på olika sätt upp-
märksammar frivilligarbete som 
bedrivs runt om i Sverige.

– Alla aktiviteter vi anordnar är 
ett sätt att stärka det civila sam-
hället och frivilligsektorn, säger 

Emmy Bornemark, som arbetar 
med Frivilligåret på Ungdomssty-
relsen.

–+Målen är väldigt generella för 
att de ska passa in i hela EU. I Sve-
rige är till exempel kvaliteten på 
det ideella arbetet enormt god. Så 
i det målet har vi istället tryckt på 
att skapa förutsättningar för nät-
verkande. 

Den #"–#! augusti kommer året 
att märkas lite extra. Då kommer 
den europeiska vandringsutställ-
ningen kring frivilligåret, som ska 
besöka alla EU-länders huvudstä-
der under året, till Stockholm. 

–+Det är den största aktiviteten 
under året där vi skapar en arena 
för organisationer att få kompe-
tensutveckling, nya kontakter och 
också nya medlemmar. Det kom-
mer att vara föreläsningar, semi-
narier, workshops, möjligheter för 
organisationer att visa upp sig och 
få kontakter med politiker, forska-
re och allmänheten, säger Emmy 
Bornemark.

Under hösten kommer Ung-
domsstyrelsen också hålla en se-
minarieserie i Stockholm kring 
årets mål. Bokmässan i Göteborg 
och Europadagarna i Stockholm 
är andra tillfällen där Frivilligåret 
kommer att uppmärksammas. 

Europaåret för 
frivilligarbete 5677 
ska: 
 Verka för en miljö 

som främjar ideellt 
engagemang
 Stärka ideella 

organisationer och 
öka kvaliteten på 
ideella insatser
 Erkänna ideella akti-

viteter och de kunska-
per som det skapar 
och bidrar med i vårt 
samhälle
 Öka medvetenheten 

om värdet och bety-
delsen av ideellt enga-
gemang för individen 
och samhället.

Mottot för frivilligåret 
är Gör skillnad – 
engagera dig! 

Ideellt arbete firas i EU
Drygt var femte europé över )$ år arbetar ideellt. Nu ska det ideella 
arbetet firas anser EU-kommissionen som utsett !*)) till Europeiska 
frivilligåret. Under året ska det frivilliga arbetet uppmärksammas  
och de ideella organisationerna stärkas.
Text: Amanda Säfström Illustration: Nils Jarlsbo

Tanken är även att olika evene-
mang på lokala initiativ ska skapas 
i hela landet. 

–+Vi på Ungdomsstyrelsen har 
inte kapacitet att jobba med varje 
enskild aktivitet som händer runt 
om i landet utan året tar lite sina 
egna vägar och vi kommer att fin-
nas med på ett hörn här och där. 
Vi visar också på hur man kan an-
vända sig av året för att få publici-
tet eller politiskt intresse för det 
man gör på lokal nivå, säger Emmy 
Bornemark.

Bland annat har Ungdomssty-
relsen tagit fram ett presskitt med 
informationsmaterial som orga-
nisationer kan använda sig av i 
det lokala arbetet för att få medial 
uppmärksamhet och påverka poli-
tiker. Myndigheten arbetar också 
med att sprida information om vad 
som händer på nationell och euro-
peisk nivå, bland annat genom ett 
nyhetsbrev.
 
Hur har intresset för året varit  
hittills?

–+Vi hade en lanseringsfrukost 
som var helt smockfull och det 
säger väl något om intresset. Jag 
skulle nog säga att intresset har va-
rit gott, inte fantastiskt, men gott, 
säger Emmy Bornemark. 

Ideellt engagemang

Målen är väldigt generella 
för att de ska passa in i hela 

EU. I Sverige är till exempel kva-
liteten på det ideella arbetet 
enormt god. Så i det målet har vi 
istället tryckt på att skapa förut-
sättningar för nätverkande. 
Emmy Bornemark på Ungdomsstyrelsen
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Ideellt  
arbete i EU
Det finns mellan '! till '* miljo-
ner människor som arbetar ideellt 
i EU, vilket motsvarar ungefär !% 
procent av alla européer över #& år. 

Hur engagemanget ser ut skil-
jer sig från land till land. I Sverige, 
Storbritannien, Nederländerna 
och Österrike är över *" procent 
av befolkningen ideellt engagerad. 
I Bulgarien, Grekland, Italien och 
Lettland är färre än #" procent 
engagerade. Det är dock svårt att 
jämföra länderna eftersom mät-
metoder och definitioner av ideellt 
arbete skiljer sig åt.  

CA((,: European Commission-'( )*+, !"#". 
Volunteering in the European Union (,)-). Final 
report. London, (./.

Varannan svensk 
ideellt engagerad

Ungefär hälften av alla 
svenskar engagerar sig ideellt. 
Svenskarnas engagemang är också 
stabilt över tid. Internationellt sett 
är det en hög si$ra. Endast i USA, 
Norge och Holland finns liknande 
nivåer av ideellt engagemang.

 Engagemang inom idrotten är 
vanligast, social inriktning kom-
mer på andra plats. Under !""' 
gjorde !" procent av alla vuxna 
svenskar ideella insatser inom 
idrottsrörelsen. #& procent var 
engagerade i en organisation med 
social inriktning. Andra stora om-
råden där svenskarna engagerade 
sig var boende, religion, kultur och 
fackföreningar.

 #( timmar i månaden lägger 
varje aktiv person i genomsnitt på 
sitt ideella arbete. Omräknat skul-
le svenskarnas arbete i frivilliga 
och ideella organisationer mot-
svara *"" """ årsarbeten.

+Medmänsklighet styr svensk-
arna vilja till frivilligarbete. Enligt 
SCB:s befolkningsundersökning 
var viljan att göra nytta, hjälpa an-
dra människor och att bidra till en 
organisations arbete de vanligaste 
motiven till frivilligarbetet. 

 +Demokrati och det ideella ar-
betets egenvärden är viktigt. När 
befolkningsundersökningen !""' 
ställde frågor kring den svenska 
befolkningens uppfattningar om 
det ideella arbetets roll och bety-
delse för samhället ansåg (( pro-
cent att ”frivilliga aktiva ger något 
annat än det som avlönad, profes-
sionell personal erbjuder” och )) 
procent ansåg att ”engagemang i 
frivilligt arbete hjälper människor 
att ha en aktiv roll i ett demokra-
tiskt samhälle”. 

CA((,: Svenskarnas engagemang är större än 
någonsin. Insatser i och utanför föreningslivet. 
Rapport till regeringskansliet. av Lars Svedberg, 
Johan von Essen och Magnus Jegermalm, "#!#.

Ideellt engagemang
Engagemang i frivilligt 
arbete hjälper människor 

att ha en aktiv roll i ett demokra-
tiskt samhälle.
Ansåg ++ procent av de tillfrågade när befolkningsundersökningen (**% 
ställde frågor kring den svenska befolkningens uppfattningar om det  
ideella arbetets roll och betydelse för samhället.

Gör skillnad  
– engagera dig!
031*0C,

Volunteer!  
Make a di!erence.
1*D1(0C,

Bliv frivillig,  
og gør en forskel!
+,*0C,

¡Hazte voluntario! 
Marca la diferencia.
0F,*0C,

Hakka vabatahtlikuks! 
Muuda maailma.
10;*)0C,

Vapaaehtoisena  
vaikutat!
-)*0C,

Changez les choses: 
devenez bénévole!
-/,*0C,

B-d. wolontariuszem! 
Zmieniaj /wiat i siebie!
F.(0C,

Läs mer!
  På Ungdomsstyrelsens hemsida finns 

kalendarium och fakta om Europeiska 
frivilligåret i Sverige:  
www.ungdomsstyrelsen.se

  Läs mer om Frivilligåret i Europa på:
www.europa.eu/volunteering 
och www.eyv(*"".eu

  Europaåret för frivilligarbete sam-
manfaller med FN:s tioårsjubileum av 
det Internationella året för frivilligarbe-
te. Läs mer om ideellt arbete i världen på:
www.worldvolunteerweb.org
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Ideellt engagemang

I Jakob Carlanders nya bok ges många verktyg och tips kring hur ett gott samtal kan skapas. På hans egen mottagning tar han hunden Dante till hjälp för att få besökaren att känna 
sig lugn och trygg. Men för den som har allergi eller känner obehag inför hundar finns också ett hundfritt terapirum.

Samtalet – stödpersonens  
viktigaste verktyg
Stödpersoner ger av sin tid och sitt engagemang. Det är stort, menar Jakob Carlander, 
författare, präst och psykoterapeut. Med sin nya bok vill han ge ideella hjälpare 
uppskattning och en verktygslåda att använda i sitt uppdrag. 
Text: Amanda Säfström Foto: Göran Billeson
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–'Tid är alltid någonting begrän-
sat, antingen man är student, för-
värvsarbetare eller pensionär. 
Stödpersoner går utanför sig själva 
och gör någonting som inte får sin 
omedelbara belöning utåt sett. Det 
är stort och det har känts viktigt att 
ge stödpersoner en eloge med den 
här boken, säger Jakob Carlander.

Klockan är åtta på morgonen 
och han sitter med en kopp mor-
gonka$e i foajén på ett hotell i 
Stockholm. Jakob Carlander bor 
i Linköping, där han också har sin 
praktik som psykoterapeut. Nu 
ska han snart vidare till en föreläs-
ning, men först berättar han om sin 
nya bok Samtal och möten i frivil-
ligt socialt arbete – En handbok 
för stödpersoner, som ges ut i maj 
på Gothia Förlag i samarbete med 
Brottso$erjourernas Riksförbund. 

Jakob Carlander har tidigare 
skrivit flera böcker kring samtal, 
men tidigare har hans målgrupp 
främst varit personal inom vård 
och omsorg. Att skriva för ideella 
stödpersoner är nytt för honom. 

–+När jag fick frågan från BOJ 
kändes det väldigt roligt och an-
geläget. Det är olika att tänka 
personal som jobbar med det här 
professionellt och den som ställer 
upp frivilligt och arbetar som stöd-
person. De har mycket gemensamt, 
men det finns också väldigt mycket 
som är annorlunda och som har va-
rit spännande och lärorikt att fun-
dera kring.

Vad skiljer det professionella sam-
talet från det ideella?

–+Det vore fel att säga att profes-
sionell personal inte också har ett 
engagemang, men det blir ett an-
nat slags engagemang. I handled-
ning och i fortbildning säger man 
ofta till personal att inte dra inte 
in för mycket av sin personlighet. 
För stödpersonen blir det istället 
en blandning av professionell kun-
skap från grundmaterialet man 

har läst, kurserna man har gått och 
sedan har man också, ursäkta ut-
trycket, sitt bondförnuft med sig. 
Det finns en större frimodighet i 
att vara sig själv och se relationen 
som sitt redskap. 

Men att det finns en större frihet 
i stödpersonsuppdraget gör också 
att utsattheten blir större, menar 
han. Utan fasta arbetstider och 
tydliga gränser i engagemanget har 
stödpersonen inte samma skydds-
nät. I boken lyfter han särskilt att 
stödpersonsuppdraget inte ska ses 
som fritid. 

–+Genom att se det som ett sär-
skilt uppdrag och inte göra det till 
sin fritid tror jag att det blir lätt- 
are att inse värdet av det man gör 
och vad uppdraget gör med en. 
Som stödperson på brottso$er-
jouren löper man inte bara en risk 
för utbrändhet, men också att ens 
världsbild förändras av det man 
får höra. 

Ett dilemma som Jakob Car-
lander tror att stödpersoner delar 
med professionell personal är att 
uppdraget har en tendens att växa. 
Nya frågeställningar dyker upp 
och uppgifter läggs till som inte 
har något med grunduppdraget att 
göra.

–+Plötsligt sitter man där med 
ett jätteuppdrag med ansvar för en 
annan människas liv. Och efter- 
som ingen människa kan lösa en 
annan människas alla livs- och 
relationsfrågor så leder det till en 
ständig känsla av att inte riktigt ha 
lyckats. Det skapar både frustra-
tion hos mig och den jag ska hjälpa. 
Därför är det viktigt att se sitt upp-
drag och inte ta över helheten.

Fyller det ideella och professionella 
samtalet olika funktioner för den 
stödsökande?

–+Till en del tror jag att det fyl-
ler en gemensam funktion. Till 
en annan del att det kan skilja sig 
åt i frågan om trovärdighet. Som 

Samtal och möten i 
frivilligt socialt ar-
bete – En handbok 
för stödpersoner är 
skriven av Jakob Car-
lander och har kommit 
till på initiativ från 
Brottsofferjourernas 
Riksförbund. Målgrup-
pen är stödpersoner 
inom BOJ och andra 
frivilligt engagerade. 
GBoken tar fasta på 
att samtalet är ett av 
de viktigaste redska-
pen för en stödperson 
och läsaren ges 
många verktyg och 
tips som kan använ-
das för att skapa ett 
gott samtal.
GBoken tar också 
upp vikten av att som 
stödperson sätta 
gränser, lära känna 
varningssignaler och 
ta hand om sig själv. 
Samtal och möten i 
frivilligt socialt arbete.
En handbok för stöd-
personer ges ut på 
Gothia förlag i maj.

hjälptagare kan man ibland ha 
misstänksamhet med sig och fråga 
sig ”Säger man det här för att det 
är bra för mig eller för att det är 
bra för någon annan?” och ”Vill 
polis och åklagare att jag ska göra 
en anmälan för att det underlättar 
deras arbete eller för att det är bra 
för mig?”. Jag tror att man upple-
ver sig mindre manipulerad av en 
stödperson. Det är någon som står 
på min egen nivå och som faktiskt 
representerar mig i detta. Då kan-
ske man också vågar lyfta frågor 
som man annars inte skulle göra 
för att de känns för skamliga eller 
opassande. Jag tror att stödperso-
nen kan vara en bra länk mellan 
till exempel brottso$er och rätts-
samhället.

Ett återkommande inslag i 
Jakob Carlanders böcker är refe-
renser till allt från klassisk skön-
litteratur till filmer. Han arbetar 
som litteraturkritiker på Östgöta- 
correspondenten. Därifrån kom-
mer mycket inspiration, men ock-
så från tecknade serier. 

–Närheten mellan skönlittera-
tur och samtal har alltid funnits 
där för mig. Ofta är det väldigt bra 
att lyfta in andra erfarenhetsom-
råden som visar på att det här är ett 

gemensamt problem. Då blir det 
ofta mindre ångestladdat. Serie- 
strippar i dagstidningar tycker jag 
är väldigt bra, ofta är de väldigt 
existentiellt och psykologiskt lad-
dade. Som Nemi och Zits till exem-
pel. Att man kan säga så mycket på 
tre rutor är helt fantastiskt. 

Plötsligt sitter man där 
med ett jätteuppdrag med 

ansvar för en annan människas 
liv. Och eftersom ingen människa 
kan lösa en annan människas alla 
livs- och relationsfrågor så leder 
det till en ständig känsla av att 
inte riktigt ha lyckats.

Ideellt engagemang
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Ka!e och kakor är framdukat, 
informationsmaterial är framlagt 
och flera stödpersoner, vittnes-
stöd och styrelsemedlemmar från 
Brottso$erjouren i Trollhättan-
Lilla Edet är på plats. Att bjuda in 
politiker till jouren för dialog är ett 
nytt grepp, även om jouren många 
gånger tidigare informerat kom-
munen om sin verksamhet. Med 
tjänstemännen inom kommunen 
finns redan ett gott samarbete. 

–+Vi har väldigt goda relationer 
till kommunen när det gäller sam-
arbete och vi blir inbjudna till ut-
bildningar. Vi hör mycket gott om 
vårt arbete, men när det kommer 
till att prata om hur många kronor 
vi ska få blir det annorlunda. Då är 
det som om vi får pengar lite med 
armbågen, berättar jourens ordfö-
rande Bengt Laveberg. 

#) """ kronor eller %% öre per 
invånare. Det är vad brottso$er-
jouren i Trollhättan-Lilla Edet 
fick förra året från Trollhättans 
kommun för sitt förebyggande och 
brottso$erstödjande arbete. All-
deles för lite, anser jouren, som in-
för året ansökte om &" """ kronor 
i bidrag. 

Men efter en diskussion i kul-
tur- och fritidsnämnden, där någ-
ra få ledamöters röster höjdes för 
att öka jourens bidrag till *" """ 
kronor, landade bidraget för !"## 
på !* """ kronor. Frågan väcktes 
också om bidraget till brottsof-
ferjouren verkligen hör hemma 
under kultur- och fritidsnämnden 
utan inte snarare borde ligga på 
arbetsmarknads- och socialnämn-
dens bord. En diskussion som 
jouren välkomnar.

–+Vi har länge kämpat för att 
ligga under arbetsmarknads- och 
socialnämnden Vi bedriver ju ing-
en fritids- eller kulturverksamhet, 
säger Bengt Laveberg.

Att bidraget borde komma från 
arbetsmarknads- och socialnämn-
den handlar främst om att få ett 
slags erkännande av arbetet som 
jouren gör.

–Vi vill visa på värdet i att vi 
finns som ett komplement och al-
ternativ till socialtjänsten vad gäl-

ler brottso$erstöd. Vi har räknat 
om våra ideella timmar i pengar 
och presenterat det. Det blir runt 
,"" """ kronor i arbetstid som 
kommunen får helt gratis, säger 
Bengt Laveberg.

–+Kommunen gör ett föredöm-
ligt arbete när det gäller våldsut-
satta kvinnor och deras barn. Här 
finns barnahus, kriscentrum för 
kvinnor, barn och män. Där ligger 
kommunen i framkant. Men när 
det kommer till vardagsbrotten, 
som kan vara nog så integritets-
kränkande, ägnas inte alls samma 
resurser, säger Bengt Laveberg.

Inför nästa års diskussioner 
tyckte jouren alltså att det pas-
sade bra att bjuda in dem som ska 
ta ställning. Därför skickades en  
inbjudan till samtliga !! ledamö-
ter i social- och arbetsmarknads-

Bengt Laveberg, ordförande i Brottsofferjouren Trollhättan-Lilla Edet, vill 
att kommunen ska inse värdet av att jouren finns som ett komplement och 
alternativ till socialtjänsten vad gäller brottsofferstöd.

Politikerdialog för höjda 
bidrag till brottso!erjouren
Hur kan kommunpolitiker inse värdet av brottso+erjourernas arbete? Kanske genom att göra 
ett besök på jouren och få höra mer om BOJs arbete. Brottso+erjouren i Trollhättan-Lilla Edet 
bjöd in politikerna till dialog.
Text & Foto: Amanda Säfström

Vi hör mycket 
gott om vårt 

arbete, men när det 
kommer till att prata 
om hur många kronor 
vi ska få blir det annor-
lunda. Då är det som 
om vi får pengar lite 
med armbågen.
Bengt Laveberg om jourernas bidrag

Ideellt engagemang
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nämnden. I inbjudan hänvisade 
jouren till delar från kommunens 
mål- och resursplan för !"##–!"#* 
där kommunen bland annat har 
som mål att stärka samverkan 
med frivilligorganisationer och 
att barnkonventionen ska genom-
syra verksamheten. Det sista kan 
knytas till Projekt Skyddsnät där 
Brottso$erjouren i Trollhättan-
Lilla Edet är en av projektorterna 
och arbetar med att informera ung-
domar om deras rättigheter med 
utgångspunkt i barnkonventionen. 

På utsatt tid kliver arbetsmark-
nads- och socialnämndens ord- 
förande Lars-Gunnar Andersson 
(s) och andre vice ordförande  
Marie-Louise Coon (m) in i loka-
lerna. Att två politiker av !! kom-
mer beror främst på att nämnden 
består av fritidspolitiker och att 
ett besök av hela nämnden skulle 
kosta för mycket. Därför har det 
beslutats att nämndens presidium 
kommer.

Bengt Laveberg berättar, med 
hjälp av sina jourmedarbetare, 
om brottso$erjourens verksam-
het. Under !"#" gav jouren stöd 
till !(" brottso$er. I år ser antalet 
ut att öka. Hittills har jouren givit 
stöd till ett )"-tal brottso$er, en 
stor ökning jämfört med samma 
period förra året då var si$ran var 
ett %"-tal.

Kommunens ansvar för brotts-
o$er enligt socialtjänstlagen KAP 5  
§ 1 1  lyfts också fram och BOJs 
kommunbidragsundersökning. 
Men att flytta brottso$erjourens 
bidrag till arbetsmarknads- och 
socialnämnden innebär en för-
ändring för bidragsordningen 
inom kommunen.

–+I Trollhättan har alla bidrag 
till föreningar gått via kultur- och 
fritidsnämnden utom bidrag till 
nykterhetsorganisationer som lig-
ger under arbetsmarknads- och  
socialnämnden, säger Lars-Gunnar  
Andersson.

Efter jourens berättelse om 
sitt arbete är både Lars-Gunnar  
Andersson och Marie-Lousie Coon 
nöjda. 

–+Sverige skulle inte fung-
era utan frivilliga. Vi som politiker 
måste värna om att ni finns. Vi är 
tacksamma för att vi har fått kom-
ma hit idag, säger Marie-Louise 
Coon.

Lars-Gunnar Andersson håller 
med. 

–+Det var jätteintressant. Jag 
har hört jouren berätta om sin 
verksamhet förut, men idag var 
det mer ingående, säger han. 

Efter politikernas besök är 
också Bengt Laveberg nöjd även 
om inga höjda bidrag har utlovats. 
Men en dialog är inledd och jour-
en har blivit inbjuden till arbets-
marknads- och socialnämnden för 
att informera fler politiker om sitt 
arbete.  

Sverige skulle inte fungera 
utan frivilliga. Vi som poli-

tiker måste värna om att ni finns. 
Vi är tacksamma för att vi har 
fått komma hit idag.
Marie-Louise Coon (m) efter sitt besök hos BOJ Trollhättan-Lilla Edet

Brottso!erjouren i  
Trollhättan-Lilla Edet 

 Jouren täcker kommunerna Trollhättan, som 
har drygt :: ### invånare, och Lilla Edet med cirka 
!" :## invånare.

 Av Trollhättan fick jouren !9 ### kronor i bidrag 
"#!# och "< ### kronor "#!!. Lilla Edet gav förra 
året "# ### kronor, motsvarande !,:6 kronor per in-
vånare. Av Lilla Edet får jouren pengar som är avsatta 
för folkhälsoarbete.

 Jouren bildades !898 och har idag !:# med-
lemmar. 

 Förutom brottsoffer- och vittnesstödjande ar-
bete bedriver jouren förebyggande arbete genom 
bland annat skolinformation.

 Jouren är en av projektorterna i Skyddsnät, 5.> 
och Rädda Barnens gemensamma projekt, som rik-
tar sig till unga. 

Sandra Hellstrand, Börje Lundström och Johan 
Hellstrand arbetar alla ideellt på Brottsoffer-
jouren i Trollhättan-Lilla Edet. Sandra och Johan 
såg en annons i Trollhättans tidning om att 
jouren sökte stödjare. Nu har de precis avslutat 
utbildningen och gör praktik.

Ideellt engagemang
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Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Lars-
Gunnar Andersson (s) lämnar jourens lokaler med nya 
kunskaper om 5.>s arbete. 

Under 5676 sammanställde Brottsoffer-
jourernas Riksförbund samtliga 767 jour-
ers kommunbidrag. I rapporten Sveriges 
kommuners bidrag till lokala brottsof-
ferjourer redovisas resultaten som bland  
annat visar att: 

 !:! av landets "8# kommuner ger 
! krona eller mindre per kommuninvånare i 
bidrag till sin lokala brottsofferjour. 

 :6 av "8# kommuner (drygt !8 pro-
cent) ger inget ekonomiskt bidrag alls till 
sin lokala brottsofferjour. I tre av fallen finns 
det inte längre någon 5.> som täcker kom-
munens behov eftersom kommunerna ifråga 
även tidigare avstått från att ge bidrag till de 
jourer som verkade där.

 Genomsnittet för de kommuner som 
ger ett bidrag till sin lokala jour är !,9" kronor 
per invånare. 

 Högst bidrag per invånare ger Västerås 
kommun till sin lokala brottsofferjour. Inom 
ramen för bidraget på 9,#8 kronor per invå-
nare driver 5.> Västerås också Stödcentrum 
för Unga brottsoffer. Luleå, Katrineholm och 
Skurups kommuner ger högst bidrag efter 
Västerås.

Tre frågor till…
… Lars-Gunnar Andersson (s), ordförande i arbetsmarknads- och social-
nämnden i Trollhättan, efter besöket på Brottso+erjouren i Trollhättan-Lilla 
Edets lokaler.

Ideellt engagemang

Hur stort bidrag tycker du att brottso!er-
jouren borde ha?

–+Det törs jag inte säga. Det beror så 
mycket på andra verksamheter.
Om du jämför med kommunens och nämn-
dens budget i stort är det ju inga större 
summor det rör sig om.

–+Nej, hela kommunens budget är %,! 
miljarder så det är klart att !* """ kro-
nor bara är utjämningspengar i relation 
till det.

Kommunernas bidrag till 
brottso!erjourerna i Sverige

Ni har ju ansvar för socialtjänsten och att 
kommunen följer socialtjänstlagen där 
brottso!erfrågor ingår. Borde inte brotts-
o!erjouren ligga under er?

–+Brottso$erjouren har hamnat i mit-
ten kan man säga. Men det ligger ju nära 
till hands med arbetsmarknads- och so-
cialnämnden. Jag kände inte till att det 
kommer att komma ett förslag kring det, 
men jag har inga betänkligheter om det 
skulle hamna under vår nämnd. 

Översikt:
Sveriges kommuners  
bidrag till BOJ
C/.*./ F1/ )*32*,/1 .H@ 2/

Medel #,)! kr/inv

Median #,"" kr/inv

&, st kommuner bidrar med " kr
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Ideellt engagemang

?Två timmar varannan vecka, då har jag 
schemalagd tid på Telefoncentralen. Jag job-
bar heltid och det är svårt att kunna gå tidigt 
från jobbet oftare än så. Egentligen skulle jag 
vilja göra mer, men det  kanske blir möjligt nu 
om öppettiderna förlängs under kvällstid. 

?Jag jobbar med produktutveckling på 
ett stort teknikföretag och lever i en gan-
ska ombonad värld där det ibland är lätt att 
glömma bort att det finns svårare sidor av 
samhället. Då känns det bra att kunna ge ett 
bidrag. Sedan är det förstås också en extra 
kick när jag har bra samtal och känner att de 
som ringer blir hjälpta.

I undersökningen som gjorts av Brottso$erjourernas Riks-
förbund har ') av #"" aktiva brottso$erjourer bidragit med 
uppgifter om hur mycket tid de lägger ned på arbetet inom BOJ. 
Sammanställningen visar att de ideella stödpersonerna till-
sammans la ned *& %", timmar på direkt brottso$erstöd, till 
exempel samtal eller digitala kontakter med enskilda brottsof-
fer, vittnen och anhöriga. Stödpersonerna la också ned *" ()( 
timmar på annat arbete som är kopplat till deras uppdrag som 
utbildningar, stödpersonsmöten och handledning. Samman-
lagt motsvarar det ideella arbetet *#,(( heltidstjänster. Om 
stödjarna varit avlönade med en månadslön på !! """ kronor 
skulle arbetet omräknat i pengar vara värt drygt #*,* miljoner 
kronor.

För anställd personal uppgick den nedlagda tiden till ,) 
"%' timmar. Där användes ungefär hälften av tiden till direkt 
stödarbete. Varje jour har också en ideell styrelse som är vald 
av föreningen och leder jourens arbete. Förra året lade styrel-
semedlemmarna inom BOJ sammanlagt !, ,!#,& timmar på sitt 
arbete.

I sammanställningen ingår inte tiden för vittnesstödsverk-
samheten som har en egen separat tidrapportering och statis-
tikföring. 

.3.$#. *4+*!(03

 Det är svårt att säga, det varierar väl-
digt mycket beroende på hur mycket det är 
att göra. Jag arbetar med bland annat sche-
maläggning, vittnesstödsträffar, kollar mail på 
datorn, tar emot samtal från vittnen och mål-
säganden och ibland tar jag ett extra pass på 
tinget. En vecka när det är mycket att göra kan 
det bli uppåt tio timmar, men det är sällsynt.

 Det känns meningsfullt och många upp-
skattar det vi gör. Det som man själv kanske 
tycker är ett litet samtal kan ha stor betydelse 
för en enskild person. 

 När jag var kassör lade jag ned ungefär 
en timme varje dag, så det blir sju timmar i 
veckan. Sedan lägger jag också tid på styrel-
semöten och arbetsgruppen för unga brotts-
offer och vittnen där jag ingår. Där ser det 
lite olika ut, men nu inför stämman har det till 
exempel varit mycket tid.

?Det har gett mig väldigt mycket kun-
skap som jag har glädje av. Allt från fören-
ingskunskap till hur man rekryterar ideella. 
När jag har sökt jobb har jag haft nytta av 
att kunna säga att jag har vana av att bemöta 
människor i kris. Sedan har jag också fått 
mycket uppskattning av dem jag mött som 
stödperson. 

Sara Jonsson, ledamot 
i förbundsstyrelsen samt 
tidigare stödperson och 
kassör i Brottsofferjouren i 
Jönköping.

Dennis, volontär på 
Brottsofferjourernas 
Telefoncentral.

Tarmo Makslahti, ideell 
vittnesstödssamordnare, 
Brottsofferjouren i Umeå.

Över 85 000 
ideella timmar 

Hur mycket tid lägger du i veckan på 
ditt ideella engagemang inom BOJ?
Vad ger det ideella arbetet dig?

Förra året gav BOJs ideella stödpersoner  
'$ ((" timmar till brottso+erarbetet i Sverige. 
Det motsvarar #),%% heltidstjänster eller om-
räknat i pengar drygt )#,# miljoner kronor som 
sparades in åt samhället.

Olika gruppers nedlagda tid inom BOJ 
,*;,( ;)44,/ 31/C0,4@1;02/1; &'%'

Ideella Anställda Styrelsen
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Forskning

–'Det finns enighet kring att 
brottso$ers behov ska bemötas, 
men begreppet behov är svårt att 
definiera. Det beror på i vilket 
sammanhang och vem som avgör, 
säger Kerstin Svensson, professor 
i socialt arbete och prefekt vid So-
cialhögskolan i Lund.

Forskningsprojektet som hon 
genomför tillsammans med dok-
toranden Lotta Jägervi består av 
tre steg där båda brottso$er och 
brottso$erjourer får komma till 
tals i olika omgångar. Den för-
sta delstudien, där aktiva inom 
brottso$erjourer resonerade kring 
brottso$ers behov med utgångs-
punkt i olika fallbeskrivningar, är 
genomförd och finns presenterad 
i rapporten Ett fall för brottso!er-
jouren som publicerades i höstas.

Engagemang  
är viktigt för brottso!er
Att brottso+ers behov ska bemötas är de flesta överens om. Men vilka är behoven och hur  
bemöts de av brottso+erjourerna? Det är utgångspunkten i Kerstin Svensson och Lotta  
Jägervis forskningsprojekt Brottso+ers behov och jourernas möjligheter.
Text & Foto: Amanda Säfström

Nu pågår den andra delen och när 
Tidningen Brottso$er besöker  
Socialhögskolan i Lund arbetar  
Lotta Jägervi med att genomföra 
intervjuer med brottsdrabbade 
som varit i kontakt med jourerna. 
Hittills är ett tjugotal personer in-
tervjuade, och fler hör av sig efter 
att de fått frågan om de vill delta i 
projektet. Någon färdig samman-
ställning finns ännu inte, men 
Lotta Jägervi berättar om de första 
intrycken.

–+De flesta tycker att det har va-
rit trevligt att någon ringt upp dem. 
Att den de pratat med är engagerad 
och bryr sig framhåller många som 
viktigt, säger Lotta Jägervi.

Flera av de hon hittills intervju-
at har haft kortare kontakter med 
jourerna, kanske bara ett telefon-
samtal då jouren ringt upp. Men 
även de som tackat nej till vidare 
stöd är nöjda med att ha blivit upp-
ringda.

–+De är ofta mycket positiva till 
att någon ringde upp och att det är 
på ideell basis. Det säger att de är 
bra att jourerna finns och är över-
tygade om att de gör ett bra jobb, 
även om just de själva kanske inte 
behövde någonting, säger Lotta 
Jägervi.

Men det finns också de som haft 
andra behov än vad jouren kunnat 
erbjuda.

–+Det vanligaste bland dem som 
är missnöjda är att de velat ha mer 
stöd. Men jag får känslan av att de 
som velat ha mer från jouren ofta 
även velat ha mer från alla övriga 
instanser. De som inte tycker att 
de fått det de velat säger ofta också 
att det är socialtjänstens eller po-
lisens fel. Några har också velat ha 
ekonomisk ersättning, men det är 
ju svårt för jouren att göra någon-
ting åt.

När intervjuerna är genomförda 
och analyserade återstår det sista 
steget i projektet. Då ska resulta-
ten tas tillbaka till jourerna för nya 
gruppdiskussioner.

–+Än så länge stämmer jourer-
nas och de brottsdrabbades upp-
fattningar väldigt väl överens. Där 
får vi lyfta fram det som är lite mer 
laddat, säger Kerstin Svensson.

Ett exempel hon nämner är kon-
trasten mellan riktigt traumatiska 
brott med grovt utsatta brottso$er 
och vardagsbrottslighet. 

–+Ofta möter jourerna männis-
kor i socialt utsatta situationer 
och även om brottet i sig inte är 
så dramatiskt kan den sociala si-
tuationen vara det. Inbrott eller en 
stulen bil kan vara en stark hän-
delse för den som blir utsatt för 
det, men i kontrast till en långvarig 
misshandel i en nära relation blir 
det ingenting. Jag tycker att det 

Ofta möter jourerna 
människor i socialt 

utsatta situationer och även 
om brottet i sig inte är så 
dramatiskt kan den sociala 
situationen vara det.!
Kerstin Svensson om kontrasterna i mötet med brottso!er
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Forskning

vore intressant att diskutera den 
spännvidden med jourerna. Finns 
det en risk i att man kan tänka att 
”Det där var väl inte så farligt”?

Kerstin Svensson hoppas att 
projektet kan tillföra nya perspek-
tiv i brottso$erjourernas arbete, 
men hon betonar att det inte kom-
mer att bli några banbrytande re-
sultat.

–+Våra resultat blir mer fördju-
pade berättelser än att vi slår fast 
att så här det är. Men jag hoppas 
att det vi presenterar kan leda till 
att fördjupa diskussionerna om 
förhållningssätt och gränsdrag-
ningar. 

Efter projektets slut kommer 
Lotta Jägervis doktorsavhandling 
bygga vidare på resultaten. Redan 

finns flera idéer, bland annat att 
titta närmare på hjälparens roll.

Brottso$erstöd i Sverige är 
ett outforskat område. Efter pro-
jektets slut ser Kerstin Svensson 
många frågor att forska vidare 
kring. En fråga är varför vissa 
ärenden går vidare från polisen till 
brottso$erjouren och andra inte 
gör det. En annan fråga hon gärna 
vill undersöka närmare är varför 
ingen tar strid inom politiken för 
brottso$erjourernas existens.

–+Det finns ett starkt politiskt 
stöd i att alla tycker att brottso$er-
jouren är bra, men sedan är det inte 
mer med det. Där skulle det vara 
intressant att skrapa på ytan och 
fördjupa sig i varför alla är positiva, 
men ingen sticker ut och tar strid i 
frågan, säger Kerstin Svensson.  

I forskningsprojektet Brottsoffers behov och jourernas möjligheter har Lotta Jägervi och Kerstin 
Svensson frågat brottsoffer vad de tyckt om kontakten med brottsofferjouren.

Brottso!ers behov och 
jourernas möjligheter

 Forskningsprojektet ”Brottsoffers behov och 
jourernas möjligheter” pågår mellan "##8–"#!! 
och drivs med medel från Brottsofferfonden.

 Projektet genomförs i tre steg: fokusgrupper 
med brottsofferjourer, intervjuer med brottsdrab-
bade och slutligen fokusgrupper med brottsoffer-
jourer där resultatet från intervjuerna diskuteras. 

 Tolv brottsofferjourer har deltagit i projektet. 
De är utvalda för att representera samtliga !## 
brottsofferjourer i Sverige. 

 Kerstin Svensson har tidigare forskat kring 
brottsofferjourernas arbete och givit ut Brotts-
offerjourer och stödpersoner: en kartläggning av 
Brottsofferjourerna i Sverige, "##", och Socialt 
arbete med brottsoffer: sympati, empati och orga-
nisering, "##$.

 Brottsoffers behov och jourernas möjligheter 
föddes dels ur frågor som väckts i Kerstin Svens-
sons tidigare forskning och dels från diskussioner 
om kvalitetssäkring inom Brottsofferjourernas 
Riksförbund.

Våra resultat blir mer 
fördjupade berättelser 

än att vi slår fast att så här 
det är. Men jag hoppas att 
det vi presenterar kan leda 
till att fördjupa diskussio-
nerna om förhållningssätt 
och gränsdragningar. 
Kerstin Svensson
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Jourerna berättar

BOJ Skärholmen hör till den Brotts-
o+erjour i Sverige som har störst 
antal brottso+er som söker stöd och 
hjälp varje år. Det är fråga om grova 
våldsbrott, många utsatta är kvinnor, 
barn och ungdomar. Många har en 
stor hotbild och känner en fruktan för 
sin säkerhet. Brottso+erjouren fyller 
en viktig och nödvändig funktion. 

–+Det känns hedrande att få bli ord- 
förande för BOJ. Styrelsen har ett stort 
arbete framför sig och kommer att  
behöva arbeta hårt för att BOJ ska slippa 
läggas ner. Vi behöver mer pengar för 
att klara av att hjälpa alla utsatta brotts- 
o$er som vänder sig till oss, säger advokat  
Elisabeth Massi Fritz.  

Brottso$erjouren behövs och fyller en 
viktig funktion för utsatta brottso$er. På 
grund av det stora antal polisanmälning-
ar som görs i området och den stora ök-
ning av ärenden varje år, finns idag inte 
tillräckligt med resurser för att klara av 
att hjälpa alla. 

Om BOJ inte får ytterligare resurser 
kommer vi att tvingas lägga ner. Detta 
skulle vara förödande för de brottso$er 
som behöver hjälp och stöd.  Kommunen, 
Stockholms stad, måste ta ett större an-
svar och bevilja ett större anslag. Kom-
munen har ett ansvar för utsatta brotts-
o$er i området. Tyvärr inser man inte 
från kommunens sida hur viktigt det är 
att brottso$er får den hjälp de behöver. 

Vi kommer att vända oss till kom-
munen, men även till olika företag som 
kommer i kontakt med brottso$er, ex-
empelvis försäkrings-, vakt, och säker-
hetsbolag. Vi kommer att erbjuda dem 
ett samarbete där de även kan känna 
stolthet i att hjälpa utsatta brottso$er.  
Alla bidrag välkomnas, även från privat-
personer.    

'), */4(;)93&$

Elisabeth 
Massi Fritz  ny 
ordförande för 
BOJ Skärholmen   

Advokat Elisabeth Massi Fritz är ny ordförande för 5.> 
Skärholmen. Nu arbetar jouren för att få resurser att 
fortsätta sin verksamhet, annars finns risk för att jouren 
måste läggas ned.
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BOJ Södra Värmland sam-
arbetar med Färjestads BK
I samband med Internationella Brotts- 
offerdagen den "" februari inledde 
Brottsofferjouren Södra Värmland ett 
tvåårigt samarbete med Färjestads 5C. 
Tillsammans ska vi driva ett projekt som 
bland annat kommer att innefatta fö-
reläsningar och informationsarbete för 
Färjestads 5C:s  ungdomsspelare, men 
även riktas ut mot gymnasieskolor.

–?Vi har tittat på en rad olika lokala 
ideella organisationer inom angelägna 
områden och vi har sett att Brottsoffer-
jourens arbete är väldigt angeläget och 
något som vi på olika sätt kan stödja, sa 
klubbdirektör Håkan Loob när han ta-
lade på Internationella Brottsofferdagen 
i Karlstad.

I anslutning till Färjestads match mot 
Linköping samma kväll fanns Brotts- 
offerjouren Södra Värmland på plats i 
Löfbergs Lila Arena för en insamling till 
vår verksamhet. Men det viktigaste av 
allt var att vi fanns på plats och kunde 
informera om vår verksamhet.

Nu gratulerar vi -5C till 04-guldet 
och ser fram emot vårt samarbete!

'), *0#(. 84(39.$#

Möte med  
polisledningen i Östra Fyrbodal
I början av maj träffades styrelsens polis-
grupp polisledningen i Östra Fyrbodal för 
överläggningar om gemensamma frågor. På 
dagordningen fanns 5.>s verksamhet "#!#, 
polisens informationsskyldighet, polisen som 
den viktiga länken i informationskedjan om 
brottsskadeersättning och omfattningen av 
polisen återkoppling till målsägande. Dess-
utom diskuterades polisens samverkansavtal 
med Trollhättans stad om att utveckla det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet och frivilligrörelsens medverkan i 
detta samt styrelsens tankar kring ett fram-
tida 5.> Fyrbodal.

'), !()99;4!!.$-9"99. &#&!

Temadag om våldets 
konsekvenser i Trollhättan
Den 7 maj anordnades på Magnus 
Åbergsgymnasiet i Trollhättan en te-
madag på temat Våldets konsekven-
ser och civilkurage. Temadagen är en 
del i projekt Skyddsnät som är Rädda 
Barnen och Brottsofferjourens gemen-
samma projekt där man arbetar till-
sammans för att unga som utsatts för 
brott ska få/erbjudas det stöd och den 
information som de behöver. Dagen 
inleddes med visning av filmen Res dig 
inte för !"# gymnasieungdomar och en 
föreläsning av Sören Sanz, vårdchef 
för Södersjukhusets akutmottagning. 

På eftermiddagen föreläste Barbro 
Jönsson, tidigare åklagare som bland 
annat utredde brottslighet hos krimi-
nella gäng, om civilkurage. "##6 utsat-
tes hon för allvarligt hot då dörren till 
hennes hem sprängdes och hemmet 
förstördes. Föreläsningen föregicks av 
visning av Riksförbundets film Stå upp! 
– om att vilja vittna och anmäla brott. 

'), !()99;4!!.$-9"99. &#&!
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Jourerna berättar

103 nya stödpersoner  
i Region Gotland Stockholm 
I Regionrådet Gotland Stockholm arbetar 
jourerna tillsammans för att de brotts-
utsattas rättigheter ska tillgodoses på 
bästa sätt. 

Under "#!# har regionen utbildat !#7 nya 
stödpersoner och vittnesstödjare. Redan 
etablerade ideella har erbjudits fortbildning i 
bemötandefrågor. De anställda/ideella assis-
tenterna och samordnarna i jourerna har haft 
regelbundna träffar och gått en första del i en 
ledarskapsutbildning. 

Under "#!! kommer Regionrådet fortsätta 
att utbilda nya stödpersoner och vittnesstöd-
jare efter jourernas behov. Nätverksträffen 
under hösten kommer vara en utbildningsdag 
om arbetsgivaransvaret och erbjudas styrel-
serna i de lokala jourerna. 

Regionrådet vill lyfta fokus till vittnes-
stödsverksamheten och avser att genomföra 
en utbildningsdag för regionens vittnesstöd 
och vittnesstödssamordnare. En större sats-
ning på fortbildning kommer att erbjudas de 
som haft uppdrag inom de lokala jourerna 
under några år inom områdena; motiverande 
samtal, hot- och riskbedömning, krishantering 
och självskattning.  Fortbildningen ska imple-
menteras i Regionrådets vanliga verksamhet. 
Det är viktigt att brottsofferjourerna, gente-
mot kringaktörerna och samhället, blir tydli-
gare i sin profil och kan uppvisa kvalitet och 
kompetens i sin verksamhet.

&9."$& *!(.$#'&(%  
Ordförande Region Gotland Stockholm

Delegation från Shanghai 
intresserade av BOJ
I mars besöktes Trygghetscenter i Karl-
stad av en delegation från Shanghai i 
Kina. Delegationen, som bestod av bland 
annat polischefer, guvernör och social-
chefer, var i norra Europa för att lära sig 
mer om olika sätt att arbeta förebyggan-
de mot våld och därmed öka tryggheten 
bland befolkningen. 

Trygghetscenter finns i Karlstads centrum 
och samlar på ett unikt sätt representanter 
från polisen, Brottsofferjouren, Mansjouren, 
kommunens Stödcentrum (med fokus på 
våld i nära relationer), Rådgivningen Stella 
(med fokus på hedersrelaterat våld), social-
tjänsten och Ungdomar för trygghet, på ett 
och samma ställe. 

Delegationen från Shanghai var intressera-
de av hur kommunen arbetar för att förebygga 
våld bland unga. Inom ramen för Ungdomar 
för trygghet har kommunen anställt tjejer och 
killar mellan !9–"! år vars uppgift är att verka 
som goda förebilder för barn och ungdomar. 
Som ordförande i 5.> Södra Värmland gavs 
jag tillfälle att informera om vårt arbete när 
det gäller att hjälpa brottsoffren.

Skillnaden mellan Karlstad och Shanghai 
är naturligtvis stor. I Karlstad bor cirka 9: ### 
innevånare och i Shanghai två miljoner vilket 
ger olika förutsättningar. I Shanghai bedrivs 
också ett förebyggande arbete bland unga, 
men däremot har man ingen motsvarighet till 
Brottsofferjouren. De var mäkta imponerade 
över det arbete som 5.> gör för att förbättra 
situationen för brottsoffren. 

3)$"<. &/*!(03  
Ordförande $01 Södra Värmland

Monica Ekström, ordförande i 5.> Södra Värmland, tog 
emot studiebesöket från Shanghai som ville veta mer om 
brottsofferarbetet i Karlstad.
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Till minne av Gunn Andersson
Gunn Andersson, medlem i Brottsofferjouren i Varberg, har avlidit. Gunn var en 
av initiativtagarna till att Brottsofferjouren startades i Varberg !88< och var dess 
ordförande under !< år. Gunn var också med och såg till att Varbergs tingsrätt, 
som en av de första i landet, fick vittnesstödsverksamhet. 

Gunn drevs av ett stort engagemang för människor som råkat ut för brott och 
många är de som under åren på olika sätt fick hennes hjälp. Vi i Varbergs Brotts-
offerjour sörjer och saknar henne samt tackar för hennes hängivna arbete. Våra 
tankar går också till hennes familj.

'()!!*)++&(,)-(&$ " 8.('&(%

BOJ Västerås i nya lokaler

Den =7 mars hade vi Öppet hus med in-
bjudna gäster från kommunen, polisen, 
åklagarkammaren med flera. Lokalerna 
invigdes genom att ordförande Madelei-
ne Ahlqvist klippte ett rött band och alla 
besökare bjöds på tårta. 

I "! år satt vi i en källare med ett stort rum 
och ett litet kyffe. Den nya lokalen ligger en 
trappa upp med utsikt över Stora gatan och 
har tre rum med möjlighet att ta emot minst 
två besök samtidigt. Det är en milstolpe för 
5.> Västerås. Behovet var stort eftersom 
verksamheten växer. Förra året hjälpte stöd-
personer, vittnesstödjare och stödcentrum 
sammanlagt 7 7": personer. 

Vi tackar Västerås stad och Länsförsäk-
ringar Bergslagen som gjort detta möjligt.

;&9&$. >.;9-$#  
Verksamhetsansvarig vuxna, $01 Västerås

5.> Västerås firade jourens nya lokaler med 
Öppet hus och tårta.
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Brottso!erjourerna

!"#$%&'# "(&
'9&/"$%&
Karlshamn, Karlskrona, Olof-
ström, Ronneby, Sölvesborg
Karlskrona: 'KLL-M&& M'
Karlshamn: 'KLK-%N& N&
Ronneby: 'KLO-%OO OK
info@blekinge.boj.se 
www.blekinge.boj.se 

)*"*+&*, "(&
.8&*!.-;&#&3)(.
'&&L-OO KL OO 
'O'-P&O N' %O
info@avesta-hmora.boj.se
www.avesta-hmora.boj.se 

')(94$%&-%.%$&+-*4!&(
'&KQ-%KQ O% 
'O'-P&L PL M'
info@borlange.boj.se 

+.9-$
'&Q-&LL %%
info@falun.boj.se
www.falun.boj.se

9&/*.$#-(4!!8"/
'&KO-%QQ &%
info@leksand-rattvik.boj.se 

9-#8"/.-*3&#,&'.</&$
'&K'-%'K O'
boj.i.ludvika.smedjebacken@
telia.com

3.9-$%-8.$*'()
'&M'-%MQ LO 
'O'-QKQ %& LQ
kvinnojourenmalungsalen@
live.se

3)(.-)(*.-498#.9&$
'&L'-%M% PM 
'O'-&'N QL K&
info@mora.boj.se
www.mora.boj.se

'-."*&), "(&
%)!9.$# 
'KNM-&M KP KP
bojgotland@hotmail.com

'(/"#!-+', "(&
')99$4*-)8.$1/&(
'&OM-&KO '&
info@bollnas-ovanaker.boj.se
www.bollnas.boj.se

%4*!("/& 84*!(.
Hofors, Sandviken, Ockelbo
'&P-&L N' '' 
'O'-PNP LM &K
info@gastrike.boj.se

%489&
'&P-%' LL OO  
'O'-LO' Q& %'
info@gavle.boj.se
www.gavle.boj.se 

;-#"/*8.99-$)(#.$*!"%
'PL'-%'' &'
info@hudiksvall.boj.se

9,-*#.9
'PL%-%'% '% 
'OQ'-OLQ 'QP
info@ljusdal.boj.se

*0#&(;.3$
'&O'-%'% &% 
'O'-L&P PK 'Q
boj.soderhamn@telia.com

0*""*&), "(&
+.9/&$'&(%
'QKP-LMO MO

/-$%*'.</.
'Q''-MQ KM K'
info@kungsbacka.boj.se

*0#(. ;.99.$#
Halmstad, Hylte, Laholm
'QL-%& KM &K
'QL-%& KM KQ
boj.halmstad@telia.com

8.('&(%
'QK'-PO PL '%
boj.varberg@telia.com 

1(2."*&), "(&
,43!9.$#
Berg, Bräcke, Härjedalen, 
Krokom, Ragunda, Strömsund, 
Åre, Östersund
'PQ-L% &K '' 
'OQ-M'% KL PK
info@jamtland.boj.se 
www.jamtland.boj.se 

13&$34%&', "(&
;0%9.$#*/)33-$&($.
Aneby, Eksjö, Nässjö,  
Sävsjö, Tranås, Vetlanda
'QM%-%QM LL

,0$/0:"$%
Habo, Jönköping, Mullsjö
'QP-%' OP K'
Vittnesstödssamordnare: 
'QP-%L 'O N'
info@jonkoping.boj.se
www.jonkoping.boj.se

*319.$# >&*!
Gislaved, Gnosjö,  
Vaggeryd, Värnamo
'QO'-%LM OO
info@smalandwest.boj.se
www.smalandwest.boj.se 

$*"2*+ "(&
)*/.(*;.3$- 
30$*!&(1*-;0%*'2 
'KN%-%OP ''
info@oskarshamn.boj.se 
www.oskarshamn.boj.se 

*0#(. /.93.( 94$
Borgholm, Emmaboda, Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås
'KM'-MM' ML
info@kalmar.boj.se 
www.kalmar.boj.se

8"33&('2-;-9!*+(&#
Hultsfred, Vimmerby, Västervik
'KNL-%&M %M

$+-&-!#+', "(&
*-$$&(')
Ljungby, Markaryd
Ljungby: 'QO&-%KL &%
Strömsnäsbruk: 'KQQ-O%N &L
info@sunnerbo.boj.se 
www.sunnerbo.boj.se 

84?,0
Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge, Växjö
'KO'-KLP NK
info@vaxjo.boj.se
www.vaxjo.boj.se

493;-9!
'KOP-%PN Q%

&-++!-..#&, "(&
.(8"#*,.-(-A(,&:9)%
'NP' %Q% L'

')#&$
'N&%-%&K KK
info@boden.boj.se
www.boden.boj.se

9-9&1
'N&'-%'K %Q
info@lulea.boj.se
www.lulea.boj.se

3.93+49!&$*
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna
'NM'-%L' M' 
'OQ'-NK ON QK
kirunaboj@tele&.se

:"!&1-498*'2$
'N%%-%M% M%

0*!(. $)((')!!&$
Haparanda, Kalix, Pajala,  
Överkalix, Övertorneå
'NOM-%'' %'
boj.ostranorrbotten@telia.
com

,$5&# "(&
;&9*"$%')(%- 
;0%.$4*-',-8 
'K&-%Q QO ''
boj.helsingborg@telia.com
www.helsingborg.boj.se

;4**9&;)93- 
)*'2-:&(*!)(:
'KL%-%&O %O
brottsofferjouren@telia.com

9.$#*/()$.-*8.908 
'K%M-KQ P% O%
info@landskrona.boj.se

3&99&(*!. */1$&
Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Staffanstorp
'KP-Q& Q& NM
info@mskane.boj.se
www.mskane.boj.se 

$)(#0*!(. */1$& 
Bromölla, Kristianstad,  
Östra Göinge
'KK-%& %O QQ
info@noskane.boj.se

'()!!*)++&(- )<;  
/8"$$),)-(&$ *0#&(*94!!
Svedala, Trelleborg, Vellinge
'K%'-%'Q O'
Kvinnojour: 'K%'-KOO ''
info@trelleborg.boj.se
www.trelleborg.boj.se 

'()!!*)++&(- )<; /8"$$)-
,)-(&$ *2#0*!(. */1$&
Sjöbo, Skurup, Ystad
'K%%-OMQ OO
brottsoffer-kvinnojouren@
ystad.boj.se
www.jourkompis.net

4$%&9;)93
Båstad, Klippan, Åstorp, Ängel-
holm, Örkelljunga
'KQ%-%KQ ''
info@engelholm.boj.se
www.engelholm.boj.se

De lokala brottsofferjourerna ger 
stöd till brottsoffer, anhöriga och 
vittnen. Här finner du kontakt-
uppgifter till din närmaste jour. 
För postadresser och faxnum-
mer se www.boj.se

Brottsofferjourernas Telefoncen-
tral nås på #"##-"! "# !8 och 
hjälper till att förmedla kontakt 
till alla lokala brottsofferjourer i 
Sverige. 

För stöd på eget språk ring 
#9-$<" ## << och välj språk eller 
skicka e-post till kontakt@boj.se

Riksförbundets kansli når du på 
#9-$<< 99 ## eller riks@boj.se

Riksförbundets styrelse nås via 
styrelsen@boj.se

Läs mer om Brottsofferjourernas 
Riksförbunds verksamhet på 
www.boj.se
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Brottso!erjourerna
0*!&(9&$
Simrishamn, Tomelilla
'K%O-%&Q %&
info@osterlen.boj.se
www.osterlen.boj.se 

,.-6$0-"2, "(&
+.(*!. 
'M-P'K %N L'
info@farsta.boj.se 
www.farsta.boj.se

;.$"$%&-$2$4*;.3$ 
'M-OOO ML ''
info@haninge.boj.se
www.haninge.boj.se 

;-##"$%&-')!/2(/.
'M-O%' '% '& 
'O'-OO& '% '&
info@h-b.boj.se

$.</.-!2(&*0-84(3#0
'M-KPP N% PP
boj.ntv@telia.com

$)(()(! 
Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, 
Upplands Väsby, Upplands-Bro
'M-LN% &O& '' 
'O'-QPL PP 'P
info@norrorts.boj.se
www.norrorts.boj.se 

$)((!49,& 
'%OP-LO% M%
info@norrtalje.boj.se 

*/4(;)93&$
'M-O'M NL M'
skarholmenboj@telia.com 

*)9$.-*-$#'2'&(%-&/&(0
'M-&M L% Q'
organisation@solna.boj.se
www.solna.boj.se

*:1$%.-/"*!.
'M-QP KK NN
info@spanga-kista.boj.se
www.spanga-kista.boj.se

*!)</;)93*  
"$$&(*!.#-9"#"$%0
'M-P%& &% &%
info@stockholmsinnerstad 
-lidingo.boj.se

'()!!*)++&(-, /8"$$)- 
)<; !,&,,)-(&$ *0#&(-
!49,&-*.9&3-$2/8.($
'M-LL' %KO QK 
'O'-KNK PM OL
info@sodertalje.boj.se 
www.sodertalje.boj.se

*0#(. ()*9.%&$
Dandery, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker
'M–OPM MQ M& 
'OQN-QN KK OP
roslagenboj@telia.com 

84*!&()(! 
'M-MN O' ''
info@vasterort.boj.se
www.vasterort.boj.se

,3)#+2*&"*&), "(&
&*/"9*!-$.
'%P-%& P& %'
info@eskilstuna.boj.se
www.eskilstuna.boj.se 

/.!("$&;)93- 
+9&$-8"$%1/&(
'%L'-OM' %O
boj-katrineholm@telia.com
www.katrineholm.boj.se  

*!(4$%$4*
'%L&-%OP ''
info@strangnas.boj.se

0*!(. *0(39.$#
Gnesta, Nyköping,  
Oxelösund, Trosa
'%LL-&M P& &'
info@o-sormland.boj.se
www.ostrasormland.boj.se

744,*"* "(& 
&$/0:"$%-;1')
'%O%-&P& 'P 
'O'-KPK OM Q%
bojeh@telia.com

$)(#-::9.$#
Tierp, Älvkarleby, Östhammar
Tierp: '&NQ-O%& &'
Östhammar: '%OQ-&%& &%
boj.norduppland@brevet.se

-::*.9.-/$"8*!.
Kommuner: Knivsta, Uppsala
'%M-%' PL ''
info@uppsala.boj.se

/(+2"*&), "(&
84*!(. 84(39.$#
Arvika, Eda, Årjäng
'LO'-%'K LK
info@vvarmland.boj.se

$)((. 84(39.$#
Hagfors, Munkfors,  
Sunne, Torsby
'LPQ-L%K &' 
'O'-O%Q 'P PP
info@n-varmland.boj.se
www.n-varmland.boj.se

*0#(. 84(39.$#
Forshaga, Grums, Hammarö, 
Karlstad, Kil, Säffle
'LK-%M &M MM
info@sodravarmland.boj.se
www.sodravarmland.boj.se

0*!(. 84(39.$# 
Filipstad, Kristinehamn, Storfors
'LL'-%&& &'
info@ostravarmland.boj.se
www.ostravarmland.boj.se 

/(,.#+!-..#&, "(&
#)()!&.
'NK&-%'' NQ

92</*&9&
Lycksele, Storuman, Sorsele
'OQ'-OO OQ 'Q

*/&99&+!&1
Malå, Norsjö, Skellefteå
'N%'-O' %M &'
boj.skelleftea@gmail.com 

-3&1
Bjurholm, Nordmaling,  
Robertsfors, Umeå, Vindeln, 
Vännäs, Åsele
'%'-LPM &Q OQ
info@umea.boj.se 

8"9;&93"$.
'NK'-QO& 'O

/(,.#+&-++"*&), "(&
;4($0*.$#
'P%%-%OO M'
info@harnosand.boj.se
www.harnosand.boj.se

/(.3+)(*
'P%&-%QO NP

*)99&+!&1
'P&'-%O' 'O
boj.solleftea@telia.com

*-$#*8.99-3&#&9:.#
Sundsvall, Timrå, Ånge
'P'-%N && OO
info@sundsvall.boj.se
www.sundsvall.boj.se

0($*/09#*8"/
'&''-&% &' %N
info@ornskoldsvik.boj.se
www.ornskoldsvik.boj.se 

/(,.2*&"*&), "(&
;.99*!.;.33.(- 
*-(.;.33.(
'&&'-%OQ QO
info@hallstahammar.boj.se

84*!(. 349.(#.9&$
Arboga, Kungsör, Köping
'&&%-&'' N%
info@bojvm.se
www.bojvm.se

*.9.-;&'2
'&&K-MPK K'
info@sala-heby.boj.se

84*!&(1* 
Fagersta, Norberg,  
Skinnskatteberg, Västerås
'&%-K% Q& P'
info@vasteras.boj.se
www.vasteras.boj.se 
Stödcentrum för Unga  
Västerås: '%'-LPO PQ &L
stodcentrum@vasteras.
boj.se

/(,.+* '3.*"*&), "(&
.9&
'Q'Q-QQ 'P KK

.9"$%*1*-9&(-3- 
81(%1(#.-;&((9,-$%.
'Q&&-PQ NO NO
info@alingsas.boj.se

')(1*
Bollebygd, Borås, Mark, Sven-
ljunga, Tranemo, Ulricehamn
'QQ-%' %% 'L
info@boras-sjuharad.boj.se

%0!&')(% 
Göteborg, Partille
'Q%-&' &' &'
info@goteborg.boj.se
www.goteborg.boj.se

/-$%498
Kungälv, Orust, Tjörn,  
Stenungsund
'Q'Q-%OO 'N
boj-kung@spray.se
www.kungalv.boj.se 

309$#.9-;4((2#.
'Q%-&O '& &% 
'O'M-&O '& 'M
bojmh@telia.com

*!(03*!.#
'O'Q-Q% M% MN
info@stromstad.boj.se
www.stromstad.boj.se

!()99;4!!.$-9"99. &#&! 
'L&'-M'L %K 
'O'-&Q& '& LK
Vittnesstöd: 'OQ-N'L L' ML
info@trollhattan.boj.se
www.trollhattan.boj.se

-##&8.99.-3-$/&#.9-
92*&/"9-*)!&$4*
'L&&-%L% Q%
Vittnesstöd: 'O'-&K' QN PL

84$&(*')(%-#.9*9.$#
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Mellerud, Vänersborg, Åmål
'L&%-%KO %O 
'O'N-MK LL PK
info@vanersborg.boj.se

84*!(. */.(.')(%
Essunga, Grästorp, Götene, 
Lidköping, Skara, Vara
'L%'-&QL MM
boj.vskaraborg@telia.com

0*!(. */.(.')(%
Falköping, Gullspång, Hjo, Karls-
borg, Mariestad, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Töreboda
'L''-KM OL KQ
info@ostraskaraborg.boj.se
www.ostraskaraborg.boj.se

3+#!+- "(&
*2#$4(/&
Askersund, Hallsberg, 
Kumla, Laxå
'LM&-%LK &K
info@sydnarke.boj.se

'&(%*9.%&$
Degerfors, Hällefors, Karlskoga, 
Lindesberg, Ljusnarberg, Nora
'LMP-LOP KN
info@bergslagen.boj.se
www.bergslagen.boj.se 

0(&'()-9&/&'&(%
'%N-%& %K KK
info@orebro-lekeberg.boj.se
www.orebro.boj.se 

3,.#+'3."*&), "(&
9"$/0:"$%
Kinda, Linköping, Ydre,  
Åtvidaberg
'%Q-%' KK ''
boj-linkoping@telia.com
www.boj-linkoping.se

3)!.9.-8.#*!&$.
'%K%-&Q KK NK
bojmo@telia.com

*2#84*!(. 0*!&(%0!9.$# 
Boxholm, Mjölby, Ödeshög
'%K&-MM' MM
info@sv-ostergotland.boj.se

0*!(. 0*!&(%0!9.$# 
Finspång, Norrköping,  
Söderköping, Valdemarsvik
'%%-%' &M MN
boj.norrkoping@telia.com
www.bojost.se
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Till sist

Veterinär omtanke  
om våldsutsatta

 3..3 är en ideell förening som drivs av 
veterinärstudenter och veterinärer. 

 Föreningen bildades "##9 på en temakväll 
för veterinärstuderande om våld i nära relationer.

 3..3 erbjuder tillfälligt skyddat boende för 
husdjur under tiden den våldsutsatta är i behov 
av skyddat boende. Förutsättningen för att 3..3 
ska ta hand om ett djur är att personen aktivt har 
påbörjat att ta sig ur relationen.

 Jourhemmen drivs av veterinärstudenter, 
veterinärer eller andra med liknande kompetens. 

 Djurägaren står för den löpande kostnaden 
för djuret, som foder och eventuell veterinärvård.

 Av säkerhetsskäl får djurägaren inte veta 
vart djuret placerats och jourhemmet får inte 
veta namnet på ägaren. Kontakten mellan ägare 
och jourhem sker via anonyma e-postadresser.

 Kontakt med 3..3 tas genom socialtjänst, 
polis, kvinnojour eller Kvinnofridslinjen på telefon 
#"#-:# :# :#.

 Läs mer om 3..3 på www.voov.se

Sedan starten "##9 har föreningen 3..3 erbjudit ett trettiotal husdjur 
trygga jourboenden när deras matte eller husse behövt lämna sitt hem på 
grund av våld i en nära relation.

VOOV ger våldsutsattas  
husdjur ett tryggt jourhem

Få skyddade boenden kan ta emot husdjur. Därför 
startade veterinärstudenter i Uppsala föreningen 
VOOV som erbjuder jourboenden åt våldsutsattas 
djur. Men jourhem behövs över hela landet och nu 
sprids föreningen till fler orter i Sverige.
Text: Amanda Säfström Foto: Åsa Vilson

För den som blir utsatt för våld 
av sin partner kan ett husdjur vara 
den enda tryggheten i tillvaron. Att 
bryta upp och flytta till ett skyddat 
boende om husdjuret blir kvar och 
riskerar att skadas är för de flesta 
mycket svårt. Med den utgångs-
punkten bildades VOOV, Veterinär 
omtanke om våldsutsatta. Sedan 
starten !"") har föreningen er-
bjudit ett trettiotal husdjur trygga 
jourboenden när deras matte eller 
husse behövt lämna sitt hem på 
grund av våld i en nära relation. 

I dagsläget har VOOV bara möj-
lighet att ta emot djur från Uppsala 
län med omnejd, men efterfrågan 
på jourhem ökar från hela landet. 

–+Vi har blivit kontaktade av 
bland annat länsstyrelsen, social-
tjänst, veterinärer och till och med 
arbetsförmedlingen, berättar Na-
talie Nordén, ideell projektledare 
på VOOV.

Nu har föreningen fått medel 
från Arvsfonden för att kun-
na starta upp på fler platser. 
Målet är att VOOV ska spridas 
till #) orter och med i de för- 
sta planerna finns Göteborg, Hel- 
singborg, Skara, Jönköping, Visby, 

Halmstad, Stockholm och Malmö.
–+Grundstrukturen i VOOV är 

nätverk som förmedlar jourhem. 
I Uppsala har vi nu fått till ett väl-
digt bra nätverk med bland annat 
polis och socialtjänst. Det tar tid 
att bygga upp nätverk på andra 
orter, det är många personer som 
ska sammanföras, säger Natalie 
Nordén.
 
Vilka djur är det som kommer till 
voov?

–+Hund och katt är de vanligaste 
djuren, men vi har även ordnat 
jourhem åt burfågel, gnagare och 
kanin. Vi har också möjlighet att ta 
emot häst och nötdjur.
Har djuren också blivit utsatta för 
våld?

–+Det vet vi inte alltid, men 
vissa av djuren är oroliga. Det kan 
bli komplicerat ibland eftersom 
de vanligaste hundarna vi får in är 
olika bull-blandningar, så kallade 
kamphundar, som kan vara aggres-
siva mot andra hundar. Vi har dock 
inte haft några incidenter med bett 
och vi har tillgång till hjälp från 
etologer, som är experter på djurs 
beteende, om det skulle behövas. 


