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Brottsofferjourernas Riksförbund, 
boj, är en ideell organisation som 
arbetar för bättre villkor för brotts- 
offer, vittnen och anhöriga. Riks-
förbundet har drygt 100 medlems- 
föreningar, lokala brottsoffer-
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. Varje år 
ger brottsofferjourerna stöd till 
drygt 80 000 brottsoffer, vittnen 
och anhöriga.
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Ordförande har ordet

Inom vår samlade BOJ-organisation kan vi känna 
stolthet över att alla efter bästa förmåga söker ge hjälp 
och stöd åt brottsoffer liksom åt de ibland hårt utsatta 
vittnena. Vi vet att rättsväsendet kan upplevas som en 
svår, rent av tuff, miljö för dem som kanske bara en en-
staka gång får anledning att komma i kontakt med den 
rättsliga sfären i dess olika konstellationer. Som för-
bundsordförande är jag stolt och tacksam över vad ni 
uträttar dagligen ute i landet. Ni är mycket betydelse- 
fulla och uppskattade för allt positivt ni gör.

Temat för just detta nummer är Kvinnofrid. En 
självklarhet, kan det tyckas, att varenda kvinna ska 
ha rätt till frid under varje levnadssekund. Så är det 
dessvärre inte. Så har det heller inte varit om man 
ser det i ett historiskt perspektiv. Allt ont som drab-
bat kvinnor långt tillbaks i tiden borde rimligen ha 
upphört för länge, länge sedan, när genom århundra-
den synen på alla människors lika värde borde ha fått 
fullständig genomslagskraft. Den i allmänhet fysiskt 
starkare mannen har emellertid alltför ofta – oför-
klarligt nog i vår tid – missbrukat sin kroppsstyrka 
genom att misshandla, våldta och ibland även döda 
den kvinna han lever tillsammans med. Även utanför 
det nära relationssammanhanget har kvinnor i olika 
situationer utsatts för våld och sexuella övergrepp. 

När kvinnor utsätts för övergrepp i nära relatio-
ner kommer skyddslösa barn ofta att drabbas på ett 
avskyvärt sätt även i de fall de inte utsätts för direkt 
fysiskt våld. Barnen blir offer för brott som riktas 
direkt mot deras mammor, vilket kan åsamka dem 
kraftigt lidande och hälsoproblem. Barnens problem 
har genom åren behandlats nonchalant såväl rättsligt 
som socialt. Barn som bevittnar våld måste få all upp-
märksamhet samt bästa hjälp och stöd i olika former. 
En fullödig professionell utredning om vilka behov 
barnen har i sin utsatthet är både grundläggande och 

nödvändig. Alla sådana insatser i förhållande till bar-
nen blir också till gagn för den misshandlade kvinnan 
i hennes svåra belägenhet.

I Socialstyrelsens nya handbok Våld lämnas kom-
pletterande råd och stöd – såväl mer övergripande 
som i enskilda fall när det gäller socialtjänstens stöd 
till våldsutsatta kvinnor och till barn som bevittnat 
våld. Handboken rekommenderas verkligen. Den ger 
god vägledning även åt oss alla i dessa svåra frågor.

Vi har fått ny lagstiftning inom kvinnofridsområ-
det som är betydelsefull. Kontaktförbud är den nya 
beteckningen för vad som tidigare kallades besöksför-
bud. Besök har som begrepp blivit föråldrat, eftersom 
det finns så många moderna sätt att integritetskränka 
på. Sms-, e-post- och telefonkontakter innebär ju inte 
något fysiskt besök. Därför har begreppet kontakt an-
setts bättre för att  återspegla vad det är fråga om. Nytt 
är att åklagaren i sin riskbedömning kan beakta även 
tidigare brottslighet som riktats mot andra personer 
än den berörda. Detta kan ofta leda till en snabbare 
handläggning. Ett särskilt utvidgat kontaktförbud 
kan förenas med elektronisk övervakning, troligen 
med praktisk början under våren 2012.

Vi har fått ett nytt brott – olaga förföljelse, så kall-
lad stalkning. Det innebär att en serie av flera straffbara 
gärningar, vilka bedömda var för sig kan bedömas vara 
mindre allvarliga, kan läggas samman till en upprepad 
kränkning och få ett högt straffvärde på upp till fängelse 
i högst fyra år.

I vår egen verksamhet ska vi fortsätta vår enträgna 
kamp för att ge stöd och hjälp så långt vi kan. Vi ska 
bistå dem som är missnöjda med beslut som går dem 
emot genom att söka få ändring till stånd genom över-
prövning, när så bedöms lämpligt. Ingen ska behöva 
låta sig nöja med ett beslut som känns felaktigt utan 
att ha fått det prövat på en högre nivå.    

Barn som bevittnat 
våld har rätt till stöd
Det borde vara en självklarhet att alla kvinnor har rätt till frid,  
men så är det tyvärr inte idag. Barn som bevittnat våld måste  
också få bästa möjliga hjälp och stöd, skriver Sven-Erik Alhem.

Text: Sven-Erik Alhem, förbundsordförande  Foto: Jacob Ode

Sven-Erik Alhem 
är förbundsord-
förande för Brotts-
offerjourernas 
Riksförbund och 
ansvarig utgivare för 
Tidningen Brotts-
offer. Han har 
tidigare varit över-
åklagare och är nu 
samhällsdebattör 
och utnyttjas flitigt 
som expertkom-
mentator i media.

Glöm inte att söka 
fånga en annonsör, 
när du får chansen!
Hänvisa till vår 
annonsförsäljare 
på Svenska Polis-
idrottsförlaget AB. 
Kontaktuppgifter 
hittar du på sidan 1.
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Riksnytt

För att det ideella brottsofferstödet ska 
fungera är det viktigt med ekonomisk 
stöttning från kommunerna. Beroende 
på i vilka kommuner brottsofferjourerna 
verkar har de olika förutsättning att ge 
brottsoffer medmänskligt stöd, hjälp och 
råd.

281 av 290 kommuner har tillgång till 
någon av landets 100 brottsofferjourer. 
Enligt socialtjänstlagen 5 kap 11 § ska so-
cialnämnden i varje kommun ”verka för 
att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp”. Ofta är 
det stöd som erbjuds kommuninvånarna 
ideellt stöd från den lokala brottsoffer-
jouren. 

Brottsofferjourernas Riksförbunds 
kartläggning visar att Sveriges kom-
muner i genomsnitt gav 1,85 kronor per 
kommuninvånare till sin lokala brotts-
offerjour under 2011. Med justering för 

de nio kommuner där det inte finns nå-
gon lokal BOJ och ingen jour kan upp-
bära något bidrag blir snittet istället 1,93 
kronor per invånare.

Endast två jourer i landet hamnar i 
bidragsnivå övertigande 6 kronor per in-
vånare. Det är vad Brottsofferjourernas 
Riksförbund anser är den lägsta rimliga 
nivå som bör utgå under hänsynstagande 
till alla de krav som ställs på jourerna 
med bland annat rekrytering, utbildning, 
samordning och kvalitetssäkring. I detta 
sammanhang måste nämnas att 51 av 
landets 100 jourer tyvärr får 1 krona eller 
mindre per kommuninvånare i bidrag. 

Brottsofferjourernas Riksförbund 
menar att satsningen på brottsofferstöd 
och brottsförebyggande arbete måste ses 
som en investering som ger kommuner-
na mer i utbyte än satsade bidrag.  

Kommunernas stöd 
till BOJ varierar stort
Varje år ger landets 100 brottsofferjourer stöd till drygt 80 000 brottsoffer,  
anhöriga och vittnen. Men förutsättningarna för jourerna att hjälpa brotts- 
utsatta är mycket olika. Det visar en undersökning från Brottsofferjourernas 
Riksförbund där kommunernas ekonomiska stöd till jourerna kartlagts.

Diagrammet visar fördelningen Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer.
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BOJ fördjupar kunskapen 
om unga brottsoffer
Under våren håller Brottsofferjourer-
nas Riksförbund två utbildningar för 
att fördjupa kunskaperna om unga 
brottsoffer. Kurserna hålls i Stock-
holm och Malmö och vänder sig 
till brottsofferjourer i hela landet.  
Utbildningarna tar sin utgångspunkt i 
ungas utsatthet, särskilda behov och 
bemötande. 

BOJ vill rikta ett stort tack till Syd-
svenskan och de andra tidningarna i 
SDS-koncernen för ett generöst bi-
drag som möjliggör utbildningarna. 
SDS-koncernen valde att skänka  2010 
års julklappspengar och de pengar 
som samlats in genom kampanjen Vi 
älskar Malmö till brottsofferjourernas 
arbete.  

Under Vasaloppet 
finns brottsoffer-
jourerna i Dalarna 

på plats med en utställning 
kring BOJs verksamhet. 
Även Brottsofferjourernas 
Riksförbund kommer att 
medverka med represen-
tanter några av dagarna. 
Varmt välkomna till 
brottsofferjourernas  
monter!

Nu finns Brottsoffer–
jourernas Riks-
förbunds kansli i 

nya lokaler. Flytten till 
Hammarby Sjöstad gick i 
december 2011.  Aktuella 
kontaktuppgifter till  
kansliets medarbetare 
finns på www.boj.se



4 Tidningen Brottsoffer nr 1/2012

Riksnytt

Nu startar Brottsofferjourernas Riks-
förbund en satsning för att arbeta mot 
hatbrott. Genom utbildning ska kom-
petensen höjas för att offer för hat-
brott som vänder sig till Brottsoffer-
jourernas Telefoncentral ska få bästa 
möjliga stöd. Arbetet inleddes den 27 
januari genom att BOJ medverkade 
på Förintelsens minnesdag.

– Jag ser vår medverkan här idag som 
ett startskott för vårt arbete mot hat-
brott, sa Brottsofferjourernas Riksför-
bunds generalsekreterare Eva Larsson. 
Tillsammans med förbundsordförande 
Sven-Erik Alhem fanns hon på plats på 
Raoul Wallenbergs torg i Stockholm där 
Forum för levande historia anordnade 
en manifestation på Förintelsens min-
nesdag. 

Den 27 januari 1945 befriades koncen-
trationslägret Auschwitz och nazismens 
brott mot mänskligheten uppdagades för 
omvärlden. 60 år senare deklarerade FN, 
på svenskt initiativ, dagen som interna-
tionell minnesdag för förintelsens offer 
och dagen har blivit viktig för att lyfta 
engagemanget hos alla som bekämpar 
intolerans, främlingsfientlighet, rasism 
och antisemitism. 

I år uppmärksammas också 100-års-
minnet av Raoul Wallenbergs födelse. 
1945 ledde den svenske diplomaten en 
framgångsrik räddningsaktion av tusen-
tals judar i Ungern inom ramen för den 
svenska legationen i Budapest. 

Talare på Raoul Wallenbergs torg 
var bland annat riksdagens talman Per 
Westerberg och Kofi Annan, FN:s gene-
ralsekreterare 1997–2006.

– Om vi slutar minnas har vi inget lärt 
oss av historien. Låt oss därför tillsam-
mans minnas och vägra glömma, sa Per 
Westerberg.

– Låt Raoul Wallenbergs gärning lära 
oss att vi alla har makt att motverka 
orättvisor, intolerans och hat. Låt den 

här dagen bli en dag för att skydda de 
mänskliga rättigheterna, sa Kofi Annan.

Under året kommer Brottsofferjour-
ernas Riksförbund nu att arbeta vidare 
med en utbildningssatsning för att höja 
kompetensen om hatbrott och stöd till 
dem som drabbas.

– Vi kommer att arbeta med kompe-
tensutveckling för anställda och volon-
tärer på Telefoncentralen. De volontärer 
som arbetar med Stöd på eget språk får 
många kontakter från personer som ut-
satts för hatbrott, berättar Eva Larsson. 

Utbildningen har möjliggjorts genom 
en gåva till Brottsofferjourernas Riksför-
bund från Moggliden AB.

– Vi ser stöd till offer för hatbrott som 
ett mycket angeläget arbete, därför kom-
mer vi att fortsätta söka medel för en 
större satsning, säger Eva Larsson.  

Minnesdag blev startskott 
för satsning mot hatbrott

Förintelsens minnesdag uppmärksammades 
vid Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. BOJs 
generalsekreterare Eva Larsson tände ett ljus för 
förintelsens offer. 
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BOJ välkomnar 
Riksrevisionens granskning
En kraftsamling behövs inom rätts-
väsendet för att minska brottslig-
heten. Det visar en rapport från 
Riksrevisionen. BOJ välkomnar 
granskningen och instämmer i att 
rättsväsendet måste arbeta mer ef-
fektivt.

Riksrevisionens har granskat vad re-
geringen och rättsväsendets myndighe-
ter gjort under de senaste tio åren för 
att brottmål ska hanteras mer effektivt. 
Stora resurstillskott till trots har resul-
taten inte förbättrats tillräckligt och 
brottsligheten har inte minskat i tillräck-
ligt stor omfattning, menar Riksrevisio-
nen.  Granskningen visar att för få brott 
klaras upp och alltför många återfaller i 
brott. Konsekvenserna blir att fler män-
niskor än nödvändigt utsätts för brott. 
Brottsoffer får vänta länge på att få sitt 
ärende prövat och alltför få får upprät-
telse. Ett resultat är också att ungdomar 
som begått brott riskerar att fastna i kri-
minalitet eftersom de inte får en snabb 
reaktion från samhället.

Brottsofferjourernas Riksförbund 
välkomnar Riksrevisionens granskning.

– Inom Brottsofferjourernas Riksför-
bund har vi under många år framhållit 
vikten av att fler brott utreds och att det 
sker skyndsamt. Tidsfaktorn är av cen-
tral betydelse för att utredningskvalite-
ten sammantaget ska vara tillräcklig för 
att brottsoffer ska få sina berättigade 
intressen tillgodosedda, säger Brottsof-
ferjourernas Riksförbunds ordförande 
Sven-Erik Alhem.

Han menar också att det är särskilt 
betydelsefullt att rättsväsendet satsar 
på att tillgodose barns och ungas rät-
tigheter.

– Det är viktigt att barnens rätt bätt-
re tillvaratas inom straffrättsförfarandet, 
oavsett om barnen är brottsoffer eller 
misstänkta gärningsmän. Vi välkomnar 
därför att Riksrevisionen nu igen har 
uppmärksammat dessa viktiga rätts-
säkerhetsfrågor.  
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Aktuellt

Hemsida lyfter kvinnors 
situation i världen
En av tre kvinnor världen över utsätts 
för fysiskt, sexuellt eller annan typ av 
våld under sin livstid. I projektet Cause 
of Death: Woman har Sveriges Kvinno- 
och Tjejjourers Riksförbund tillsam-
mans med journalisterna Karin Alfreds-
son och Kerstin Weigl samt fotografen 
Linda Forsell undersökt situationen för 
kvinnor i tio länder under 2010–2012. 
Resultatet är 150 reportage som från 
och med den 22 februari finns att läsa 
på www.causeofdeathwoman.com.  

miljoner satsar regeringen under 2012 
för att kvalitetsutveckla arbetet med 

våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat 
våld och våldsutövare. Summan är samma 

som tidigare år. Av pengarna går 70 miljoner 
till kommunerna och 20 miljoner till 

landets ideella föreningar.

– Tittar man på brottsofferrörelser i 
andra länder har de ofta propagerat för 
hårdare straff och uttalat sig mer om vad 
brottsoffer vill ha på ett sätt som spelat 
politikerna i händerna. Det har BOJ inte 
gjort, säger Annika af Sandeberg, krimi-
nolog och verksamhetsledare på Brotts-
offerjouren i Västerort i Stockholm. 

Tillsammans med Carina Ljungwald, 
socionom och fil.dr. i socialt arbete, har 
hon studerat Brottsofferjourernas Riks-
förbunds verksamhetsberättelser från 
1989 till och med 2008. Resultatet är 
nu publicerat i antologin Viktimologisk 
forskning. Brottsoffer i teori och metod.

I till exempel USA får brottsoffer 
framföra önskemål inför domstolen om 
påföljder för gärningspersonen. Krav på 
skärpta straff för gärningspersoner eller 
en hårdare kriminalpolitik har däremot 
aldrig stått på BOJs agenda.  Istället har 
stöd och hjälp till brottsoffer betonats. 
BOJ har också framhållit att gränsen 
mellan brottsoffer och gärningsperson 
kan vara flytande.

– Jag tycker att det är bra att organi-
sationen inte blandat sig i den debatten. 
Vi som möter brottsoffer vet att det kan 
finnas de som tycker att det är viktigt 
med straff, men oftast är det inte det 
man i första hand behöver, säger Annika 
af Sandeberg.

En annan slutsats som forskarna drar 
är att trots att BOJ har alla brottsoffer 
som målgrupp är de brottsoffergrup-
per som nämnts oftast i verksamhets-
berättelserna i samband med särskilda 
satsningar våldsutsatta kvinnor, unga 
brottsoffer och barn. 

– Jag tror att orsaken till det är att det 
varit mycket uppmärksammat i sam-
hällsdebatten i övrigt och det har funnits 
projektpengar att söka, vilket naturligt-

vis beror på att det har varit ett problem 
som är viktigt att uppmärksamma, säger 
Annika af Sandeberg.

Nya målgrupper i behov av stöd som BOJ 
har uppmärksammat och utvecklat verk-
samhet för är vittnen. Anhöriga till brottsof-
fer tillkom som målgrupp i verksamhetsbe-
rättelserna 2003 och är också en grupp som 
få andra organisationer erbjuder stöd.

Genomgången av verksamhetsberät-
telser har väckt nyfikenhet berättar An-
nika af Sandeberg och hon ser ett behov 
av mer forskning på området. 

– Det finns ganska lite skrivit om BOJ 
och särskilt om riksförbundet. Det lilla 
som finns har främst fokuserat på de lo-
kala jourernas arbete.

amanda säfström

Brottsofferjourerna har betonat 
ökat stöd istället för hårdare straff
I många andra länder ställs ofta brottsoffer och gärningspersoners rättigheter 
mot varandra i den kriminalpolitiska debatten. I Sverige har brottsofferjour-
erna intagit en annan roll. Det visar ny forskning om BOJs historia.

Unga män och poj-
kar som utsätts för 
hedersrelaterat 

våld och förtryck måste 
få bättre hjälp. Det anser 
Rikspolisstyrelsen och 
länsstyrelserna som nu 
har inlett ett samarbete. 
     Projektet kommer 
främst fokusera på att nå 
ungdomar i grundskolan 
och gymnasiet, men mål-
gruppen är även professio-
nella inom skolan,  
kriminalvården, polisen 
och socialtjänsten som 
möter unga.

109

Kapitlet Brottsofferjourens självbild, målgrupp och 
oberoende finns i boken Viktimologisk forskning. 
Brottsoffer i teori och metod.
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Aktuellt
Under 2011 anmäldes 

cirka 116 00 vålds-
brott, en ökning 

med 3 procent jämfört med 
2010. Det visar preliminär 
statistik från Brottsföre-
byggande rådet, Brå. De 
flesta anmälda våldsbrot-
ten var misshandelsbrott. 
    Totalt anmäldes drygt  
1,4 miljoner brott under 
2011, vilket är en ökning 
med 46 000 brott jämfört 
med året innan. Anmäl-
ningarna av brott mot per-
son, stöld-, narkotika- och 
skadegörelsebrott ökade 
jämfört med 2010.

– Vi skrev boken dels för att vi ville 
uppmärksamma att hbt-personer utsätts 
för hedersrelaterat våld och dels för att 
det behövs mer kunskap om hur deras 
utsatthet ser ut, säger Hedvig Nathorst-
Böös på RFSL Ungdom. 

Hon är en av författarna bakom Hbt & 
heder som bygger på djupintervjuer med 
18 unga hbt-personer som vuxit upp i 
familjer där hedersnormer styr. I boken 
lyfts de intervjuades berättelser fram 
och de får bland annat resonera kring 
sina upplevelser av våld, kontroll och 
möte med myndigheter och stödorga-
nisationer. De intervjuade ungdomarna 
vittnar om att samhällets skyddsnät inte 
har fungerat när deras familjer svikit. 
Professionella har sällan uppmanat dem 
och gett dem stöd i att bryta mot famil-
jens hedersnormer och fritt leva ut sin 
sexualitet eller könsidentitet.

– Samhällets stöd för en ung tjej som 
vill ha en pojkvän är mer uppmuntrande, 
medan en ung kille som vill ha en pojk-
vän inte får samma bemötande, säger 
Hedvig Nathorst-Böös.

– Det finns också många fler insatser 
riktade till unga tjejer och kvinnor ge-
nom till exempel tjej- och kvinnojourer, 
men det finns få skyddade boenden som 
tar emot killar.

Boken har tagits fram inom projektet 
Hbtq & heder som drivs av RFSL Ung-
dom och AlmaEuropa med medel från 
Allmänna arvsfonden. Inom projektet 
har nu också en chatt startats för stöd 
till unga hbt-personer som utsatts för 
kontroll, hot eller våld från familj eller 
släkt. Chatten finns på hbtheder.se och 
bemannas av personer med erfarenhet 
av hbt och hedersrelaterat våld eller 
förtryck.

– För många kan det vara ett stort steg 
att gå och prata med någon, men till en 
chatt är tröskel lägre. Möjligheten att 
vara anonym och att kunna bestämma 
när kontakten ska tas gör det också lätt-
tare. Vi svarar även på e-post, berättar 
Hedvig Nathors-Böös.

Att det är personer med kunskap om 
hbt och heder som bemannar chatten är 
också en viktig faktor, menar hon.

– Det gör att den som tar kontakt slip-
per börja med att komma ut och förklara 
kring sin sexualitet eller könsidenti-
tet. Det är redan klart vad samtalet ska 
handla om. 

amanda säfström

Boken Hbt & heder baseras på intervjustudier 
gjorda med unga hbt-personer som lever i en 
hederskontext. På hbtheder.se finns nu också en 
chatt som vänder sig särskilt till hbt-personer som 
utsätts för hedersrelaterat våld.

Hbt-personers utsatthet för 
hedersvåld uppmärksammas
Hedersrelaterat våld och förtryck har uppmärksammats allt mer under det  
senaste decenniet, men ännu finns mest kunskap om unga tjejers och kvin-
nors utsatthet. I en ny bok lyfts homosexuella, bisexuella och transpersoners  
erfarenheter av hedersrelaterat våld fram.

Att barn bevittnat  
våld ska tydliggöras 
i förundersökningar 
Polis och åklagare måste bli bättre 
på att synliggöra barnens närvaro vid 
brottstillfället när de utreder fall som 
rör våld i nära relationer. Det menar 
regeringen som nu gett Brottsoffer-
myndigheten i uppdrag att genomföra 
informationsinsatser riktade till poliser 
och åklagare. Att barnens närvaro tyd-
liggörs i förundersökningar är viktigt 
för att barnen ska kunna få skydd och 
stöd, att de ska kunna få ut brotts- 
skadeersättning och för att domsto-
larna ska kunna tillämpa den särskilda 
straffskärpningsgrunden i brottsbalken.

– Hemmet ska vara en trygg plats, 
inte en brottsplats. Att uppmärksam-
ma barn som bevittnar våld av och mot 
närstående utgör en viktig del i kampen 
mot mäns våld mot kvinnor, säger jäm-
ställdhetsminister Nyamko Sabuni i ett 
pressmeddelande.  
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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 
rfsl: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 
två i Brottsofferjour-
ernas Riksförbunds 
kunskapsserie om 
brottsoffer.

Pappa slog   
mamma. Kan jag 
få ersättning?

Som liten blev jag vittne till hur min 
pappa slog mamma. Under mina 
tonår bröt mamma till sist upp och 
pappa blev dömd för misshandel mot 
henne. Jag är nu 25 år och har tidi-
gare förträngt det som hände, men 
till sist gick det inte att hålla undan 
längre. Jag har insett att det som 
hänt har påverkat mig mycket och att 
det är något jag måste bearbeta för att 
kunna gå vidare.
    För ett år sedan gick jag igenom en 
personlig kris och sökte upp en psyko-
log. Jag går nu i regelbundna samtal 
för att bearbeta mina barndomsupp-
levelser. Detta bekostar jag själv. 
   Jag vet att det som hände ligger 
långt tillbaka i tiden, men finns det 
någon möjlighet för mig att få ersätt-
ning nu?

En ansökan om brottsskadeersätt-
ning ska enligt huvudregeln ha 
kommit in till Brottsoffermyndig-
heten inom två år från det att brot-
tet begicks eller det rättsliga förfa-
randet avslutades, det vill säga när 
polisens förundersökning lades 
ner eller domen mot gärningsper-
sonen vann laga kraft och inte gick 
att överklaga längre. 

I vissa fall kan en ansökan prö-
vas trots att den har kommit in för 
sent. Det undantaget gäller fram-
förallt för barn som inte fått hjälp 
att bevaka sin rätt till ersättning. 
Då räknar man tvåårsfristen från 
barnets 18-årsdag. 

I ditt fall, som såvitt jag förstår 
gäller ersättning för att du bevitt-
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nat våld mellan dina nära anhö-
riga, betyder det att du är för sent 
ute för att kunna få en brottsska-
deersättning.

per rubing Brottsskadechef

Hur kan jag 
skydda mina 
uppgifter?

Jag är orolig för att mina person-
uppgifter kan ha kommit i orätta 
händer. Någon har beställt varor i 
mitt namn för flera tusen kronor. 
Jag har polisanmält, men det är för-
stås svårt för polisen att hitta någon 
skyldig. Jag tycker att det hela är 
mycket obehagligt och känns olus-
tigt. Vem vet vad personen beställer 
nästa gång. Dessutom tar det upp en 
massa tid och energi som jag hellre 
skulle ägna åt roligare saker.
    Finns det något jag kan göra för 
att förebygga fler otrevliga över-
raskningar? Kan jag spärra mina 
personuppgifter på något sätt? 

Den här typen av brottslighet, det 
vill säga kapad identitet, har ökat 
dramatiskt de senaste åren och 
det är väldigt jobbigt för den som 
drabbas. Tyvärr är det ganska lätt 
att råka ut för sådant här och vissa 
handlare är inte tillräckligt nog-
granna att kolla legitimationen 
ordentligt på köparen och många 
köp sker på faktura. 

Rent allmänt är det bra att hål-
la koll på sin post så man märker 
om någon exempelvis har adress-
ändrat åt dig eller skaffat en kre-
ditupplysning på dig som du inte 

känner igen. Man bör även vara 
försiktig med att lämna ut sina 
fullständiga personuppgifter och 
självklart också hålla koll på sina 
bankkort och id-handlingar. Skul-
le det värsta hända är det viktigt 
att polisanmäla och spärra alla 
kort och konton hos din bank.

Du kan spärra din identitet 
hos kreditupplysningsföretagen 
genom att du kontaktar dem. Där-
efter får du en blankett skickad 
till dig som du fyller i. Det kan 
ställa till problem för dig om du 
har spärrat identiteten eftersom 
även du får problem att komma 
åt bankkonton och id-handlingar. 
Ring gärna och begär ordentlig 
information om vad det inne-
bär rent konkret för dig innan du 
skickar in blanketten. Spärrad 
identitet kan hävas av dig själv 
genom att du skickar in en häv-
ningsblankett.

Du kan också ansöka om se-
kretessmarkering hos Skattever-
ket vilket innebär att du får en 
markering för särskild sekretess-
prövning i folkbokföringsdata- 
basen. Det här innebär ingen 
absolut sekretess men myndig-
heten gör alltid en sekretess-
bedömning innan de lämnar ut 
dina uppgifter. Det finns inga 
formella krav för att få sekretess-
markering men det är bra om du 
uppger för Skatteverket vad som 
har hänt och att du också skickar 
med en kopia på polisanmälan. 
Därefter bedömer de om du har 
skäl till att få sekretessmarke-
ring. Omprövning av en sekre-
tessmarkering sker varje år och 
vill man fortsätta ha den måste 
man redogöra för varför.

eva andersson Advokat
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Fråga experterna
3 och 4 §§ brottsskadelagen:
3 § Brottsskadeersättning utgår 

för sakskada i fall då brottet har be-
gåtts av någon som var 

1. intagen i kriminalvårdsan-
stalt,

2. intagen för vård i ett hem som 
avses i 12 § lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av 
unga,

3. intagen för vård i ett hem som 
avses i 22 § lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall,

4. häktad enligt beslut som hade 
verkställts, eller 

5. underkastad motsvarande fri-
hetsberövande i Danmark, Finland, 
Island eller Norge.

   Första stycket tillämpas även 
på ren förmögenhetsskada, om 
särskilda skäl föreligger. 

4 § Brottsskadeersättning utgår 
för sakskada och ren förmögen-
hetsskada även i annat fall än som 
avses i 3 § i den mån den skade-
lidandes möjligheter att försörja 
sig allvarligt har äventyrats genom 
skadan eller ersättningen annars 
framstår som särskilt angelägen. 

per rubing Brottsskadechef

Hur pratar jag 
med min son om 
mina misstankar?

Jag är orolig för att min 17-årige son 
begår brott. Han kommer hem med 
dyra saker, är ute länge på kvällarna 
och vill inte berätta vilka han träffat. 
Jag vet att han tidigare umgåtts med 
vänner som hängt runt olika gäng. 
Vad kan jag göra?

Beskriv din oro för honom och att du 
är rädd. Om han inte lugnar dig eller 
vill prata om vad som händer föreslår 
jag att du pratar med andra vuxna 
omkring honom som kan veta något. 

Om de också är oroliga kan de even-
tuellt också prata med honom. Han 
är trots allt bara 17 år och det är vik-
tigt att han vet att du och ni ser. Lita 
på din intuition och vetskap; han har 
inte råd till så dyra saker, konfrontera 
honom och stå på dig. 

Om ingenting fungerar är det so-
cialtjänsten du ska vända dig till med 
din oro så får de öppna en utredning, 
som innebär att man samlar in så 
mycket information om din son som 
man kan samt träffar honom och er. 
Eventuellt skulle ett nätverksmöte 
förslås. Viktigast är att han, igen, vet 
att alla bryr sig och är oroliga.

anneli svensson Socionom & psykoterapeut

Hur stöttar jag 
min pappa efter 
inbrottet?

Min pappa är 91 år, men han är frisk, 
pigg och har trivts med livet. Tills för 
en månad sedan då han drabbades av 
ett inbrott i sin lägenhet. Tack och lov 
var han inte hemma, men att komma 
hem och se sin lägenhet i kaos var en 
stor chock för honom. Efter inbrot-
tet känner han sig inte längre trygg 
hemma och är rädd för att vara själv. 
Vad kan jag göra för att stötta honom? 

Fortsätt att vara nära din pappa, pra-
ta ofta med honom och hjälp honom 
att också få en person på den lokala 
Brottsofferjouren att tala med. Om 
ensamheten blir för stor så kanske  
du eller ett eventuellt barnbarn 
kan sova över hos honom under ett 
litet tag. 

Behovet brukar var störst i bör-
jan. Kanske kan han komma till dig 
några nätter? Sällskap är viktigt när 
vi är med om otäcka och skrämman-
de händelser.  

anneli svensson Socionom & psykoterapeut

Jag blev lurad på 
nätet. Kan jag få 
ersättning?

Jag har blivit utsatt för bedrägeri på 
internet. Jag beställde varor från en 
ett företag i Storbritannien. Deras 
hemsida såg seriös ut och jag förde 
över pengar till deras bankkonto, men 
min beställning dök aldrig upp. Efter 
lite efterforskningar har jag upptäckt 
att andra skriver på internet och var-
nar för företaget eftersom de också 
blivit lurade. Har jag någon möjlighet 
att få någon som helst ersättning för 
detta från något ställe? Varken bank 
eller försäkringsbolag vill ersätta 
mig.

En ekonomisk skada orsakad av ett 
bedrägeri kallas för en ”ren förmö-
genhetsskada”. En sådan ska för-
stås i första hand ersättas av bedra-
garen, men det är ju sällan det finns 
något att hämta från denne. Någon 
försäkring som ersätter denna typ 
av skada känner jag inte till. Det är 
också svårt att få en sådan skada 
ersatt med skattemedel i form av 
brottsskadeersättning. Brottsska-
delagens 3 § andra stycket öppnar i 
och för sig för ersättning, men stäl-
ler krav på att gärningsmannen är 
”på rymmen” från exempelvis en 
kriminalvårdsanstalt och att det 
föreligger ”särskilda skäl”. Visser-
ligen stadgas i 4 § brottsskadelagen 
om en liten möjlighet till ersätt-
ning, i den mån sådan bedöms vara 
”särskilt angelägen”, men i prakti-
ken skulle jag säga att brottsskade-
ersättning för Internet-bedrägerier 
inte kan utges. 

Skicka din fråga till 
fragaexperten@boj.se
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Brottsoffer- och 
kvinnojour i ett
BOJ Sydöstra Skåne ger  
våldsutsatta stöd • Sid 10

Våldsförebyggande 
arbete utvecklas
Ny kartläggning om arbetet 
med våldsutövare • Sid 13

Ideella föreningar 
har viktig roll
Socialstyrelsens Ola Florin 
om arbetet mot våld  • Sid 14

Hur går vi vidare i 
kvinnofridsarbetet?
Experter om vad som är 
viktigast nu• Sid 18

Kvinnofrid
Av Världshälsoorganisationen WHO definieras våld mot kvinnor som ett utbrett 
folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. De senaste 
åren har stora satsningar gjorts mot våldet både lokalt och nationellt. I Tidningen 
Brottsoffer möter du företrädare för kvinnofridsarbetet. På olika sätt arbetar de 
för att förebygga våldet och för att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 
våld ska få det stöd de har rätt till.
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Kvinnofrid

Vikarierande hopp  
för våldsutsatta kvinnor
Att bryta upp från en våldsutövande partner kan vara svårt både på ett praktiskt 
och känslomässigt plan. På Brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne möter 
våldsutsatta kvinnor en stödperson som lyssnar och finns med under hela processen.  

Text och foto: Amanda Säfström      

Monica Andersson och Désirée Lennklo arbetar på Brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne. Ibland får hunden Benny vara med på jouren. ”En hund 
gör att de som kommer hit blir mer avslappnade. Speciellt när vi träffar barn är Benny bra att ha med”, berättar Désirée Lennklo.
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Kvinnofrid
– På en utbildning för flera år se-
dan sa en diakon att hon upplevde 
oss som ett vikarierande hopp. Det 
var fint uttryckt och jag ser vår 
verksamhet ungefär så, säger Mo-
nica Andersson, brottsoffersam-
ordnare på Brottsoffer- och kvin-
nojouren i Sydöstra Skåne. 

Hon sitter tillsammans med 
stödpersonerna Christina, Ulla, 
Anna-Lena, Birgit, Lina, Lisa och 
Carin runt ett stort bord i jourens 
ljusa och luftiga lokal i Ystad. Här 
finns också kollegan Désirée Lenn-
klo som tillsammans med Monica 
Andersson arbetar på jouren. 

Verksamhet är unik genom att 
den är både brottsofferjour och 
kvinnojour i ett. Kombinerade 
brottsoffer- och kvinnojourer finns 
också i Södertälje och Trelleborg, 
men i Sydöstra Skåne är verksam-
heterna integrerade i varandra och 
inte två separata delar. 

– Alla gör allt och vi har ingen 
uppdelning mellan könen, berättar 
Désirée Lennklo.

– Vi har fått mycket positiv re-
spons. Många kvinnor tycker att 
det är bra att få tala med en man 
som är schysst, säger Anna-Lena.

Brottsoffer- och kvinnojouren i 
Sydöstra Skåne täcker Ystad, Sku-
rup och Sjöbo. Kvinnojoursdelen 
täcker även Tomelilla och Simris-
hamn. Jouren bildades 1990 och 
drevs då helt ideellt. Så småningom 
växte behovet av en anställd sam-
ordnare fram. I samband med att en 

brottsoffersamordnare anställdes 
på deltid flyttade jouren in i polis-
huset i Ystad. Där fanns ett litet rum 
på åtta kvadratmeter som fungera-
de som jourlokal. Anna-Lena, som 
blev aktiv i jouren 1998, berättar att 
det hänt mycket sedan dess.

– Jouren har utvecklats enormt. 
Då var vi ett par stycken, hade ett li-
tet krypin som lokal och lät en jour-
telefon gå runt dygnet runt. Nu är 
vi fler, jouren har två anställda och 
vittnesstödsverksamhet har till-
kommit, säger hon.

I mitten av 00-talet satsade re-
geringen pengar på att utveckla det 
lokala kvinnofridsarbetet. För jour-
en möjliggjorde medlen en flytt till 
större lokaler och deltidstjänsten 
blev en heltidstjänst som Monica 
Andersson tillträdde 2006.

– Kvinnofridspengarna innebar 
ett lyft för brottsoffer- och kvinno-
jourerna. Det var de som gjorde att 
vi kunde flytta hit, säger Monica 
Andersson.

Idag har jouren en lokal på rym-
liga 100 kvadratmeter med plats 
för att hålla internutbildning, ha 
möten med stödsökande och två 
kontorsrum. Under en kortare pe-
riod fungerade lokalen även som 
tillfälligt boende för våldsutsatta 
kvinnor. 

– Vi hade det inte så länge efter-
som lokalen inte är lämpad för det, 
men vi vill gärna kunna erbjuda det 
igen i en annan lokal, säger Désirée 
Lennklo. 

Just nu pågår en dialog med 
kommunerna i jourens upptag-
ningsområde kring lokal för ett 
skyddat boende. Förhoppningen är 
att en lösning ska vara klar under 
våren.

– Vi har varit och tittat på lämp-
liga hus, men nu hänger det på eko-
nomin, berättar Carin.

Jouren håller också på att starta 
upp en ungdomsjour, där Lisa och 
Lina är drivande.

– Vi spånar fortfarande på vad vi 

Våld i nära relationer på-
verkar hela familjen och 

inte minst barnen. Det är mest 
kvinnor som utsätts, men vi 
möter även utsatta män.
Monica Andersson, brottsoffersamordnare. 

Vi lyssnar, 
försöker hjälpa 

dem att hitta lösning-
ar och säger att vi 
återkommer. Just att 
vi återkommer är 
viktigt för många.
 
Stödpersonen Christina om jourens stöd till 
våldsutsatta kvinnor.

Brottsoffer- och 
kvinnojouren i 
Sydöstra Skåne
 Brottsoffer- och 

kvinnojouren i 
Sydöstra Skåne är 
medlemmar i både 
Brottsofferjourer-
nas Riksförbund 
och Sveriges Kvinno- 
och tjejjourers 
Riksförbund, SKR.
 Under 2010 tog 

jouren emot 425 
nya hjälpsökanden. 
Det genererade i 
dryga 3 500 samtal 
och 349 besök.
 Jouren har 

runt 25 ideella 
vittnesstöd och 
stödpersoner och 
75 medlemmar.
 Läs mer på 

www.brottsoffer
-kvinnojouren.se

vill göra och vad som är möjligt. Vi 
vill öppna nya dörrar. Ungdomar är 
mycket på nätet och vi funderar på 
hur vi bäst kan möta dem där, berät-
tar Lisa.

– Vi lär oss hela tiden. Det är ro-
ligt att få vara med det här gänget 
som varit med länge. Vi hoppas att 
vi kan ge något tillbaka också.

– Ni kan ge massor och vi behö-
ver ett brett åldersspektra i jouren. 
Ni behövs verkligen, säger Birgit.

Antalet stödsökande som söker 
sig till jouren har blivit allt fler. De 
senaste åren har jouren haft kon-
takt med över 400 stödsökande 
per år. Det mesta stödet ges via 
telefon, men jouren har också per-
sonliga möten.

– Om vi märker att någon behö-
ver ett möte erbjuder vi det. Vi är 
alltid två när vi träffar någon, berät-
tar Carin. 

De våldsutsatta kvinnor som tar 
kontakt har alla olika berättelser 
och behov.

– Alla ärenden är olika och de 
behöver allt möjligt stöd. De är räd-
da, förtvivlade och arga. Vi försöker 
bemöta alla känslor, säger Anna-
Lena.

– Vi lyssnar, försöker hjälpa dem 
att hitta lösningar och säger att vi 
återkommer. Just att vi återkom-
mer är viktigt för många, berättar 
Christina. 

– Bekräftelse och trygghet är 
väldigt viktigt. Att de känner att nå-
gon bryr sig om vad de går igenom, 
säger Birgit. 

– Våld i nära relationer påver-
kar hela familjen och inte minst 
barnen. Det är mest kvinnor som 
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Ungefär 25 ideella vittnesstöd och stödpersoner är engagerade i Brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne. I jourens lokaler ses 
de ofta för möten och avstämningar kring stödarbetet.

arbetar hela tiden på den utsattes 
villkor. De ser verkligen till att per-
sonerna de möter känner sig trygga 
under förhör. Jag vet inte heller 
någon annan som gjort så många 
förhör som sedan lett till fällande 
domar. 

Men fortfarande finns mycket 
arbete kvar att göra. Även om  
kvinnofridspengar möjliggjort ut-
ökade resurser behövs fortfarande 
långsiktiga ekonomiska satsning-
ar för att kunna planera verksam-
heten på längre sikt än årsbasis.

– Vi arbetar mycket i kortsiktiga 
lösningar. Det behövs mer stabili-
tet. Tänk om alla jourer skulle lägga 
ned sina verksamheter. Vad skulle 
då hända med all den kompetens 
som finns? Om vi räknar med att 
en ideell timme är värd 240 kronor 
sparar bara vår jour 2,4 miljoner 
om året åt samhället, säger Monica 
Andersson. 

Fotnot: Stödpersonerna har valt att 
av säkerhetsskäl enbart benämnas 
med förnamn i artikeln. 

Många vill inte tala om 
våld i nära relationer. Det 

ligger alldeles för nära eftersom 
det kan finnas hos grannen eller 
hos någon annan man känner.
Stödpersonen Birgit om svårigheten att få gehör för att våld i nära  
relationer är ett stort problem.

utsätts, men vi möter även utsatta 
män. Män överlag har mycket svå-
rare att söka hjälp, säger Monica 
Andersson.

De berättar att uppbrottsproces-
sen är svår för de flesta och kan ta 
lång tid.

– Det är skrämmande att gå in i 
något som man inte vet vart det le-
der, säger Birgit.

– Man vet vad man har, men inte 
hur det kommer att bli. Det är många 
frågor. Var ska jag bo? Kommer jag 
att behöva leva gömd under resten av 
mitt liv? Det är inte så att det tar slut 
när kvinnan lämnar utan det är då 
det börjar. Ofta är vårdnadstvisten 
sju resor värre än brottmålsproces-
sen, säger Monica Andersson.

Hon visar en skiss över alla 
myndigheter en våldsutsatt kvinna 
kan behöva möta, till exempel för-
säkringskassan, socialtjänsten och 
olika instanser i rättsväsendet. 

– En våldsutsatt kvinna måste 
ha väldigt många kontakter. Där är 
vi ett stöd. Vi gör inte uppgifterna åt 
henne, men är med henne på vägen.

Jouren arbetar också opinions-
bildande för att uppmärksamma 
våld i nära relationer lokalt. 

– Många vill inte tala om våld i 
nära relationer. Det ligger alldeles 
för nära eftersom det kan finnas 
hos grannen eller hos någon annan 
man känner, säger Birgit.

Generellt märker de att atti-
tyder och kunskap hos dem som 
möter våldsutsatta i sitt yrke har 
förbättrats. 

– Av dem som arbetar på golvet 
i kommunen är de flesta jättebra 
och har betydligt mer kunskap nu 
än när jag började, säger Monica 
Andersson. 

– Vi har två poliser som är helt 
fantastiska. De är så skickliga och 
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– Socialstyrelsen uppskattar 
att omkring 75 000 kvinnor och  
200 000 barn lever med våld i en 
nära relation, men enbart 1 500 
män om året genomgår behand-
ling, säger Åsa Frostfeldt, hand-
läggare och särskilt sakkunnig i 
jämställdhets- och kvinnofrids-
frågor på Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL. 

SKL samlar Sveriges 290 kom-
muner och 20 landsting och regio-
ner. Organisationen driver medlem-
marnas intressen och erbjuder dem 
stöd och service, exempelvis när det 
gäller kvinnofridsfrågor. Åsa Frost-
feldt arbetar bland annat med SKL:s 
kvinnofridsnätverk som har 250 
medlemmar, främst kvinnofrids-
samordnare, från hela landet. Något 
som kommuner och landsting efter-
frågar mer kunskap kring är arbetet 
med våldsutövande män.

– Det är ett prioriterat område 
för våra medlemmar att jobba mer 
med. Men det finns också en öns-
kan om att få ta del av den aktuella 
forskningen på området, berättar 
Åsa Frostfeldt.

Därför har SKL nu tagit fram 
Våldsförebyggande arbete med män. 
En kunskapsöversikt som lyfter 
fram forskning och goda exempel. 

När forskare vid Uppsala uni-

versitet 2006 undersökte hur 
många verksamheter i Sverige 
som arbetade med män som utö-
var våld mot kvinnor i nära rela-
tioner fann de drygt 50 verksam-
heter. När kartläggningen följdes 
upp 2010 hittades ungefär 75. 

– Det här ett relativt nytt forsk-
ningsområde i Sverige och ännu 
har det inte funnits någon tradi-
tion av följeforskning på verksam-
heterna. Ett utvecklingsområde är 
till exempel att ta reda på mer om 
vilka effekter insatserna har, säger 
Åsa Frostfeldt.

Kunskapsöversikten tar upp 
en rad olika utvecklingsområden 
i arbetet med våldsutövare. Bland 
annat behöver socialtjänsten bli 
bättre på att beskriva och doku-
mentera de arbetsmetoder som 
finns för att de ska kunna utvärde-
ras och kvalitetssäkras. Att många 
våldsutövande män även är pap-
por är också en aspekt som verk-
samheterna måste anpassas mer 
efter. 

– En viktig slutsats som vi och 
även Socialstyrelsen lyfter är att bar-
nens och kvinnans säkerhet måste 
vara i centrum när man arbetar med 
männen, säger Åsa Frostfeldt.

Ett sätt, som redan används i 

flera verksamheter, kan vara att 
arbeta med så kallad partnerkon-
takt, där den som utsatts för våld 
får en egen kontaktperson under 
förövarens behandling. 

Kunskapsöversikten tar också 
upp vikten av att arbeta förebyg-
gande mot våld och pekar på att 
de flesta insatser som görs har en 
tydlig uppdelning mellan unga 
och vuxna. Förebyggande insatser 
när det gäller ungdomar handlar 
främst om sexuellt våld, men inte 
om våld i ungas parrelationer. 
Förebyggande insatser riktade 
till vuxna män däremot handlar 
främst om fysiskt och psykiskt 
våld i parrelationer och väldigt lite 
om sexuellt våld.
– Det är ett tydligt utvecklings-
område och jag tror att det vore bra 
med nationella kampanjer riktat 
mot alla åldrar, som problemati-
serar maskulinitet, makt och olika 
former av våld i parrelationer,  
säger Åsa Frostfeldt.  

Åsa Frostfeldt, handläggare och särskilt sakkunnig i jämställdhets- 
och kvinnofridsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

Arbetet med 
våldsutövare är 
under utveckling
Insatser för våldsutövare är ett växande fält i Sverige. 
Men fortfarande är verksamheterna relativt få. Nu 
har Sveriges Kommuner och Landsting sammanställt 
den forskning som finns på området.

Text och foto: Amanda Säfström

Arbetet startade
på 1980-talet
 De första 

insatserna riktade 
till våldsutövande 
män startade under 
1980-talet. I Sverige 
etablerades ett 
kommunalt kris-
centrum för män 
i Göteborg 1987 
och ett i ideell regi i 
Stockholm 1988. 
 1994 startades 

Frideborg i Norrkö-
ping och 1996 Ut-
väg Skaraborg, de 
första verksamhe-
terna där kommu-
ner och landsting 
samarbetade med 
Kriminalvården.
 En inspirationskälla 

för arbetet i Sverige 
idag är Alternativ til 
vold, ATV, som vuxit 
fram i Norge.

Källa: Våldsföre-
byggande arbete 
med män. En kun-
skapsöversikt, SKL.
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”Ideella föreningar har 
en fortsatt viktig roll”
Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som fått allt större uppmärksamhet under 
de senaste åren. Det har inneburit att regeringen intensifierat Socialstyrelsens arbete på 
området. Men utan ideella föreningar hade frågorna inte kommit upp på den politiska 
dagordningen, menar Ola Florin på Socialstyrelsen.

Text: Amanda Säfström   Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Utan de civila samhället 
och organisationer som BOJ 

hade dessa frågor knappast gjort 
så starkt avtryck på den politiska 
agendan.

Riksdag och 
regering bestäm-
mer inriktning
 Socialstyrelsen är 

en statlig myndig-
het under Social-
departementet. 
Verksamheten är 
bred och rör soci-
altjänst, hälso- och 
sjukvård, hälso-
skydd, smittskydd 
och epidemiologi. 
 Riksdag och re-

gering bestämmer 
vilken inriktning 
Socialstyrelsens 
arbete ska ha. 
 Socialstyrelsens 

organisation består 
av en central del i 
Stockholm och sex 
regionala tillsyns-
enheter fördelade 
över landet.
 Läs mer om 

Socialstyrelsens 
arbete på www.
socialstyrelsen.se

– Historiskt sett har frågorna 
varit drivna av det civila samhället 
som en reaktion mot att det offent-
liga varit dåligt på att ge stöd till 
människor i extremt utsatta situa-
tioner, säger Ola Florin, Socialsty-
relsens ansvariga för den övergri-
pande samordningen på området 
våld och brottsrelaterade frågor.

 – Utan det civila samhället 
och organisationer som BOJ hade 
dessa problem knappast gjort så 
starkt avtryck på den offentliga 
agendan. Om ansvariga myndighe-
ter verkligen förbättrar stödet till 
brottsoffer skulle jag se det som en 
seger för den ideella föreningsverk-
samheten.  

2007 tillsatte regeringen en 
handlingsplan för att bekämpa 
mäns våld mot kvinnor, heders- 
relaterat våld och förtryck samt 
våld i samkönade relationer. Sam-
ma år skärptes också socialtjänst-

lagens paragraf kring brottsoffer 
så att socialnämndens ansvar för 
våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld förtydligades. Det 
blev startskottet för ett intensivt 
arbete för Socialstyrelsen. En viktig 
uppgift har varit att tydliggöra hur 
socialnämnderna bör arbeta för att 
leva upp till socialtjänstlagens krav. 
Bland annat har Allmänna råd, som 
är starka rekommendationer, tagits 
fram för förtydliga socialnämn-
dernas ansvar. Till råden följer nu 
också en handbok – Våld.

– Vi har fått väldigt positiva re-
aktioner på handboken. För social-
tjänsten är det bra att ha allt samlat. 
För ideella föreningar kan den an-
vändas som ett påtryckningsmedel 
i dialogen med kommunen, säger 
Ola Florin.

En fråga som blivit aktuell när 
Socialstyrelsen förtydligat social-
tjänstens ansvar är under vilka 
förutsättningar ideella föreningar 
arbetar på uppdrag av social-
nämnden och vilka regler som då 
gäller för föreningarna.  Det kan 
till exempel vara när socialtjäns-
ten placerar en våldsutsatt kvinna 
på ett skyddat boende som drivs av 
en ideell förening. 

– Detta förhållande mellan kom- 
muner och ideella föreningar har 
varit något av en gråzon som vi 
vill försöka reda ut i dialog med 
ideella föreningar och kommuner. 
Vi hoppas kunna bidra till att den 
ansvars- och rollfördelning som 
lagstiftningen påbjuder ska efterle-
vas i praktiken. Vi tror också att det 
skulle underlätta för alla berörda 
parter. Vår utgångspunkt är den 
våldsutsatta kvinnan. Det som kan 
bli fel i ett gråzonsförhållande är att 
hon kan hamna i en rättsosäker si-
tuation, säger Ola Florin.

Han menar att det är en fråga 
som troligen berör kvinnojourer 
med skyddat boende i högre grad än 
brottsofferjourernas stödpersons- 
och vittnesstödsverksamhet som 
mer sällan tar emot våldsutsatta 
kvinnor genom ett biståndsbeslut 
från socialtjänsten.

Under åren 2008 och 2009 ge-
nomfördes en stor nationell tillsyn 
där Socialstyrelsen tillsammans 
med länsstyrelserna granskade 
80 slumpvis utvalda kommuners 
arbete med kvinnor och barn som 
drabbats av våld i nära relationer. 
Tillsynen visade bland annat att 
många kommuner brister i insat-
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Ola Florin arbetar med den övergripande samordningen av  
Socialstyrelsens arbete på området våld i nära relationer.

Viktiga uppdrag 2012
 Socialstyrelsen har tagit över ansvaret från länssty-

relserna för fördelning av utvecklingsmedel på kvinnofrids-
området. Från och med 2012 kan även ideella föreningar 
ansöka direkt från Socialstyrelsen. Länsstyrelserna kom-
mer att fortsätta bidra med kunskaps- och metodstöd. 

 Ett 60-tal kommuners arbete med våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld kommer att gran-
skas i en ny nationell tillsyn under 2012-2013. Tillsynen 
ska innefatta även andra utförare av socialtjänst än kom-
munen, till exempel ideella föreningar.  

 Socialstyrelsen ska meddela föreskrifter på social-
tjänstens område till skydd för enskildas liv och hälsa. I 
och med de nya föreskrifterna kommer också de All-
männa råden kring kommunernas arbete med våldsut-
satta kvinnor och barn som bevittnat våld att skärpas. 
Handboken Våld kommer att uppdateras. Just nu sam-
las synpunkter in från kommuner och ideella föreningar 
på handboken inför revideringen.

 Socialstyrelsen har fått i regeringsuppdrag att 
kartlägga alla skyddade boenden i Sverige och ta fram 
en definition för vad ett skyddat boende är.

ser när det gäller barn som har be-
vittnat våld.

Tidigare låg ansvaret för tillsyn 
över socialtjänsten hos länssty-
relserna, men 2010 togs det över 
av Socialstyrelsen som nu har det 
samlade tillsynsansvaret över både 
socialtjänsten och hälso- och sjuk-
vården. Den som vill lämna in klago- 
mål på hur socialtjänsten eller 
hälso- och sjukvården har behand-
lat ett brottsoffer kan vända sig till 
socialstyrelsens regionala tillsyns-
enheter. 

– Vem som helst får klaga och 
du behöver inte själv vara drabbad 
av problemet. Man kan klaga på hur 
ett ärende har hanterats eller på 
kvaliteten på stödet som getts, sä-
ger Ola Florin.

En stor uppgift för Socialsty-
relsen har också varit att göra ve-
tenskapliga utvärderingar av vilka 
effekter insatser för våldsutsatta 
kvinnor, barn som bevittnat våld 
och våldsutövare har. 

– Resultatet av effektutvärde-
ringarna är blandade. Vad de har 
gett i första hand är en bättre bild av 
situationen för våldsutsatta kvin-
nor och barn som bevittnat våld. 
De har varit utsatta för grovt våld 
och mår mycket, mycket sämre 
än befolkningen i övrigt, säger Ola 
Florin. 

– Vi såg också allvarliga säker-
hetsrisker. Många kvinnor blev 
utsatta för våld under behand-
lingstiden. Även i utvärderingen 
av verksamheter för barn var det 
många barn som bevittnade eller 
själva utsattes för våld under be-
handlingen. 

Under arbetets gång har Social-
styrelsen haft referensgruppsmö-
ten med ideella föreningar, där 
bland annat Brottsofferjourernas 
Riksförbund ingått.

– För oss har kontakten med 
ideella föreningar på många sätt 
varit helt avgörande. Genom ide-
ella föreningar har vi många gånger 
fått kunskap om vad som fungerar 
i relationen med kommunerna, 
potentiella missförhållanden och 
förståelse för våldsutsatta kvinnors 
situation, säger Ola Florin.

Fortfarande återstår mycket 
arbete för att våldsutsatta kvinnor 
i hela landet ska kunna få ett bra 
stöd om de utsätts för våld oavsett 
var de bor. Socialstyrelsen har fle-
ra nya uppdrag och ett viktigt steg 
nu är också att nå ut till kommuner 
med handboken Våld och de All-
männa råden, menar Ola Florin.  

Han ser också att ideella för-
eningar har betydande uppgifter 
framför sig. 

– Även om det historiskt sett 
tack vare ideella krafter hänt myck-
et när det gäller offentligt stöd till 
brottsoffer, kan jourerna självfallet 
inte sätta sig med armarna i kors 
och känna att det här är på rull. Det 
civila samhällets roll är på många 
sätt fortfarande helt avgörande. 
Uppgiften som blåslampa och po-
litisk påtryckare är här minst lika 
viktig som att utföra stödinsatser, 
säger Ola Florin.

– En risk finns att arbetet fort-
sätter att vara eldsjälsdrivet även 
på den offentliga sidan. Det är inte 
många nämndpolitiker som har 
tid att läsa en handbok från So-
cialstyrelsen. Samtidigt är det de 
som fattar beslut om pengar och 
prioriteringar i verksamheten. Det 
kan finnas enormt duktig och enga-
gerad personal, men utan stöd från 
den politiska ledningen kan vi inte 
räkna med att den offentliga hjäl-
pen till brottsoffer över hela landet 
blir riktigt bra. 

En risk finns 
att arbetet 

fortsätter att vara 
eldsjälsdrivet även 
på den offentliga 
sidan.
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– En våldsutsatt person lever i 
ständig rädsla för nästa slag eller 
övergrepp. När allt fokus ligger 
på att överleva är det omöjligt att 
planera och ha framförhållning. 
Här kan BOJ vara ett ovärder-
ligt stöd genom att hjälpa den 
stödsökande att strukturera upp 
vad som behöver göras. Jourerna 
fyller en viktig funktion genom 
samtalsstöd, men också genom 
vittnesstöd, säger Heléne Carls-
son. 

Hon är ansvarig för Kvinnofrid 
inom BOJ som drivs med medel 
från Socialstyrelsen och syftet är 
att stärka och stötta brottsoffer-
jourernas arbete med våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat 
våld. Heléne Carlsson är en resurs 
för de lokala jourerna i deras arbete, 
men arbetar också med nationella 
satsningar. Förra året påbörjades 
ett arbete för att stärka samverkan 
lokalt, något som kommer att fort-
sätta under de närmaste åren. 

– Samverkan mellan polis, so-
cialtjänst och brottsofferjour är 
grunden för att brottsoffer ska få ett 
bra stöd. Det behövs uppbyggda och 
välfungerande informations- och 
samarbetsvägar mellan parterna, 
säger Heléne Carlsson. 

Under förra året genomfördes 

två lokala samverkanskonferenser, 
en i Stockholm och en i Jönköping, 
och i år kommer ytterligare att två 
genomföras. Konferenserna plane-
ras efter Socialstyrelsens sex till-
synsregioner och tanken är att en 
konferens ska ha genomförts i varje 
region till och med år 2013. 

– Vi fick oerhört fin respons 
från dem som deltog på konferen-
serna förra året. Vår grundtanke är 
att kombinera intressant fortbild-
ning med stärkt samverkan, säger 
Heléne Carlsson.

En fråga Heléne Carlsson tyck-
er är extra viktig att lyfta i diskus-
sionen kring våld i nära relationer 
är barnperspektivet.

– Att bevittna våld är många 
gånger en lika stark upplevelse 
för ett barn som att själv bli utsatt.    
Barnen behöver verktyg för att be-
arbeta det de varit med om för att 
kunna fortsätta ha en fungerande 
relation till sina föräldrar. Men de 
glöms ofta bort av både polis och 
socialtjänst. Här kan BOJ fylla en 
viktig funktion genom att fråga 
föräldrarna om barnen fått det 
stöd de behöver. 

Nationell samverkan och över-
blick är också en stor del av Kvinno- 
frid inom BOJ och även här är det 

viktigt att lyfta barnperspektivet, 
menar Heléne Carlsson. 

– Det är väldigt roligt att Social-
styrelsen ser oss som ett naturligt 
bollplank och alltid efterfrågar vår 
åsikt kring regeringsuppdrag och 
utredningar på kvinnofridsområ-
det. Här kan vi också lyfta barn-
perspektivet i de referensgrupper 
vi sitter med i och i de remissvar 
som vi lämnar till Socialstyrelsen, 
regeringen och Rikspolisstyrelsen.  

Förutom samverkan mellan 
BOJ, polis och socialtjänst är kvin-
nojourer en viktig samverkans-
part. 

– Vi har olika roller och det tror 
jag att vi måste tydliggöra för att 
det ska bli lättare att samverka. 
Tillsammans kan vi komplettera 
varandra för att brottsoffer ska få 
bästa möjliga stöd, säger Heléne 
Carlsson.  

Heléne Carlsson arbetar med kvinnofridsfrågor på Brottsoffer-
jourernas Riksförbund. ”Brottsofferjourerna har ett helhetsper-
spektiv på brottsoffer. När det gäller våld i nära relationer handlar 
det om stöd innan, under och efter uppbrottet.”, säger hon.   

”Barnperspektivet 
får inte glömmas” 
Varje dag söker drygt 17 kvinnor stöd hos en 
brottsofferjour efter att de utsatts för misshandel 
eller grov kvinnofridskränkning. Jourerna fyller en 
viktig funktion menar Heléne Carlsson som arbetar 
med Kvinnofrid inom BOJ – en verksamhet där 
Brottsofferjourernas Riksförbund stöttar de lokala 
jourernas arbete.   

Text och foto: Amanda Säfström

Kvinnofrid inom BOJ
 Kvinnofrid inom 

BOJ startade som ett 
projekt, men är sedan 
2012 en permanent 
del av Brottsofferjour-
ernas Riksförbunds 
verksamhet.
 Syftet med Kvin-

nofrid inom BOJ 
är att stötta och 
utveckla de lokala 
jourernas verksam-
het med våldsutsatta 
kvinnor och barn som 
bevittnat våld.
 Förra året togs 

informationsmaterial 
fram som riktar sig till 
våldsutsatta kvinnor. 
Dessutom ordnades 
två samverkanskonfe-
renser. Tidigare år har 
nationella utbildningar 
anordnats för brotts-
offerjourer och BOJs 
utbildningsmaterial 
Närhet som gör ont. 
Om våld mot närstå-
ende reviderats.
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Många brottsofferjourer satsar på 
särskilt stöd till våldsutsatta kvinnor
Ungefär en tredjedel av de personer som brottsofferjourerna möter i sin stöd-
personsverksamhet varje år är kvinnor som utsatts för våld. Ofta är förövaren 
en partner eller en före detta partner. Här berättar tre jourer om hur de på 
olika sätt utvecklat sitt arbete för att på bästa sätt kunna möta de stödsökandes 
behov.

Brottsofferjouren i Södra Värmland har lång er-
farenhet av att bedriva stödgruppsverksamhet. 
Under nästan femton års tid har vi haft stöd-
grupper för dels kvinnor som varit utsatta för 
våld i sina relationer och dels unga tjejer och 
kvinnor som varit utsatta för sexualiserat våld. 
När det gäller de under 18 år är vi oerhört 
noga med att de ska ha haft eller ha pågå-
ende kontakt med professionell behandlare. 

Grupperna är öppna, det vill säga nya 
deltagare kan komma in i gruppen allt efter-
som och varje grupp leds av stödpersoner. 
Deltagarantalet varierar mellan fyra till åtta 
kvinnor och de kommer från hela Värmland. 
De träffas en kväll i veckan, med undantag för  
sommarmånaderna. 

Förutom det viktiga i att möta och sam-
tala med andra som varit med om liknande 
traumatiska upplevelser, har också möjlig-
heten funnits att bjuda in föreläsare allt efter 
deltagarnas önskemål. Exempelvis har polis, 
kurator, psykolog, personal från skattemyn-
digheten och kronofogdemyndigheten bjudits 
in. Eftersom mycket av upplevelserna även 
sätter sig i kroppen har kvinnorna också er-
bjudits massage och ansiktsbehandling vilket 
varit mycket uppskattat. 

Grupperna finansieras av medel från 
bland annat Brottsoffermyndigheten, lands-
tinget samt även med gåvor från andra orga-
nisationer så som Rotary. 

Stödgrupperna fyller en mycket viktig 
funktion i arbetet med att bearbeta det kvin-
norna varit med om. För att ytterligare ut-
veckla stödgruppsverksamheten håller vi för 

I samarbete med Kristinehamns kommun och 
med projektmedel från Länsstyrelsen Värm-
land startade Brottsofferjouren i Östra Värm-
land 2010 projekt Öppna Fristaden. Syftet 
med projektet var att öka tillgängligheten av 
skydd och stöd för våldsutsatta personer på 
kommunens skyddade boende Fristaden. 

En projektledare anställdes av BOJ och 
hade till uppgift att rekrytera, utbilda, sam-
ordna och handleda nya stödpersoner som i 
samarbete med kommunen även genomgick 
en spetkompetensutbildning i mäns våld mot 
kvinnor, barn som upplevt våld, hedersrelate-
rat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer. 

Som ett resultat av projektet finns idag 
sex stycken spetskompetensutbildade stöd-
person inom BOJ Östra Värmland som är 
knutna till stöd på Fristaden. Under 2010 
och 2011 hade stödpersonerna telefonjour 
under vissa riskhelger som till exempel mid-
sommar, jul och nyår. På måndagar har jouren 
en chatt- och telefonjour öppen specifikt för 
våldsutsatta personer. De spetskompetens-
utbildade stödpersonerna är mycket aktiva 
i ärenden där våldsutsatta vistas på Frista-
den och tillgängligheten av skydd och stöd 
har ökat. Nu behövs fler rekryteringar samt 
fortsatt samordning och handledning för att 
stödverksamheten ska fungera långsiktigt. 

I samarbete med kommunen driver jouren 
också stödgrupperna Kristinagruppen för 
våldsutsatta kvinnor och tjejer och Ballongen 
för barn som upplevt våld. 

petra lindroos jonasson 

Joursamordnare Brottsofferjouren i Östra Värmland

Luleå Brottsofferjour samverkar med Kriminal- 
vården i Luleå när det gäller kontakt med kvin-
nor där mannen dömts till behandling för sitt 
våld genom programmet IDAP. Två anställda 
har ett uppdrag som partnerkontaktperson. 
Deras uppdrag är att ta kontakt med kvinnan 
och under behandlingstiden fungera som en 
informationslänk mellan henne och frivården. 
Syftet är att säkerställa kvinnans och barnens 
säkerhet och att få information om mannens 
beteende. 

Under året har Luleå Brottsofferjour haft 
den första stödgruppen i Sverige för kvinnor 
vars män blivit dömda till IDAP. Den genom-
fördes i samverkan med Luleå kommun med 
medel från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen 
i Norrbotten. Vid tio träffar fick kvinnorna dela 
med sig av sina erfarenheter, lära sig teore-
tiskt om vad våldet får för konsekvenser för 
dem och barnen, arbeta med övningar för 
att öka sin självkänsla och vid ett tillfälle kom 
IDAP-programledare från Frivården och be-
rättade om mannens behandling.

Utvärderingen visar att träffarna varit vär-
de-fulla för kvinnorna. Det viktigaste har varit 
att träffa andra i liknande situation och kunna 
spegla sig i det samt att få kunskap om nor-

närvarande på med ett kvalitetsarbete. Där 
har vi bland annat fått hjälp av en student från 
Karlstads universitet som arbetar med att ta 
fram en handbok för stödgrupperna. 

monica ekström 

Ordförande Brottsofferjouren i Södra Värmland

maliseringsprocessen och förståelse för vad 
våldet och kontrollen gör med en människa.
”Så skönt att få känna att andra förstår och 
inte tycker jag är knäpp som inte bara lämnar 
honom” var en av kommentarer från kvin-
norna efter träffarna.

ingri vestin 

Brottsofferjouren i Luelå

Samarbete med 
kommunen gav 
spetskompetens

Partnerkontakt finns  
för kvinnan under 
mannens behandling

Stödgrupper fyller  
en viktig funktion i 
bearbetningsprocessen
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Vad är nästa steg 
i kvinnofridsarbetet?
2007 lade regeringen fram en samlad strategi för arbetet mot våld mot kvinnor. Enligt Brå, 
Brottsförebyggande rådet, blev handlingsplanen ett betydelsefullt startskott för utvecklingen 
av ett bättre arbete för att förebygga våld mot kvinnor, men fortfarande finns mycket kvar att 
arbeta vidare med. Tidningen Brottsoffer frågade några av landets företrädare på området  vad 
de tycker behövs nu för att föra kvinnofridsarbetet framåt.

Text: Amanda Säfström  

Kvinnofrid

Vilka områden anser du är viktiga att priori-
tera nu för att ta kvinnofridsarbetet framåt? 
– En viktig fråga är att den lagstiftning som 
kommit till under de senaste decennierna verk-
ligen implementeras. Vi har en ganska bra lag-
stiftning i Sverige, men det pratas mycket om 
att det behövs nya lagar vilket jag inte förtjust 
i. Det går inte att få bort våld mot kvinnor ge-
nom att lagstifta i absurdum utan istället måste 
vi titta på hur de lagar som redan finns används.  

Till exempel upptäckte vi för några år se-
dan att grov kvinnofridskränkning, som var 
det stora flaggskeppet i kvinnofridslagstift-
ningen som kom 1998, har urholkats i Högsta 
domstolen och att det nu krävs ännu mer för 
att bli dömd för det. Det är farligt när man gör 
så med lagstiftningen. 

2003 kom besöksförbud i det egna hemmet 
vilket är en lagstiftning som inte alls har fungerat. 
Den kommer från Österrike där man satt in en 
mängd olika åtgärder för att det ska fungera och 
det har man inte brytt sig om att göra i Sverige. 
Det är hemskt. En lagstiftning som inte används 
gör att kvinnor blir invaggade i en falsk trygghet. 
Den nya stalkningslagen som kom i oktober förra 
året har vi sett en dom på hittills, men det kom-
mer att komma fler. Där gäller det att bevaka och 
se vilken effekt den kommer att få.

Vad satsar Roks på under 2012?
– Under året ska vi rikta sökarljuset mot våld 
mot äldre kvinnor. Där har vi sett skräckexem-
pel på kvinnor som stått ut ett helt liv och ändå 
blir placerade tillsammans med sin man på 
äldreboendet. Våldet mot äldre kvinnor med 
funktionsnedsättning på olika institutioner är 
också en fråga som måste lyftas. Det här är 
ett område där det saknas ny forskning. När vi 
började titta på vilket material som finns såg vi 
att det mesta var tio år gammalt. Här kommer 
vi att samla in kunskap från våra jourer.  

En annan viktig fråga vi kommer fort-
sätta diskutera under året är kvinnojourer 
som utförare av socialtjänst. Socialstyrelsen 
har gått ut och sagt att om kvinnor kommer 
till en kvinnojour genom socialtjänsten utför 
kvinnojourerna socialtjänst. Vi har precis haft 
en konferens kring detta där vi diskuterat vad 
det kommer att innebära för kvinnojoursrö-
relsen. Jag har inga klara svar på det ännu, 
men jag tror att det kommer att utkristallisera 
sig under året. Vitsen med kvinnojourerna är 
att vi möter kvinnorna på ett medsysterligt 
plan. Vi kan inte heller utföra socialtjänst gra-
tis, utan det kommer att kosta kommunerna. 
Frågan är om de verkligen är beredda att be-
tala för det. 

Angela Beausang, ordförande,
Riksorganisationen för kvinnojourer och  
tjejjourer i Sverige, Roks.
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Kvinnofrid

Vilka områden anser du är viktiga att priori-
tera nu för att ta kvinnofridsarbetet framåt?
– Kvinnofridsarbetet har utvecklats och 
stärkts och det finns en samsyn i Sverige 
för att de som utsätts ska få det stöd och 
den hjälp de behöver för att förändra sin 
situation. 

Det är nu dags att fokusera på det fö-
rebyggande arbetet i större utsträckning 
och i det arbetet behöver vi arbeta med 
att förändra och ifrågasätta normer för 
maskulinitet. Män och pojkar står fortfa-
rande för en övervägande stor del av all 
våldsutövning i världen och det har till 
stor del att göra med de normer för mas-
kulinitet som vi alla på ett eller annat sätt 
är med och upprätthåller. Människor kan 
förändras och det är viktigt att män och 
pojkar inte fortsätter att fostras till att an-
vända våld för att upprätthålla makt och 
lösa konflikter. Det tror jag att vi alla skulle 
tjäna på. 

Utöver detta behöver vi jobba med att 
stötta och stärka unga tjejer så att de tillåts ta 
plats och kan tillvarata sina fri- och rättigheter 

i större utsträckning. Vi behöver också vara 
mer långsiktiga och uthålliga i kvinnofrids- 
arbetet. Det är ett gigantiskt samhällspro-
blem där flera aktörer behöver samverka för 
att uppnå förändring och ett jämställt sam-
hälle fritt från våld.

Vad satsar SKR på under 2012?
– Under 2012 jobbar SKR vidare med barn 
och unga som upplevt våld och hur de ska 
få stöd och hjälp att bearbeta sina upple-
velser och hur vi kan förhindra att något 
barn behöver växa upp med våld i famil-
jen. Vi arbetar också vidare med kvalitets-
utveckling och uppföljning av metoder och 
praktik i kvinno-, tjej- och ungdomsjourer. 
En viktig del av detta är att hitta långsiktiga 
finansieringsmetoder för verksamheter som 
jobbar med råd och stöd till utsatta och 
att upparbeta god samverkan med andra 
viktiga aktörer såsom kommun och rätts-
väsende till exempel.

Vi fortsätter också vårt internationella ar-
bete för att sprida vår kunskap och erfaren-
het över världen. 

Gun Heimer, föreståndare, Nationellt 
centrum för kvinnofrid, NCK. 

Olga Persson, förbundssekreterare, 
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers   
Riksförbund, SKR. 

Vilka områden anser du är viktiga att priori-
tera nu för att ta kvinnofridsarbetet framåt? 
– Det allra viktigaste är att se till att nå ut till 
brottsoffren. Att ha tillräckliga kunskaper om 
våld och tydliga rutiner för hur man ska agera 
måste bli en självklarhet för alla som möter 
våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. Det kan 
handla om allt från att upptäcka den som är 
utsatt till att agera snabbt och professionellt i 
en akut situation.

Vad satsar NCK på under 2012?
– NCK har nyligen fått två stora regerings-
uppdrag: att utvärdera utbildningsinsatser 
i regeringens handlingsplaner och att kvali-
tetssäkra och metodutveckla den nationella 
stödtelefonen Kvinnofridslinjen. I det uppdra-
get ingår även att öka informationsinsatserna 
för att nå ännu fler.

NCK:s kunskapsbank på nätet som pre-
senterar fakta och aktuell forskning om våld 
har haft en flygande start med många be-
sökare, och nu gäller det att få ännu fler att 
upptäcka vilken nytta de kan ha av den i sitt 
dagliga arbete. Kunskapsbanken utvecklas 

hela tiden med nytt material, och förutom de 
stora nationella myndigheterna som arbetar 
med de här frågorna och länsstyrelserna är 
det allt fler forskare som vill vara med i kun-
skapsbanken.

Ett spännande projekt som precis har in-
letts är den stora omfångsundersökning om 
sambandet mellan sexuella övergrepp och 
hälsa hos kvinnor och män som vi genomför 
under 2012.

Behovet av utbildning om mäns våld 
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck och våld i samkönade relationer 
är stort, och allt fler efterfrågar formell 
kompetens. Vi har många sökande, både 
studenter och yrkesverksamma, till våra 
universitetskurser och dessutom har nu 
kursutbudet utökats med en utbildning för 
utbildare.

Dessutom fortsätter naturligtvis NCK:s 
ständigt pågående och angelägna arbete 
med att utbilda, metodutveckla, sammanstäl-
la forskning, erbjuda stöd och se till att föra 
ut kunskapen i samhället så att den omsätts 
i praktisk nytta. 
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Jourerna berättar

Luleå Brottsofferjour har under flera år i 
sin verksamhetsplan beslutat att arbeta 
med våld i nära relation. För att upp-
märksamma våldet, vilka konsekvenser 
det har, bidra till att öka kompetensen 
samt visa på vikten av samverkan anord-
nades en utbildningsdag. 

Med medel från Brottsoffermyndig-
heten arrangerades dagen under rub-
riken Våld i nära relationer – Vågar du 
fråga, agera och samverka? För att också 
täcka in våld i samkönade relationer tog 
vi kontakt med RFSL för samverkan i 
projektet. 

Syftet med dagen var höja kompeten-
sen hos deltagarna när det gäller konse-
kvenser av våld i nära relation med fokus 
på kvinnor, lhbt-personer och barn. Vi 
ville belysa bra och dåligt bemötande, be-
hov av stöd, konsekvenser av dåligt eller 
uteblivet stöd samt viktimisering. För att 
uppnå det anlitades föreläsare med stor 
kompetens inom områdena.  

Förutom att ge teoretisk kunskap 
ville vi också ge en känslomässig upp-
levelse. Det gjordes med filmerna I 
skuggan av våldet som visar hur vål-
det kan se ut i en familj där barnets 
perspektiv är i fokus, Fyra nyanser av 
våld som visar på våldet i fyra olika re-

lationskonstellationer samt ett musik-
uppträdande.

För att nå målgruppen använde vi oss 
av vårt eget nätverk samt projektet Sam-
verkan mot våld. Ett projekt i syfte att få 
en organisation liknande Barnahus.

Målet med 100 deltagare uppnåddes 
med råge, 120 deltagare anmälde sig. Vi 
är mycket nöjda. Vi är också nöjda med 
att deltagarna representerade olika myn-
digheter och organisationer, bland andra 
åklagare, polis, landsting, länsstyrelse, so-
cialtjänst, kyrkan, kvinnojourer och RFSL. 
Det stora och breda deltagandet bidrog till 
en livlig och värdefull paneldebatt.

ingri vestin 

Brottsofferjouren i Luleå

Luleå Brottsofferjour belyser  
våld i samkönade parrelationer

Brottsförebyggande arbete ligger i linje med 
den verksamhet som BOJ Trollhättan-Lilla 
Edet utför. I det brottsförebyggande arbetet 
är det lika viktigt att fokusera på brottsut-
satta som på förövare. Det finns en koppling 
mellan att vara ett brottsoffer och en gär-
ningsperson eftersom många brottsutsatta 
också själva begår brott mot andra. 

Att kunna möta ungdomar tidigt genom 
BOJ är därför också ett brottsförebyggan-
de arbete. Får gärningspersonerna – i vårt 
fall unga lagöverträdare – behandling så 
att de inte återfaller, blir det färre brottsof-

Att möta ungdomar tidigt är viktigt i det brottsförebyggande arbetet
fer. Om brottsoffren får stöd och hjälp blir 
det färre brottslingar. Sedan flera år deltar 
BOJ i de påverkansprogram som Trollhät-
tans stad upprättat som ett led i påföljden 
ungdomstjänst. Det övergripande målet för 
BOJs brottsförebyggande arbete är ”att 
den som inte blivit utsatt för brott inte heller 
ska bli det och att den som blivit utsatt för 
brott inte ska blir det en gång till”. 

Utifrån föreställningen ”att det bästa sättet 
att bekämpa brottsligheten är att förebygga 
den” medverkar jouren sedan ett antal år i Lilla 
Edets kommuns trygghetsskapande arbete 

med att stimulera införande av Grannsam-
verkan. Jouren medverkar vid utbildning och 
har hittills ”sett till” att Grannsamverkan spritt 
sig över hela kommunen. Den kunskap som 
vi som stödpersoner får visar sig vara till stor 
nytta för ett framgångsikt brottsförebyggande 
arbete. BOJs delaktighet i kommunens strä-
van att med Grannsamverkan öka tryggheten 
innebär också att fler får kännedom om BOJs 
verksamhet och kontaktvägar till BOJ.

bengt laveberg 

Brottsofferjouren i Trollhättan-Lilla Edet

Brottsofferjourer-
nas Riksförbunds 
utbildningsma-
terial Det ingen 
vill se. En bok om 
våld i samkönade 
parrelationer.

Utbildning på  
distans i Gävleborg
Brottsofferjourerna i Gävleborg har fått peng-
ar från Brottsofferfonden för att ordna utbild-
ning på distans på Internationella Brottsoffer-
dagen. Utbildningssatsningen riktas till dem 
som är verksamma vid brottsofferjourerna 
men syftar också till att i en vidare krets öka 
kunskapen om brottsoffer och om de insat-
ser som behövs för att förbättra brottsoffrens 
situation särskilt då det gäller kvinnofrid, ung-
domar och äldre samt brottsoffer med funk-
tionsnedsättning. 

Utbildningen sker genom föreläsningar på 
distans som sänds från Högskolan i Gävle. 
Dagen inleds av landshövding Barbro Holm-
berg. Föreläsare är Lina Ploug från Nationellt 
centrum för kvinnofrid som kommer att tala 
särskilt om våld mot kvinnor med funktions-
nedsättning. Fil. dr. Olof Semb från Umeå uni-
versitet kommer att föreläsa om brottsoffrens 
övergivenhet och utsatthet. Slutligen kommer 
professor Christin Kullberg vid Högskolan 
Dalarna att presentera det aktuella forsk-
ningsläget på brottsofferområdet. 

Deltagande kan ske på sex olika platser i 
länet och det finns sammanlagt 230 utbild-
ningsplatser. En inbjudan till utbildningen har 
skickats ut brett till bland annat socialtjänst, 
omsorg, polis, åklagare och tingsrätter i länet.

karl-axel bladh 

Ordförande i Regionförbundet Gävleborg
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Vänersborgs-Dalsland 
satsar på utbildning
Brottsofferjouren i Vänersborg-Dalsland har 
nu sin expeditionen öppen måndag till fredag 
klockan 09.oo-12.oo. Besök bokas efter telefon- 
överenskommelse. Vidare är föreningens hem-
sida  under uppbyggnad och vår Facebook-sida 
uppdateras. Kampanj för värvning av nya med-
lemmar är planerad under våren och inleds med 
aktiviteter i centrala Vänersborg  i samband med 
Internationella Brottsofferdagen. För att stärka 
verksamheten utbildas cirka tio nya stödper-
soner vid ett internat sista helgen i januari. Ut-
bildningsdagar är planerade i jourens egen regi. 
Deltagande i all utbildning anordnad av Riksför-
bundet och Brottsoffermyndigheten är också 
prioriterat av styrelsen. Allt detta för att stärka 
föreningen och för att kunna ge bottsoffer, vitt-
nen, målsägande och anhöriga en bra hjälp i alla 
sex kommunerna i verksamhetsområdet samt 
vid arbetet i Vänersborgs Tingsrätt.  

rune andreasson 

Brottsofferjouren i Vänersborgs-Dalsland

För en tid sedan bytte Brottsofferjouren 
i Farsta namn till Brottsofferjouren Syd-
ost. Nu har den ideella organisationen 
också flyttat till mer funktionella lokaler 
i Allaktivitetshuset på Munkforsplan 45 
vid T-banan i Farsta Centrum.

– Genom flytten till nya lokaler kan vi 
erbjuda en ännu bättre stödverksamhet 
för brottsoffer som bor i sydöstra Stock-
holm, säger Kjell Backman, ordförande 
för Brottsofferjouren Sydost.

– Vi förändrade namnet för att tydligare 
markera att vi sedan många år ger stöd till 
brottsoffer som bor i de förorter som ingår 
i Skarpnäck, Farsta samt Enskede-Årsta-
Vantörs stadsdelsnämndsområden. 

Även brottsofferassistent Monica Klit-
ten framhåller de nya lokalernas fördelar. 

– Det blir lättare att samla våra ide-
ellt arbetande stödpersoner och för de 
brottsutsatta att hitta till oss, säger hon.

Förutom Monica Klitten och vittnes-
stödsamordnaren Malin Bengtsson är 
det enbart ideellt arbetande personer 
som kostnadsfritt erbjuder hjälp och 
medmänskligt stöd till brottsdrabbade, 
vittnen, tilltalade, anhöriga och vänner 
till dessa. Vittnesstödverksamheten be-
drivs på plats vid Stockholms tingsrätt, 

Svea hovrätt samt i säkerhetssalen på 
Bergsgatan 50.

– Vittnesstöd finns på plats för att infor-
mera, svara på dina frågor och utan kostnad 
vara ditt stöd i samband med domstolsför-
handlingen, säger Malin Bengtsson.

Under ett verksamhetsår brukar för-
eningen ha kontakt med ett par tusen per-
soner boende i sydöstra Stockholm via 
besök, telefonkontakter och i samband 
med rättegångar. Representanter för BOJ 
Sydost är även gärna ute och föreläser 
samt informerar om sin verksamhet för 
andra organisationer och myndigheter.
 
brottsofferjouren sydost

När Brottsofferjouren Sydost sökte efter nya 
lokaler var närhet till bra tvärförbindelser och 
tunnelbana en viktig faktor.

Årlig samverkanskonferens  
om våld i nära relationer 
Den 17 november 2011 hade Region Jämtland-
Västernorrland sin årliga samverkanskonferens 
på teaterhuset i Härnösand. Konferensen, som 
alltid anordnads  i samverkan med polismyn-
digheten i Västernorrland och BOJs regionråd, 
var den fjortonde i ordningen. Utöver personal 
från flera polismyndigheter och aktiva perso-
ner i BOJ-föreningarna, deltog socialsekre-
terare, jurister, sjukvårdspersonal, med flera 
yrkesgrupper samt representanter  från olika 
ideella organisationer med uppdrag att stödja 
brottsutsatta personer. Konferenserna samlar 
varje år över 100 deltagare från flera län och 
arrangemanget är möjligt genom att vi beviljas 
ekonomiskt stöd från Brottsoffermyndigheten 
och Polismyndigheten i Västernorrland. Pro-
grammet har varje år ett huvudtema, denna 
gång Våld i nära relationer. Vi upplever konfe-
renserna som ett mycket meningsfullt sätt att 
samarbeta för ökad kunskap och ett gott stöd 
till brottsutsatta personer och vittnen. 

region jämtland-västernorrland

Brottsofferjourernas länsförening i Västra 
Götaland bjöd in till konferens på Bohusgår-
den i Uddevalla 21–22 oktober 2011. Cirka 
80 stödjare och styrelseledamöter från regi-
onens lokala jourer deltog i konferensen som 
är ett årligt återkommande arrangemang.

Under fredagen medverkade Karin 
Andersson från Brottsofferjourernas Riks-
förbund. Ämnet för hennes föreläsning var 
Stöd till brottsdrabbade men funktions-
nedsättning. Lördagens eftermiddagstema 
var Människans inre rum – med fokus på 
personligt innifrånperspektiv. Anne-Lie 
Jäderholm berättade med stort personligt 
engagemang om sin egen livsresa genom 
psykossjukdomar och omgivningens attity-

der och fördomar mot psykisk ohälsa. En 
berättelse som berörde. 

Konferensen arrangerade i samverkan 
med Studieförbundet vuxenskolan Västra 
Götalandsregionen där Anna Anteryd, verk-
samhetsutvecklare är en stor tillgång för 
BOJ. Länsföreningen är glada över att kun-
na erbjuda stödjare från de lokala brottsof-
ferjourerna denna årliga vidareutbildning 
förlagd till ett förstklassiskt konferenshotell 
med tillgång till relaxavdelning och fina pro-
menadvägar där doften från havet och väst-
kustens saltstänkta vindar kommer nära.  

britt andreasson 

Brottsofferjourernas länsförening i Västra Götaland

Utbildning om brottsoffer med funktionsnedsättning

Brottsofferjouren Sydost i nya lokaler
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Brottsofferjourerna

blekinge län
blekinge
Karlshamn, Karlskrona, Olof-
ström, Ronneby, Sölvesborg
Karlskrona: 0455-822 80
Karlshamn: 0454-192 92
Ronneby: 0457-177 74
info@blekinge.boj.se 
www.blekinge.boj.se 

dalarnas län
avesta-hedemora
0225-77 45 77 
070-627 90 17
info@avesta-hmora.boj.se
www.avesta-hmora.boj.se 

borlänge-gagnef-säter
0243-143 71 
070-625 65 80
info@borlange.boj.se 

falun
023-255 11
info@falun.boj.se
www.falun.boj.se

leksand-rättvik
0247-133 21
info@leksand-rattvik.boj.se 

ludvika-smedjebacken
0240-104 70
info@ludvika.boj.se
www.ludvika.boj.se

malung-vansbro
0280-183 57 
070-343 12 53
kvinnojourenmalungsalen@
live.se

mora-orsa-älvdalen
0250-181 68 
070-209 35 42
info@mora.boj.se
www.mora.boj.se

gotlands län
gotland 
0498-28 46 46
info@gotland.boj.se

gävleborgs län
bollnäs-ovanåker
0278-247 02
info@bollnas-ovanaker.boj.se
www.bollnas.boj.se

gästrike västra
Hofors, Sandviken, Ockelbo
026-25 90 00 
070-696 58 24
info@gastrike.boj.se

gävle
026-10 55 77  
070-570 32 10
info@gavle.boj.se
www.gavle.boj.se 

hudiksvall-nordanstig
0650-100 20
info@hudiksvall.boj.se

ljusdal
0651-101 01 
0730-753 036
info@ljusdal.boj.se

söderhamn
0270-101 21 
070-526 64 03
boj.soderhamn@telia.com

hallands län
falkenberg
0346-587 87

kungsbacka
0300-83 48 40
info@kungsbacka.boj.se

södra halland
Halmstad, Hylte, Laholm
035-12 48 24
035-12 48 43
boj.halmstad@telia.com

varberg
0340-67 65 01
info@varberg.boj.se

jämtlands län
jämtland
Berg, Bräcke, Härjedalen, 
Krokom, Ragunda, Strömsund, 
Åre, Östersund
063-51 24 00 
073-801 45 64
info@jamtland.boj.se 
www.jamtland.boj.se 

jönköpings län
höglandskommunerna
Aneby, Eksjö, Nässjö,  
Sävsjö, Tranås, Vetlanda
0381-138 55

jönköping
Habo, Jönköping, Mullsjö
036-10 76 40
Vittnesstödssamordnare: 
036-15 07 90
info@jonkoping.boj.se
www.jonkoping.boj.se

småland west
Gislaved, Gnosjö,  
Vaggeryd, Värnamo
0370-158 77
info@smalandwest.boj.se
www.smalandwest.boj.se 

kalmar län
oskarshamn- 
mönsterås-högsby 
0491-176 00
info@oskarshamn.boj.se 
www.oskarshamn.boj.se 

södra kalmar län
Borgholm, Emmaboda, Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås
0480-880 85
info@kalmar.boj.se 
www.kalmar.boj.se

vimmerby-hultsfred
Hultsfred, Vimmerby, Västervik
0495-128 18
info@hultsfred.boj.se 

kronobergs län
sunnerbo
Ljungby, Markaryd
Ljungby: 0372-145 21
Strömsnäsbruk: 0433-719 25
info@sunnerbo.boj.se 
www.sunnerbo.boj.se 

växjö
Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge, Växjö
0470-456 94
info@vaxjo.boj.se
www.vaxjo.boj.se

älmhult
0476-169 31
info@almhult.boj.se

norrbottens län
arvidsjaur-Arjeplog
0960 131 50

boden
0921-124 44
info@boden.boj.se
www.boden.boj.se

luleå
0920-104 13
info@lulea.boj.se
www.lulea.boj.se

piteå-älvsbyn
0911-181 81

östra norrbotten
Haparanda, Kalix, Pajala,  
Överkalix, Övertorneå
0978-100 10
boj.ostranorrbotten@telia.
com

skåne län
helsingborg- 
höganäs-bjuv 
042-13 37 00
boj.helsingborg@telia.com
www.helsingborg.boj.se

hässleholm- 
osby-perstorp
0451-127 17
info@hassleholm.boj.se

landskrona-svalöv 
0418-43 61 71
info@landskrona.boj.se

mellersta skåne
Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Staffanstorp
046-32 32 98
info@mskane.boj.se
www.mskane.boj.se 

nordöstra skåne 
Bromölla, Kristianstad,  
Östra Göinge
044-12 17 33
info@noskane.boj.se

brottsoffer- och  
kvinnojouren söderslätt
Svedala, Trelleborg, Vellinge
0410-103 70
Kvinnojour: 0410-477 00
info@trelleborg.boj.se
www.trelleborg.boj.se 

brottsoffer- och kvinno-
jouren sydöstra skåne
Sjöbo, Skurup, Ystad
0411-783 77
brottsoffer-kvinnojouren@
ystad.boj.se
www.jourkompis.net

ängelholm
Båstad, Klippan, Åstorp, Ängel-
holm, Örkelljunga
0431-143 00
info@engelholm.boj.se
www.engelholm.boj.se

österlen
Simrishamn, Tomelilla
0417-123 12
info@osterlen.boj.se
www.osterlen.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 0200-21 20 19 och 
hjälper till att förmedla kontakt 
till alla lokala brottsofferjourer i 
Sverige. 

För stöd på eget språk ring 
08-642 00 44 och välj språk eller 
skicka e-post till kontakt@boj.se

Riksförbundets kansli når du på 
08-644 88 00 eller riks@boj.se

Riksförbundets styrelse nås via 
styrelsen@boj.se

Läs mer om Brottsofferjourernas 
Riksförbunds verksamhet på 
www.boj.se eller på 
www.ungaboj.se
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Brottsofferjourerna
stockholms län

haninge-nynäshamn 
08-777 85 00
info@haninge.boj.se
www.haninge.boj.se 

huddinge-botkyrka
08-710 01 02 
070-772 01 02
info@h-b.boj.se

nacka-tyresö-värmdö
08-466 91 66
boj.ntv@telia.com

norrort 
Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, 
Upplands Väsby, Upplands-Bro
08-591 272 00 
070-365 66 06
info@norrorts.boj.se
www.norrorts.boj.se 

norrtälje 
0176-571 81
info@norrtalje.boj.se 

skärholmen
08-708 95 80
skarholmenboj@telia.com 

solna-sundbyberg-ekerö
08-28 51 30
organisation@solna.boj.se
www.solna.boj.se

spånga-kista
08-36 44 99
info@spanga-kista.boj.se
www.spanga-kista.boj.se

stockholms  
innerstad-lidingö
08-612 21 21
info@stockholmsinnerstad 
-lidingo.boj.se

sydost 
08-604 19 50
info@farsta.boj.se 
www.farsta.boj.se

brottsoffer-, kvinno- 
och tjejjouren söder-
tälje-salem-nykvarn
08-550 147 34 
070-494 68 75
info@sodertalje.boj.se 
www.sodertalje.boj.se

södra roslagen
Dandery, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker
08–768 83 82 
0739-39 44 76
info@sodraroslagen.boj.se 

västerort 
08-89 70 00
info@vasterort.boj.se
www.vasterort.boj.se

södermanlands län
eskilstuna
016-12 62 10
info@eskilstuna.boj.se
www.eskilstuna.boj.se 

katrineholm- 
flen-vingåker
0150-780 17
boj-katrineholm@telia.com
www.katrineholm.boj.se  

strängnäs
0152-176 00
info@strangnas.boj.se

östra sörmland
Gnesta, Nyköping,  
Oxelösund, Trosa
0155-28 62 20
info@o-sormland.boj.se
www.ostrasormland.boj.se

uppsala län 
enköping-håbo
0171-262 06, 070-464 78 31
info@enkoping-habo.boj.se
www.enkoping-habo.boj.se

norduppland
Tierp, Älvkarleby, Östhammar
Tierp: 0293-712 20
Östhammar: 0173-212 21
boj.norduppland@brevet.se

uppsala-knivsta
Kommuner: Knivsta, Uppsala
018-10 65 00
info@uppsala.boj.se
www.uppsala.boj.se

värmlands län
västra värmland
Arvika, Eda, Årjäng
0570-104 54
info@vvarmland.boj.se

norra värmland
Hagfors, Munkfors,  
Sunne, Torsby
0563-514 20, 070-713 06 66
info@n-varmland.boj.se
www.n-varmland.boj.se

södra värmland
Forshaga, Grums, Hammarö, 
Karlstad, Kil, Säffle
054-18 28 88
info@sodravarmland.boj.se
www.sodravarmland.boj.se

östra värmland 
Filipstad, Kristinehamn, Storfors
0550-122 20
info@ostravarmland.boj.se
www.ostravarmland.boj.se 

västerbottens län
dorotea
0942-100 93

lycksele
Lycksele, Storuman, Sorsele
0730-77 73 03

skellefteå
Malå, Norsjö, Skellefteå
0910-70 18 20
boj.skelleftea@gmail.com 

umeå
Bjurholm, Nordmaling,  
Robertsfors, Umeå, Vindeln, 
Vännäs, Åsele
010-568 23 73
info@umea.boj.se 
www.umea.boj.se

vilhelmina
0940-372 07
070-204 75 53
brottsofferjouren@
vilhelmina.se

västernorrlands län
härnösand
0611-177 80
info@harnosand.boj.se
www.harnosand.boj.se

kramfors
0612-137 96

sollefteå
0620-170 07
info@solleftea.boj.se
www.solleftea.boj.se

sundsvall-medelpad
Sundsvall, Timrå, Ånge
060-19 22 77
info@sundsvall.boj.se
www.sundsvall.boj.se

örnsköldsvik
0200-21 20 19
info@ornskoldsvik.boj.se
www.ornskoldsvik.boj.se 

västmanlands län
hallstahammar- 
surahammar
0220-173 37
info@hallstahammar.boj.se
www.hallstahammar.boj.se

västra mälardalen
Arboga, Kungsör, Köping
0221-200 91
info@bojvm.se
www.bojvm.se

sala-heby
0224-864 40
info@sala-heby.boj.se
www.sala-heby.boj.se

västerås 
Fagersta, Norberg,  
Skinnskatteberg, Västerås
021-41 32 60
info@vasteras.boj.se
www.vasteras.boj.se 
Stödcentrum för Unga  
Västerås: 010-567 63 25
stodcentrum@vasteras.
boj.se

västra götalands län
ale
0303-33 06 44
info@ale.boj.se

alingsås-lerum- 
vårgårda-herrljunga
0322-63 97 97
info@alingsas.boj.se

borås
Bollebygd, Borås, Mark, Sven-
ljunga, Tranemo, Ulricehamn
033-10 11 05
info@boras-sjuharad.boj.se

göteborg 
Göteborg, Partille
031-20 20 20
info@goteborg.boj.se
www.goteborg.boj.se

kungälv
Kungälv, Orust, Tjörn,  
Stenungsund
0303-177 09
info@kungalv.boj.se
www.kungalv.boj.se 

mölndal-härryda
031-27 02 21 
0708-27 02 08
info@molndal-harryda.boj.se

strömstad
0703-31 81 89
info@stromstad.boj.se
www.stromstad.boj.se

trollhättan-lilla edet 
0520-805 14 
070-232 02 54
Vittnesstöd: 073-905 50 85
info@trollhattan.boj.se
www.trollhattan.boj.se

uddevalla-munkedal-
lysekil-sotenäs
0522-151 31
Vittnesstöd: 070-240 39 65

vänersborg-dalsland
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Mellerud, Vänersborg, Åmål
0521-147 17 
0709-84 55 64
info@vanersborg.boj.se

västra skaraborg
Essunga, Grästorp, Götene, 
Lidköping, Skara, Vara
0510-235 88
boj.vskaraborg@telia.com

östra skaraborg
Falköping, Gullspång, Hjo, Karls-
borg, Mariestad, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Töreboda
0500-48 75 43
info@ostraskaraborg.boj.se
www.ostraskaraborg.boj.se

örebro län
sydnärke
Askersund, Hallsberg, 
Kumla, Laxå
0582-154 24, 070-535 91 44
info@sydnarke.boj.se

bergslagen
Degerfors, Hällefors, Karlskoga, 
Lindesberg, Ljusnarberg, Nora
0586-576 49
info@bergslagen.boj.se
www.bergslagen.boj.se 

örebro-lekeberg
019-12 14 44
info@orebro-lekeberg.boj.se
www.orebro.boj.se 

östergötlands län
linköping
Kinda, Linköping, Ydre,  
Åtvidaberg
013-10 44 00
boj-linkoping@telia.com
www.boj-linkoping.se

motala-vadstena
0141-23 44 94
bojmo@telia.com

sydvästra östergötland 
Boxholm, Mjölby, Ödeshög
0142-880 88
info@sv-ostergotland.boj.se

östra östergötland 
Finspång, Norrköping,  
Söderköping, Valdemarsvik
011-10 28 89
boj.norrkoping@telia.com
www.bojost.se 
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Till sist

Boden
Bodens brottsofferjour finns på Coop Forum under 
Internationella Brottsofferdagen. 

Borås
I Borås deltar Brottsofferjouren i Borås i arrang-
emanget av Brottsofferdagarna den 20–22 februari. 
Programmet innehåller bland annat filmvisningar 
och föreläsningar av Brottsofferjourernas Riksför-
bunds ordförande Sven-Erik Alhem och Denise Cres-
so, projekt Dubbelt Utsatt.

Gotland
Brottsofferjouren på Gotland finns på plats utanför 
ICA Maxi i Visby klockan 13.00–19.00. 

Gävleborgs län
Med hjälp av medel från Brottsofferfonden genomför 
Brottsofferjourerna i Gävleborgs län en utbildning 
genom föreläsningar på distans som sänds från Hög-
skolan i Gävle. Målgruppen är utöver stödpersoner 
och vittnesstödjare huvudsakligen anställda inom 
socialtjänsten och rättsväsendet. 

Göteborg
Brottsofferjouren i Göteborg uppmärksammar 2012 
års brottsofferdag genom att tillsammans med Stöd-
centrum för unga brottsoffer i Göteborg och stiftelsen 
Tryggare Sverige bjuda in till en angelägen föreläs-
ningsdag. 8.30-16.30 i Sjömanskyrkan, Amerikagatan 
2, i Göteborg. 

Jönköping
Den 22 februari genomför Brottsofferjouren i Jön-
köping en manifestation med hjälp av bidrag från 
Brottsofferfonden. Fackeltåget avgår från Hov-
rättstorget med samling klockan 17.30 och avgång 
mot Rådhusparken 18.00. 

Trollhättan
Brottsofferjouren i Trollhättan-Lilla Edet informe-
rar om sin verksamhet på Folkets hus mellan klockan 
10.00-14.00.

Växjö
Söndagen den 12 februari klockan 17.00 uppmärk-
sammar Brottsofferjouren i Växjö traditionsenligt 
Internationella Brottofferdagen i Växjö domkyrka.  

Internationella 
Brottsofferdagen
På Internationella Brottsofferdagen den 22 
februari uppmärksammas brottsoffers situation 
över hela Sverige. Här är några exempel på hur 
BOJ uppmärksammar dagen lokalt.

Text: Amanda Säfström

När Internationella Brottsofferdagen valdes datumet den 22 
februari för att det skulle vara mörkt vid den ljusmanifestationen 
som hölls för att uppmärksamma brottsoffers situation.
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Dagen belyser 
brottsutsattas 
situation
 Internationella 

Brottsofferdagen 
instiftades i slutet 
av 1980-talet på 
initiativ av Brottsof-
ferjourernas 
Riksförbunds dåva-
rande ordförande 
Björn Lagerbäck. 
Idén spreds sedan 
vidare till European 
Forum For Victim 
Services och 
dagen uppmärk-
sammas nu i flera 
länder i världen.
 Syftet med dagen 

är att belysa brotts-
offers situation och 
sprida kunskap om 
de ideella organisa-
tioner som arbetar 
med stöd och hjälp 
till brottsoffer. 

Bemötande i fokus på Norra Latin i Stockholm 
Varje år uppmärksammar Brottsoffermyndigheten tillsammans med BOJ 
och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet Internationella 
Brottsofferdagen. Årets temadag har rubriken Kunskap och konsekvens 
och hålls traditionsenligt på Norra Latin i Stockholm den 22 februari. 
Målsättningen är att programmet ska förmedla ny kunskap om olika 
aspekter av bemötande. Bland annat föreläser den kanadensiske 
forskaren Allan Wade och ett seminarium hålls kring BOJ och Rädda 
Barnens gemensamma projekt Skyddsnät.


