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Vill du skänka ett bidrag till Tidningen Brottsoffer?   
Brottsofferjourernas Riksförbund är mycket tacksamma om 
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samhet. I så fall tar vi tacksamt emot ditt bidrag genom en 
insättning på vår gåvofond med Plusgironummer 13 51 19-6. 

13 51 19-6
är Plusgironumret  
till BOJs gåvofond

ansvarig utgivare

Sven-Erik Alhem
mobil: 073-973 86 00 mobil: 070-857 76 00
sven-erik.alhem@boj.se

redaktör
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Jörgen Wiklund/Bildarkivet.se. 

annonser
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tel: 0410-448 84 mobil: 070-246 11 38
kenneth.faltin@spifab.se 

tryck

Tidningen Brottsoffer ges ut med stöd av  
Spifab, Svenska Polisidrottsförlaget AB,  
Malmö. Tidningen är tryckt på miljövänligt 
papper (Amber Graphic) av Exaktaprinting, 
Malmö.  
issn 1400-075x och upplaga 13 000 ex.

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

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

tidningen brottsoffer

Utges av Brottsofferjourernas Riksförbund
tel: 08-644 88 00

Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm
www.boj.se• www.tidningenbrottsoffer.se 

tidningenbrottsoffer@boj.se

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

I alla tider har brott begåtts också genom använ-
dande av tillgänglig teknik. Det har alltså inte bara 
varit laglydiga som dragit nytta av tekniken. Hot och 
kränkningar har långt före datorernas tid framförts 
via telefon och telefax. Kanske en gång redan genom 
användande av röksignaler, vad vet jag. Naturligtvis i 
alla tider genom vanlig postbefordran i form av betalt 
brev. Oavsett hur hotet når den avsedde mottagaren 
är brottet olaga hot fullbordat när så sker. Liksom 
föro lämpning om innehållet i stället gäller en kränk-
ning. Teknik används naturligtvis inte bara vid hot 
och förolämpning utan också till exempel för olika 
former av förtal och bedrägerier.

Ärekränkningsbrotten (förolämpning och förtal) 
har lagstiftningsmässigt inte hängt med i teknik-
utvecklingen. Genom datorernas intåg på arenan och 
den världsomfattande webben har allt dramatiskt 
förändrats. Du når ut med dina budskap sekund-
snabbt till en enorm krets av människor. Som 
”förtalare” behöver man inte likt biskop Helander 
en gång i tiden besvära sig med att posta ett stort 
antal påstått anonyma brev med ärekränkande om-
dömen om sina konkurrenter om biskopstjänsten. 
Nu räcker det med ett enda tryck på datorn för att 
nå ut med de negativa omdömena om man befunnit 
sig i en liknande situation och varit illasinnad som 
seder mera förtalsdömde och som biskop avsatte 
Dick Helander. 

Fortfarande är ärekränkningsbrotten emellertid i 
princip rena målsägandebrott. 1800-talsmässigt kan 
det sägas. Som vi från Brottsofferjourernas Riksför-
bunds sida tidigare framhållit bör åtminstone de be-
svärliga nätkränkningarna föranleda en lagändring 
så att nämnda förtalsbrott övergår att bli allmänna 
åtalsbrott.

Det är lätt att förstå att polis och åklagare inte ska 
ägna sina krafter åt en förolämpning som består i att 
någon – direkt i tal eller skrift till en medmänniska 
– har kallat honom eller henne för dj-a idiot eller lik-
nande. Det är något helt annat om det på nätet finns 
klandrande uppgifter om någons leverne med i prin-
cip obegränsad spridning.

Nu är emellertid inte alla nätbrott enbart kränkan-
de. Det förekommer i betydande utsträckning rena 
hot också. Olaga hot ska självfallet tacklas rättsligt 
som de allmänna åtalsbrott de är oavsett den tekniska 
formen.

Vår egen organisationsutveckling närmar sig nu 
med stormsteg stämman i maj. Jag hoppas verkligen 
att alla goda krafter fortsätter arbeta samfällt så att 
vi ska få de bästa förutsättningar att överallt i landet 
kunna ge bästa möjliga stöd till brottsoffer, anhöriga 
och vittnen.

Samtidigt kan vi glädjas åt att vi alltmer är inne i 
vår ljusa årstid med hägrande värme och sol. Den be-
höver vi efter vinterns alla påfrestningar! 

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 
samt utnyttjas 
flitigt som expert-
kommentator i 
media.

Genom en annons i 
Tidningen Brottsoffer 
stöttar du brotts-
offerjourernas 
viktiga arbete. 
Kontaktuppgifter 
till vår annonsför-
säljare på Svenska 
Polisidrottsförlaget 
AB hittar du på 
sid 1.

Lagstiftningen  
ligger efter
Lagstiftningen har inte hängt med i utvecklingen 
när det gäller ärekränkningsbrotten. Genom  
datorernas och webbens intåg på arenan har  
allt dramatiskt förändrats. 

Text: Sven-Erik Alhem     Foto: Johanna Alhem
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Riksnytt

Att samtala om svåra upplevelser och 
få möjlighet att beskriva sina käns-
lor och reaktioner på sitt modersmål 
är viktigt för många brottsoffer. Till 
BOJs verksamhet Stöd på eget språk 
vänder sig allt fler brottsutsatta.

Under 2012 hade Stöd på eget språk 
kontakt med 514 personer. En kraftig ök-
ning jämfört med 2011 då 324 personer 
tog kontakt. Exakt vad ökningen beror på 
är svår att säga, det kan finnas flera olika 
förklaringar menar Göran Thornadts-
son, samordnare för Stöd på eget språk. 

– Vi får många ärenden från de lokala 
brottsofferjourerna som hänvisar till oss 
när de möter personer som de märker 
behöver stöd på annat språk. Att jourer-
na generellt över hela landet fått allt fler 
ärenden från polisen under året kan ha 
bidragit till en ökning även hos oss, säger 
Göran Thornadtsson.

– Vi har också gått ut med informa-
tion till polisens brottsoffersamordnare 
över hela landet. Det är möjligt att de 
blivit mer medvetna om att vi finns och 
hänvisar brottsoffer direkt till oss.

Huvuddelen av alla som sökte sig till 
Stöd på eget språk under 2012 var mellan 
26-64 år. 70 personer var 12-25 år och fem 
personer var äldre än 65 år. Fördelningen 
mellan kvinnor och män var relativt jämn 
med 248 män och 266 kvinnor. Arabiska 
var det vanligaste språket med 149 ären-
den, följt av persiska med 70 ärenden och 
somali med 33 ärenden.

– Misshandel är det vanligaste brottet. 
När det gäller kvinnor som söker stöd för 
det har de oftast utsatts för våld i nära re-
lation. Vi möter också människor som ut-
satts för brott av främlingsfientlig och ra-
sistisk natur, säger Göran Thornadtsson. 

Fler ärenden har inneburit att många 
språkvolontärer har fått arbeta mycket 
och arbetet för att få in fler volontärer i 
verksamheten pågår.

– Vi gjorde en rekrytering i höstas och 
vi håller på med en nu. Vi skulle till exem-
pel behöva ett tillskott på tre nya volontä-
rer på arabiska. Ungefär en tredjedel av 
alla ärenden har varit på arabiska och det 
finns en gräns för hur mycket varje volon-
tär orkar med, säger Göran Thornadtsson. 

Efter volontärutbildningen i höstas 
kan stöd nu också erbjudas på ytterligare 
tre språk – albanska, rumänska och man-
darin. 

– Vi har sett ett behov av stöd på fram-
förallt albanska och rumänska som vi fått 
förfrågningar om tidigare. De nya språk-
volontärerna har redan fått att göra. Det 
känns jättebra att vi har kunnat fylla den 
luckan, säger Göran Thornadtsson. 

Allt fler söker stöd på eget språk 

Inom Stöd på eget språk finns informationsblad på 
flera olika språk om vilket stöd BOJ erbjuder.
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Volontärer finns  
på 24 olika språk

Sedan 2006 driver BOJ Stöd på 
eget språk där särskilda språkvolon-
tärer har utbildats för att via telefon 
ge råd, information och stöd på olika 
språk.

BOJ kan erbjuda stöd på 24  
olika språk förutom svenska och eng-
elska. Stöd ges på albanska, arabiska, 
bosniska-kroatiska-serbiska, dari, fin-
ska, franska, kurmanci (nordkurdiska), 
mandarin, nordsamiska, persiska, 
polska, romanés, rumänska, ryska, 
somali, sorani, spanska, thai, tigrinja, 
turkiska, tyska och ungerska.

Läs mer eller ta kontakt med 
Stöd på eget språk via www.boj.se.
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Riksnytt

Myndigheterna inom rättsväsendet 
behöver göra mer för att brottsoffer 
ska få bättre bemötande och stöd. Det 
menade ett enigt justitieutskott i ett 
pressmeddelande i december.

Justitieutskottet ansåg, med anled-
ning av regeringens budgetproposition, 
att regeringen varit för vag i sin beskriv-
ning av hur skyddet för och stödet till 
brottsoffren kan utvecklas och hur de 
ideella brottsofferstödjande organisatio-
nernas verksamhet kan förstärkas.

Det blev utgångspunkten för en 
debatt artikel där BOJs förbundsord-
förande Sven-Erik Alhem och general-
sekreterare Eva Larsson lyfte fram 
vikten av att brottsofferstöd ses som 
en investering för framtiden. I debatt-
artikeln, som publicerade i Uppsala Nya 
Tidningen den 16 december 2012, samt 
i en skrivelse till riksdagens samtliga le-

damöter lyfte de fram att det behövs en 
kraftsamling för att alla som utsatts för 
brott ska få det stöd de har rätt till. De 
som har utsatts för brott är värda mer 
omtanke och ett – allmänt sett – betyd-
ligt bättre bemötande.

”Satsningen på brottsofferstöd och 
brottsförebyggande arbete måste ses 
som en i högsta grad samhällsnyttig in-
vestering som ger stat och kommuner 
mer i utbyte än satsade bidrag. 

Brottsligheten kostar samhället stora 
summor varje år. De summor som läggs 
på brottsofferstöd är små. Det är dags 
för en kraftsamling för att alla som ut-
satts för brott ska få det stöd de har rätt 
till. Brottsofferstöd får inte ses som en 
betungande kostnad utan som en inves-
tering för framtiden”, skrev Sven-Erik 
Alhem och Eva Larsson i debattartikeln 
i Uppsala Nya Tidning. 

Enklare att beställa
Nu har det blivit ännu enklare att beställa 
utbildnings- och informationsmaterial från 
Brottsofferjourernas Riksförbund. I decem-
ber lanserades en ny beställningssida där 
allt material finns samlat. Här finns bland an-
nat flera olika böcker som ger kunskap om 
brottsoffers reaktioner och stödbehov. Ex-
empel på titlar är ”Unga brottsoffer & vittnen. 
Om utsatthet och stöd”, ”Närhet som gör ont. 
Om våld mot närstående” och Trygghet som 
saknas. Om våld och övergrepp mot äldre”. 
BOJ har också givit ut ”Det ingen vill se. En 
bok om våld i samkönade parrelationer” och 
”Skyddsnät. En handbok för att informera 
om rättigheter och diskutera brottsutsatthet 
med unga”. Här finns också informationsma-
terial för den som vill sprida information om 
BOJs stöd till brottsutsatta. 

Den nya beställningssidan finns under rub-
riken Material att beställa på www.boj.se. 

BOJ gratulerar hjälten 
Mathilda Strömberg 
BOJ gratulerar Mathilda Strömberg som 
har utsetts till en av årets svenska hjältar. 
Som 16-åring vittnade hon, trots hot och 
trakasserier, mot de män som misshand-
lat och dödshotat hennes pojkvän. I de-
cember hyllades hon på Svenska hjältar-
galan i TV4. På galan fick hon ta emot 
flera priser – bland annat ett studiebesök 
på Brottsofferjourernas Riksförbund som 
kommer ske i år. 

Mathilda Strömbergs berättelse bely-
ser vikten av att vittnen får stöd. Hon har 
berättat om hur viktigt brottsofferstöd var 
för att hon skulle orka vittna och kunna gå 
vidare trots hot, trakasserier och utfrys-
ning. Vittnen är en grupp som ofta glöms 
bort trots att de har behov av information 
och också kan behöva ett direkt stöd i en 
utsatt situation. BOJ vill att lagstiftningen 
förändras så att vittnen erbjuds stöd re-
dan vid anmälningstillfället. Trygga vittnen 
är en av de viktigaste förutsättningarna för 
fullgod rättssäkerhet. 

Brottsofferstöd är en  
investering för framtiden

Några exempel på BOJs utbildningsmaterial som ger kunskap om brottsoffers reaktioner, stödbehov 
och bemötandefrågor.
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Aktuellt

brott anmäldes under 2012 visar preliminär 
statistik från Brottsförebyggande rådet. 
 Jämfört med 2011 har anmälningarna  

minskat med 1 procent.

Barn ska tillfrågas om kränkningar och trakasserier

1 396 630

Barnombudsmannen, BO, har fått i uppdrag av regeringen att inhämta barns och ungas åsikter om 
trakasserier och kränkningar.

Var fjärde person utsattes för brott
Nästan var fjärde person i befolk-
ningen har utsatts för ett eller flera 
brott under 2011. Det visar den natio-
nella trygghetsundersökningen från 
Brottsförebyggande rådet, Brå.

Den nationella trygghetsundersök-
ningen, NTU, genomförs årligen och 
bygger på intervjuer med drygt 13 000 
personer i åldrarna 16–79 år. Enligt NTU 
2012 uppger drygt var tionde person att 
de drabbats av brott mot enskild person, 
det vill säga misshandel, hot, sexualbrott, 
personrån, bedrägeri eller trakasserier. 

Män och kvinnor utsätts i ungefär lika 

stor utsträckning för brott mot enskild 
person, men det är vanligare att män rap-
porterar att de drabbats av misshandel 
och personrån medan kvinnor uppger att 
de utsatts för hot, sexualbrott och trakas-
serier. Kvinnor uppger även oftare att de 
utsatts av en närstående eller bekant.

– Skillnaden mellan könen är särskilt 
stor när det gäller misshandel. Hot och 
misshandel mot kvinnor sker oftare i hem-
met, i skolan eller på arbetet, medan hot 
och misshandel mot män oftare sker på 
allmän plats, säger Thomas Hvitfeldt, ut-
redare på Brå, i ett pressmeddelande. 

Samhällets kostnader  
för gatuvåldet är höga
Ett enda personrån utan fysiska skador kan 
kosta samhället upp mot 225 000 kronor. Det 
menar nationalekonomerna Ingvar Nilsson 
och Anders Wadeskog som på uppdrag av 
stiftelsen Akta huvudet har räknat och pris-
märkt det våld som utövas i offentlig miljö. I 
rapporten ”Gatuvåldets ekonomi. Ett kom-
munalt perspektiv” presenteras resultaten  
som visar att det kring gatuvåldet uppstår 
höga och långvariga kostnader som direkt 
och indirekt drabbar ett stort antal samhälls-
aktörer.

Till exempel kan ett offer för gatuvåld som 
invalidiseras av sina skador under resten av sin 
livstid kosta samhället upp mot 50 miljoner kro-
nor. Ett års gatuvåldsbrott i en större svensk 
kommun kan leda till långsiktiga samhällskost-
nader på mer än 200 miljoner kronor. 

Den 1 januari 2013 
stärktes barnrätts-
perspektivet  i 

social tjänstlagen med flera 
olika ändringar och tillägg. 
Till exempel ska öppna 
insatser kunna ges till 
barn som fyllt 15 år även 
utan vårdnadshavarens 
samtycke. Yrkesverksam-
mas anmälningsplikt till 
socialnämnden när de får 
kännedom om eller miss-
tänker att ett barn far illa 
har också förtydligats. 
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Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt 
till utbildning. En rättighet barn ska kunna 
åtnjuta utan att utsättas för olika former av 
kränkande behandling och trakasserier. 

Nu har Barnombudsmannen, BO, fått i 
uppdrag av regeringen att inhämta barns och 
ungas åsikter och erfarenhet av kränkande 

behandling och trakasserier. Barn och unga 
ska få möjlighet att framföra sina idéer och 
förslag till berörda beslutsfattare. Uppdraget 
ska även genomföras i samråd med berörda 
myndigheter.

Senast den 1 april 2014 ska uppdraget 
redo visas till Socialdepartementet. 
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Brottsofferdagen

Internationella  
Brottsofferdagen
Den 22 februari uppmärksammas brottsoffers 
situation. Under Internationella Brottsofferdagen 
anordnar brottsofferjourer över hela landet 
föreläsningar och andra aktiviteter. Här är flera 
exempel på vad som händer runt om i Sverige.  

Text: Amanda Säfström     

Alingsås
Den 21 februari, klockan 18.30 bju-
der Brottsofferjouren i Alingsås-Le-
rum-Vårgårda-Herrljunga in till en 
föreläsning på Palladium i Alingsås 
med Ewa-Britt Gabrielsen från RAV, 
Riksorganisationen för anhöriga till 
våldsdödade. Ewa-Britt Gabrielsen 
kommer att berätta om sin son Mar-
cus som helt oprovocerat blev spar-
kad till döds på en gata i Stockholm.
 
Boden
Brottsofferjouren i Boden finns på 
plats på Coop Forum i Boden med 
ett informationsbord. Jouren kom-
mer att dela ut Tidningen Brottsoffer, 

broschyrer och värva medlemmar. 
Det finns även möjlighet att boka 
tid för brottsoffer stöd i jourens lo-
kaler.  
 
Borås
Under Brottsofferdagarna, 18, 21 
och 22 februari, i Borås hålls flera 
olika föreläsningar och filmvisning-
ar. Dagarna är ett samarrange mang 
mellan bland annat Brottsoffer-
jouren i Borås, Borås Stad Stödcen-
trum för unga brottsoffer, RFSU 
Borås, Utväg, Polismyndigheten i 
Västra Götaland Polisområde Älvs-
borg och många fler. Se hela pro-
grammet på www.boras.se.

En dag för att belysa  
brottsutsattas situation
 Internationella Brottsofferdagen 

instiftades i slutet av 1980-talet på 
initiativ av Brottsofferjourernas 
Riksförbunds dåvarande ord-
förande Björn Lagerbäck. 
 Idén spreds sedan vidare till Eu-

ropean Forum For Victim Services 
och dagen uppmärksammas nu i 
flera länder i världen.
 Syftet med dagen är att belysa 

brottsoffers situation och sprida 
kunskap om de ideella organisa-
tioner som arbetar med stöd och 
hjälp till brottsoffer.
 Datumet den 22 februari valdes 

för att det skulle vara mörkt vid 
den ljusmanifestationen 
som hölls för att uppmärksamma 
brottsoffers situation.
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Brottsofferdagen
Gävleborgs län
Brottsofferjourerna i Gävleborgs län och 
länsförbundet anordnar en gemensam 
konferens på Brottsofferdagen. Represen-
tanter från Barnahuset i Gävle berättar om 
verksamheten och före detta kyrkoherden 
Stefan Nilsson föreläser på temat att möta 
en människa i kris. Konferensen hålls på 
Högskolan i Gävle med medverkan på 
länk till Söderhamn, Hudiksvall och Ljus-
dal. Stödpersoner och vittnesstödjare på 
de olika orterna kommer att inbjudas lik-
som kvinnojourerna, mansjourerna och 
Brottsförebyggarna i Gävle. Omkring 50 
personer beräknas delta. Även allmän-
heten kommer att erbjudas att delta i mån 
av plats. Länsförbundet har fått medel från 
Brottsofferfonden för arrangemanget.

Helsingborg
Den 22 februari bjuder Brottsofferjouren 
i Helsingborg in till föreläsningen ”När 
tolerans blir rasism – Om hedervåld och 
förtryck” med Eduardo Grutzky. Han har 
bland annat startat Frys husets verksam-
heter Elektra och Sharafs hjältar och var 
också en av grundarna till Alma Europa 
där han nu är verksam. Föreläsningen hålls 
13.00-16.00 på polishuset i Helsingborg.
 
Hässleholm-Osby-Perstorp
Brottsofferjouren i Hässleholm-Osby-
Perstorp håller öppet hus i sina lokaler 
den 22 februari. Där bjuder jouren på kaffe 
och hembakat och aktiva medarbetare 
finns tillgängliga för dem som är intres-
serade av BOJs arbete. Dessutom finns 
vittnesstöd och stödpersoner på plats i 
jourens tre huvud orter Hässleholm, Osby 
och Perstorp. Informationsmaterial kom-
mer att delas ut i respektive centrum. 

Jönköping
Brottsofferjouren i Jönköping bjuder in 
till en föreläsning om maktlekar på ef-
termiddagen den 22 februari. På kvällen 
hålls en manifestation mot våld med ett 
fackeltåg genom Jönköpings centrum.

Karlstad
Brottsofferjouren i Södra Värmland och 
Brottsförebyggande Centrum i Värm-
land kommer under dagarna innan 

Nätet som brottsplats och livlina – utsatthet och 
stöd på nätet i fokus på Norra Latin i Stockholm 
Varje år uppmärksammar Brottsoffermyndigheten tillsammans med Brottsoffer-
jourernas Riksförbund och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet 
Internationella Brottsofferdagen. 

Årets temadag har rubriken ”Nätet som brottsplats och livlina” och hålls tra-
ditionsenligt på Norra Latin i Stockholm den 22 februari. Internet och IT-tekniken 
erbjuder många varianter av kommunikation och kan som så mycket annat både 
brukas och missbrukas. Forskare, praktiker och ideellt aktiva delar med sig av kun-
skap, erfarenheter, metoder och strategier. 

Se hela programmet och gör anmälan på www.brottsoffermyndigheten.se

Internation ella Brottsofferdagen besöka 
gymnasie skolorna i jourens kommuner för 
att dela ut material och prata med elever-
na. Organisationerna bjuder också in till en 
kostnadsfri lunchföreläsning med Timmy 
Sundström den 22 februari 12.00–13.15 på 
Gamla Wermlandsbanken, Stora torget i 
Karlstad. Lunchmacka serveras från 11.30. 
Timmy Sundström kommer att berätta sin 
historia med en trasig uppväxt och senare 
missbruk samt erfarenheter både som 
brottsoffer och förövare. Från 13.30 finns 
organisationerna även i Mitt i City i Karl-
stad där de delar ut material och svarar på 
frågor om sina verksamheter.
 
Sunne
Brottsofferjouren i Norra Värmland bju-
der in till församlingshemmet i Sunne 
den 22 februari. Landshövding Kenneth 
Johansson inviger dagen 12.00 tillsam-
mans med Sunnes kommunalråd Ola 
Persson. Föreläser gör bland annat Gull-
Britt Rahm, fil. dr i folkhälsovetenskap 
och leg. psykoterapeut, Karlstads univer-
sitet, och diakonerna i Sunne. Polisen och 
familjerådgivningen deltar också. Brotts-
offerjouren i Norra Värmland finns på 
plats under hela dagen för den som vill ha 
information om BOJ.
  
Trollhättan
Brottsofferjouren i Trollhättan-Lilla Edets 
stödpersoner finns i Folkets Hus Kultur-
huset i Trollhättan den 22 februari mel-

lan 10.00–14.00. Där finns möjlighet att 
få både muntlig och skriftlig information 
om BOJ.  

 Uppsala-Knivsta
Brottsofferjouren i Uppsala-Knivsta bju-
der traditionsenligt morgonpendlarna på 
kaffe och informerar vid Centralstatio-
nen mellan 06.30–08.00 den 22 februari.
 
Vänersborg-Dalsland
Brottsofferjouren Vänersborg-Dalsland 
kommer på Internationella Brottsoffer-
dagen ha ett informationsbord i affärs-
centra i Vänersborg under hela dagen. 
Informationsblad om verksamheten de-
las ut och en bred satsning på medlems-
värvning sker. Tidningen Brottsoffer och 
informationsmateriel kommer att delas 
ut på olika platser i verksamhetsområdet 
under dagen. 

Växjö
Den 10 februari 17.00 anordnar Brotts-
offer jouren i Växjö en konsert i Växjö 
domkyrka med ljusmanifestation. Det 
blir musik av Ted Gärdestad som kom-
mer att framföras av Tobias Kandenäs 
tillsammans med Virestads kyrkokör. 
Lisa Syrén, välkänd från SR P4 medver-
kar och BOJs ordförande Göran Theo-
dorsson håller tal. Brottsofferjouren 
utlovar en varm och stämningsfull kväll 
där alla besökare som vill får tända ljus 
framme vid koret i kyrkan. 
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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.

Hans Sjölander 
är tillförordnad 
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 
rfsls brottsofferjour. 
Hon har lång erfaren-
het av brottsoffer-
stödjande arbete. 

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

Hur vet jag  
vad som är  
trakasserier?

Hur vet jag vad som är trakasserier 
och om det går att anmäla? En kol-
lega drar ofta sexskämt trots att jag 
tydligt markerar att jag inte tycker 
att det är roligt och inte vill höra. 
Han kommer med många konstiga 
anspelningar och kramas gärna 
trots att jag flera gånger bett honom 
sluta. Det verkar som om han har 
riktat in all sin kraft på mig, ingen 
annan verkar drabbad, och det hän-
der alltid när vi är ensamma. 
    Det har gått så långt att jag inte 
vill gå till jobbet längre. Har försökt 
lyfta frågan med min chef, men han 
skämtar bara bort den. Jag mår väl-
digt dåligt över det här. Är det min 
kollega gör ett brott och är det i så 
fall ens någon idé att anmäla?
    
Du har gjort rätt som påtalat för 
din chef hur du drabbats av din 
kollega. Det är dessvärre tråkigt 
att han inte tar det på allvar. Jag 
tycker du skall tala med facket an-
gående det här. Om du inte får ge-
hör hos din chef eller ditt fackför-
bund och om du klart och tydligt 
sagt ifrån till din kollega och han 
därefter fortsätter trakassera dig 
tycker jag du ska vända dig till po-
lisen och anmäla honom. Därefter 
får polisen ta ställning till om han 
begått något brott eller inte. 

Jag anser på det du beskriver 
som att han gör sig skyldig till sex-
uellt ofredande, dock kan det vara 
svårt att bevisa om det enbart står 
ord mot ord. Men har du talat med 
chefen så har du ju berättat för nå-
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gon annan och det kan anses vara 
stödbevisning. Kontakta gärna din 
närmaste brottsofferjour, de kan 
råda dig och hjälpa och stötta dig. 
Lycka till!

eva andersson Advokat

Ges ersättning 
om barn begått 
brott?

Stämmer det att det inte går att få 
brottsskadeersättning om det är ett 
barn som begått brott? Jag läste om en 
kvinna som blev skjuten av en tioåring, 
men eftersom fallet lades ned och ald-
rig blev prövat i rätten så kunde hon 
inte söka skadestånd och därför inte 
heller brottsskadeersättning. 
     Jag förstår att pojken inte kan stäl-
las till ansvar, men borde inte kvinnan 
kunna få någon form av ersättning för 
all smärta hon genomlidit?

Ett barn som inte har fyllt 15 år kan 
i och för sig begå en brottslig gär-
ning, men kan inte dömas till någon 
påföljd för brottet. Gärningen kan 
emellertid utredas och bli föremål 
för till exempel åtgärder enligt reg-
ler i socialtjänstlagen eller lagen 
med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU). Även om barnet 
är straffomyndigt kan barnets gär-
ning medföra skadeståndsskyldig-
het. 

Att barnet är under 15 år hindrar 
alltså inte i sig den som har lidit ska-
da att föra en skadeståndstalan mot 
barnet och utgör inte heller ett hin-
der för att ansöka om brottsskade-
ersättning. Om det med tillräcklig 

styrka framgår av utredningen att 
ett brott har begåtts, kan ersättning 
lämnas.

hans sjölander Tf brottsskadechef

Hur tar jag  
kontakt med  
min syster?

Min systers son dog i en trafikolycka 
förra året. En ofattbar tragedi som 
slog hårt mot hela familjen och oss 
i deras närhet. Vi har alltid haft en 
nära relation och i början ringde 
jag henne ofta, men hon och hennes 
familj drog sig allt mer tillbaka och 
var tydliga med att de ville få sörja 
i fred. 
     Jag respekterade deras önskan 
och nu känns det allt svårare att 
ringa. Samtidigt vill jag visa att jag 
bryr mig om hur de mår och jag tror 
också att de skulle behöva stöd uti-
från. Hur kan jag ta upp kontakten 
igen? 

När ett barn dör i familjen är sor-
gen till en början nästan ogrepp-
bar. Reaktionerna kan till exempel 
vara att man drar sig undan. Men 
det betyder inte att det alltid kom-
mer att vara så. När din syster är 
redo vet hon att du finns där. Och 
då tror jag att hon vänder sig till 
dig igen. Så avvakta. Ibland måste 
processen få ta den tid den be-
höver. Din egna sorgeprocess av 
förlusten som moster är viktig att 
du tar hand om. Har du någon att 
prata med? 

anneli svensson Socionom och psykoterapeut
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inte kan betala ett utdömt skade-
stånd. Du måste därför först an-
söka om verkställighet av tings-
rättens dom hos Kronofogden, 
som utreder gärningsmannens 
förmåga att betala skadeståndet. 
Det kostar ingenting att få hjälp av 
Kronofogden.

hans sjölander Tf brottsskadechef

Kan den  
som använder 
våld botas?

Kan den som använder våld bo-
tas? Jag blev misshandlad av min 
före detta sambo och bröt upp från 
honom för flera år sedan. Under 
många år hade vi knappt någon 
kontakt, förutom att han ringde till 
vår son vid jul och på hans födelse-
dagar. 
   Nu har han dykt upp i mitt liv 
igen. Denna gång för att be om ur-
säkt. Han har gått hos psykolog och 
jag märker att han har förändrats. 
Mina vänner säger att jag absolut 
inte borde träffa honom, men alla 
är väl värda en andra chans, och jag 
vill att vår son ska få en bra relation 
till sin pappa. 
     Hur vet man om någon verkligen 
har förändrats?

Enda sättet att veta om någon för-
ändrats är att ge personen chan-
sen att visa upp sitt nya jag. När 
den tiden är redo är dock svårt att 
avgöra. På frågan om man kan bli 
hjälpt med sina våldsbeteenden 
så är svaret ja. Han har fått hjälp 
och är han färdigbehandlad? Har 
du fått hjälp och läkt från dina ska-
dor? Farorna är många och barnen 
får inte utsättas för mer trauman. 
Och inte du heller. 

Det verkar som att det är rela-
tionen mellan barnet och pappa 

som du är mest angelägen om att 
den ska fungera. Kan han träffa 
er son på annan plats än hemma 
hos dig och tillsammans med en 
ytterligare vuxen. Din relation 
till honom och eventuella möten 
skulle jag rekommendera sker 
utan barnet i närheten på neutral 
plats och under kontrollerade 
former.

anneli svensson Socionom och psykoterapeut

Vad gör jag när 
han bryter mot 
kontaktförbudet?

Min före detta sambo har blivit 
dömd till kontaktförbud, vilket han 
hela tiden överträder. Vilket skydd 
har jag rätt till? Vad kan jag kräva 
att polisen ska göra?
    
Varje gång han bryter mot kon-
taktförbudet begår han ett brott 
och du ska polisanmäla. Ett kon-
taktförbud är menat att skydda dig 
från honom och beslutet är ju taget 
på visst underlag. Det kan tyckas 
uddlöst att anmäla men det han 
gör är straffbart och han kan åta-
las för detta. Sker det gång på gång, 
vilket visar att han inte respekte-
rar myndigheters beslut, kan han 
dömas till ett frihetsberövande 
straff. Stå på dig och anmäl! 

Utsätter han dig för hot skall du 
också anmäla detta. Känner du dig 
hotad på allvar måste du berätta 
om det för att du skall kunna få rätt 
hjälp och polisen gör då en risk-
bedömning utifrån vad som skett. 
Därefter finns flera alternativ till 
skydd. 

Kontakta din brottsofferjour så 
kan de vara behjälpliga med råd 
och stöd. Lycka till!

eva andersson Advokat

Kan jag få  
ersättning för 
stölden?

Jag blev utsatt för en stöld på näs-
tan 20 000 kronor. Mannen som 
stal pengarna har en utvecklings-
störning och han har inga pengar 
att betala tillbaka summan med. 
Tingsrätten har beordrat honom att 
betala, men enligt gärningsperso-
nens förvaltare kommer jag inte att 
få några pengar. 
   Min ekonomiska situation är i 
dagsläget väldigt anstängd och jag 
undrar hur stor chans det är att få 
pengar från Brottsoffermyndig-
heten när det inte handlar om en 
personskada? Att gå via Kronofog-
den för att få pengarna känns inte 
som ett alternativ för mig eftersom 
jag då måste betala avgifterna till 
Kronofogden om mannen inte har 
pengar. Jag är mycket tacksam för 
svar!
    
Brottsskadeersättning för sak-
skada eller ren förmögenhets-
skada regleras i 3 och 4 §§ brotts-
skadelagen. Enligt 3 § lämnas 
ersättning  då brottet har begåtts 
av någon som vid brottstillfället 
var intagen i kriminalvårdsan-
stalt, intagen i vissa statliga be-
handlingshem eller var häktad 
enligt beslut som hade verkställts.  

Av 4 § brottsskadelagen fram-
går att ersättning lämnas även i 
annat fall än vad som avses i 3 § 
samma lag om den skadelidandes 
möjligheter att försörja sig allvar-
ligt har äventyrats genom skadan 
eller ersättningen annars framstår 
som särskilt angelägen.  

Mitt råd är att du skickar in en 
ansökan om brottsskade ersättning 
till Brottsoffermyndigheten för 
prövning av rätt till statlig ersätt-
ning. Sådan ersättning kan dock 
bara lämnas om gärningsmannen 

Fråga experterna
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Utsatt på nätet

Ida hade precis börjat gymnasiet när hon fick höra att elever i hennes före detta högstadieklass startat en Facebook-grupp döpt till VHI. Förkortningen stod för 
Vi som hatar Ida. 

Hatgruppen mot Ida på  
Facebook gick inte att stoppa
När Ida fick höra att hennes tidigare klasskamrater startat en sluten Facebook-grupp där de 
skrev elaka saker om henne gjorde hon en polisanmälan. Men hatgruppen gick inte att få bort.

Text och foto: Amanda Säfström
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Utsatt på nätet
Ida hade precis börjat gymnasiet när 
hon fick höra att elever i hennes gamla 
högstadieklass startat en Facebook-
grupp döpt till VHI. Förkortningen stod 
för Vi som hatar Ida. 

– Eftersom det var en sluten grupp 
kunde jag inte läsa vad som stod i den el-
ler se vilka som låg bakom, men jag hörde 
att de skrivit elaka saker om mig, berät-
tar Ida. 

Ida bor i en mellanstor stad i Sverige. 
Tidningen Brottsoffer möter henne och 
hennes mamma Sofia hos den lokala 
brottsofferjouren som familjen haft kon-
takt med. De vill vara anonyma och Ida 
och Sofia är inte deras riktiga namn.

– När jag fick höra talas om gruppen 
blev jag först jätteledsen, sedan blev jag 
arg. Vi hade håltimme och jag gick till 
mammas jobb. Hon ringde till skolan och 
sa att jag inte skulle komma mer den da-
gen, säger Ida. 

– Ida var väldigt upprörd när hon kom. 
Jag frågade henne hur hon ville gå vidare 
och om hon vill göra en polisanmälan. 
Det var ett beslut som måste komma från 
henne, berättar Sofia. 

– Det kändes självklart att anmäla, 
men vi förstod ju samtidigt att det an-
tagligen inte skulle hända så mycket med 
anmälan. Det fanns inte så mycket infor-
mation att gå på, men det kändes bra att 
anmäla ifall det skulle gå att göra något. 
Vi åkte till polisen samma dag och jag 
fick berätta. Eftersom jag inte kunde se 
gruppen kunde jag ju inte vara helt säker 
på vilka det var som startat den, så jag 
ville inte lämna ut några namn, säger Ida.

Polisanmälan gjordes för förtal, men 
ärendet lades snart ned. I brevet som 
famil jen fick hem stod det: ”Förunder-

sökning inleds ej, brottet går uppenbarli-
gen ej att utreda. Ej sökbart på grund av 
lagen om elektronisk kommunikation.” 

Men trots att polisen inte kunde göra 
något ångrar varken Ida eller Sofia an-
mälan.

– Även om det inte ledde någonstans 
kändes det ändå skönt att sätta ned foten 
för att visa att det här inte är acceptabelt, 
säger Sofia.

Förutom den lokala brottsofferjouren 
hade familjen också kontakt med organi-
sationen Friends och Datainspektionens 
hemsida Kränkt.se för råd och tips. Sofia 
sökte efter information och hittade be-
rättelser om flera andra som råkat ut för 
liknande saker. De skrev också till Face-
book.

– Vi skrev ett långt brev på engelska 
med hjälp av Idas storebror. Men vi fick 
ingen respons alls, säger Sofia. 

– Det var dåligt för de var nog de enda 
som hade kunnat göra något åt det, säger 
Ida.

Trots att Ida inte kan bevisa vilka i 
hennes förra klass som startat gruppen, 
har hon en klar bild. 

– Det har funnits en grupp populära i 
klassen och Ida har aldrig varit den som 
velat foga sig i gruppen. De har nog för-
sökt att få med henne i gruppen, men hon 
har alltid gått sin egen väg. Ida är en per-
son som säger till att det inte är okej om 
någon är dum mot någon annan, säger 
Sofia. 

– De går numera i min parallellklass 
och jag har vissa lektioner med några av 
dem. Vi har aldrig sagt något elakt direkt 
till varandra, men det har varit underför-
stått under många år att vi inte tycker om 
varandra. Jag tror inte att de skulle våga 
göra något elakt i verkligheten, utan de 
väljer den här vägen istället, säger Ida. 

Sofia hade kontakt med skolan, men 
de fick ingen hjälp därifrån.

– Jag upplevde att skolan var rädda 
för att ta tag i saker och ting. De sa att om 
det kom fram vilka de var skulle de kunna 
göra någonting, säger Sofia.

Strax efter att Ida fick höra talas om 
gruppen hade hennes gamla högstadie-
klass återträff. 

– Det var bara jag och min kompis 
som inte var bjudna. Antagligen startade 
de gruppen för att kunna planera festen, 
säger Ida. 

– Som förälder blir man ju vansinnig 
när något sådant här händer ens barn. 
Jag blev så arg över att de kunde vara så 
grymma, säger Sofia. 

Hon skrev också ett brev till föräld-
rarna i den förra klassen.

– I brevet berättade jag vad som hade 
hänt och hur vi hade agerat. Det innehöll 
inget utpekande av någon utan handlade 
mer om att jag ville att de skulle prata 
med sina barn. Jag bad Ida läsa brevet, 
men hon ville inte att jag skulle skicka 
det, säger Sofia.

Anledningen till att Ida inte ville 
skicka brevet var att den elev som avslö-
jat gruppens existens mådde mycket då-
ligt och inte ville bli avslöjad.

– Personen som berättade från första 
början var väldigt rädd för dem som star-
tat gruppen och ville inte göra anmälan, 
säger Ida.

Det är av hänsyn till den personen Ida 
vill vara anonym och även har valt att 
inte konfrontera någon av dem som hon 
tror startade gruppen.

Idag går Ida andra året på gymnasiet. 
Om gruppen på Facebook finns kvar vet 
hon inte, men i skolan möter hon ofta de 
personer som hon misstänker låg bakom.

– De vet fortfarande inte om polis-
anmälan. Hade det inte varit för att per-
sonen som berättade var ledsen och rädd 
hade det varit bra om vi hade kunnat gå 
till kuratorn allihop för att prata om det 
på ett vuxet sätt. Som det är nu ser jag dem 
varje dag, men jag kan inte säga något till 
dem, säger Ida. 

Eftersom det var en 
sluten grupp kunde 

jag inte läsa vad som stod 
i den eller se vilka som 
låg bakom, men jag hörde 
att de skrivit elaka saker 
om mig
Ida om Facebook-gruppen som hon tror startades av hen-
nes före detta klasskamrater.

Som förälder blir 
man ju vansinnig 

när något sådant här 
händer ens barn. Jag blev 
så arg över att de kunde 
vara så grymma. 
Sofia om oron som förälder.
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Utsatt på nätet

– Rätten på området är något av 
en djungel. Man kan anta att ge-
mene man inte har någon uppfatt-
ning om vad som gäller och vilka 
möjligheter som finns att få upp-
rättelse, stöd och hjälp från polis, 
åklagare och Brottsoffermyndig-
heten, säger Karl Dahlstrand.

Han är rättssociolog och ingår i 
forskargruppen Cybernormer som 
är knuten till Lunds University In-
stitute. Tillsammans med kollegan 
Måns Svensson, forskningsledare 
för Cybernormer, genomför han 
nu en omfattande kartläggning av 
nätkränkningar. Fokus kommer 
att ligga på ärekränkningsbrott, 
det vill säga förtal och förolämp-
ning. 

Huvuddelen av alla ärekränk-
ningsbrott som anmäls faller un-
der enskilt åtal, vilket innebär att 
polis och åklagare inte utreder 
brottet. Det är istället upp till varje 
målsägande att själv driva sin sak.

– Det finns vissa öppningar där 
åklagare och polis kan göra en ut-
redning, till exempel om brottet 

riktar sig mot någon som är under 
18 år eller om det gäller diskrimi-
nering. Men det är väldigt ovanligt 
att ärekränkningsbrott tas upp 
av polis och åklagare, säger Karl 
Dahlstrand. 

Möjligheterna för ett brottsoffer 
som utsatts för förtal eller föro-
lämpning att få brottsskadeersätt-
ning från Brottsoffermyndigheten 
är också mycket små.

– I skadeståndslagen finns möj-
lighet att få kränkningsersättning 
för ära, men det finns inte i brotts-
skadelagen, säger Karl Dahlstrand. 

– Vi funderar på vad folk vet om 
de här definitionerna som de ska 
hantera själva. Datainspektionen 
är den myndighet som har till upp-
gift att hjälpa medborgarna. De har 
en väldigt bra hemsida och även 
en särskild hemsida som heter 
Kränkt.se med bra beskrivningar 
som reder ut begreppen. Men jag 
tror inte att det är så många som 
går in där och läser. 

Forskningsprojektet är i start-
groparna och under de närmaste 
tre åren kommer bland annat en 
större enkätstudie att genomföras 
och fokusgrupper att intervjuas. 
Målet är att få en bild av hur ut-
brett det är med nätkränkningar 
och vilka konsekvenser de får, men 

Forskare kartlägger 
kränkningar på nätet
Antalet anmälningar om ärekränkning har fördubblats de senaste tio åren, men att få upprättelse 
för den som drabbats kan vara svårt. I ett nytt forskningsprojekt ska rättssociologerna Karl 
Dahlstrand och Måns Svensson kartlägga kränkningsbrott på nätet och i vilken utsträckning 
lagstiftningen lyckas fylla en funktion. 

Text: Amanda Säfström     Foto: KG Pressfoto/Lunds universitet  

även att studera vilka normer och 
attityder som finns kring kränk-
ningar i sociala medier.  

– Vi vill försöka mäta det so-
ciala trycket, det vill säga vilka för-
väntningar människor upplever 
att det finns på hur de ska uppträ-
da i en viss grupp eller ett nätverk 
där de agerar. Vi vill också förstå 
de sociala normerna, språkbruket 
och kulturen på nätet. En sak vi 
kommer att studera är hur status 
och anseende är uppbyggt i sociala 
medier. Då kan man också se hur 
anseendet kan hotas eller skadas 
genom uttalanden, bilder eller be-
rättelser om personer, säger Karl 
Dahlstrand. 

Ett färskt exempel på nätkränk-
ningar som fått stor uppmärksam-
het är det konto på bildtjänsten In-
stagram som hängde ut ungdomar 
och skapade upplopp i Göteborg i 
slutet av förra året. 

– I de sociala medierna kan to-
nen snabbt trissas upp. Det finns 

Rätten på  
området är 

något av en djungel. 

Cybernormer
 Cybernormer är 

en forskargrupp 
som är knuten till 
Lunds University 
Institute. Gruppen 
undersöker de so-
ciala och rättsliga 
normbildnings-
processer som 
uppstår i och med 
informationstekno-
logins utveckling.   
 Under tre år ska 

Karl Dahlstrand, 
fil. dr. i rätts-
sociologi och jur. 
kand., och Måns 
Svenson, fil. dr. i 
rättssociologi och 
forsknings ledare 
för Cybernormer, 
kartlägga kränk-
ningar på nätet. 
Forsknings projektet 
finansieras av 
Brottsofferfonden. 
Läs mer på  
cybernormer.se
 Forskaren 

Karl Dahlstrand 
medverkar också 
i det europeiska 
forskningsprojektet 
EU Kids Online. 
Läs mer om det på 
sidan 17.

I takt med att 
anmälningarna 

ökar kommer diskus
sionerna säkert också 
att göra det. 
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Rättssociologen Karl Dahlstrand ska under tre år kartlägga kränkningar på nätet. 

forskning som visar att när perso-
ner är anonyma och ingår i en stör-
re massa tycks de kunna gå längre 
i sitt språkbruk och angrepp på 
medmänniskor än vad de skulle 
göra vid ett möte på trottoaren. 
Det finns många exempel på det, 
säger Karl Dahlstrand.

Enligt Brottsförebyggande rå-
det, Brå, har antalet polisanmäl-
ningar om ärekränkning fördubb-
lats under de senaste tio åren. Karl 
Dahlstrand beskriver en historisk 
sammanställning över domar i 
ärekränkningsmål som gjorts av 
kriminologen Henrik Tham. Den 
visar att ärekränkning, från att 
ha varit ett vanligare brott under 
mitten på 1800-talet, minskade 
kraftigt och nådde sin lägsta nivå 

i mitten av 1960-talet. Sedan har 
åter en ökning skett fram till idag. 

– När brottsbalken skrevs på 
60-talet var det alltså ett väldigt 
ovanligt brott. Det var då det be-
slöts att ärekränkningsbrott inte 
är av allmänt intresse utan att det 
är upp till den enskilde att driva 
frågan, säger Karl Dahlstrand.

Han tror att det är ett förhåll-
ningssätt som kommer att omprö-
vas allt mer under de närmaste 
åren.

– I takt med att anmälningarna 
ökar kommer diskussionerna sä-
kert också att göra det. Känslan jag 
har är att man kanske om fem, tio 
år kommer att anse att i ärekränk-
ningsbrottens beivrande ock så 
finns ett tydligt samhälleligt in-
tresse, säger Karl Dahlstrand. 

Anmälningarna har ökat
Ärekränkning är ett samlingsnamn för brotten 

förtal och förolämpning enligt kapitel 5 i brottsbalken. 
För grovt förtal kan böter eller fängelse i upp till två 
år utdömas. 

Ärekränkningsbrotten får inte åtalas av annan 
än målsägande, men vissa undantag finns i lagtexten 
då även åklagare kan väcka åtal. Till exempel om 
brottet riktar sig mot någon som är under 18 år eller 
om förolämpning görs mot någon med anspelning på 
hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska 
ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning.

2002 anmäldes ungefär 6 400 fall av ärekränk-
ning. Sedan har antalet anmälningar stigit för varje år 
och enligt preliminär statistik från Brottsförebyggan-
de rådet anmäldes cirka 12 800 ärekränkningsbrott 
under 2012. I hur stor utsträckning brottsplatsen är 
nätet anges inte statistiken.

Under 2011 låg personuppklaringsprocenten 
för anmälda ärekränkningsbrott på 2 procent, enligt 
Brå. För första halvåret 2012 var siffran 1 procent. 
Personuppklaring innebär att en person bundits till 
brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande 
har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.
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”Vi lyssnar och står kvar  
när någon vågar berätta”
I takt med att människor spenderar allt mer tid på internet ökar också behovet av trygg 
vuxennärvaro i ungas sociala forum. Nätvandrarna möter unga på deras villkor och på deras 
egna arenor på nätet.

Text och foto: Amanda Säfström  

– Vi är lyssnande medmänniskor 
som är öppna, varma och inte av-
ståndstagande. Vår utgångspunkt 
är att vi ska vara personliga, men 
inte privata, säger Helena Meyer.

Hon är verksamhetsansvarig på 
Nätvandrarna, en verksamhet som 
startades på Fryshuset i Stockholm 
2007. På Fryshuset finns ett 40-tal 
olika verksamheter och tanken är att 
alla ska finnas på nätet i någon form, 
berättar Helena Meyer. Det har gjort 
att Nätvandrarna kan erbjuda kom-
petens från många olika områden. 

– Vi har bland annat en diakon 
som också är psykiatriker som nät-
vandrar både utifrån frågor om tro 
och sin roll som läkare. Vi har en kille 
från Ersta vändpunkten som arbetar 
med unga i missbruks miljöer. Per-
sonal på Elektra, som arbetar mot 
hedersrelaterat våld och förtryck, är 
också ute. Vi försöker ha någon från 
så många verksamheter som möjligt, 
säger Helena Meyer.

Under hösten har också två 
prakti kanter från Socialhögskolan 
funnits med i nätvandrargruppen 
och till våren ska Fryshusets verk-

samhet United Sisters ha coacher på 
nätet som stöttar och stärker unga 
tjejer.

Organiserad nattvandring, grup-
per av vuxna som rör sig ute i miljöer 
där ungdomar vistas i syfte att skapa 
en lugnare miljö, har funnits i Sveri-
ge sedan 1980-talet, enligt Riksnät-
verket Nattvandrare i Sverige. Nät-
vandrarna bygger på samma tanke 
– att möta unga där de befinner sig 
– men istället för att ge sig ut på stan 
finns Nätvandrarna på olika forum 
och sajter på nätet. 

Genom åren har Nätvandrarna 
funnits på många olika nätsidor. 
Idag finns de bland annat på spel-
sidan Habbo.se och Ungdomar.se, 
där de ingår i en expertpanel och 
svarar på frågor som publiceras 
på sidan. Via Skype och Windows 
Live Messenger, MSN, förs också 
många samtal. 

För en del räcker det med ett 
samtal, andra vill ha kontakt under 
längre tid, berättar Helena Meyer.

– Vi har haft långa kontakter som 
varat i flera år. Då har det alltid va-

rit någon form av tung problematik 
som sexuella övergrepp, misshandel 
hemma eller alkohol- och drogmiss-
bruk. Det finns också ungdomar som 
bara vill prata bort en kväll med oss, 
vilket är kul, men de dyker inte upp 
lika ofta.

Helena Meyer berättar att in-
tresset från unga är stort. Många 
tar spontant kontakt när de ser 
Nätvandrarnas logotyp dyka upp i 
ett forum. 

– Ibland kommer frågan: ”Vad 
gör en nätvandrare egentligen?” 
Då berättar vi vad vi gör och de 
flesta svarar ”Det var ju bra”. Se-

Vi är lyssnande 
medmänniskor 

som är öppna, varma 
och inte avstånds
tagande. Vår utgångs
punkt är att vi ska 
vara personliga, men 
inte privata.

Närvandrarna
 Nätvandrarna 

startade 2007 för 
att möta ett ökat 
behov av pålitliga 
vuxenkontakter på 
internet. 
 Nätvandrarna 

finns tillgängliga för 
samtal på sin egen 
hemsida och andra 
sociala sajter där 
ungdomar umgås 
eller spelar spel. 
 Projektet har tidi-

gare haft finansie-
ring från Allmänna 
Arvsfonden och 
World Childhood 
foundation. För 
närvarande finan-
sieras projektet 
av Gålöstiftelsen, 
Kronprinsessan 
Margarethas 
minnesfond och 
Stiftelsen Oscar 
Hirsch minne.
 Läs mer på  

natvandrare. 
fryshuset.se 
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Helena Meyer är verksamhetsansvarig för Nätvandrarna. I sina samtal med unga möter de många olika funderingar och frågor. ”Ofta är det ämnen som de 
upplever är skamligt och tabu att prata om. Vi får många frågor om vikt, utseende och kroppen. Men det är också vanligt med berättelser om sexuella trakas-
serier, mobbning och övergrepp”, berättar hon.

dan är det inte så mycket mer med 
det. Andra frågar ”Kan man prata 
med er om vad som helst?” och det 
kan man. Vi kanske inte kan svara 
på allt, men vi kan hjälpa till och ta 
reda på svaret. En del vuxna frågar 
om vi är ute och letar efter pedofi-
ler, men det håller vi inte på med, 
säger Helena Meyer.

I sina samtal stöter Nätvand-
rarna på många olika funderingar 
och frågor.

– Ofta är det ämnen som de upp-
lever är skamligt och tabu att prata 
om. Vi får många frågor om vikt, 

utseende och kroppen. Men det är 
också vanligt med berättelser om 
sexuella trakasserier, mobbning 
och övergrepp. När vi var på Qrui-
ser.com till exempel fick vi en del 
kontakter med personer som sålt 
sex eller varit utsatta på andra sätt.  

Psykisk ohälsa är också ett van-
ligt återkommande tema i samta-
len, berättar Helena Meyer.

– Många mår dåligt och skäms 
över att det eftersom de tycker att de 
borde vara nöjda med livet egentli-
gen. En del kan beskriva en klockren 

depression trots att de inte riktigt 
vet vad det är. Andra vet vad de li-
der av eftersom de har fått diagnos 
och kontakter, men känner att det 
inte räcker. Många beskriver att de 
har ångest. Den senaste tiden har 
det pratats mycket om ungdomars 
psykiska ohälsa och det har börjat 

Att de kan vara anonyma 
tycker jag är en av våra 

styrkor. Det måste finnas forum 
där man kan vara hemlig. 
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Tips till den  
som vill nätvandra

Nätvandring som arbetsmetod innebär att 
använda nätet för att bygga positiva relationer 
mellan ungdomar och pålitliga vuxna. Det handlar 
om att befinna sig på nätet i sammanhang som hör 
ungas vardag till. 

Att bygga en ny ungdomssajt kan visa sig 
vara bra, men är inte alltid genomtänkt innan ar-
betet börjar. Se om ni inte lika gärna kan använda 
de platser som redan finns och möta unga på de-
ras arenor.

Undersök vad unga tycker. Prata med ung-
domar i er kommun och fråga vad de gör och gillar 
att göra på nätet. Besök olika sajter och bilda er 
en egen uppfattning.

Testa en community, Facebook eller MSN 
och utvärdera. Fördelen med att vara på ett forum 
är att ni ger unga en möjlighet att lära känna er 
utan att de aktivt behöver ta kontakt. De kan se 
hur ni agerar i diskussioner, att ni inte är där för att 
fördöma utan för att lyssna och delta.

Använd ert vanliga språk när ni talar med 
unga online. Det märks ofta när någon försöker 
använda ett språk de inte behärskar. 

Vuxnas fördomar om farorna på internet 
kommer ofta i vägen och kan leda till att unga 
känner sig anklagade. En överdriven betoning av 
internets faror kan stöta bort ungdomar eftersom 
de inte känner igen sig i beskrivningen. Genom att 
delta på ungas villkor, med en vuxens förhållnings-
sätt anpassade för ungas sammanhang, kan för-
ståelse och förtroende skapas. 

Tipsen är hämtade från 
”Nätvandra! – En 
instruktion till samtal 
med unga online”. Läs 
mer i metodskriften som 
finns att ladda ned på 
natvandrare.fryshuset.se

uppmärksammas allt mer, men det 
är något vi har sett länge, säger He-
lena Meyer.

 Nätvandrarna möter unga från 
hela Sverige, men de allra flesta upp-
ger aldrig sina riktiga namn.  

– Att de kan vara anonyma tycker 
jag är en av våra styrkor. Det måste 
finnas forum där man kan vara hem-
lig. För oss handlar det om att lyssna 
och vara de som står kvar när någon 
vågar berätta. Ofta kan vi inte göra så 
mycket mer än att hantera det själva 
och ha handledning. Om de vill kan 
vi hänvisa vidare till andra som är 
bra inom ett visst område.

Nätvandrarna har ett brett nät-
verk runt sig.

– Vi har kontakt med alla Sveri-
ges kommuner och en del frivillig-
organisationer. Tjejzonen tycker jag 
är bra, precis som tjejjourerna, Kill-
frågor.se, 1000 möjligheter och Bris. 
Om någon mår väldigt dåligt psy-
kiskt kan vi hänvisa till Självmords-
upplysningen.se. De har chatt varje 
kväll och en egen utbildning i hur 
man hanterar just det. Det är jätte-
bra att det finns många olika ställen 
att vända sig till. 

Som för många andra ideella 
verksamheter är sökandet efter 
ekonomiska medel ett ständigt 
pågående arbete. När Tidningen 
Brottsoffer träffar Helena Mey-
er är hon precis i färd med att 
samman ställa ännu en bidrags-
ansökan. Hon berättar om studie-
besök i Finland och Frankrike som 
Nätvandrarna nyligen gjort. Där 
ser förhållandena annorlunda ut.

– I Finland finns ett 80-tal per-
soner som är anställda för att arbeta 
med nätvandring. I Frankrike hade 
de inte ens börjat när vi var där, men 
verksamheten var redan förankrad 
på högsta politiska nivå. Vi träffade 
deras socialtjänst, försäkringskassa, 
politiker och landshövdingar och 
alla var jätteintresserade.

Utomstående är ofta nyfikna på 
om Nätvandrarna får kontakt med 
unga som utsatts för nätmobb-
ning, berättar Helena Meyer.

– Det är väldigt få av dem vi mö-
ter som är utsatta för mobbning 
enbart på nätet. Vi har kontakt med 
många som är mobbade i skolan eller 
i andra sammanhang. Då är de också 
ofta utsatta på nätet, men det är all-
tid i ett större sammanhang, säger 
Helena Meyer.

– Vi har utbildat fritidsledare, 
fältassistenter och lärare. Många 
vill veta om säkerhet på nätet, men 
jag tycker det är knepigt. Jag tror 
att många vuxna vill ha enkla lös-
ningar för hur de kan blockera sidor 
eller hur de kan undvika att deras 
barn blir mobbade på nätet. För mig 
handlar det inte om nätet utan om 
människorna bakom. 

Hon menar att det är viktigt att 
unga känner sig trygga att berätta för 
vuxna när något händer.

– De ska inte behöva vara rädda 
för att få skäll för att de varit på nå-
gon sida de inte får vara på. Att göra 
sina ungar säkra på nätet och säkra 
på stan är samma sak. Det handlar 
om självförtroende, självkänsla och 
en öppen dialog. 

Att göra sina ungar säkra på nätet och 
säkra på stan är samma sak. Det hand

lar om självförtroende, självkänsla och en 
öppen dialog. 
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Barn som har svårt att hantera sina 
känslor och sitt sociala beteende 
utan för nätet löper större risk att 
känna oro och bli upprörda på nätet. 
Det visar en ny rapport från EU Kids 
Online.

Inom projektet EU Kids Online har 
intervjuer genomförts med 25 000 barn i 
åldrarna 9–16 år och deras föräldrar i 25 
europeiska länder. I studien studerades 
tre olika risker på nätet – utsatthet för 
sexuellt innehåll, nätmobbning och sexu-
ella meddelanden via internet eller mobil-
telefon, så kallad sexting. 

Studien visar att de flesta barn använ-
der motstrategier när de blir upprörda över 
något på nätet. En vanlig strategi barnen 
hade var att tala med någon annan om upp-
levelsen. Det var också vanligt att barnen 
raderade meddelanden, blockerade avsän-
dare eller lämnade internet en stund.

Undersökningen visar också att barn 
med psykologiska problem generellt sett 
har sämre motståndskraft mot risker på 

nätet. De blir upprörda oftare, reagerar 
kraftigare och tenderar oftare att bli pas-
siva när de råkar ut för problem på nätet. 

Den svenska delen av studien, där 
1 000 barn och deras föräldrar i Sverige 
intervjuats, presenteras i ”Hur farligt är 
internet?”. 19 procent av de svenska bar-
nen uppgav att de upplevt obehag på nätet 
under de senaste tolv månaderna. De som 
upprepade gånger, minst en gång i måna-
den, känt sig besvärade eller upprörda va-
rierar från ett par procent bland de yngre 
barnen till 8 procent bland 15–16-åringar-
na. 9 procent av alla barn hade varit med 
om att någon uppträtt sårande eller elakt 
mot dem på internet det senaste året. 

16 procent av barnen berättade att 
de mött en kontakt som de först träffat 
online även utanför nätet. Av alla barn 
i undersökningen hade 1 procent blivit 
obehagligt besvärade vid ett sådant möte 
under det senaste året. 

amanda säfström

av alla 12–16-åringar anger internet  
som svar på frågan vad de oftast brukar 

ägna sig åt på sin fritid, enligt Statens  
medieråds webbplats Mediebarn.se.

70%

Barn använder egna 
strategier mot nätrisker

Projektet EU Kids Online har undersökt barns utsatthet för risker på nätet.

Datainspektionen 
föreslår ny lag mot 
kränkningar på nätet

Datainspektionen vill ha en ny lag 
för att motverka kränkningar på 
nätet. Det skriver myndigheten i ett 
pressmeddelande som skickades ut 
i mitten av januari. Förslaget fram-
förs också i myndighetens remiss-
svar på Yttrandefrihetskommitténs 
betänkande ”En översyn av tryck- 
och yttrandefriheten”.

– Vi kommer dagligen i kontakt 
med människor som uppfattar att 
deras integritet kränks på Internet. 
En generell straffbestämmelse skulle 
vara ett verktyg för att stävja dessa 
kränkningar. Det ska inte spela någon 
roll om allvarliga kränkningar av inte-
griteten sker innanför eller utanför det 
grundlagsskyddade området. En så-
dan straffbestämmelse skulle bidra till 
att skapa balans mellan yttrande frihet 
och integritetsskydd, säger Datain-
spektionens generaldirektör Göran 
Gräslund i pressmeddelandet. 

Datainspektionen är Sveriges na-
tionella tillsynsmyndighet för behand-
ling av personuppgifter. Myndigheten 
utför inspektioner och hanterar frågor 
och klagomål från enskilda personer. 
På myndigheten finns en upplysnings-
tjänst där jurister besvarar frågor per 
telefon och via e-post. Datainspektio-
nen har också en särskild webbplats, 
Kränkt.se, med tips och råd till den 
som blivit kränkt på nätet. 
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Ordlista:  
IT-relaterade brott

IT-brott. I svensk lagstiftning 
finns två definierade IT-brott – data-
intrång och datorbedrägeri. Båda 
brotten inriktar sig i första hand mot 
register och system för automatisk 
behandling. 

IT-relaterad brottslighet inne-
bär att IT-teknik används för att ge-
nomföra brott. Brotten i sig kan vara 
vilken brottstyp som helst. Våldsbrott 
kan planeras på nätet. Bedrägeriger är 
ett av de brott som är vanligt förekom-
mande på nätet. Barnpornografibrott 
är ett brott som sker nästan uteslu-
tande på nätet då barnpornografiska 
bilder sprids via till exempel e-post, 
fildelningsprogram och hemsidor.

Grooming innebär att någon 
tar kontakt med barn under 15 år i 
syfte att längre fram begå övergrepp. 
Groomare försöker ofta bygga upp en 
relation och ett förtroende för att göra 
offret beroende på något sätt. Där-
efter bjuder groomaren in till en träff 
som ska leda till att fullfölja det plane-
rade övergreppet. 

Phishing innebär att någon för-
söker komma över personliga uppgif-
ter på internet i brottsligt syfte. Det 
kan handla om att få mottagaren att 
skicka pengar, besöka en hemsida, 
köpa något eller lämna ut person- och 
kontouppgifter.  

Personuppgiftslagen innehål-
ler inga särskilda regler för publicering 
på internet. Lagens generella regler 
för behandling av personuppgifter 
gäller även vid publicering av person-
uppgifter på webbplatser, bloggar och 
liknande.

Skimning eller skimming kallas 
det när någon manipulerar bankoma-
ter eller betalkortsautomater för att 
komma åt information från ett betal-
korts magnetremsa.

källa: Polisen.se och Datainspektionen.se

Enligt statistik från Brottsförebyg-
gande rådet, Brå, är bedrägeribrott den 
brottskategori som ökar mest. Under  
2012 anmäldes 128 000 bedrägeribrott, 
visar preliminär statistik. En ökning 
från 2011 då 115 000 bedrägeribrott an-
mäldes. Den bedrägerityp som ökat mest 
var bedrägeri med hjälp av internet som 
ökat med 42 procent till 21 200 anmälda 
brott jämfört med tidigare år. Datorbe-
drägerier ökade med 12 procent till drygt 
22 300 anmälda brott. 

Ökningen av bedrägerianmälningar 
speglas också i Brås nationella trygghets-
undersökning där ett representativt ur-
val ur befolkningen mellan 16-79 år varje 
år tillfrågas om sin utsatthet för brott. På 
frågan om de som privat personer på ett 
brottsligt sätt blivit lurade på pengar el-

ler andra värdesaker under 2011 svarade 
3,4 procent ja, vilket motsvarar ungefär 
251 000 personer i hela befolkningen. I 
ungefär en tredjedel av fallen rörde det 
sig om någon form av bedrägeri via inter-
net. 23 procent av fallen gällde bank- eller 
kontokortsbedrägerier. 

Män uppgav sig ha varit utsatta för be-
drägeri i högre grad än kvinnor. Särskilt 
drabbade grupper var också personer i 
storstadsområden och ensamstående 
föräldrar. 

43 procent uppgav att de anmält be-
drägeriet de utsatts för. Cirka 3  procent 
hade blivit lurade på 100 000 kronor el-
ler mer. Det vanligaste var att ha blivit lu-
rad på ett belopp mellan 2 000 till 9 999 
kronor. 

Antalet anmälda 
nätbedrägerier ökar
Antalet anmälda bedrägeribrott har nästan tredubblats de 
senaste tio åren.  Vanligast är anmälningar om datorbedrägeri, 
bluffakturor samt bedrägerier som sker med hjälp av internet.

Text och foto: Amanda Säfström  

Bedrägeribrott är den brottskategori där anmälningarna ökar mest.
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Utsatt på nätet

Tjejer utsätts oftare för oönskade 
sexuella förslag på nätet, men det är 
vanligare att killar någon gång har 
erbjudit sex mot ersättning. Det visar 
studier från Ungdomsstyrelsen.

Under 2009 kartlade Ungdoms-
styrelsen på uppdrag av regeringen ungas 
erfarenheter av och attityder till sexuell 
exponering, sexuellt utnyttjande via in-
ternet och sex mot ersättning. I ”Se mig – 
unga om sex och internet” presenterades 
resultaten. I slutet av förra året publice-
rade Ungdomsstyrelsen även ”Utsatt?”, 
en uppföljande studie som bygger på en 
nationell undersökning.

I Ungdomsstyrelsens studie bland 
16–25-åringar 2009 fick deltagarna frå-
gan om de hade varit med om att ”någon 
på nätet försökt få dem att prata om sex 
eller skicka bilder med sexuellt innehåll 
när de själva inte har velat”. Drygt 30 pro-
cent svarade ja. Det var vanligare bland 
tjejer där 49 procent uppgav att de hade 
erfarenheter av det jämfört med 13 pro-
cent bland killarna. I svaren från 2012 års 
undersökning har andelen minskat något. 
Ungefär 44 procent av tjejerna svarade ja 
och 11,5 procent av killarna.

Ungefär 1,7 procent av ungdomarna  
uppgav i studien från 2009 att de nå-
gon gång sålt sexuella tjänster. Det var 
mesta dels unga som befann sig i en pro-
blematisk livssituation inom flera områ-
den. Många hade en negativ självbild och 
led av psykisk ohälsa. Gruppen utmärk-
tes också av att i större utsträckning ha 
utsatts för hot och våld i familjen. 

När Ungdomsstyrelsen upprepade en-
käten 2012 uppgav 1,5 procent att de hade 
egna erfarenheter av att ha fått ersättning 
för sex. Mer än dubbelt så många killar 
som tjejer uppgav att de hade erfarenhet 
av att sälja sex. Bland killarna var andelen 
2,1 procent och för tjejerna 0,8 procent. 

Pengar verkar vara den vanligaste for-

men av ersättning som unga erbjudits för 
sex, men ersättningen kan också bestå av 
till exempel kontantkort till mobiltelefo-
ner, alkohol, droger, tak över huvudet eller 
acceptans i en grupp.

Det är inte tekniken i sig som gör att 
unga säljer sex utan tekniken används för 
att skapa kontakter, menar Ungdomssty-
relsen. Det finns inte heller några tecken 
på att ungdomar som spenderar mycket 
tid på internet i större utsträckning har 
erbjudit eller blivit erbjudna sex mot er-
sättning.

Studierna visar också att unga i regel 
är medvetna om de risker som finns på 
internet. Enligt Ungdomsstyrelsen be-
traktar unga inte riskerna som något de 
passivt utsätts för utan som något de lär 
sig att hantera på olika sätt.

amanda säfström

Tre av tio har fått oönskade 
sexuella förslag på nätet

K    ontakt med barn 
  i sexuellt syfte, så 
  kallad grooming, 

infördes som ny straff-
bestämmelse 2009. Nu 
ses lagen över.  I Brås reg-
leringsbrev för 2012 fick 
myndigheten i uppdrag att 
följa upp och utvärdera 
den nya lagen. Många ären-
den skrivs av och Brå ska 
undersöka varför.  Upp-
draget ska vara klart den 
15 maj i år.

Skriften ”Se mig – unga om sex och internet” gavs 
ut 2009. Ungdomsstyrelsen har också tagit fram 
”Ses offline – ett metodmaterial om unga, sex och 
internet” som kan användas i samtal med unga.

Internet – en vanlig 
brottsplats för hatbrott
Internet är den tredje vanligaste 
brottsplatsen för hatbrott. Det visar 
Brås rapport ”Hatbrott 2011. Statistik 
över polisanmälningar med identifie-
rade hatbrottsmotiv” som publicera-
des förra året. Ungefär var tionde hat-
brottsanmälan rörde brott på nätet.  
Det var ännu vanligare när det gällde 
homofobiska, islamofobiska och anti-
semitiska hatbrott där anmälningarna i 
vart sjätte fall gällde brott som begåtts 
på internet. 

Under 2011 identifierades också 
nästan 100 anmälningar avseende 
hets mot folkgrupp. Mer än hälften 
avsåg ett antisemitiskt motiv och res-
terande del ett islamofobiskt. Bakom 
35 av anmälningar fanns även ett 
vit  makt-ideologiskt motiv. Ungefär 
en tredjedel av samtliga anmälningar 
rörde hets mot folkgrupp på internet 
vilket även inkluderade e-post. Bland 
anmälningarna fanns exempel på 
hur en facebook-grupp startats eller 
e-post till ett stort antal mottagare 
skickats med uppmaningar om utrot-
ning av judar eller muslimer. 
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Jourerna berättar

BOJ Växjös ordförande 
Göran Theodorsson 
i samspråk med Jan 
Aschan från polisen 
samt Eva Veljebo och en 
volontär från jouren. 

När decembermörkret stod som mest 
kompakt hade BOJ möjlighet att än en 
gång inbjuda till ett numera traditionellt 
och mycket uppskattat Öppet Hus. Det 
här året var det förutom våra volontärer 
även sponsorer, representanter från po-
lis, åklagare och advokatsamfund som 
hade inbjudits och kom på eftermidda-
gen. Stundtals var det trångt i våra loka-
ler och få sittplatser, men stämningen 
och andan var god. Det bjöds på glögg och 
pepparkakor och adventsljusen lyste och 
spred värme i vintermörkret. 

Vår ordförande Göran Theodorsson 
passade även på att framföra ett stort 
tack till alla frivilliga för det fina arbete 
var och en gör i arbetet med BOJ. En fin 
och stämningsfull eftermiddag som ga-
ranterat var uppskattad.

ingegerd häglund 

Brottsofferjouren i Växjö

Öppet hus i Växjö  
med ljus och värme
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Martin Järnek, stödperson, och Anders Svahn, 
polis, besökte jourens öppna hus.

Vid styrelsens möte den 16 januari överläm-
nade Trollhättans tre Rotaryklubbar en check 
på 10 000 kronor som erkänsla för det viktiga 
arbete som föreningen med hjälp av ideellt 
engagerade personer utför för att ge brotts-
utsatta, vittnen och anhöriga ett medmänsk-
ligt stöd. 

På styrelsens dagordning fanns bland 
annat förberedelser för årsmötet i mars, ut-
bildning i stöd att bemöta brottsoffer med 
funktionsnedsättning och när det gäller att 
motverka våld och övergrepp mot äldre, or-
ganisationsutveckling och aktiviteter på Inter-
nationella Brottsofferdagen den 22 februari. 
Pågående grundutbildning av stödpersoner 
avslutas den 27 januari.

Även medverkan vid Högskolans Väst vo-
lontärcentrum den 13 februari diskuterades.

bengt laveberg 

Ordförande Brottsofferjouren i Trollhättan-Lilla Edet

Rotary uppmärksammade 
BOJ Trollhättans arbete

Brottsofferjouren i Trollhättan-Lilla Edet belönades för sitt arbete med en check på 10 000 kronor från 
Rotary. Från vänster: Marita Johanson, Bengt Laveberg, Dan Fogelberg och Maria Gerd.

BOJ Växjö bjöd på glögg, pepparkakor och en 
stämningsfull eftermiddag.
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Jourerna berättar

För fjortonde året i rad höll Region 
Västernorrland-Jämtland sin årliga 
samverkanskonferensen. I år samla-
des deltagarna i Sundsvall.
 
Konferensen är ett samverkansprojekt 
mellan Brottsofferjouren och Polismyn-
digheten som under alla år varit möjlig 
genom ekonomiskt stöd från både poli-
sen och Brottsoffermyndigheten. Under 
åren har det utvecklas ett mycket gott 
samarbete. 

Konferensens innehåll och upplägg 
utformas av Staffan Sehlin, polisens 
samordnare för brottsofferfrågor i Väs-
ternorrland  och BOJs regionordförande 
Lars Edlund. Arne Bufvers med lång er-
farenhet av arbete med brottsofferfrågor 
har också deltagit i planeringsarbetet, 
men han avled 2012.

 Till konferensen inbjudes, förutom 
stödpersoner, vittnesstöd och poliser, 
bland annat representanter från social-
förvaltningar, jurister, landstingsper-
sonal, ideella föreningar med flera som 
aktivt arbetar med hithörande frågor. 
Konferenserna är välbesökta och i år 
hade vi över 200 personer som deltog. 
Syftet med sammankomsterna är att ska-
pa en mötesplats och stärka sam arbetet 
mellan de samhälliga och frivilliga orga-
nisationerna med det gemensamma må-
let att stödja brottsdrabbade.

 Konferensens inledare var länspolis-
mästaren och länsrådet i Västernorrland. 
Huvudföreläsare var Jerzy Sarnecki, 
professor i kriminologi vid Stockholms 
universitet. Han gav en lång och spän-
nande föreläsning om ungdomsbrottslig-
het och risker för livsstilskriminalitet.

Efter lunch följde dagens andra före-
läsning av Yvonne Sjöblom, docent i so-
cialt arbete och forskare, också hon vid 
Stockholms universitet. Hon berättade 
om sitt arbete med ungdomar i Sverige 
som rymmer eller av andra skäl kastas ut 
hemifrån. Dessa ungdomar blir ofta ut-
satta för olika brott. Även det en mycket 

engagerande föreläsning. Därefter två 
socionomer som beskrev ett samver-
kansprojekt i Västernorrland angående 
våld i nära relation och sexualbrott.

Avslutningsvis berättade brottsskade-
chefen från Brottsoffermyndigheten 
om rätten till brottsskadeersättning vid 
brott i nära relation. 

Vi tänker oss fortsätta med den här 
typen av konferensverksamhet, då det 
förutom konferensdelen, också är en 
mötes plats för oss som ideellt eller som 
förvärvsarbetande är engagerade och ar-
betar som stöd för brottsutsatta personer.

lars edlund 

Ordförande region Västernorrland-Jämtland

Välbesökt samverkanskonferens

Riksdagsledamot 
besökte BOJ för 
givande diskussion  
om brottsofferfrågor
Fredagen den 14 december tog 
Brottsofferjouren i Kalmar emot ett 
besök av riksdagsman  Jan R. Anders-
son, ledamot i justitie utskottet (M), 
med sekreterare Carl Dahlin.

Vi hade ett långt samtal, där han 
mycket intresserat tog del av hur vi 
arbetar för bättre trygghet för brotts-
offer och för att stärka brottsoffrens 
ställning, samt vad i rättskedjan som 
behöver bli bättre, problem och saker 
som fungerar bra som vi ville belysa. 

Det blev ett mycket givande och 
uppskattat möte för båda parter och 
vi hoppas att Jan R. Andersson fick en 
hel del frågeställningar och synpunkter 
att ta med sig till riksdagen.

britta-stina fall 

Ordförande Brottsofferjouren i Södra Kalmar län  

Från vänster: Riksdagledarmot Jan R An-
dersson (M), Britta-Stina Fall, ordförande 
BOJ Södra Kalmar län, Inger Erlands-
son, stödperson, Caroline Åkesson, 
brottsoffer assistent och Sven Stensson, 
brottsoffersamordnare på polisen.
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Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, talade om 
ungdomsbrottslighet och risker för livsstilskriminalitet.

Yvonne Sjöblom, docent i socialt arbete, berät-
tade om sitt arbete med ungdomar som rymmer 
eller av andra skäl kastas ut hemifrån.
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Brottsofferjouren i Vänersborg-Dalsland 
och Brottsofferjouren i Uddevalla  ge-
nomförde grundutbildning för elva nya 
stödjare på Quality Hotel i Vänersborg 
den 18–20 januari, 2013. Ett mycket be-
hövligt tillskott av nya stödpersoner och 
vittnesstödjare till bägge föreningarna 
med tanke på den kraftiga ökning av in-
kommande ärenden som skett.  Nu vän-
tar praktik och besök på tingsrätt med 
mera innan utbildningen är klar. 

Målsättningen är att kunna genom-
föra ytterligare en utbildning under 
året. Föreningarna  kommer att träffas 
för att diskutera former för fördjupat 
samarbete.  En gemensam stödpersons-
träff  med  de nyutbildade och nuva-
rande stödpersonerna kommer att ske i 
slutet av februari.

Företrädare för socialförvaltningen i 
Vänersborg och  styrelsen för Brottsoffer-
jouren i Vänersborg-Dalsland kommer 
att träffas den 11 februari för att disku-
tera förutsättningar för ett utökat samar-
bete. På Internationella Brottsofferdagen 
kommer  jouren ha ett informationsbord 

Nya stödpersoner 
förstärker arbetet

vid affärscentra i Vänersborg och utdel-
ning av tidning och informationsbro-
schyr sker i centrum. Årsmöte kommer 
att hållas den 14 mars  2013. 

rune andreasson 

Brottsofferjouren i Vänersborg-Dalsland

Brottsofferjourerna i 
Vänersborg-Dalsland 
och Uddevalla 
genomförde grund-
utbildning för elva nya 
stödjare

BOJ Södra Kalmar län  
bjöd in Emma Jangestig
Brottsofferjouren i Södra Kalmar län ar-
betar på olika sätt med att sprida infor-
mation om sin verksamhet och samtidigt 
ge en djupare insikt om brottsoffer och 
deras situation. Ett av våra externa ar-
rangemang under 2012 var när vi hade 
nöjet att ha Emma Jangestig, ”Arboga-
mamman”, som gäst hos oss. 

På kvällen den 27 november berättade 
Emma Jangestig för en fullsatt Kalmarsal 
(cirka 700 deltagare) om hur hon och hennes 
familj utsattes för en fasansfull händelse. Man 
kunde höra en knappnål falla när alla andlöst 
hörde och berördes av hennes starka berät-
telse. Emma bidrog på ett fantastiskt sätt till 
att sprida insikt om ett brottsoffers situation, 
resan tillbaka och hur man sakta kan komma 
tillbaka till ett “normalt liv”. 

Kvällen gav också oss möjlighet att ge in-
formation om vår lokala verksamhet, en in-
formation som sköttes elegant av Britta-Stina 
Fall, vår ordförande och Rolf Halle, vår vice 
ordförande. Dessa lotsade oss också ga-

lant genom kvällen som inleddes av Ingemar 
Berntsson och Magnus Kviske, våra lokala 
revyartister som gav oss härliga Povelska ör-
hängen från föreställningen “Ur kepsen”. 

Ett stort tack till Emma Jangestig för en 
fantastisk kväll – jag tror inte att ett öga var 
torrt.

peter johansson 

Brottsofferjouren i Södra Kalmar län

Emma Jangestigs föreläsning berörde publiken.

Kalmarsalen var fullsatt med cirka 700 deltagare.

Ordförande Britta-Stina Fall och vice ordförande 
Rolf Halle hälsade välkomna.
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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 
0739-28 17 65
info@gotland.boj.se

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

gästrike västra
Hofors, Ockelbo, Sandviken, 
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
info@falkenberg.boj.se

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

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

söderslätt
Svedala, Trelleborg, Vellinge
0410-103 70
info@trelleborg.boj.se
www.trelleborg.boj.se 

brottsoffer- och kvinno-
jouren sydöstra skåne
Sjöbo, Skurup, Ystad
0411-783 77
info@brottsoffer-kvinnojouren.se
www.brottsoffer-kvinnojouren.se

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 

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

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 
0200-21 20 19 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
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 

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
www.@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 
Stockholm västerort, Solna, 
Sundbyberg, Ekerö
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
info@norduppland.boj.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
info@dorotea.boj.se

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
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@vmalardalen.boj.se
www.vmalardalen.boj.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

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

mölndal-härryda
Mölndal, Härryda, Göteborg, 
Partille
031-27 02 21
info@molndal-harryda.boj.se
www.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 


