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Brottsofferjouren Sverige är en 
ideell organisa tion som arbetar för 
bättre villkor för brottsoffer, vittnen 
och anhöriga. Brottsoffer jouren Sve-
rige har cirka 80 medlems föreningar, 
lokala brottsofferjourer, över hela 
landet. Där kan den som utsatts för 
brott få kostnadsfri och konfidentiell 
hjälp. Brottsofferjouren har också 
vittnes stödsverksamhet vid de flesta 
tingsrätter och hovrätter i Sverige. 
Varje år ger brottsofferjourerna stöd 
till närmare 80 000 brottsoffer, 
vittnen och anhöriga.
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Vi är mycket tacksamma om du som läser tidningen vill bidra ekonomiskt 
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Förbundsordförande Sven-Erik Alhem 
och generalsekreterare Eva Larsson  
om vad Brottsofferjouren Sverige åstad- 
kommit under sina 30 år.
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14. 
”Begå inga brott om du 
inte vill åka fast.”
Förbundsordförande 
Sven-Erik Alhems  
råd till kriminella.

4.

FOTO BROTTSOFFER

Så ska Brotts-
offerjouren möta 
barn och unga. 

13. 
Så startade  
den första 
jouren.
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Tragiskt nog för alla dem som är i behov av 
stöd men som inte får det har förmedlingen 
av ärenden till de lokala brottsofferjourerna 

minskat sedan den stora polisreformen sjösattes 
den 1 januari 2015. Personligen trodde jag att det 
tvärtom skulle vara en fördel att vi fick en enda 
polismyndighet i landet som kunde förbättra 
möjligheterna till en så väl fungerande ärende-
förmedling till ideella stödorganisationer i landet 
som möjligt. En polismyndighet som kunde bidra 
till att alla brottsoffer, anhöriga och vittnen som 
var i behov av ett medmänskligt stöd också fick ett 
sådant likvärdigt och fullgott stöd oberoende av 
var i landet brottet inträffat.

Tillsammans med företrädare för de lokala 
jourerna arbetar vi från kansliet i Stockholm 
vidare med siktet inställt på att det ska kunna 
åstadkommas en bättre ärendeförmedling till hela 
vår organisation från polisen.  EU:s brottsoffer- 
direktiv ställer höga krav på medlemsländerna 
att se till att den stödjande verksamheten blir den 
bästa möjliga. 

Vi arbetar också tillsammans inom hela vår 
organisation för att all stödjande brotts- 
offerjourverksamhet i landet ska bli mer 

känd så att det blir lika naturligt för var och en 
som vill ha vårt stöd eller information att själva 
kontakta oss som det är när barn behöver komma  
i kontakt med Bris.

Den viktigaste frågan för hela rättsväsendet 

Sven-Erik Alhem är förbundsord förande 
för Brottsoffer jouren Sverige och ansvarig 
ut givare för Tidningen Brottsoffer.  
Han har tidigare varit överåklagare och är nu 
samhällsdebattör samt utnyttjas flitigt som 
expertkommentator i media.
 
FOTO JESSICA LARSSON

Att dämpa rädslan för 
att vittna är A och O

Tiden passerar snabbt iväg för de flesta. I år firar Brottsofferjouren Sverige hela 
30 år. Många för uppgiften särskilt utbildade stödjare har genom alla år i de 
lokala brottsofferjourerna gett stöd åt väldigt många brottsoffer, anhöriga och 
vittnen.

Text: Sven-Erik Alhem

är att öka vittnesberedvilligheten och att dämpa 
vittnesrädslan. 

En väg att gå, som vi fört fram och fått starkt 
politiskt gehör för, är att verka för att vittnen 
omedelbart vid första kontakt med polisen får 
information om att de kan få kontakt med en stöd-
person. Vittnen ska alltså inte behöva vänta och få 
stöd först vid en eventuell rättegång. 

Därutöver tror vi att det behövs en utredning 
för att klarlägga behov och nödvändigheten för 
exceptionella fall att kunna vittna anonymt. Det 
är en synnerligen svår och kontroversiell fråga.

När Brottsofferjouren Sverige nu fyller 30 år är 
det viktigt att vi fortsätter vår kamp för att 
förbättra situationen för alla som utsätts för 

brott liksom för deras ofta hårt drabbade anhöriga 
och för alla vittnen. Alla bevispersoner behövs 
verkligen för att åklagare ska klara av den tunga 
bevisbördan. 

Ordförande har ordet
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Brottsofferjouren

Ingen glömmer Fadime
Brottsofferjouren Sverige var på 
plats när minnet av Fadime hedrades 
på Berns i Stockholm. Med material 
informerades besökare om Brotts-
offerjourens arbete kring hedersvåld 
och förtryck.

I början av nästa år ska regeringens 
kartläggning kring hur många som 
lever under hedersförtryck vara klar. 

Men redan innan Fadimedagarna 
rapporterade TT att allt fler som 

utsätts för hedersvåld söker hjälp. 
Sedan 2015 har exempelvis 50 pro-
cent fler sökt hjälp hos Origo, ett 
resurscentrum mot hedersförtryck 
i Stockholm, skriver Metro. Enhets-
chef Dilek Baladiz säger i tidningen 
att en förklaring till ökningen kan 
handla om ökad medvetenhet.

Det är 16 år sedan Fadime Sahin-
dal dödades i ett hedersrelaterat 
mord i Uppsala, ett mord hennes far 
dömdes för. 

Efter mordet bildades GAPF 
(Glöm aldrig Pela och Fadime),  en 
ideell förening som arbetar mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
Föreningen står som arrangör till 
Fadimedagarna.

Brottsofferjouren Sverige är en av 
GAPF:s många stödföreningar. Det 

var därför självklart att vara repre-
senterad på Berns.

– Det är viktigt att vi är med för 
att öka kunskapen om hedersvåld 
och förtryck. Det är ett dolt sam-
hällsproblem och därför måste alla 
lära sig känna igen tecknen, säger 
Heléne Carlsson som är Brottsoffer-
jouren Sveriges verksamhetsutveck-
lare i våld i nära relation.

Brottsofferjouren Sverige deltog 
också i riksdagens nationella panel-
debatt, där alla partier utom SD var 
representerade. I debatten konsta-
terade Sara Mohammed, GAPF, att 
kunskapsluckorna är stora på områ-
det och lovade därför personligen att 
utbilda alla partier i hedersrelaterat 
våld och förtryck.  

Brottsofferjouren Sverige som är stödorganisation till GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, informerade om arbetet med våld i nära relatio-
ner på Fadimegalan. Företrädare från Brottsofferjouren deltog också i riksdagsdebatten där alla partier utom SD var representerade.

FOTO AGNETA BERGM
AN (BÅDA BILDERNA)

Det är viktigt att vi 
är med för att öka 

kunskapen om heders-
våld.
Heléne Carlsson, verksamhetsutvecklare i våld i nära 
relation.
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I dagarna kommer Brottsoffer- 
jouren Sveriges första webb-
baserade utbildning. Det är ett 
introduktionspaket framtaget i 
samarbete med utbildningsbola-
get Houdini. 

Man kan ta del av utbildningen 
på datorn, surfplattan eller mobi-
len. Utbildningen är tänkt som en 
ingång till Brottsofferjouren. 

Den ersätter inte grundutbild-
ningen men kan användas i delar 
av den. 

Den kan också användas för att 
sätta in styrelseledamöter och val-
beredningar i Brottsofferjourens 
kärnverksamhet.

Ytterligare två interaktiva 
utbildningar är under produktion 
– en i ämnet våld mot äldre och en 
om demokratibrott. De lanseras 
under våren. 

Vad är ett barn? Den frågan stötte och 
blötte 31 personer från 16 jourer under 
två kreativa kursdagar. Målet var att 
forma den stödmodell Brottsoffer-
jouren vill ha för barn och unga.

Det var en konferens med mycket 
fokus på gemensamt arbete, både  
i mindre grupper och i helgrupp. 

Under konferensens första dag 
var fokus på hur vi som organisation 
ska tänka kring och genomföra bra 
möten med barn och unga. Utgångs-
punkterna togs bland annat  
i forskning om och erfarenheter från 
arbete med hur vi ser på barn, bar-
nets perspektiv, barnrättsperspekti-
vet och barnperspektiv.

Psykolog Guhn Godani utbildade 

deltagarna i hur man pratar med 
barn och unga i svåra situationer. 
Med en tydlig utgångspunkt i barnet 
byggde Guhn vidare på den grund 
som lagts under första dagens 
gruppdiskussioner och redovis-
ningar. 

Deltagarna fick mer kunskap om hur 
barn och unga som varit med om 
svåra situationer kan reagera, vad de 
behöver och hur vi som organisation 
kan hjälpa dem. 

Under våren ska materialet som 
kursdeltagarna tog fram samman-
ställas och tas vidare för att senare 
under året kunna spridas till jourer 
som vill ta arbetet med barn och 
unga framåt. 

Specialanpassat stöd  
till barn och unga

Brottsofferjourens verksamhetsutvecklare Olle Cox ledde kursen om barn och unga. Han lotsade deltagarna 
framåt i diskussionerna. Flera övningar fick också deltagarna att förstå barns och ungas sårbarhet, att de ofta 
ses som objekt snarare än subjekt.

FOTO TIDNINGEN BROTTSOFFER

Utbildning på 
nätet lanseras

Så prenumererar du 
gratis på nyhetsbrevet
I december kom Brottsofferjour-
ens interna nyhetsbrev ut i ny 
form. I slutet av varje månad kom-
mer de senaste nyheterna inom 
organisationen på mejl. Nytt är 
inte bara nyhetsbrevet utan också 
sättet att prenumerera på det. Vill 
du hålla dig uppdaterad så glöm 
inte att gå in på hemsidan och län-
ken nedan för att prenumerera. 
www.brottsofferjouren.se/jourarbetar-
meny/prenumerera-pa-brottsofferjourens-
nya-interna-nyhetsbrev
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FOTO LENA RINGQVIST

En mejlundersökning visar att foajéevent inte är värt att satsa på framöver eftersom inte tillräckligt många 
biobesökare nåddes. Reklamfilm däremot är värt att sata på igen.

79 procent av biobesökarna gillade 
Brottsofferjourens reklamfilm. Det 
är långt mer än genomsnittet på 55 
procent. 

I en webbenkätundersökning som 
ingick i avtalet med SF svarade 
234 personer på vad de ansåg om 
reklamfilmen ”Min kille har mas-
sor med smeknamn på mig”. Av 
dessa svarade 132 personer, lägre 
än genomsnittet, att de observerat 
reklamfilmen. 

I en jämförelse med andelen 
som brukar gilla en reklamfilm, 55 
procent, ligger Brottsofferjourens 
film en bra bit över genomsnittet. 79 
procent av de 132 gillade reklamfil-
men. 

Biobesökarna tyckte att budskapet 
var tydligt, intressant, stack ut, 
och att reklamfilmen skapade ett 
intresse för, och en positiv attityd till 
Brottsofferjouren.

En intern mejlundersökning med 
de 22 jourer som hade foajéevent vi-

Första steget till ännu en brotts-
offerjour i Östergötland har tagits.
 
En interimsstyrelse bestående av fyra 
personer har tillsatts i Norrköping och 
påbörjat arbetet. Brottsofferstödet 
är säkrat med hjälp av närliggande 

Ny Brottsofferjour i Östergötland i startgroparna
Brottsofferjourer, bland annat Västra 
Östergötland, men arbetet med att 
hitta fler volontärer pågår. 

– Det är glädjande att arbetet har 
gått så fort, säger Brottsofferjouren 
Sveriges generalsekreterare Eva Lars-
son. 

sar däremot att just det inte är något 
att satsa på framöver. Arbetsinsatsen 
i förhållande till hur många biobesö-
kare som nåddes var för låg. 

De flesta jourer var dock överens 
om att reklamfilm på bio är värt att 
satsa på framöver. 

I november visades ”Min kille har 
massor med smeknamn på mig” på 
SF-biografer. I december gick den 
som en Facebook-kampanj och på 
etc.se. Tillsammans med en annons  
i SJ:s Kupé i september nådde kam-
panjen 1,4 miljoner personer 2017. 

Reklamfilm
får betyget
väl godkänd

De jourer som deltog i projektet med reklamfilm på SF var: Bohus- Norra Älvsborg, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Hässleholm, Luleå, Umeå, Kalmar, Uppsala, Väst-manland, Växjö, Östra Skaraborg, Östra Sörmland, Östra Östergötland, Nacka-Tyresö-Värmdö, Haninge-Nynäshamn, Huddinge-Botkyrka, Norrtälje, Stockholm-Gotland, Södra Roslagen, Södra Stockholm, Väster-ort och Södertälje. 
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Aktuellt

unga som är redo att arbeta mot heders- 
relaterat våld och förtryck diplomeras 
av jämställdhetsminister Åsa Regnér. 
Ungdomarna har gått en 18 månaders 
utbildning i regi av Fryshusets verk-
samheter Elektra och Sharaf hjältar 

och hjältinnor, skriver regeringen.se. 

Vården missar att göra orosan-
mälningar för barn. Riskbedöm-
ningar av vuxna som utsatts för 
brott görs också för sällan.

Det är några av många brister i sam- 
hällets insatser som visat sig när 
Socialstyrelsen granskat brottsfall 
där barn avlidit eller där vuxna 
dödats av närstående.

Socialstyrelsen har gått igenom 
fall under perioden 2016–2017 
där sex barn och 21 vuxna dödats, 
skriver myndigheten i ett press-
meddelande. 19 av de 21 dödsfal-
len för vuxna rörde kvinnor och 20 
av gärningspersonerna var män.

–  Vår granskning visar att hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten 
inte upptäcker våld, säger Carina 
Hällberg utredare på Socialstyrel-
sen i ett pressmeddelande. 

Frågor om våld ställdes inte  
i något av de här fallen.

Det fanns ett hedersmotiv i fyra 
av de 21 dödsfallen. Trots att 
brottsoffren i ett par av fallen sökte 
hjälp missades detta.  

Stora brister i fall  
där barn och vuxna  
dör till följd av brott 

Ny rikspolischef vill 
jobba förebyggande
Säpochefen Anders Thornberg har 
utsetts av regeringen till ny rikspolis-
chef. Han tar över efter den kritise-
rade Dan Eliasson.

– Jag ser fram emot att leda svensk 
polis in i framtiden, sa Thornberg på 
en presskonferens.

Anders Thornberg har arbetat som 
polis i 37 år. Till Säkerhetspolisen 
(Säpo) kom han redan 1986. 

– Thornberg är den första 
rikspolischef som är polis i 
botten, sa inrikes- och justi-
tieminister Morgan Johans-
son (S) på en presskonferens. 

Tre ämnen stod i fokus när 
Morgan Johansson berättade om re-
geringens satsningar på polisen: Att 
rycka upp den organiserade krimi-
naliteten med rötterna, att priori-
tera sexualbrotten och att komma åt 
de internationella stöldligorna.

Anders Thornberg sade på presskon-
ferensen att han bland annat vill 
fokusera på polisens operativa funk-
tion. Han vill att polisen ska arbeta 

      mer förebyggande än reaktivt.
– Polisen ska vara starkt för- 

     ankrad hos medborgarna.

Vad kan då den nya rikspolischefen 
betyda för Brottsofferjouren?

– Låt oss hoppas att den nye riks-
polischefen kommer att se de stora 
fördelarna med en också i praktiken 
väl fungerande ideell stödverksam-
het för alla brottsoffer, anhöriga och 
vittnen som är i behov av stöd” säger 
förbundsordförande Sven-Erik Alhem 
 och önskar honom lycka till i nya 
jobbet.  

Den nya rikspolischefen Anders Thornberg 
(till vänster) har varit polis i 37 år.  

25

FOTO POLISEN

Oron för brottslighet ökar generellt, men 
kvinnor oroar sig mer än män. Mest oroar 
sig kvinnor för inbrott och för överfall 
eller misshandel.

En tredjedel av Sveriges befolkning, 
29 procent, oroar sig för brottsligheten 
i samhället. Förra året var siffran 25 
procent. Det visar en sammanställning 
av resultatet från Nationella trygghets-
undersökningen (NTU) som Brå gjort.

– Kvinnor uppger i större utsträckning 
än män att de oroar sig över brottslig-
heten, men oron ökar för både kvinnor 
och män, säger Åsa Strid, biträdande en-
hetschef på Brå i ett pressmeddelande.

3o procent av kvinnorna uppger att 
de låter bli att gå ut på kvällstid på grund 
av otrygghet. 
Resultatet från Nationella trygghetsundersökningen 
2017 finns att läsa finns på www.bra.se

Oron för brottsligheten i samhället ökar

FOTO SÄKERHETSPOLISEN  
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Fråga experterna

Peter Jonsson är chef 
för brottsskadeenhe-
ten på Brottsoffer-
myndigheten. 
I Tidningen Brottsoffer 
svarar han på frågor om 
brottsskadeersättning 
och skadestånd. 

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 Brottsofferjourens 
kunskapsserie om 
brottsoffer.

FOTO AM
ANDA SÄFSTRÖM

FOTO HENRIK OLOFSSON

Anneli Svensson är 
socionom och  
legitimerad psyko-
terapeut. Hon har 
tidigare arbetat inom 
kriminalvården, social- 
tjänsten och med 
RFSL:s brottsofferjour. 
Hon har lång erfarenhet 
av brottsofferstödjande 
arbete. 

 FOTO SARA LINDQUIST

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.

Varför gäller inte  
domstolens beslut 
om ersättning? 

Fråga: Vad betyder det att 
Brottsoffermyndigheten gör 
en prövning av vad som är ett 
skäligt belopp för brotts-
skadeersättning? Varför är 
det inte det belopp som dom-
stolen slagit fast som gäller? 

Svar: I princip ska Brottsoffer-
myndigheten göra en egen 
prövning av vilket belopp som 
ska lämnas i brottsskadeer-
sättning. Grunden för detta är 
att brottsskadeersättning är en 
statlig och skattefinansierad
ersättningsform som är 
reglerad på ett annat sätt än 
skadestånd, som ska betalas av 
skadevållaren själv. Det belopp 
som bestäms i brottsskade-
ersättning kan bli både lägre 
och högre än det skadestånd 
som framgår av domen.

Detta beror på flera saker. 
Dels finns det skillnader i 
reglerna som styr brottsskade-
ersättning respektive skade-
stånd. Ibland har Brottsoffer-
myndigheten också tillgång till 
mer utredning kring skadan 
än domstolen hade, vilket kan 
leda till ett annat belopp. Det 
belopp som domstolen dömt 
ut i skadestånd kan också vara 
ett resultat av att gärnings-
mannen medgett att betala det 
belopp som brottsoffret begärt 

– i sådana fall prövar inte 
domstolen beloppets storlek 
utan dömer ut det belopp som 
medgivits även om det strider 
mot praxis. Brottsoffermyndig-
heten bestämmer däremot all-
tid ersättningen enligt skade-
ståndsrättslig praxis. 

När det gäller ersättning för 
kränkning får myndigheten 
däremot som huvudregel inte 
lämna ersättning med ett lägre 
belopp än det som domstolen 
bestämt om domstolen har 
prövat beloppets storlek. 

Du hittar utförligare infor-
mation om varför ersättnings-
beloppen kan skilja sig åt på 
brottsoffermyndigheten.se

PETER JONSSON CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Går det att ta upp 
ett ärende som 
polisen lagt ned? 

Fråga: Jag är god man åt en 
ung kille som nyligen blev rå-
nad. Han har svårt att göra sig 
förstådd på svenska och när 
han skulle polisanmäla fanns 
ingen tolk. Nu är ärendet ned-
lagt. Vad kan han göra?

Svar:  Det var tråkigt att höra 
att det lades ned men det går 
alltid att begära att ärendet tas 
upp igen. Det bästa är att ringa 
polisen och begära att en tolk 
finns med vid anmälningstill-
fället och vid förhöret. Det har 

man alltid rätt till. Jag hoppas 
du kan vara behjälplig med 
kontakten med polisen. 

Ärendet har ett K-nummer 
som du anger när du ringer och 
ber dem ta upp ärendet igen. 
Då kan polisen du pratar med 
se vilket ärende det gäller. 

EVA ANDERSSON ADVOKAT

Kan jag ersättas 
för lån sambon 
tagit i mitt namn?

Fråga: Min sambo stack och 
tog med sig värdesaker och 
mitt kontokort. Det visade 
sig också att han köpt diverse 
saker i mitt namn och tagit ett 
lån som jag nu försöker betala 
av. Om jag skulle polisanmäla, 
finns det möjlighet att få  
ersättning för detta?

Svar:  De brott som kan bli 
aktuella utifrån den rätt kort- 
fattade beskrivningen är stöld, 
egenmäktigt förfarande, bed-
rägeri och olovlig identitets-
användning. Om du polisanmä-
ler och det leder till åtal och 
fällande dom har du möjlighet 
att få skadestånd för den eko-
nomiska skada brotten har
orsakat. Olovlig identitets- 
användning kan, om brottet 
inneburit en allvarlig kränk-
ning, även ge rätt till skade-
stånd för kränkning. 

När det kommer till den 
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Fråga experterna
statliga brottsskadeersättning-
en är möjligheterna mycket 
små att få ersättning för 
ekonomiska skador till följd 
av stöld, bedrägeri och andra 
rena förmögenhetsbrott. Om 
en olovlig identitetsanvänd-
ning har inneburit en allvarlig 
kränkning kan däremot den ge 
rätt till brottsskadeersättning.

PETER JONSSON CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Min kompis blev 
våldtagen – vill 
inte polisanmäla

Fråga: 
Min kompis har varit med 
om en våldtäkt. Hon vill inte 
polisanmäla. Jag har sagt att 
jag tycker att hon ska anmäla, 
men vet inte om det är rätt råd. 
Är det någon mening med att 
anmäla en våldtäkt om man 
på förhand är ganska säker på 
att ärendet blir nedlagt? Det 
finns inga vittnen. Hon var hos 
läkare, men flera dagar efteråt. 
Får den misstänkte reda på att 
hon anmält om det läggs ned?

Svar: Jag tycker att hon ska an-
mäla men har också förståelse 
för hur hon känner. Det är en 
jobbig process hon går igenom 
nu och en rättsprocess är också 
ansträngande, men viktig för 
att hon ska få berätta vad hon 
blivit utsatt för. Även om det 
inte finns vittnen kan det fin-
nas annan teknisk bevisning 
som läkarintyg och eventuella 
dna-spår på kläder.

Har hon berättat för någon  
i direkt anslutning till det in-

träffade kan den/de personerna 
vara stödbevisning för hennes 
berättelse. Det kan kännas bra 
att ha någon med sig om hon gör 
en anmälan, en vän eller också 
en stödperson från exempelvis 
Brottsofferjouren. Kontakta 
gärna dem och hör om ni kan 
komma dit på ett besök. De 
kan informera om vad de kan 
erbjuda för stöd och också om 
hur rättsprocessen går till. 

Om hon anmäler kommer 
polisen avgöra om en förunder-
sökning ska inledas. I ett våld-
täktsärende har man rätt till ett 
målsägandebiträde som sedan 
finns som juridiskt och person-
ligt stöd under hela processen.

Inledningsvis hörs måls-
äganden och eventuella vittnen. 
Stödbevisning samlas in om 
det finns. När allt det är klart 
brukar den misstänkte kallas 
till förhör där han får svara på 
frågor och berätta sin version. 
Vid det tillfället får den miss-
tänkte veta att han är anmäld.

När förundersökningen är 
klar tas ställning till om det går 
att väcka åtal eller inte. Ibland 
väcks inte åtal på grund av att 
det saknas bevis. Det innebär 
inte att man inte tror på måls-
äganden. Förundersökningen 
läggs då ned men kan tas upp 
igen om nya bevis dyker upp.  

EVA ANDERSSON ADVOKAT

Är jag ansvarig 
för min vuxna 
sons handlingar? 

Fråga: Det har gått överstyr för 
min son, han är inblandad i 

allt möjligt på fel sida om lagen. 
Det känns som att alla tänker 
att det är mitt fel. Men är jag 
ansvarig för min vuxna sons 
handlingar? Jag tycker att jag 
gjort allt för att få honom på 
rätt köl. Många i min närhet 
tycker att jag borde bryta med 
honom, det kan jag inte – han 
är ju mitt barn. Jag tänker att
ska han kunna vända behö-
ver han ha något att komma 
tillbaka till, men jag vill göra 
klart att jag inte samtycker till 
hans livsval. Vad kan jag göra?

Svar: Du är inte ansvarig för 
din vuxna son och är lojal med 
honom även när han inte gör 
bra saker. Det är så kärlek ser 
ut. Jag utgår från att han varit 
föremål för utredningar och 
förslag har givits på vad som 
behöver göras. När detta inte 
fungerar är det lätt att känna 
sig dålig, både du och han. Han 
behöver hjälp och då måste 
ofta myndigheterna in, som 
socialtjänst och frivård. 

Jag föreslår att du söker upp 
nätverk för anhöriga som lever 
med utåtagerande, ofta miss-
brukande och kriminella barn. 
Att sätta ner foten är svårt och 
det vet din son, därför behöver 
du förmodligen stöd för att 
klara detta.  

Vilken väg din son tar kan 
jag inte svara på men jag kan 
svara på att kärlek sällan är 
dåligt. Men skillnaden mellan 
medberoende och kärlek kan 
vara skör, så var inte ensam. 
Att få tala om sin sorg när det 
finns en risk att förlora ett 
barn är så viktigt.

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT
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Kvarterspolis och diakonissa 
startade den första jouren.  
Historien om två eldsjälar i Söder-
tälje. Sid 13

Tidningen Brottsoffers 
premiärnummer kom 1994
Milstolpar under Brotts-
offerjourens 30 år. Sid 10–16

Första förbundsordföranden
Björn Lagerbäck blickar framåt.  
”För att utveckla samhället – garan-
tera trygghet på gator och torg.” Sid 16

FOTO THERESE W
IBERG

”Förr fanns 
inget forum för 

brottsoffer” 
Mycket har hänt under 

Brottsofferjourens 30 år 
men förändringar och  

attityder tar tid. Sid 10

 30 år 
       i brotts-
           offrens 
                tjänst

Förbundsordförande Sven-Erik Alhem och generalsekreterare Eva Larsson på en av Sveriges mest brottsdrabbade platser – Sergels torg.
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Vi sitter i Eva Larssons hörnrum 
på förbundskansliet i södra 
Stockholm. Genom  fönstret 

syns en stor del av himlen och Söder-
malms siluett med Sofia kyrka som 
en slags jätteraket långt åt höger.

– Den här utsikten ger mig kraft 
när det är stressigt.

Sedan 2001 är hon generalsekre-
terare för Brottsofferjouren Sverige, 
ett arbete som hon brinner för och 
som kräver mycket engagemang – 
och tid. 

– Jag kom in i Brottsofferjouren 
via mitt arbete på Studieförbundet 
Vuxenskolan. Brottsofferjouren var 
spännande, det var något helt nytt. 

Eva Larsson började som ut-
bildningssekreterare i förbundet 

1995. År 2000 vikarierade hon som 
förbundssekreterare när den dåva-
rande, Per Svensson, var tjänstledig. 
När han hastigt avled i augusti 2001 
blev hon generalsekreterare.

Varför bildades Brottsofferjouren?
– Det var för att förändra situationen 
för människor som utsatts för brott. 
Tidigare hade ingen myndighet 
pratat om brottsoffren. Inte tänkt på 
dem. På 1970-talet var det gärnings-
personerna som stod i centrum för 
polisen. Brottsoffren hade inget stöd 
eller skydd från samhället.

Eva Larsson har alltid haft ett enga- 
gemang för utsatta människor. 

– Jag ville, precis som Per 
Svensson och Björn Lagerbäck 
(Brottsofferjourens första förbunds-
ordförande), arbeta med polis, socia-
la myndigheter, hälso- och sjukvård 
och lagstiftning för att flytta fram 
utvecklingen. Bli en spjutspets.

Hon har varit med nästan från början, Brottsofferjouren 
Sveriges generalsekreterare Eva Larsson. Redan 1990 
kom hon i kontakt med organisationen. 
   – Tidigare pratade man inte om brottsoffren, ingen tänkte 
på dem. På 1970-talet var det främst gärningspersonerna 
som stod i centrum för polisen.
Text: Eva Cloarec      Foto: Therese Wiberg

”Vi ska vara  
en spjutspets  
för brottsoffren”

Den 5 september 1988 
bildar fem brottsofferjourer 
– Södertälje, Malmö, Borås, 
Sundsvall och Trelleborg 
– Brottsofferföreningarnas 
Riksförbund, BOJ.

Förbundet byter namn 
till Brottsofferjourernas 
Riksförbund, BOJ. Ett 30-tal 
föreningar är nu anslutna. Re-
geringen beviljar en halv miljon 
till uppbyggnad och utbildning 
av nya brottsofferjourer.

1988 1989

Carl Bildt besöker 
Södertälje och Brotts-

offerjourens Per Svensson 
under valrörelsen 1988.

                            FOTO ARKIV

                            FOTO ARKIV

Björn Lagerbäck, dåva-
rande förbundsordförande 

och initiativtagare till Inter-
nationella Brottsofferdagen 

som instiftas 1989. 

Jag tyckte Brotts-
offerjouren var 

spännande, det var något 
helt nytt. 
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Hon konstaterar att förändringar 
tar tid men att mycket hänt under 
Brottsofferjourens 30 år.

– Men fortfarande fokuserar både 
polis och åklagare på gärningsper-
sonen och de sociala myndigheterna 
på strukturen. Ingen av dem har 
brottsoffrens främsta i fokus. 

– Gärningspersonen måste givet-
vis få rehabilitering men brottsoff-
ret behöver hjälp för att kunna gå 
vidare. Det stödet måste sättas in 
tidigt annars finns en risk för att den 
drabbade lagrar hat och själv blir en 
gärningsperson. 

Med en bakgrund inom FUB 
(Riksförbundet för barn, 
unga och vuxna med ut-

vecklingsstörning) ligger brott mot 
personer med funktionsvariation 
Eva Larsson varmt om hjärtat. 

– Att alla människor får möjlighet 
till stöd är viktigt och angeläget. Det 
är en mänsklig rättighet och därför 
har Brottsofferjouren tagit fram en 
utbildning på området.

Hon lyfter också fram Stöd på 
eget språk, där Brottsofferjouren är 
pionjär. Brottsofferjourens telefon-
central kan i dag erbjuda stöd på 
cirka 20 språk och volontärer med 
nya språkkunskaper söks ständigt.

– Alla ska kunna göra sig förståd-
da när de är i den utsatta situationen 
som det innebär att vara ett brottsof-
fer, säger hon.

Brottsofferjouren Sverige har  
även utvecklat stödinsatser för andra  

En viktig utveck-
ling för framtiden 

är att få mer mångfald  
i organisationen och  
i stödinsatser.

Bojen, Brotts-
offerjourernas Riks-
förbunds symbol, 
antas formellt. 

1990 1991
Justitiedeparte-
mentet beviljar en 
miljon kronor 
i bidrag för upp-
byggnaden av fler 
lokala brottsoffer-
jourer.

Brottsoffermyndigheten 
och Brottsofferfonden 
inrättas. Polisen får en 
ökad informationsskyl-
dighet och samarbetet 
mellan polis och brotts-
offerjour fördjupas.

Första numret av 
Tidningen Brottsof-
fer kommer ut 
1994.

1994

Brottsofferjouren Sverige fyller 
30 år. Mycket har hänt genom 
åren, och förbundsordförande 
Sven-Erik Alhem och general-
sekreterare Eva Larsson jobbar 
framåt för att ytterligare stärka 
 stödet för brottsutsatta.
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1995 1996
Riksförbundet kopplar upp 
sig på internet och får sin 
första e-postadress. ”Vi avser 
att på försök sända 
elektronisk post 
inom förbundet”, 
låter man meddela. 

                            FOTO ARKIV

De första 
tingsrättsvär-

dinnorna vid 
Växjö tingsrätt.

Vittnesstödsverksam-
het startas på försök 
i Växjö. Idén kommer 
från polisen Birger 
Gustinger i samarbete 
med Brottsofferjouren. 

Drottning Silvia 
blir riksförbundets 
beskyddare.

utsatta och sårbara brottsoffergrup-
per, exempelvis kring våld i nära re-
lationer, hbtq-personer, äldre, barn 
och unga, hatbrott, hedersrelaterade 
brott, demokratibrott och det som 
kallas cybercrime.

När det gäller våld i nära relatio-
ner har Brottsofferjouren fått kämpa 
hårt och länge för att organisationens 
stöd ska bli erkänt och etablerat. I dag 
har man kommit en god bit på väg.

För att jobba inom Brottsoffer-
jouren krävs utbildning och 
praktik. Kvalitetssäkring genom 

kompetensutveckling är ständigt 
aktuellt.

– Det är viktigt att de närmaste 
åren skapa mer mångfald i organisa-
tionen och i stödinsatserna. Därför 
är det glädjande att vi snart lanserar 
flera webbaserade utbildningar. 

Eva är tydlig med hur mycket 
marknadsföringen betyder, alla ska 
veta vad Brottsofferjouren står för, 
– samt vikten av att påverka och 
samverka med andra organisationer 
och myndigheter. 

Vilken fråga är viktigast inför valet?
– Krimininalitet och otrygghet  

i samhället har seglat upp som en 
stor valfråga. Polisen måste infor-
mera alla brottsoffer och hänvisa 
dem som vill ha stöd vidare till 
Brottsofferjouren.

Hon poängterar att stödet till 
brottsoffer, vittnen och anhöriga är 
viktigt för hela rättsprocessen. Lika 
viktigt är det att EU:s fem år gamla 
Brottsofferdirektiv tillämpas i sin 
helhet. 

– Inför en ny mandatperiod är 
viljan stor. Vi får se hur långt vi når, 
men att ta hand om brottsoffer inne-
bär  ju en investering för samhället 
och framtiden. 

Namn: Eva Larsson. Född: I Lysekil år 1958. Familj: Vuxen dotter. Bor: I Stockholm.  Aktuell: Generalsekreterare 
för Brottsofferjouren Sverige. Historia: Studerat social omsorg på högskolan i Stockholm. 1987–1992  
ombudsman på FUB. 1992–1995 konsulent inom sociala området på Studieförbundet Vuxenskolan. Från 1995 
på Brottsofferjouren Sverige. Började som projektledare för att genomföra tio seminarier på temat brottsoffer-
fokus, därefter utbildningsansvarig. Sedan 2001 generalsekreterare. 
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1998

personer fick stöd 
av landets jourer

2000
Brottsofferjouren har ideellt 
byggt upp vittnesstödsverk-
samhet vid hälften av landets 
alla tingsrätter. 

2002
Brottsofferjourernas Telefon-
central bildas. Nu kan brotts-
offer från hela landet ringa 
0200-21 20 19 för kontakt 
med en lokal brottsofferjour.

32 000

”Det talas väldigt mycket om gär-
ningsmännen. Inget fel i det, men 
offren är totalt bortglömda.” Orden 
är polisen Per Svenssons och året är 
1984. Tillsammans med diakonissan 
Saara Beckman berättar han för 
länstidningen i Södertälje hur de ett 
år tidigare startat ”Jouren för brotts-
offer” – den första brottsofferjouren 
i Sverige. 

Som kvarterspolis i stadsdelen 
Hovsjö i Södertälje hade Per 
Svensson sett ett behov hos 

brottsutsatta som han inte kunde 
uppfylla i sin yrkesroll.

”Som polis har man ofta så 
mycket att göra, att man inte hinner 
stanna kvar hos de drabbade och 
lyssna på deras önskemål”, berättade 
han för Länstidningen. 

Han mötte människor som 
behövde någon att prata med, men 
också ofta råd om hur de skulle fylla 
i försäkringspapper eller skriva till 
skadeståndsnämnden för att få eko-
nomisk hjälp.

Idén till Brottsofferjouren väcktes 
av en tidningsartikel om hur Röda 
Korset gav brottsofferstöd vid en 
kvarterspolislokal i Stockholms-
området. Per Svensson tog kontakt, 
men fick svaret att det inte fanns 
resurser att starta något liknande  
i Södertälje. 

I stället bestämde han sig för att 
ta saken i egna händer. Diakonissan 
Saara Bäckman, som var engagerad 
i den nystartade kvinnojouren i Sö-
dertälje, kom till hans hjälp. 

”Jag blev lika tänd på idén. De 
människor som utsätts för brott är 
en bortglömd grupp. De är oftast 
upprörda och chockade efter att ha 
blivit offer för lägenhetsinbrytare, 
väskknyckare eller andra våldsmän”, 
berättade hon för Länstidningen. 

Idén förankrades hos polisledning-
en som var positiv och lät jouren 
använda ett rum i polislokalerna 

i Hovsjö. Telefon bidrog kyrkan med. 
Per Svensson och Saara Beckman 
rekryterade frivilliga och snart fanns 
ett tiotal ideella som varje torsdag 
turades om att svara på samtal. 

Två verksamheter som gav brotts-

offerstöd fanns redan i Sverige – 
förutom i Stockholm också i Malmö, 
men Brottsofferjouren i Södertälje 
blev den första ideella föreningen.

”Vår förhoppning är att BOJ skall 
bildas i fler kommuner, så att BOJ 
blir en livboj för alla som utsätts för 
brott”, sa Saara Bäckman, till Sörm-
lands nyheter 1984.

Och så blev det. 1988 bildade fem 
brottsofferjourer Brottsofferfören-
ingarnas Riksförbund, BOJ (i dag 
Brottsofferjouren Sverige). Tio år 
senare hade fler än 100 brottsoffer-
jourer startats av eldsjälar över hela 
landet.

AMANDA SÄFSTRÖM

Per Svensson, kvarterspolis i Södertälje och Saara Beckman, diakonissa, startade den första brottsofferjouren. 
1984 bildades föreningen ”Jouren för brottsoffer” som kom att bli förebilden för brottsofferjourer över hela landet.

Så startade kvarterspolisen och 
diakonissan första brottsofferjouren

FOTO PATRIK SVEDBERG
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Enligt svensk lag är det åklaga-
rens ansvar att visa att en åtalad 
person begått ett visst brott. 

Brottsoffret har betydligt svårare att 
få rätt. 

– Detsamma gäller svaga individer 
som kanske har svårt att uttrycka 
sig, är rädda eller har ett begränsat 
ordförråd, säger Sven-Erik Alhem. 

Han menar att även själva anmälan 
gör oss olika inför lagen.

– På en polisstation är du utläm-
nad till att personen som tar emot 
anmälan kan förstå din situation.

Den som själv skriver sin anmälan 
och skickar in den till åklagarmyn-
digheten kan bestämma hur den ska 
uttryckas och ta hjälp av en advokat. 

– Fast det har skett förbättringar. 
Till exempel när lagen om rätten till 
målsägandebiträde kom till 1988.

Något mer som blivit bättre?
– Ja, när jag var ung kunde det vara 

en väldigt överlägsen attityd i rätten. 
Ordföranden var tuff vid mitt allra 
första mål. Med sträng röst frågade 
han målsäganden ”Vad heter ni? Var 
bor ni?”. När adressen var en Box-
adress sa han: ”Ni bor väl inte i boxen 
heller?”.

Attityderna har alltså förändrats, 
men det går långsamt. 

– Ta till exempel alla fördöman-
den och ifrågasättanden av kvinnor 
i sexmål där man uppehåller sig vid 
alkoholförtäring, kläder och smink. 

Samtidigt betonar han att åklaga-
rens bevisbörda inte kan rubbas.

– Det förstår den som blir orätt-
mätigt beskylld för brott. Den frågan 
är jättekänslig och ständigt aktuell.
Intresset för brottsoffrens situation 
fick honom att kandidera till pos-
ten som förbundsordförande inför 
Brottsofferjourens stämma 2009. 

– Det är en jättebra idé att ge ideellt 
stöd åt brottsoffer och vittnen. Vi har 
ju ett enormt problem med vittnes-

rädslan som ibland är befogad men 
ibland inte alls. Men den finns där. 

Sven-Erik Alhem tycker att det är 
extra bra att stödet är fritt och att det 
är ett engagemang som inte kommer 
från betalda uppdrag inom kommun 
och stat.

Hela tiden har han varit mån om 
att Brottsofferjouren inte ska 

göra åtskillnad mellan brottsoffer 
och misstänkt eftersom en person 
snabbt kan övergå från att vara till 
och med dömd, till att bli brottsoffer.

– Thomas Quick-målet är ett 
lysande exempel. En enorm skandal. 
Han var dömd för åtta mord i laga-
kraftvunna domar när han befanns 
vara oskyldigt dömd. Det är farligt att 
fördöma och det är farligt att inte inse 
att det kan finnas oskyldigt dömda. 

Vad betyder engagemanget i en orga-
nisation som Brottsofferjouren?

– Det är hedervärt och visar på ett 
allmänmänskligt intresse. 

Sven-Erik Alhem har själv drab-
bats av två nätangrepp på kort tid 
och konstaterar att man inte rånar 
banker längre eftersom det är för far-

”Det är lättare för en misstänkt 
att få rätt än för ett brottsoffer”

Våren 2009 fick Sven-Erik Alhem frågan om han kunde tänka sig att bli ordförande för 
Brottsofferjouren. Det kunde han. 
   – Jag var åklagare då. Brottsofferjouren intresserade mig på grund av åklagarens bevis-
börda. Det är lättare att få rätt i en rättegång om du är misstänkt än om du är brottsoffer.
 
Text: Eva Cloarec      Foto: Therese Wiberg

2006
Stöd på eget språk  
startas och Brotts-
offerjouren kan erbjuda 
brottsutsatta stöd på fler 
språk än svenska.

2008
Brottsoffersvar på nätet 
lanseras och brottsutsatta 
kan via Brottsofferjourer-
nas Telefoncentral få svar 
på sina frågor via mejl. 

                            FOTO ARKIV

 Vi hade inbrott för 
länge sedan, när 

barnen var små. De vände 
bland annat upp och ned 
på min dotters frimärks-
album. Hon vägrade att 
bo där ett antal veckor 
efteråt.
Sven-Erik Alhem tror att dotterns reaktion är vanlig 
eftersom ett inbrott är integritetskränkande. Han anser 
därför att det borde vara farligare att begå den typ av 
brott som ställer till stor oreda och bekymmer för de 
drabbade.
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 Bris är ett föredö 
Det vore bra om vi 

kunde få till det så att det 
blir naturligt att kontak-
ta Brottsofferjouren om 
man utsatts för brott.

Namn: Sven-Erik Alhem. Född: 5 april 1942 i Malmö. Familj: Två vuxna barn, två barnbarn. Bor: I Gävle och 
Visingsö.  Aktuell: Sedan våren 2009 förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige. Historia: Före detta 
överåklagare och samhällsdebattör. Har engagerat sig i en rad frågor, bland annat mänskliga rättigheter och hat-
brott, miljö- och arbetsmiljöbrott, trafikfrågor och rovdjurens situation. Expertkommentator i tv kring rättsfrågor. 
Har utkommit med rätts-romanen Advokaten & fru Justitia (BookLund förlag 2008).

2013
Riksstämman beslutar 
att en utveckling av hela 
organisationen ska göras 
för att förstärka brotts-
offerstödet.

personer fick stöd 
av landets jourer.

92 948
2010                             ILLUSTRATION  KARIN ROSENBERG

Under åren  har riksförbundet drivit flera 
olika projekt för att uppmärksamma särskilt 
utsatta brottsoffergrupper. 2011 inleds ett 
samarbetsprojekt med Handikappförbun-
den för att stärka stödet till brottsutsatta 
med funktionsvariation.

ligt. Man angriper enskilda individer 
i stället vilket gör livet mer kompli-
cerat. Mycket ansvar läggs på den 
enskilda individen för att motverka 
brott, till exempel tipset ”Töm bilen 
själv!”. 

– Det borde i stället stå ”Ge fan 
i att begå inbrott i bilen om du vill 
slippa hamna i fängelse.”

Alla nya larm bekymrar honom 
också eftersom det ökar risken för 
dem som inte har larm.

– Det bästa rådet till kriminella 
vore ”begå inga brott om du inte vill 
åka fast”. Men i Sverige klaras ytterst 
få brott upp. Du kan ju räkna ut att 
det sprider sig snabbt utomlands.

Varför klaras så få brott upp?
– Många inom polisen är jätteduk-

tiga men det är på många sätt en trög 
organisation. Jag har tänkt på det när 
vi hållit på med förmedlingsfrågan. 
Hur oerhört långsamt det går. 

Når färre ärenden Brottsofferjouren 
via polisen nu?

– Ja, de har gått ner väldigt myck-
et. Det är bekymmersamt att det inte 
kommit i gång för det leder ju till att 
intresset hos våra stödjare klingar av.

Hur ser framtiden ut?
– Den är väldigt beroende av att 

det blir självklart för brottsoffer att 
kontakta Brottsofferjouren om de 
behöver stöd. Att vi får till en väl 
fungerande förmedling av ärenden 
till oss från polisens sida. 
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FOTO ARKIV

1980 startade Björn Lagerbäck lan-
dets första brottsofferstöd. Platsen 
var Malmö och den tidigare förbunds-
ordföranden arbetade då som psyko-
log inom kriminalvården.
   – I mitt perspektiv är Brottsofferjour-
ens ursprung ett kriminalvårdsprojekt.

Grunden till att Brottsoffer-
jouren bildades menar Björn 
Lagerbäck var ett allmänpoli-

tiskt intresse. Brottsoffrens utsatt-
het var viktig att lyfta fram.

– Vi inom kriminalvården ville 
utveckla en progressiv kriminalvård. 
Samtidigt insåg vi att om avståndet 
till de brottsdrabbade blev för stort, 
i förhållande till de satsningar man 
gjorde på gärningsmännen, så skulle 
det bli en backlash i debatten.

1984 bildade polisen Per Svensson 
Brottsofferföreningarna, riksför-
bundet startade 1988 och Björn 
Lagerbäck blev då förbundsord-
förande. Han jobbade i två perioder, 
1988–1989 och 1991–1995, och är ini-
tiativtagare till den Internationella 
Brottsofferdagen den 22 februari.

Björn Lagerbäck pekar på sam-
hällets moraliska ansvar att 
skydda sina medborgare och 

att ge brottsdrabbade hjälp och stöd. 
När en ung pojke mördades i Hel-

singborg 1995 ansökte föräldrarna 
om ett målsägandebiträde. Tings-
rätten svarade att föräldrarna inte 
kunde få det eftersom brottet inte 
primärt riktats mot dem.

– Det beskriver tydligt utveck-

lingen som skett. Ingen skulle svara 
så i dag.

I ett brev till justitiedepartemen-
tet och justitieministern påtalades 
obalansen i hur man satsade på 
förövare respektive offer. 

– På 70-talet tyckte man mer synd 
om brottslingarna än om brottsoffren. 

Hur ser det ut nu 30 år senare?
– Vi har Brottsofferfonden, brotts- 

offren har fått en central position  
i den kriminalpolitiska debatten, vi 
har målsägandebiträden även för 
föräldrar till mördade barn och em-
patiträning, förståelseträning och 
andra program har utvecklats inom 
kriminalvården.

Ett problem som kräver lösning är 
att polisens omorganisation påverkar 

brottsofferjourernas arbete då de 
inte får in anmälningar från polisen. 

Vad önskar du för framtiden?
– Att samhället satsar hårt på 

att vi inte ska acceptera våld i vår 
närmiljö. Vi behöver en lagstift-
ning som skyddar de rättsvårdande 
myndigheternas personal. Tänk om 
polisen inte vågar komma, domare 
inte vågar döma, kriminalvårdare 
inte vågar upprätthålla sina regler.

Han har ett tips till de politiska 
företrädarna inför årets val:

– Garantera trygghet på gator och 
torg. Det är en förutsättning för att 
utveckla samhället. Kriminaliteten 
reducerar livskvalitet för enskilda 
medborgare och deras anhöriga.

EVA CLOAREQ

Psykolog Björn Lagerbäck, tidigare förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige, ligger bakom Internationella 
Brottsofferdagen. Här under en ljusmanifestation på Sergels torg i Stockholm 1989.

Björn Lagerbäck tog initiativet 
till Internationella Brottsofferdagen

2014 2018
Brottsofferjourernas 
Riksförbund byter namn 
till Brottsofferjouren, får 
ny logotyp och grafisk 
profil. Året efter ändras 
namnet till Brottsoffer-
jouren Sverige.

2016

Brottsoffer-
jouren Sverige 
firar 30 år.

Efter enträget 
opinionsarbete får 
Brottsofferjouren Sve-
rige höjda bidrag från 
både Brottsofferfonden 
och Socialstyrelsen. 

                                     FOTO ARKIV

Justitieminister Mor-
gan Johansson och 
förbundsordförande 
Sven-Erik Alhem.
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I Uppsala avslutades årets arbete 
med två inbjudna gäster. Riksdags-
ledamot Gustaf Lantz (S) berättade 
om justitieutskottets USA-resa, 
som främst handlade om brotts- 
förebyggande arbete och gäng- 
relaterade brott vilket gav politi-
kerna nya infallsvinklar. Gustaf 
Lantz tryckte på att förändring 
är möjlig och att det är viktigt att 
”modernisera” lagar för effektivare 
brottsbekämpning. 

Kvällens andra gäst, BOJ-
stipendiaten Barbro Wiklund från 
Kvinnojouren Liljan (Tierp/Älvkar-
leby), berättade om jourens projekt 
i Indien. 

Tillsammans med personal 
och elever från skolor i Tierp och 
Älvkarleby har Kvinnojouren under 
ett par år haft ett projekt riktat till 
skolor i Indien.Temat har varit våld 
i alla olika former.
 
BROTTSOFFERJOUREN UPPSALA LÄN

 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN UPPSALA LÄN

Uppsala avslutade 
i USA och Indien 

Barbro Wiklund berättade om Kvinnojouren 
Liljans projekt i Indien.

Brottsofferjourerna i  Jönköpings län deltog i MR-dagarna. I montern jobbade Jöran Kjellberg, Höglandskom-
munerna, och Anna-Karin Blomberg, Småland West.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN JÖNKÖPING

På Brottsofferjourerna i Jönköpings 
län har det varit en intensiv höst. 
Tre stora gemensamma evenemang 
genomfördes.

Den 27–28 oktober påbörjades 
en grundutbildning med 14 
deltagare som alla tyckte att 
de fått en bra grund inför 
att vara stödperson eller 
vittnesstödjare.

Professor Henrik Belfrage 
(bilden th) höll den 7 november 
en föreläsning om ”Gärningsman-
natyper vid partnervåld”. En halvdags-
utbildning dit, utöver våra egna aktiva 
medlemmar, också inbjudits represen-
tanter från kvinnojourer, socialtjänster, 
poliser och tingsrättspersonal från 
Jönköpings län.

110 personer kom och lyssnade och 
eftersom BOJ i Jönköping firade 20 år 
samtidigt bjöds på kaffe och tårta.

För första gången förlades Mänsk-
liga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) 

till Jönköping. Våra tre länsjourer – 
Jönköping, Småland West och 

Höglandskommunerna – fanns 
på plats med en monter som 
sponsrades av bidrag från 
Brottsoffermyndigheten 

och Brottsofferjouren Sve-
rige. Temat var ”De mänskliga 

rättigheternas framtid”. Under tre 
dagar fanns 200 programpunkter de 
4 200 besökarna kunde ta del av. 2018 
hålls MR-dagarna i Stockholm på temat 
”Rätten till ett liv fritt från våld”. Ett givet  
tema för oss inom Brottsoffer jourerna.
BROTTSOFFERJOUREN JÖNKÖPING

Fullt i kalendern när jubilaren 
Jönköping firade 20 år

FOTO BROTTSOFFERJOUREN JÖNKÖPING
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Brottsofferjouren Bohus-Norra  
Älvsborg samlade nio företag och 
organisationer för att samverka kring 
FN:s Orange Day och stå tillsammans  
i arbetet med att förebygga våld.

Arbetet med kampanjen startade i maj 
och samverkansgruppen träffades flera 
gånger för att planera föreläsningen på 
Vänersborgs museum den 27 november.

Deltagare i samverkansgruppen är 
Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg, 
Vänersborgs kommun, Länsförsäkringar 
Älvsborg, Zonta i Vänersborg, Studieför-
bundet Vuxenskolan Väst, KUB kommu-
nikation, CELA Grafiska, FN-föreningen  
i Uddevalla och Vänersborgs museum.

Samverkansgruppen ville med 
arrangemanget göra Vänersborgarna 
medvetna om allvaret med våld mot 
flickor och kvinnor. För att få inspiration 
och se möjligheter bjöds Maria Anders-
son in för att tala om sina upplevelser av 
våld, missbruk och dödshot. 

I samband med föreläsningen fanns 
utställningsmaterial från de medver-
kande organisationerna, Zonta tände 
ljus utanför Vänersborgs museum innan 
föreläsningen och fika såldes. Alla 
pengar gick till projekt för våldsutsatta 
kvinnor. Munaykören var också en del av 
programmet.

Folkhälsosamordnaren Anne-Lie 
Lindgren från Vänersborgs kommun 
berättade om hur våldet påverkar vårt 
samhälle. Anne-Lie är med i rådet för 
hälsa och social hållbarhet i Vänersborg, 
som arbetar strategiskt med folkhälso-
frågor för att nå jämlikhet i hälsa. 

Rådet verkar också för att ett 
folkhälsoinriktat synsätt blir en naturlig 
del i den ordinarie kommunala verk-
samheten. Det handlar om många olika 
insatser, bland annat att ge föräldrastöd, 
skapa mötesplatser, öka kunskapen 
om våld i nära relationer, drogförebyg-
gande verksamhet eller hälsofrämjande 
skolutveckling.

Författaren och föreläsaren Maria 
Andersson var också på plats. Hon har 
mot alla odds hanterat en uppväxt med 
våld och missbruk och föreläser runt 
om i Sverige för att få oss att förstå 
att siffrorna vi läser är verkliga och att 
många kvinnor drabbas. Sedan tre år 
tillbaka samarbetar hon med UN Women 
Sverige för att lyfta frågan om våld 
mot kvinnor. Hon har tagit initiativet till 
armbandet Onebracelet.

Stark livshistoria trollband 
publiken i Vänersborg

År 2013 bestämde sig Maria för att 
skriva ner sin historia. Resultatet blev 
boken ”Mitt liv, mitt beslut” som lanse-
rades ett år senare.

Allt började när Maria var sex år och 
föräldrarna skildes. Pappan flyttade till 
Kanada och Maria och hennes 2-årige 
bror blev kvar hos mamma i Sverige.

Mamman träffade ganska snart en 
alkoholiserad man. Ingen på skolan 
ifrågasatte Marias hemförhållanden och 
de gånger hon fick en fråga dolde hon 
sanningen. Inte ens när hon blivit slängd 
genom en glasdörr av sin styvfar kontak-
tade någon polis eller socialtjänst.

När Maria var 13 år dog en kompis. 
Efter begravningen när Maria låg och 
grät på gräsmattan utanför kyrkan, 
tänkte hon ”Jag har redan varit med om 
så mycket, så jag klarar det här med”.

Drogerna som kompisarna tog höll 
hon sig ifrån trots att hon vid 15 års ålder 
kände mycket sorg och ångest som  
behövde dövas. I stället blev förenings-
livet och fotbollen räddningen. Där fick 
hon en ”familj” och träffade människor 
som sa att hon var bra. 

Strax innan föreläsningen lanserades 
Maria Anderssons andra bok ”Amanda 
Högt spel”. Även i denna bok är många 
av händelserna hämtade ur Marias eget 
liv, och hon vill visa på kvinnors utsatt-
het i arbetslivet. Med #iamamanda som 
betyder ”Jag är kvinna och har mina 
rättigheter” jobbar Maria vidare för att 
kvinnor ska känna styrka. 

BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

Jag har redan varit 
med om så mycket 

så jag klarar det här med.
Den 13-åriga Maria Andersson blev förkrossad när  
hennes kompis dog, men samtidigt insåg hon vilken 
styrka hon har i sig.

Fullt hus på Vänersborgs museum när författaren 
Maria Andersson berättade om sina upplevelser av 
våld, missbruk och dödshot.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG
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Ett jubileum kan firas på många 
olika sätt. När Sparbanksstiftelsen 
Rekarne och Sparbanken Rekarne 
Eskilstuna fyllde 20 år valde de att 
hjälpa andra. Personalen fick näm-
ligen möjlighet att dela ut 5 000 
kronor var till en förening eller 
organisation de känner extra för, 
valet föll på Brottsofferjouren  
Eskilstuna som därmed fick ett väl-
kommet tillskott på 15 000 kronor. 

BROTTSOFFERJOUREN ESKILSTUNA

Bankjubileum 
gav extra tillskott 
till Eskilstuna

Katarina Hällström delar ut 15 000 kronor 
till BOJ Eskilstuna. Samordnare Lena 
Åkerlund till vänster och ordförande Johan 
Forsberg till höger tog emot gåvan. 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ESKILSTUNA

kronor extra fick Brottsoffer-
jouren Eskilstuna. Pengar som 
går direkt in i verksamheten.

15 000
Maria Andersson fortsätter att jobba med Orange Day. I maj arrangerar hon en mc-kortege mellan Helsingborg 
och Norrköping. Kortegen är en manifestation mot våldet mot kvinnor och flickor.
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Vittnesstöd och stödpersoner på 30-årsjubilerande Brottsofferjouren Södra Halland.

Brottsofferjouren Västernorrland 
är resultatet efter sammanslag-
ning av fem brottsofferjourfören-
ingar i Västernorrlands län. Den 
leds av en styrelse vars leda-
möter bor i de flesta av länets 
kommuner. Ledamöterna var 
tidigare engagerade i ”den lilla 
föreningen” i hemkommunen. I 
länet finns fem stödpersonsgrup-
per och tre vittnesstödsgrupper.

Vid en inventering fann styrel-
sen att många stödpersoner och 
vittnesstödjare varit med länge. 
Gemensamt för många av dem 
var att de deltagit i ganska få ut-
bildningar. Så när en intresseför-
frågan gjordes om en fördjupad 
grundkurs var responsen total.

Under fyra intensiva dagar 
samlades cirka 20 deltagare från 
länets olika hörn för att lära nytt 
men också för att få bekräftelse 
på sin egen kompetens. Bas-
materialet för utbildningen var 
”Handbok för stödpersoner & 
vittnesstöd”.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST

Massiv uppslutning till 
fördjupad grundkurs

Lizzy Malmeholt och Eivor Bylund var båda 
nöjda med kursen. Positivt var att få dela 
sina erfarenheter med andra och att fylla på 
sina kunskaper.

På initiativ från Brottsofferjourens 
dåvarande förbundsordförande Björn 
Lagerbäck instiftades Internationella 
Brottsofferdagen 1989. Så här upp-
märksammar några lokala brottsoffer-
jourer de brottsdrabbade den  
22 februari.

Uppsala län: Den 22 februari klockan 
15–17 hålls föreläsningar och panelsam-
tal i Tierps kommunhus. Temat är ”Stöd 
till brottsutsatta med funktionsvariation”.

Västra Skaraborg: På biograf Röda 
Kvarn i Lidköping arrangerar Brotts-
offerjouren Västra Skaraborg och 
Kvinnojouren Linnéan den 22 februari 
en konferens på temat ”Barn och unga 
som brottsoffer”. Inbjudna föreläsare är 
Kerstin Nettelblad från Utväg Skaraborg,  
Maria Zettersten från stödcentrum för 

unga brottsoffer, kommunpolis Robert 
Svensson och Jenny Kron, samordnare 
i våld i nära relation.

Hässleholm: Den 24 februari håller 
den före detta polisen Mustafa Panshiri 
föredrag på församlingshemmet i Häss-
leholm. Fokus i hans föreläsningar är 
kulturella skillnader som kan uppstå, hur 
det är att växa upp i Afghanistan och vad 
vägen till en lyckad integration kan vara.

Östra Värmland: Brottsofferjouren har 
engagerat sig i frågor rörande barn och 
ungas integritet. Frågan hålls levande 
genom en öppen föreläsning med Erik 
Grönberg från Treskablinoll. Föreläsning-
en syftar till att öka kunskapen på områ-
det samt att informera om hur vi tillsam-
mans kan arbeta brottsförebyggande via 
till exempel integritetspolicyer. 

Dagen då brottsdrabbade 
sätts i fokus landet runt

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND

För 30 år sedan bildades Brottsoffer-
jouren Södra Halland. 

För att fira detta ordentligt 
avslutades året med en tillställning 
där de flesta av jourens vittnestöd och 

stödpersoner deltog. Nu jobbar jouren 
vidare och utvecklar verksamheten. 
Planen är att rekrytera fler volontärer 
för att stödja brottsutsatta inom sitt 

område.

BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA HALLAND

Södra Halland firar  30 -  jobbar vidare för framtiden

                                     FOTO PRIVAT

Mustafa Panshiri
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FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRM

LAND

Brottsofferjouren Östra Värmland 
förnyade i december avtalen med 
Lokalpolisområde Kristinehamn, som 
består av kommunerna Storfors, Filip-
stad och Kristinehamn. Samarbets-
avtalet innefattar samverkan kring 
lokaler samt det gemensamma målet 
att brottsoffer, vittnen och anhöriga 
ska få kontakt med Brottsofferjouren.

Brottsofferjouren får tillgång till ett 
kontor på polisstationen. Närvaron  
bidrar till att fler kommer i kontakt med 
jouren. Lokalpolisområde Kristine- 
hamn bjuder in jourens samordnare 

på gemensamma arbetsplatsträffar 
och lånar vid behov ut konferensloka-
ler. Brottsofferjouren Östra Värmland 
har även tillgång till lokalpolisens 
interna direktnummer, för att brotts-
offerstödjare och samordnare på 
ett smidigt sätt ska kunna kontakta 
Lokalpolisområde Kristinehamn. 

Under verksamhetsåret 2018 siktar 
Brottsofferjouren Östra Värmland på 
att träffa polisens kontaktcenter för 
att informera om sin verksamhet.

BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRMLAND

Med det förnyade samverkansavtalet får 
Brottsofferjouren Östra Värmland ett kontor 
på polisstationen i Kristinehamn. Det interna 
direktnumret till lokalpolisen underlättar kontakt 
för brottsofferstödjare och samordnare.

Förnyat samarbete med polisen i Kristinehamn

25 personer deltog på en kafékväll när 
Brottsofferjouren Uppsala län drog  
i gång sitt nya projekt på temat Funk-
tionsvariation.

Jouren vänder sig till funktionshin-
derorganisationer, boendepersonal, 
daglig verksamhet, anhöriga och alla 
som är intresserade av ämnet. Som 
utgångspunkt används boken ”Våldsamt 
osynligt”. Under kvällen berättade också 
jouren om vilka möjligheter den har att 
bistå vid brottsutsatthet. 

Ett mål är att nå personer med 
funktionsvariation för att de ska få kän-
nedom om sina möjligheter och rättig-
heter. En första träff har genomförts 
med föreningen Attention som ingår  
i Handikappföreningarnas samarbets-
organ (HSO) i Uppsala. 

BROTTSOFFERJOUREN UPPSALA

Funktionsvariation 
på jourens  
agenda i Uppsala

Inger Olsson, styrelseledamot för Brottsofferjouren 
Uppsala län, förbereder kvällen och materialet för 
temat Funktionsvariation.

FOTO BROTTSOFFERJOURENUPPSALA  LÄN

Som vanligt avslutades Uppsalas medlemsträff med 
en liten julbuffé. Här tar styrelseledamot Eva Staake 
för sig av dessertbordet.

Nu ser vi fram emot 
att stödja sökande 

från Heby och även knyta 
kontakter med kommunen 
och nätverk.”
Brottsofferjouren i Uppsala växer och från 1 januari  
i år ingår även Heby. Nu omfattar jouren sju kommuner 
i länet. I Uppsala län finns två jourer, Enköpings brotts-
offerjour och Brottsofferjouren Uppsala län.
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När Metoo-kampanjen var som mest 
intensiv höll Brottsofferjouren Väs-
ternorrland och Polisregion Nord sin 
höstkonferens. Temat ”Mäns våld mot 
kvinnor” kunde inte vara mer rätt.

Trion Sven-Erik Alhem, förbundsord-
förande Brottsofferjouren Sverige, Lars 
Edlund, ordförande för Brottsofferjouren 
Västernorrland, samt Tomas Nilsson från 
Polisregion Nord, hälsade nära 300 del-
tagare välkomna till Sundsvall och den 
sjuttonde upplagan av höstkonferensen. 

Länsstyrelsen i Västernorrland 
redogjorde för regeringens nationella 
strategi för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor och beskrev det 
regionala arbetet utifrån denna strategi 
med fokus på barn som bevittnar och 
lever med våld.

Poliser från region Nord gav exempel 
på utmaningar och framgångsfaktorer i 
sitt arbete med att utreda brott kopplat 
till kvinnovåld.

Ulrika Rogland, advokat som specia-
liserat sig på områden som gäller brott 
mot barn samt brott av sexuell karaktär, 
berättade hur man tillvaratar barnets 
bästa i förundersökning och rättegång.

Obehagliga berättelser påverkade 
deltagarna och Christina Rickardssons 
livsberättelse lämnade ingen oberörd. 

Som liten tog hennes mamma med 
henne från Brasiliens slum till urskogen 
för att komma undan hot om övergrepp. 
De bodde i en grotta och levde av 
naturen. Trots det svåra minns Christina 
moderns försök att inge hopp. Vid fem 
års ålder övergavs grottan för en favela 

Tog vägen via slummen till Sverige

FOTO PRESSBILD

i staden. Där blev hon som 7-åring vittne 
till hur hennes bästis sköts till döds.

Något år senare, när hon var åtta år, 
adopterades hon av ett svenskt par. 
Humoristiskt beskrev Christina alla 
konstiga seder i det nya landet, hur hon 
sprang för livet första gången hon såg 
en svensk polis och hur orättvist det 
kändes att hon alltid skulle anpassa sig. 

– Tänk så mycket man måste an-
passa sig när man kommer till ett nytt 
land som vuxen, avslutade Christina. 
Hur tror ni då att ensamkommande barn 
känner sig som flytt övergrepp och krig? 
Jag hade kärleksfulla vuxna som hjälpte 
mig genom allt det svåra, ändå blev 
förändringen jättejobbig för mig.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST

Christina Rickardsson berättade med inlevelse om livet som barn i Brasiliens slum och hur hon som 7-åring blev vittne till ett mord.
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Brottsofferjourerna

blekinge län

Blekinge
Karlshamn, Karlskrona, Olofström, 
Ronneby, Sölvesborg. Vittnesstöd: 
Blekinge tingsrätt.
Karlskrona: 0455-822 80
Karlshamn: 0454-192 92
Ronneby: 0457-177 74
Sölvesborg: 0456-144 10
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 

Leksand-Rättvik
0247-133 21
info@leksand-rattvik.boj.se

Mellersta Dalarna
Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, 
Smedjebacken, Säter. Vittnesstöd: 
Falu tingsrätt.
0243-143 71, 070-625 65 80
info@mdalarna.boj.se
mellerstadalarna.boj.se

Norra Dalarna
Malung-Sälen, Mora, Orsa, Vansbro, 
Älvdalen. Vittnesstöd: Mora tingsrätt.
0250-181 68
info@mora.boj.se
www.mora.boj.se

gotlands län

Stockholm-Gotland  
Huvudkansli
08-120 542 40
info@stockholm-gotland.boj.se
www.stockholm-gotland.boj.se

Lokalkontor Gotland 
Vittnesstöd: Gotlands tingsrätt.
0498-65 58 00
gotland@boj-stockholm-gotland.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
Vittnesstöd: Hudiksvalls tingsrätt
0650-100 20
info@hudiksvall.boj.se

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

Söderhamn
Vittnesstöd: Söderhamns tingsställe.
0270-101 21 
070-526 64 03
info@soderhamn.boj.se

hallands län

Falkenberg
0346-587 87
info@falkenberg.boj.se

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

Södra Halland
Halmstad, Hylte, Laholm.  
Vittnesstöd: Halmstads tingsrätt.
035-12 48 24, 035-12 48 43
info@sodrahalland.boj.se
www.sodrahalland.boj.se

Varberg
Vittnesstöd: Varbergs tingsrätt.
0340-67 65 01
info@varberg.boj.se

jämtlands län

Jämtland
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, 
Ragunda, Strömsund, Åre, Öster-
sund. Vittnesstöd: Östersunds 
tingsrätt.
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.Vittnesstöd: Eksjö tingsrätt.
0381-138 55
info@hoglandskommunerna.
boj.se

Jönköping
Habo, Jönköping, Mullsjö. Vittnes-
stöd: Jönköpings tingsrätt, Göta 
hovrätt.
036-10 76 40
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 
Vittnesstöd: Oskarshamns tings-
ställe.
0491-176 00
info@oskarshamn.boj.se 
www.oskarshamn.boj.se 

Södra Kalmar Län
Borgholm, Emmaboda, Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås.
Vittnesstöd: Kalmar tingsrätt.
0480-880 85
info@kalmar.boj.se 
www.kalmar.boj.se

Vimmerby-Hultsfred
Hultsfred, Vimmerby, Västervik.
Vittnesstöd: Västerviks tingsställe.
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. Vittnesstöd: 
Växjö tingsrätt.
0470-456 94
info@vaxjo.boj.se
www.vaxjo.boj.se

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

norrbottens län

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

Luleå
Vittnesstöd: Gällivare tingsrätt, 
Haparanda tingsrätt, Kiruna tings-
ställe, Luleå tingsrätt.
0920-104 13
info@lulea.boj.se
www.lulea.boj.se

Piteå-Älvdals
Arvidsjaur, Arjeplog, Piteå, Älvsbyn.
0911-181 81

skåne län

Helsingborg- 
Höganäs-Bjuv 
Vittnesstöd: Helsingborgs tingsrätt.
042-13 37 00
info@helsingborg.boj.se
www.helsingborg.boj.se

Hässleholm- 
Osby-Perstorp
Vittnesstöd: Hässleholms tingsrätt.
0451-127 17
info@hassleholm.boj.se 
www.hassleholm.boj.se

Landskrona-Svalöv 
Vittnesstöd: Lunds tingsrätt – 
Landskrona.
0418-43 61 71
info@landskrona.boj.se

Mellersta Skåne
Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Staffanstorp.
Vittnesstöd: Lunds tingsrätt
046-32 32 98
info@mskane.boj.se
www.mskane.boj.se 

Nordöstra Skåne 
Bromölla, Kristianstad, Östra Göinge. 
Vittnesstöd: Kristianstads tingsrätt
044-12 17 33
info@noskane.boj.se
www.noskane.boj.se

Söderslätt
Svedala, Trelleborg, Vellinge.
0410-103 70
info@soderslatt.boj.se
www.soderslatt.boj.se 

Brottsoffer- och  
Kvinnojouren Freezonen
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, 
Ystad. Vittnesstöd: Ystads tingsrätt
0411-783 77
info@freezonen.boj.se
www.freezonen.se

Lokala brottsofferjourer 
De lokala brottsofferjourerna 
ger stöd till brottsoffer,  
anhöriga och vittnen. Här fin-
ner du kontaktuppgifter  
till din närmaste jour.  
För postadresser se  
www.brottsofferjouren.se.

Telefoncentral 
Brottsofferjourernas Telefon- 
central nås på 0200-21 20 19 
och hjälper till att förmedla  
kontakt till alla lokala brotts-
offerjourer i Sverige. 

Stöd på eget språk 
För stöd på eget språk  
fyll i kontaktformulär på  
www.brottsofferjouren.se  
eller ring 0200-21 20 19.

Brottsofferjouren  
Sveriges kansli 
Brottsofferjouren Sveriges 
kansli når du på  
08-644 88 00 eller  
info@brottsofferjouren.se.

Brottsofferjouren  
Sveriges styrelse 
Brottsofferjouren Sveriges 
styrelse nås via  
styrelsen@boj.se.

Läs mer 
Läs mer om Brottsofferjouren  
på www.brottsofferjouren.se

facebook.com/BrottsofferjourenSverige 
Flera lokala jourer har också egna sidor på Facebook.
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Brottsofferjourerna
Ängelholm
Båstad, Klippan, Åstorp,  
Ängelholm, 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

Stockholm-Gotland  
Huvudkansli
08-120 542 40
info@stockholm-gotland.boj.se
www.stockholm-gotland.boj.se 

Lokalkontor Norrort
Järfälla, Sigtuna, Sollentuna,
Upplands Väsby, Upplands-Bro.
Vittnesstöd: Attunda tingsrätt, 
Norrtälje tingsrätt.
08-591 272 00
norrort@boj-stockholm-
gotland.se 

Lokalkontor  
Innerstaden-Lidingö
Lidingö, Stockholms stadsdelar: 
Kungsholmen, Norrmalm, Söder-
malm, Östermalm.
08-612 21 21
innerstaden-lidingo@boj-
stockholm-gotland.se 
 
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
Vittnesstöd: Nacka tingsrätt.
08-466 91 66
info@nacka.boj.se
www.ntv.boj.se

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

Brottsoffer-, kvinno- och 
tjejjouren Södertälje
Salem, Södertälje. Vittnesstöd: 
Södertälje tingsrätt.
08-550 147 34, 070-494 68 75
info@sodertalje.boj.se 
www.sodertalje.boj.se

Södra Roslagen
Danderyd, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker.
08–768 83 82
info@sodraroslagen.boj.se  
 
Södra Stockholm
Stokholms stadsdelar: Enskede-
Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-
Liljeholmen, Skarpnäck, 
Skärholmen, Älvsjö.
Vittnesstöd: Solna tingsrätt, 
Stockholms tingsrätt, Södertörns 
tingsrätt, Svea hovrätt.
08-604 19 50
info@sodrastockholm.boj.se 
www.sodrastockholm.boj.se

Västerort 
Ekerö, Solna, Sundbyberg, 
Stockholms stadsdelar: Bromma, 
Hässelby-Vällingby, Rinkeby-
Kista, Spånga-Tensta.
08-89 70 00
info@vasterort.boj.se
www.vasterort.boj.se

södermanlands län

Eskilstuna
Vittnesstöd: Eskilstuna tingsrätt.
016-12 62 10
info@eskilstuna.boj.se
www.eskilstuna.boj.se 

Katrineholm- 
Flen-Vingåker
0150-780 17
info@katrineholm.boj.se
www.katrineholm.boj.se 

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

Östra Sörmland
Gnesta, Nyköping, Oxelösund, 
Trosa. Vittnesstöd: Nyköpings 
tingsrätt.
0155-28 62 20
info@o-sormland.boj.se
www.ostrasormland.boj.se

uppsala län 
Enköping
Enköping
0171-262 06
info@enkoping.boj.se
www.enkoping.boj.se

Uppsala län
Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 
Älvkarleby och Östhammar.
018-10 65 00
info@uppsala.boj.se
www.uppsala.boj.se

värmlands län

Värmland
Forshaga, Grums, Hagfors,  
Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, 
Sunne, Säffle, Torsby. Vittnesstöd: 
Värmlands tingsrätt.
054-18 28 88
info@varmland.boj.se
www.varmland.boj.se

Västra Värmland
Arvika, Eda, Årjäng.
0570-104 54
info@vvarmland.boj.se
 
Östra Värmland 
Filipstad, Kristinehamn, Storfors.
0550-122 20
info@ostravarmland.boj.se
www.ostravarmland.boj.se 

västerbottens län

Dorotea
070-21 99 663
info@dorotea.boj.se

Lycksele
Lycksele, Storuman, Sorsele, Åsele.
Vittnesstöd: Lycksele tingsrätt.
0730-77 73 03
info@lycksele.boj.se

Skellefteå
Malå, Norsjö, Skellefteå.
Vittnesstöd: Skellefteå tingsrätt.
0910-70 18 20
info@skelleftea.boj.se

Umeåregionen
Bjurholm, Nordmaling, Roberts-
fors, Umeå, Vindeln, Vännäs. 
Vittnesstöd: Umeå tingsrätt, 
Hovrätten för Övre Norrland.
072-732 24 41
info@umea.boj.se 
www.umea.boj.se

Vilhelmina
070-204 75 53
brottsofferjouren@
vilhelmina.se

västernorrlands län

Västernorrland
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, 
Sundsvall, Ånge, Örnsköldsvik. 
Vittnesstöd: Sundsvalls tingsrätt, 
Ångermanlands tingsrätt, Örnskölds- 
vik tingsställe, Hovrätten för Nedre 
Norrland.
070-310 16 38
info@vasternorrland.boj.se
www.harnosand.boj.se 

västmanlands län

Västmanland
Fagersta, Hallstahammar, 
Norberg, Sala, Skinnskatteberg, 
Surahammar, Västerås. Vittnes-
stöd: Västmanlands tingsrätt.
021-41 32 60
info@vastmanland.boj.se
www.vastmanland.boj.se 
Stödcentrum för Unga  
Västerås: 010-567 63 25 
stodcentrum@vasteras.boj.se 

Västra Mälardalen
Arboga, Kungsör, Köping
0221-200 91
info@vmalardalen.boj.se
www.vmalardalen.boj.se

västra götalands län

Ale
0303-33 06 44
info@ale.boj.se

Alingsås-Lerum- 
Vårgårda-Herrljunga
Vittnesstöd: Alingsås tingsrätt.
0322-63 97 97
info@alingsas.boj.se

Bohus-Norra Älvsborg
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Uddevalla, Vänersborg, Sotenäset, 
Åmål. Vittnesstöd: Uddevalla 
tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt. 
0720-44 45 93
info@bohus-nalvsborg.boj.se
www.bohus-nalvsborg.boj.se

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

Göteborg
Mölndal, Härryda, Partille.
Vittnesstöd: Göteborgs tingsrätt, 
Hovrätten för Västra Sverige.
0709-70 50 50
info@goteborg.boj.se
www.goteborg.boj.se 

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

Strömstad-Tanum
0703-31 81 89
info@stromstad-tanum.boj.se
www.stromstad-tanum.boj.se

Trollhättan-Lilla Edet 
0520-805 14 
072-907 08 21
Vittnesstöd: 0720-44 45 93
info@trollhattan.boj.se
www.trollhattan.boj.se

Västra Skaraborg
Essunga, Grästorp, Götene, 
Lidköping, Skara, Vara.
0510-235 88
info@v-skaraborg.boj.se

Östra Skaraborg
Falköping, Hjo, Karlsborg,  
Skövde, Tibro, Tidaholm.  
Vittnesstöd: Skaraborgs tingsrätt.
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
Vittnesstöd: Örebro tingsrätt.
019-12 14 44
info@orebro-lekeberg.boj.se
www.orebro.boj.se 

östergötlands län

Västra Östergötland 
Boxholm, Mjölby, Motala,  
Vadstena, Ödeshög.
0141-23 44 94, 0142-880 88
info@v-ostergotland.boj.se 
v-ostergotland.boj.se 


