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Är allt näthat 
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“Ser man något  
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Brottsofferjouren Sverige är en ideell 
organisa tion som arbetar för bättre 
villkor för brottsoffer, vittnen och 
anhöriga. Brottsoffer jouren Sverige har 
cirka 70 medlems föreningar, lokala 
brottsofferjourer, över landet. Där kan  
den som utsatts för brott få kostnads- 
fri och konfidentiell hjälp. Brottsoffer- 
jouren har också vittnesstödsverk-
samhet vid de flesta tingsrätter och 
hovrätter i Sverige. 
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”Man kan stötta den 
som blir utsatt, man kan 
säga emot, man kan 
anmäla och så vidare.”
Kristina Wicksell Bukhari, 
kommunikatör och  
konsult, Make Equal, om 
hur fler kan agera mot 
näthat.
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Näthatet är ofta ett förrädiskt hat som kan vara 
svårt att hantera för den som angrips. Det blir 
många gånger svårt att greppa och ta tag i. Inte 

sällan döljer sig en feg gärningsperson bakom ano
nymitetens täckmantel. Brottsliga angrepp blir ofta 
svåra att freda sig från. Hatangreppen kan ligga kvar 
länge på nätet och få än större spridning. 

Brottsliga hatiska angrepp har så klart funnits 
långt innan nätet fanns. Innehållet i anonymt upp
satta lappar i butiker liksom brottsliga angrepp och 
smutskastning genom anonyma brev eller ”flygblad” 
har också ofta varit svåra att tackla för den som blir 
uthängd och bespottad.

Men nätet har tillfört angreppen en ny dimension 
med en omfattande spridning och svårigheten att bli 
av med publicerade brottsliga och fula påhopp.

När det gäller digitaliserade brott leder en anmälan 
till polisen inte alltid till ett lyckat resultat. Brist 
på utredningsresurser och andra svårigheter kan 

spela in. Det är viktigt att den som är utsatt för hatet 
kan få ett medmänskligt stöd till exempel inom vår or
ganisation BOJ. Då kan målsäganden också få råd om 
hur man gör om man vill överpröva ett beslut om att 
en förundersökning har lagts ner eller målsäganden 
fått ett beslut att förundersökning inte ska inledas.

Våra stödsamtal inom BOJ är viktiga i en rad olika 
brottssammanhang. Beroende av typen av brott 
vet våra stödpersoner var gränsen går mellan ett 
medmänskligt stödsamtal som vi ger och ett profes
sionellt stöd som det är samhällets ansvar att ge. När 
det gäller exempelvis behovet av samtal till polisens 
centrala enheter som till exempel viktiga Polisens 

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

Näthat kan vara  
svårt att hantera

Hatiska angrepp är inget nytt, men nätet har tillfört en ny dimension 
med en omfattande spridning och svårigheten att bli av med publicerade 

brottsliga och fula påhopp. Det är viktigt att den som utsatts för hat kan få ett 
medmänskligt stöd, till exempel inom BOJ.

Text: Sven-Erik Alhem

nationella operativa avdelning (NOA) kan vi ge råd 
om lämpliga kontaktvägar. I fråga om hatbrott på nä
tet kan en sådan kontakt betyda mycket om det gäller 
något rörande utredningen som målsäganden inte 
förstår eller är missnöjd med efter anmälningsupp
tagningen lokalt eller under utredningsförfarandet.

Vi är ofta mer vana vid att ge stöd åt människor 
som till exempel utsatts för mer traditionellt 
hot eller våld i nära relationer. Men vi måste 

alltid vara beredda att på bästa sätt vidga vår hori
sont i takt med samhällsutvecklingen. Behovet av 
stöd finns inom alla brottsområden. Stödet kan öka 
om BOJ:s verksamhet blir så känd att det blir na
turligt för envar som behöver ett stöd att söka sig 
till våra lokala jourer även i sådana fall då polisens 
förmedling av ärenden till oss inte fungerar optimalt. 

För den enskilde brottsutsatte är det viktigt att det 
medmänskliga stödet från BOJ:s sida har hög kvali
tet, är kostnadsfritt och att det är klokt att tacka ja till 
åtminstone en första kontakt med oss. Det är aldrig 
ett svaghetstecken att vilja få prata med en stödper
son efter ett brottsligt angrepp även om målsäganden 
själv anser sig vara en allmänt sett stark person. Då 
får man också vägledning och råd beträffande sakens 
handläggning. 

Ordförande har ordet
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Brottsofferjouren

Ett brott påverkar ofta många fler 
än den som är direkt utsatt. När en 
familje medlem drabbas av brott kan 
hela familjen behöva stöd. När det gäl
ler brott som resulterat i dödsfall finns 
stort behöv av stöd till anhöriga. Barn 
som är närstående till brottsoffer kan 
behöva särskilt stöd och hjälp att bear
beta det som har hänt. Även anhöriga 
till gärningspersoner kan drabbas hårt 
och ha svårt att få stöd. På årets brotts
offerdag vill Brottsofferjouren särskilt 
lyfta situationen för anhöriga.

När Internationella Brottsoffer
dagen högtidlighålls på Norra Latin i 
Stockholm av Brottsoffermyndighe

Internationella 
Brottsofferdagen

FOTO ISTOCK PHOTO

Den 22 februari uppmärksammas 
Internationella Brottsofferdagen 
av brottsofferjourerna i hela lan-
det. I år är situationen för brotts-
offers anhöriga i fokus.

Har uppmärksammats i 30 år
Initiativet till Internationella 
Brottsofferdagen togs av Björn La-
gerbäck, dåvarande ordförande för 
Brotts offerjourernas riksförbund, 
1989. Datumet den 22 februari 
valdes för att det skulle vara mörkt 
vid ljusmanifestationen som hölls 
för att uppmärksamma de brotts-
utsattas situation. Idén spreds 
sedan vidare till andra länder där 
dagen nu också uppmärksammas. 

ten och en rad ideella organisationer 
fredagen den 21 februari anordnar 
Brottsofferjouren Sverige ett semi
narium på temat. Annika Karlsson 
som är mamma till de två pojkarna 
som felaktigt anklagades i ”Kevinfal
let” i slutet av 90talet berättar sin 
historia och även SvenErik Alhem 
kommer att medverka på scen för 
vidare diskussion om hur både vi 
själva och andra aktörer i samhället 
kan ta bättre hand om anhöriga.

Lördagen den 22 februari uppmärk
sammar vi Brottsofferdagen med 
en digital kampanj. Håll utkik i våra 
sociala medier och hjälp oss gärna 
att sprida! 

Kontakta också din lokala brotts
offerjour för mer information om 
vad som händer på din ort i samband 
med dagen. 

Under januari organiserades  
Fadimedagarna 2020 över hela Sverige 
av Riksorganisationen GAPF – Glöm 
Aldrig Pela och Fadime tillsammans 
med ett stort antal stödorganisationer, 
däribland Brottsofferjouren Sverige. 
Den 21 januari 2020 var det 18 år sedan 
Fadime, 26 år gammal, blev brutalt 
hedersmördad av sin far i Uppsala. Innan 
sin död hade Fadime framträtt i tv och hållit tal i 
riksdagen där hon lyfte frågan om hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

FOTO LIV W
ALLINDER

Liv Wallinder, Heléne Carlsson, Asal Narimani och 
Monica Ekström representerade Brottsofferjouren på 
minnesgalan på Berns salonger för Fadime Sahindal.

Fadimes minne hedrades
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Brottsofferjouren

Birger Gustinger vid Brottsofferjourernas Riksför-
bunds förbundsstämma i Motala 1999 då han 
valdes till vice förbundsordförande.

Initiativtagare till vittnesstödet  
i Sverige, Birger Gustinger,  
Kalmar, har avlidit i en ålder av 
79 år. 

Birger Gustingers engagemang för 
brottsoffer var starkt – både i hans 
arbete som polis och i hans ideella 
engagemang inom Brottsofferjouren. 

Som polis med ansvar för brotts
offerfrågor i Växjö på 90talet tog 
Birger Gustinger initiativ till landets 
första vittnesstödsverksamhet. Idén 
uppstod efter ett samtal med en bu
tikskontrollant som hade vittnat mot 
två unga män som stulit i en butik. 
Hon beskrev det som en fruktans
värd upplevelse. 

Vid ett besök på Växjö lasarett 
kort därpå såg Birger hur Röda kor
sets sjukhusvärdinnor hjälpte be
sökarna tillrätta. Då slog det honom 
att något liknande även skulle kunna 
finnas på tingsrätten. Snart hade han 
tillsammans med Brottsofferjouren 
Växjö startat landets första vittnes
stödsverksamhet. Året var 1995. 

Idén spreds sedan vidare till 
brottsofferjourer över hela landet 
och idag erbjuds målsägande och 
vittnen vittnesstöd på landets alla 
tings och hovrätter.

Birger var också engagerad i Brotts
offerjouren Sveriges polisgrupp, där 
också undertecknande Bengt Lave
berg och Jöran Hultman ingick. Un
der mer än tre år hade vi i gruppen 
förmånen – och glädjen – att arbeta 

Till minne: 

Birger Gustinger,  
initiativtagare till vittnesstödet

nära tillsammans med Birger. Han 
hade ett långt förflutet i förbundets 
olika roller och många år som polis. 
Han tillförde vår grupp oerhört 
mycket i vårt arbete för brottsoff
rens bästa och hans breda kontakt
nät gynnade vårt arbete. Med Bir
gers engagemang i ”grupparbetet” 
var vi övertygade om att vi skulle nå 
vårt mål att göra Brottsoffer jouren 
mer känd och att Polisen skulle se 
Brottsofferjouren som ett självklart 
redskap och komplement till sitt 
arbete. I polisgruppen arbetade vi 
som tre musketörer och i vår strävan 
att än bättre synliggöra brottsoffer
jourernas viktiga samhällsarbete 
gick Birger längst fram. 

2004 tilldelades Birger Brottsoffer
jourens utmärkelse Brottsoffer
priset för sina ideella insatser med 
motiveringen: ”Birger Gustinger 
har under många år varit en eldsjäl 
i brottsofferarbetet. Han har varit 
med och startat nyskapande verk
samheter både inom brottsofferjour
ernas arbete och i sitt arbete som 
polis.”

Vi saknar Birger och våra tankar 
går naturligen i första hand till hans 
hustru och dotter.

SVEN-ERIK ALHEM                                                                              

JÖRAN HULTMAN
BROTTSOFFERJOUREN ÄNGELHOLM

BENGT LAVEBERG
BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BROTTSOFFERJOUREN SVERIGEIdén spreds sedan vidare till brottsofferjourer 
över hela landet och idag erbjuds målsägande 

och vittnen vittnesstöd på landets alla tings- och 
hovrätter.

FOTO ARKIV TIDNINGEN BROTTSOFFER
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Aktuellt

Ny webbplats ska  
guida brottsoffer rätt
Med den nya webbplatsen Brottsoffer-
guiden vill Brottsoffermyndigheten 
hjälpa brottsutsatta genom att göra det 
enklare att hitta relevant och anpassad 
information.

På brottsofferguiden.se går det att få 
information som är anpassad efter olika 
typer av brott, ålder och vilket steg i 
rättsprocessen som är aktuellt. 

– All information är inte relevant för 
alla brottsoffer. Vi vill därför hjälpa den 
enskilda att sortera den information 
som finns. På webbplatsen finns också 
checklistor för varje steg i rättsproces-
sen för att hjälpa brottsoffer att komma 
ihåg det viktigaste, säger Fredrik Selin, 
projektledare för Brottsofferguiden, i ett 
pressmeddelande.

På den nya webbplatsen finns även 
filmer, bland annat en dramatiserad 
rätte gång, och många kontaktuppgifter 
för den som behöver stöd och hjälp eller 
mer information. 

Under 2017 undersökte Brottsoffer-
myndigheten i ett regeringsuppdrag hur 
brottsoffer uppfattat den information 
som de fått under brottmålsprocessen.

– En viktig slutsats från vår kartlägg-
ning var att informationen kan vara svår 
att ta till sig, bland annat eftersom den 
inte alltid är relevant och ibland dess-
utom för omfattande utifrån det enskilda 
fallet, berättar Annika Öster, general-
direktör för Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten har tagit 
fram Brottsofferguiden med bidrag från 
EU:s fond för inre säkerhet. 

På den nya webbplatsen brottsofferguiden.se kan brottsutsatta få information anpassad efter bland annat 
olika typer av brott och vilket steg i rättsprocessen som är aktuellt.

ILLUSTRATION BROTTSOFFERM
YNDIGHETEN 

Risken för att bli uthängd med 
bild på exempelvis internet eller 
i sociala medier kan medföra att 
personer inte vill medverka i rätts-
processer. Det menar regeringen 
som nu föreslår att spridning av 
bilder från rättegångar ska krimi-
naliseras. Det är redan förbjudet 
att fotografera under rättegångar, 
men däremot finns det ännu inte 
något förbud mot att sprida bilder-
na. Lagändringen föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2020. 

Regeringen föreslår  
förbud mot spridning  
av rättegångsbilder

brott om allmänfarlig ödeläggelse ge-
nom sprängning anmäldes under 2019. 

Det visar preliminär statistik  
från Brottsförebyggande rådet (Brå). 

Det är en ökning med 59 procent  
jämfört med 2018.

257 

I en proposition till riksdagen föreslår 
regeringen nu avskaffad preskription 
för våldtäktsbrott och könsstympnings-
brott som begåtts mot barn. Regeringen 
vill också höja minimistraffet för grovt 
barnpornografibrott från sex månaders 
till ett års fängelse. Vid skildring av barn 
i pornografisk bild föreslås det räcka för 
straffansvar att gärningsmannen borde 
ha misstänkt att barnet var under 18 år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 maj 2020. 

Preskription för våldtäkt 
mot barn kan avskaffas
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Aktuellt

Drygt 900 anmälningar  
om utsatta barn varje 
dag till socialtjänsten 
Förra året gjordes sammanlagt 
331 000 anmälningar om barn 
som far illa eller misstänks fara 
illa till landets socialtjänster. Det  
motsvarar drygt 900 anmälning-
ar om dagen, året runt.
Socialstyrelsen har för första 
gången gjort en nationell kartlägg-
ning av orosanmälningar. Varje an-
mälning till socialtjänsten kan röra 
ett och samma barn och studien 
visar att sammanlagt 180 000 
barn kommit till socialtjänstens 
kännedom genom anmälningar 
2018. Det motsvarar drygt 8 pro-
cent av alla barn i landet. 

Två tredjedelar av anmälning-
arna handlar om barn som är 12 år 
eller yngre och var femte anmälan 
rör våld i nära relationer. En större 
andel av anmälningarna rör pojkar, 
55 procent.

– Det är vanligare att anmäl-
ningarna är relaterade till förälder 
eller vårdnadshavare än till orsaker 
som rör barnet självt. Räknar man 
även in de anmälningar som rör 
våld i nära relation är hela 60 pro-
cent av anmälningarna relaterade 
till vuxna, säger Therese Olmsäter, 
projektledare för kartläggningen, i 
ett pressmeddelande. 

Fler behöver få  
stöd efter hatbrott 
Hatbrottsutsatta skulle behöva få stöd 
i betydligt större utsträckning – endast 
vid 9 procent av brotten hade de utsatta 
erbjudits stöd från någon ideell organi-
sation. Polisen är en viktig aktör för att 
hatbrottsutsatta ska erbjudas stöd. 

I kortanalysen Stöd till hatbrottsutsatta 
har Brottsförebyggande rådet (Brå) un-
dersökt i hur stor utsträckning hatbrotts-
utsatta erbjuds och får det stöd som de 
anser sig behöva. I studien ingår de som 
uppgett att de utsatts för hot, misshan-
del eller rån med ett hatbrottsmotiv – 
antingen främlingsfientligt, homofobiskt 
eller antireligiöst.

Resultaten tyder på att hatbrotts-
utsatta skulle behöva få stöd i betydligt 
större utsträckning. För 9 procent av 
brotten hade de utsatta erbjudits stöd 
från någon ideell organisation. Vid hat-
brott med homofobiskt eller antireligiöst 
motiv var det en större andel brott där 
de utsatta erbjudits stöd än vid hatbrott 
med främlingsfientligt motiv.

– Polisen är en viktig aktör för att 
brottsofferjourer och andra stödorga ni-

sationer ska få kontakt med hatbrotts-
utsatta som behöver stöd, säger 
Elisabeth Nordén, utredare på Brå och 
författare till kortanalysen, i ett press-
meddelande. 

Sedan den 1 januari 2019 pågår 
samverkansprojektet Swevic mel-
lan polisen och Brottsofferjouren 
Sverige. Målsättningen är att höja 
medvetenheten om vad som utgör 
ett hatbrott och vilket stöd som 
finns att få. Stödet kan bland annat 
bestå av stödsamtal, hjälp att förstå 
rättsprocessen och information om 
vad som händer efter en polisanmä-
lan. Genom arbetet förväntas fler 
personer anmäla och söka stöd när 
de blivit utsatta. Projektet finansie-
ras till 80 procent av EU-medel och 
pågår fram till 31 december 2020. 

Samverkansprojekt om 
stöd till hatbrottsutsatta

FOTO THERESE W
IBERG

Varje dag 
kommer drygt 
900 oros-
anmälningar 
om barn som 

far illa eller 
misstänks fara 

illa in till landets 
socialtjänster.

Under 2019 anmäldes cirka 1,54 miljo-
ner brott, vilket var 1 940 färre än året 
innan. Det visar preliminär statistik 
från Brottsförebyggande rådet (Brå). 
De anmälda brotten inkluderar även 
händelser som efter utredning visade 
sig inte vara brott. 

De kategorier av anmälda brott 

1,54 miljoner brott anmälda under 2019
som ökade mest i antal under 2019 var 
skade görelsebrott (+8 %) samt narko-
tikabrott (+6 %). Den största ökningen 
inom narkotikabrott gällde brotts-
typerna eget bruk och innehav.

Bedrägeribrott var den kategori där 
de anmälda brotten minskade mest 
(−6 %) under 2019. 
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Fråga experterna

Åsa Lundmark är 
chef för Brottsskade-
enheten på Brotts-
offermyndigheten. 
I Tidningen Brottsoffer 
svarar hon på frågor 
om brottsskadeersätt-
ning 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 M
ALIN SUNNA

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 FRIDA OLAUSON

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.

Min mamma blev 
lurad – kan hon  
få ersättning?

Fråga: Min mamma har blivit 
utsatt för bedrägeri. Hon blev 
uppringd av en man som sa att 
han var från banken och lurade 
henne att uppge sina koder. 
Sedan lyckades han ta sig in 
på hennes konto och ta alla 
hennes besparingar. Banken 
säger att det är hennes eget fel 
eftersom hon lämnade ut sina 
uppgifter. Mamma mår dåligt 
och skäms eftersom hon kän-
ner sig så lättlurad. Men det är 
också en ekonomisk katastrof 
eftersom hennes pension inte 
är hög. Vi har polisanmält, men 
det verkar inte som om polisen 
kan göra så mycket. Kan hon 
ansöka om ersättning?

Svar: Din mamma har blivit 
utsatt för ett bedrägeri, vilket 
är ett brott, och hon ska verk
ligen inte skämmas över det. 
Det som hänt är inte hennes 
fel och tyvärr är den här typen 
av bedrägerier ganska vanliga. 
Dessvärre är möjligheterna 
att få brottsskadeersättning 
vid bedrägeri väldigt begrän
sade. I ett fall som detta, när 
gärningspersonen är okänd, 
kan ersättning lämnas i vissa 
speciella undantagsfall som 
brukar betraktas som särskilt 
ömmande. Det krävs då att den 
skadelidandes möjligheter att 

försörja sig allvarligt har för
svårats genom skadan eller att 
ersättningen annars framstår 
som särskilt angelägen. Det är 
mycket ovanligt att något av 
dessa kriterier anses uppfyllt 
och att ersättning lämnas en
ligt denna bestämmelse. 

ÅSA LUNDMARK CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Hur vet man när 
gränsen är nådd 
mellan syskon?

Fråga: Hur vet man när grän-
sen för våld mellan syskon är 
nådd? Min bror har två barn 
och den yngsta har alltid varit 
på sin syster. När de var små 
var det en sak, men nu är båda 
tonåringar och jag ser fortfa-
rande hur han kan slå, knuffa 
och sparka till henne helt 
oprovocerat. 

Jag har försökt ta upp saken 
med min bror och han bekräftar 
att de ofta bråkar men, verkar 
inte se allvaret i det hela. Jag 
har frågat min brorsdotter 
också och hon bekräftar att det 
är väldigt jobbigt, men säger att 
hon inte tror att det går att göra 
något. Hon bara längtar tills 
hon kan flytta hemifrån. Hur 
kan jag hjälpa henne?

Svar: Vad skönt att det finns 
en faster som bryr sig. När 
någon blir rädd och skrämd så 
är gränsen definitivt nådd för 

var brodern måste stoppas och 
systern skyddas. Syskonkärlek 
som sådant här ibland om
nämns som, förminskar ibland 
allvaret i våldet. Såsom i detta 
fall. Här har vi nu en ung kille 
som redan vet att det är ”ok” 
att använda våld oprovocerat – 
det skulle jag säga är allvarligt.  

Familjen behöver hjälp. 
Men först och främst är din 
brorsdotters skydd och säker
het viktigast – om det är 
möjligt kan hon kanske sova 
över hos dig ibland och få 
andrum. Sen behöver bro
dern få ilskehanteringshjälp 
innan han hinner bli ännu mer 
våldsam. De flesta mår inte bra 
av att vara våldsamma. Bero
ende på ålder finns olika hjälp 
att få. Ditt jobb förutom att 
vara tillflykts ort är att stå på 
dig mot din broder och om det 
finns fler föräldrar involvera 
den eller dessa. Ge dig inte så 
att båda ungdomarna får hjälp.

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Måste min son 
vittna trots att 
han är livrädd?

Fråga: Min son är kallad som 
vittne och han vill verkligen inte 
vittna. Det handlar om ett gäng 
som han hängde med tidigare 
men som han tagit avstånd ifrån 
nu. Han är livrädd för dem och 
vad som ska hända om han vitt
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Fråga experterna
nar mot dem. Vad händer med 
vittnen som ljuger i rätten? Kan 
man straffas om man säger att 
man inte minns vad som hänt? 
Och vad händer om man helt 
enkelt inte dyker upp?

Svar: Jag har full förståelse för 
din sons känslor. Många per
soner är rädda och känner obe
hag över att vittna men det är 
en samhällelig plikt att vittna 
om man kallas till rätten. Om 
ett vittne uteblir utan giltiga 
skäl kan domstolen utdöma ett 
vite på 4 000 kronor.

Skulle ett vittne medvetet 
ljuga under en rättegång är det 
brottsligt och man riskerar att 
dömas för mened och riskerar 
att dömas till allt från böter till 
fängelse. Det är inte straffbart 
att säga att man inte minns om 
det verkligen är så. Men om det 
är uppenbart att vittnet ljuger 
om det så kan man straffas.

Jag tycker ni ska informera 
polisen och även åklagaren om 
situationen och berätta hur 
din son känner. De kan då göra 
en bedömning om det finns 
en konkret hotbild emot din 
son och kan se till att han får 
skydd. Han kan också få vittna 
i den tilltalades utevaro om det 
bedöms att han inte kan berätta 
fritt under sitt vittnesmål. 

Vid de flesta tingsrätter 
finns vittnesstöd som kan vara 
behjälpliga och förklara hur 
allt går till. De kan uppmärk
samma domstolen på hur din 
son känner och ibland följer de 
med in i rättssalen som stöd. 
Ni kan också ta kontakt med 
närmaste brottsofferjour och 
få information och stöd där. 
De flesta brottsofferjourer har 

stödpersoner som också kan 
följa med till tingsrätten. Deras 
verksamhet är helt ideell och 
hjälpen är kostnadsfri.

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Är det någon 
idé att anmäla 
sexual brott?

Fråga: Varför är det så svårt att 
få rätt när det gäller sexual-
brott? Är det ens någon idé att 
anmäla? Jag har varit med om 
mycket i livet, det har gått hårt 
åt mig. Som liten blev jag ut-
satt för övergrepp av en ”vän” 
till familjen. Det gick aldrig till 
domstol. I vuxen ålder har jag 
varit med om flera våldtäkter, 
har anmält två men ingenting 
har hänt någon av gångerna.

Svar: Jag beklagar verkligen 
vad du har utsatts för och hop
pas att du tagit hjälp av någon 
professionell person som kan 
hjälpa dig att bearbeta allt du 
varit med om.

Allt handlar om vad som går 
att bevisa. Oftast sker ju en våld
täkt utan vittnen och finns inga 
tekniska spår, exempelvis DNA, 
eller annat som visar att en våld
täkt skett och då blir det svårt att 
ställa någon inför rätta. Det blir 
en situation där ord står mot ord. 
Ibland finns stödbevisning som 
kan användas för att förstärka 
målsägandens berättelse och då 
kan det räcka till åtal.

Många gånger läggs en för
undersökning ner på grund av 
att det saknas tillräckliga bevis 
för en fällande dom. Det här 

betyder inte att man inte tror på 
brottsoffret utan det beror på 
att det saknas bevis. Jag tycker 
att man ska anmäla om man 
utsatts för en våldtäkt eller ett 
annat sexualbrott. Sexual brott 
är allvarliga brott som många 
gånger ger brottsoffret beståen
de men och traumat kan finnas 
kvar livet ut. Det är viktigt att 
personer som begår dessa brott 
får sitt straff och att brottsoff
rena får upprättelse för det de 
blivit utsatta för.

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Får föräldrarna 
betala för unga 
förövare?

Fråga: Vad händer om gär-
ningspersonerna är under 
18 år och inte kan betala 
skadestånd? Blir föräldrarna 
skadeståndsskyldiga då eller 
går det att ansöka om brotts-
skadeersättning istället?

Svar: Föräldrar som har vård
naden om ett barn är skade
ståndsansvariga för skador som 
barnet orsakar genom brott, 
upp till ett visst belopp (cirka 
9 000 kronor). Om det är rätte
gång och man ska kräva ska
destånd av den unga förövaren 
bör man även rikta ett skade
ståndsanspråk mot föräldrarna. 
Om varken den underårige 
gärningspersonen eller dennes 
föräldrar kan betala skade
stånd kan brottsoffret ansöka 
om brottsskadeersättning hos 
Brottsoffermyndigheten.

ÅSA LUNDMARK CHEF BROTTSSKADEENHETEN
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Är allt näthat brottsligt? 
Therese Enarsson, universi
tetslektor i juridik, reder ut 
begreppen. Sid 10

Civilkurage på nätet. Make 
Equals Kristina Wicksell Buk
hari menar att fler kan agera  
mot näthat. Sid 12

Rådet till föräldrar: förbjud inte!  
Elza Dunkels, docent i pedagogik, ger råd 
till föräldrar om hur de kan förhålla sig 
till ungas nätanvändning. Sid 14

Näthat

FOTO THERESE W
IBERG
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Är allt näthat brottsligt?

Näthat

Många typer av hot, hat och kränkningar på nätet är straffbara precis som om de sker i 
övriga samhället. Men det finns också beteenden på nätet som skyddas av yttrandefriheten 
i Sverige. 

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg  

Det vanligaste näthatet som 
också är brottsligt är förmod
ligen förolämpning och förtal, 

att någon kallar en person för något 
mycket nedsättande, eller sprider 
uppgifter om att personen på något 
sätt skulle vara exempelvis ohederlig 
eller sexuellt utsvävande i syfte att 
andra ska tycka sämre om den.

Det som kan vara svårt för 
den enskilda är att den 
typen av brott i princip 
är så kallade måls
ägandebrott, berättar 
Therese Enarsson, 
universitetslektor 
i juridik vid Umeå 
universitet. 

– Det innebär att en 
åklagare ofta inte driver 
dessa fall, utan endast offret 
som blivit utsatt för brot
tet kan föra talan genom ett 
enskilt åtal. Att driva enskilt åtal för 
förolämpning eller förtal kräver att 
offret orkar, har råd och kunskap, vil
ket kan vara svårt för gemene man.

Men i vissa fall, om ett förtal ex

empelvis riktas mot ett barn och att 
det är påkallat ur allmän synpunkt, 
kan en åklagare driva fallet.

– En sådan situation skulle kunna 
vara om någon spridit mycket ned
sättande uppgifter på internet där 
det fått stor spridning, säger The
rese Enarsson.

Hon berättar att 
en annan form 
av näthat är hets 

mot folkgrupp. Det 
riktar sig mot grup
per av människor 
och inte individer, 
vilket kan göra det 

svårt att få upprättel
se som individ om man 

känner sig kränkt av att 
någon sagt nedsättande 
saker om en grupp man själv 
tillhör. 

– Men det är fortfarande brotts
ligt.  Det kan vara kopplat till exem
pelvis sexuell läggning eller hudfärg. 
Detta är en väldigt vanlig form av 
näthat i sociala medier och i andra 

kommentarsfält – ofta kopplat till 
rasism eller homofobi. 

Olaga hot är en annan relativt 
vanlig form av olagligt näthat, där 
någon uttrycker hot mot liv och 
hälsa på ett sätt som gör att det går 
att förvänta sig att mot tagaren blir 
rädd.  Det kan till exempel vara hot 
om att bli dödad eller våldtagen, 
eller att någon i ens familj ska bli 
det.

Men allt näthat är inte brotts
ligt. Det finns också många 
beteenden på internet som 

är beklagliga och obehagliga, men 
som inte alltid är straffbara utan som 
ryms under yttrande friheten. Ett 
sådant exempel kan vara svepande 
hatiska uttryck som ofta förekom
mer i kommentarsfält och på sociala 
medier.

– Ett exempel är ”Jag hoppas att 
alla feminister dör” eller liknande. 

FOTO UMEÅ UNIVERSITET

Therese Enarsson, 
universitets lektor.

En instinkt hos ett 
brottsoffer kan vara 

att radera allt det som är 
obehagligt, vilket är för-
ståeligt, men rent rätts-
ligt är det väldigt bra om 
man försöker spara det.

Att driva enskilt åtal för förolämpning eller 
förtal kräver att offret orkar, har råd och kun-

skap, vilket kan vara svårt för gemene man.
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Är allt näthat brottsligt?

Näthat
Det är inte ett trevligt uttalande, 
men det är heller inte straffbart, 
säger Therese Enarsson. 

Precis som om man blir utsatt för 
andra brott ska även näthat polis
anmälas.

– Är man osäker på om det man 
har blivit utsatt för är brottsligt 
kan man berätta för någon annan 
vuxen eller lämna det till polisen att 
avgöra. 

Det är också mycket bra att för
söka ta skärmdumpar eller på andra 
sätt spara olika meddelanden eller 
bilder som kan vara viktiga som 
bevisning.

– En instinkt hos ett brottsoffer 
kan vara att radera allt det som är 
obehagligt, vilket är förståeligt, men 
rent rättsligt är det väldigt bra om 
man försöker spara det. Har man 
behov av stöd och hjälp kan man 
också kontakta olika ideella organi
sationer, som BOJ, söka information 
på internet samt ta hjälp av en jurist 
för att se över sina rättsliga vägar 
framåt, säger Therese Enarsson. 

Barn har ett lika stort lagskydd, 
även i praktiken, som vuxna 
som utsätts för näthat. 

– Barn har faktiskt ett till och 
med starkare rättsligt skydd än 
vuxna i vissa fall, som vid förtal. Det 
faktum att personen som utsatts är 
under 18 år är en sådan faktor som 
kan göra att åklagaren väljer att 
driva fallet som ett allmänt åtal. 

Vilka råd är viktigast att ge till barn 
och unga om internetanvändning? 
– Det är viktigt att säga till någon 
vuxen om du som barn upplever 
att någonting som någon säger om 
dig eller till dig får dig att känna dig 
rädd eller illa till mods, eller om 
någon sprider bilder eller personliga 
uppgifter om dig som du inte vill ska 

spridas. Det gäller oavsett om du är 
9 år eller 17 år.

– Om du inte har en förälder att 
prata med kan du vända dig till nå
gon på skolan, till BRIS eller direkt 
till polisen. Att ha stöd av någon 

annan vuxen när du vänder dig till 
polisen kan vara skönt. Det är också 
väldigt bra om du kan få hjälp med 
att spara på meddelanden eller lik
nande för det kommer polisen vilja 
titta på.  

Förolämpning och förtal är vanliga former av näthat. Det som kan vara svårt för den enskilda är att den typen 
av brott i princip är så kallade måls ägandebrott, berättar Therese Enarsson, universitetslektor i juridik vid 
Umeå universitet. 
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Näthat

Internet är ingen laglös plats
Många har mycket högre toleransnivå när det gäller hot och trakasserier på nätet än i 
fysiska rum. Detta trots att juridiken är tydlig och inte gör någon skillnad på var det olagliga 
beteendet sker.

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg  

Begreppet IRL ”In real life” är ju 
ett exempel på att nätet inte 
upplevs som på riktigt vilket le

der till att även näthat betraktas som  
mindre allvarligt och sådant man får 
räkna med. Det säger Kristina Wick
sell Bukhari som är kommunikatör 
och konsult på jämlikhetsstiftelsen 
Make Equal.

Två tydliga mönster som hon ser 
om människors syn på näthat har 
med ålder att göra.

– Unga har tyvärr vant sig vid 
tonen och jargongen vilket leder till 
att många unga tror att man måste 
räkna med och stå ut med kränk
ningar på nätet. Vuxna däremot 
förminskar internet när de påstår 
att lösningen på nätproblemen 
skulle vara att stänga ner internet. 
Så enkelt är det ju inte och internet 
är ju mångas arbetsplats och går inte 
alltid att hålla sig ifrån.

Rättsväsendet tar hot och trakas
serier på allvar och juridiken är tyd
lig, det finns många digitala verktyg 

som är lätta att förstå och använda 
men problemet med att komma åt 
näthat beror på något annat.

– Folk måste polisanmäla! 
Enligt Kristina Wicksell Bukhari 

är det mycket brottsligt näthat som 
aldrig prövas ordentligt i domstol och 
just därför måste fler anmäla sådana 
brott. Vanligt näthat som också är 
olagligt kan vara hets mot folkgrupp, 
hot och ofredande. Inom ofredande 
ryms mycket, sexuella anspelningar, 
kränkande kommentarer om hudfärg 
och sexuell läggning men också upp
repade kontaktförsök på ett påträng
ande sätt som inte är önskat.

– När man pratar om hot och våld 
i samhället hörs röster om civil
kurage, men det hör man aldrig när 

det gäller hot och våld på nätet. Men 
även där finns en åskådarroll som 
alla människor måste ta ansvar för, 
säger Kristina Wicksell Bukhari. 

– Det är lika viktigt på internet som 
i samhället i övrigt att agera om man 
ser en kommentar eller bild som är 
kränkande eller hotfull. Man kan stötta 
den som blir utsatt, man kan säga emot, 
man kan anmäla och så vidare. Ser man 
något olämpligt ska man agera.

Att mycket av näthatet inte är 
brottsliga handlingar leder till 
att det förstås finns en gråzon 

men Kristina Wicksell Bukhari me
nar att man ändå måste jobba med 
att förebygga den hotfulla stämning
en som många gånger råder på nätet 
och i sociala medier.

– Annars får vi ett demokratibrott 
om folk tystas för sina åsikter eller 
för dem de är. Statistiken visar att 
kvinnor utsätts för näthat i högre 
grad och att risken för angrepp ökar 

FOTO M

AKE EQUAL

Kristina Wicksell Bukhari,  
kommunikatör och konsult, Make Equal.

Statistiken visar 
att kvinnor utsätts 

för näthat i högre grad 
och att risken för angrepp 
ökar om man dessutom 
tillhör någon minoritets-
grupp.

Det är lika viktigt 
på internet som i 

samhället i övrigt att 
agera om man ser en 
kommentar eller bild 
som är kränkande eller 
hotfull.
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Näthat

Internet är ingen laglös plats

om man dessutom tillhör någon 
minoritetsgrupp, säger hon.

Granskningar visar också vilka 
det är som fäller de grövsta kom
mentarerna på internet. 

– Det är 50plusmän och det är 
framför allt kvinnor som de riktar 
sig till med hot och trakasserier.

Jämlikhetsstiftelsen Make Equal 
startade Näthatshjälpen i syfte att 
hjälpa privatpersoner att komma 
fram till om man har blivit utsatt för 
ett nätbrott. På sajten finns en di
gital polisanmälningsfunktion som 
gör det enkelt att polisanmäla. 

Men vad kan man göra för att 
skydda sig från näthat?
– Det är bra att ha koll på hur sekre
tess inställningar på exempelvis 

sociala medier fungerar. Att man 
förstår att man själv kan påverka 
vem som ser vad man delar på sitt 
konto och vad okända ser när de 
söker på ens namn till exempel. 

Är man osäker på om något är en 
olaglig handling kan man få hjälp att 
bedöma det, genom att exempelvis 
söka på Näthatshjälpen, ringa poli
sen eller fråga någon om råd, säger 
Kristina Wicksell Bukhari.

Det viktigaste som hon vill att 
barn och unga ska nås av är att 
ingen förtjänar att bli dåligt 

behandlad – någonstans.
– Barn måste förstå att det är en rät

tighet att inte utsättas för kränkningar 
och hot på nätet – oavsett hur man själv 

har agerat, oavsett om man har skrivit 
något, lagt upp något eller skickat 
text eller bild som man sedan ångrar. 
Ingen förtjänar att bli dåligt behandlad. 
Känns det inte bra inombords så prata 
med någon vuxen om det!  

• Först och främst: Om det är 
möjligt, ta en paus från sociala 
medier, telefon och mail. Oftast 
behöver du inte ha koll eller 
göra någonting akut. Läs vad 
som skrivs efteråt i stället.

• Se över sekretessinställning-
arna för dina sociala medier. 
Vill du till exempel ställa in 
så att vem som helst inte kan 
kontakta dig eller se vad du 
publicerar? Det kan vara skönt 
att göra tillfälligt.

• Du har all rätt att ta bort bilder 
och kommentarer själv från 
dina plattformar. Om någon pu-
blicerar något kränkande någon 
annanstans: kontakta adminis-
tratör eller plattformen för att 
få hjälp att ta bort materialet.

• Ta hjälp från en vän eller kol-
lega att bedöma omfattningen 
av situationen och berätta för 
omgivningen vad du vill ha 
hjälp med. Det kan till exempel 
handla om att söka efter näthat 
i efterhand, ta bort kommenta-
rer, besvara elaka kommentarer 
eller bara att få prata av sig.

• Är det du utsatts för olagligt? 
Samla bevis i form av skärm-
dumpar och länkar för att göra 
en polisanmälan. 

5 tips till dig som  
är utsatt för näthat

”När man pratar om hot och våld i samhället hörs röster om civilkurage, men det hör man aldrig när det gäller 
hot och våld på nätet. Men även där finns en åskådarroll som alla människor måste ta ansvar för”, säger  Kris-
tina Wicksell Bukhari, kommunikatör och konsult på jämlikhetsstiftelsen Make Equal.
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Näthat

Forskarens råd till  
föräldrar: ”Förbjud inte!”
Vad tror vuxna att unga gör på nätet? Hur kan föräldrar få ett rimligare förhållningssätt 
till ungas nätanvändning? Sådana frågor kan Elza Dunkels, pedagogisk forskare, svara på.

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

Nätet har inneburit att den som vill 
skada andra har fått fler verktyg och 
dessa kan användas som vapen och 
förstärka hatet, säger Elza Dunkels.

– En positiv möjlighet, till exem
pel att skapa grupper för att skaffa 
vänner eller upprätthålla vänskap 
kan även användas för att kränka 
andra, genom att utesluta dem från 
gruppen eller uppmana gruppmed
lemmar till hat. I grunden är det inte 
annorlunda än att inte bjuda alla 
på kalaset, men det kan få andra ut
tryck, som både är synligare för fler 
och kan få snabbare spridning.

Vad tror vuxna att unga gör på nätet? 
– Om jag ska tolka debattklima
tet har många en mörk, närmast 
dystopisk bild av ungas nätanvänd

ning. Många oroar sig för att unga 
både kränker andra och utsätts för 
mycket kränkningar, utan att se de 
sidor av nätet där den som är utsatt 
kan få hjälp. En vanlig oro är också 
att unga exponeras för fler destruk
tiva normer än tidigare, till exempel 
orimliga skönhetsideal i sociala 
medier. 

Den oro som Elza Dunkels tycker 
är skevast är den om att sociala me
dier skapar eller ökar psykisk ohälsa.
– Vi har inga som helst belägg för 

att det skulle vara så och jag tycker 
att det är ansvarslöst att leta efter 
orsaker i ett nytt fenomen när vi 
faktiskt sedan länge känner till en 
mängd orsaker till att unga hamnar i 
psykisk ohälsa. 

Vad gör unga på nätet enligt dina 
erfarenheter?
– Vi kan se att många påverkas av 
rådande skönhetsideal, precis som 
unga gjorde innan internet. Samti
digt kan vi se att det sker en enorm 
kunskapsutveckling i sociala medier 
om just dessa skönhetsideal, lik
som i en mängd viktiga frågor som 
rasism, sexism, historia, politik och 
inte minst miljön. Det här ser jag 
som en kunskapsutveckling som 
många vuxna har missat helt, vilket 
kan förklara den mörka bilden. 

Vilka är de största riskerna för unga?
– Baserat på det vi faktiskt vet skulle 
jag säga att riskerna är desamma 
som för varje tidigare generation. 
Att hamna i utanförskap på grund 
av ekonomi, psykisk eller fysisk 
ohälsa, att inte få stöd eller att bli 
mobbad i skolan, att inte ha någon 
vuxen att prata med, för att nämna 

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete.

FOTO ERIK DUNKELS

Många oroar sig för 
att unga både krän-

ker andra och utsätts för 
mycket kränkningar, 
utan att se de sidor av 
nätet där den som är 
utsatt kan få hjälp.
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några. Nätets olika möjligheter kan 
både förstärka och förminska dessa 
risker.

Vilka regler bör man undvika för att 
inte få motsatt effekt?
– En av de farligaste saker man kan 
göra som vuxen är att förbjuda. Att 
ställa upp förbud som att ”du får inte 
ha appen x” eller ”du får inte dela med 
dig av känslor i sociala medier” bidrar 
knappast till det förtroliga samtals
klimat som varje barn och ungdom 
behöver för att våga larma om de rå
kar ut för något. Om vi förbjuder ökar 
risken att den som råkar ut för något 
ser det som sitt eget fel, eftersom det 
fanns ett förbud som den inte följde.

Hur kan föräldrar få ett rimligare 
förhållningssätt till ungas nätanvänd-
ning? 
– Tänk bort det digitala! Försök att 
se ungas skärmanvändning så som 
det mest troligt är för dem själva. 
Ett onlinespel kan vara ett sätt att 
umgås med andra, slappna av och 
glömma sina problem för en stund. 

Att ställa upp förbud som ’du får inte använda 
appen x’ eller ’du får inte dela med dig av  

känslor i sociala medier’ bidrar knappast till det 
förtroliga samtalsklimat som varje barn och ungdom 
behöver för att våga larma om de råkar ut för något.

Att hänga på Youtube kan vara ett 
sätt att lära sig nya saker eller att föl
ja med i utvecklingen av någon fråga. 
Att spela spel på plattan kan vara ett 
sätt att leka fram viktiga kunskaper. 
Det är viktigt att se behoven som 
användningen fyller och inte fixera 
sig vid att uttrycken skiljer sig från 
ens egna erfarenheter. 

För vuxna är det viktigt att se vilket behov ungas nätanvändning fyller och inte fixera sig vid att uttrycken skiljer sig från ens egna erfarenheter, menar forksaren Elza 
Dunkels.



16 Tidningen Brottsoffer nr 1/2020

Näthat

För att skapa en plattform för unga 
tjejer att prata om tunga ämnen som 
våld, relationer, makt och utsatthet 
på nätet startade Emma Olander, 
volontär på Kvinnojouren i Karlskrona, 
samtalsträffarna Tjejgrej.

Emma Olander, 22, anser att tjejer 
utsätts för mer kritik och hårdare 
bedömningar på nätet än vad killar 
gör och att nätet har blivit en platt
form för trakasserier – både olämp
liga och olagliga.

– Att taskiga kommentarer, hot 
och ofredande är vanligt på nätet 
tror jag beror på att man kan skriva 
saker utan att behöva möta personen 
i fråga, ansikte mot ansikte, säger 
hon.

– Jag personligen har blivit sko
nad från oönskade dickpicks men de 
flesta tjejer i min omgivning har fått 
sådana bilder skickade till sig utan 
att de bett om det eller ens gett indi
kationer på att en sådan bild skulle 
vara av intresse. 

Att skicka dickpicks, bild på det 
manliga könsorganet, till någon som 
inte bett om det är sexuellt ofred
ande och ett brott som kan ge böter 
eller fängelse i högst två år.

– Att kvinnor utsätts för sexuella 
trakasserier på nätet är precis lika 

allvarligt och även brottsligt som när 
det sker i skolan, på arbetsplatser, på 
krogen eller andra offentliga ställen. 
Det är dessutom en grov integritets
kränkning, säger Emma Olander.

På samtalsträffarna Tjejgrej, som 
Emma Olander håller i, samlas tjejer 
mellan 17 och 25 år för att bland 
annat prata om näthat och vad just 
tjejer upplever att de blir utsatta för. 
Emma Olander berättar att det råder 
en frustration om vad samhället i 
allmänt väljer att fokusera på när det 
talas om hur de oönskade beteen
dena på nätet ska upphöra.

– Problemet är ju att killar och 
vuxna män skickar bilder på sina 
kön till tjejer som inte bett om det, 
men istället för att fokusera på just 

problemet så ber man tjejer att låsa 
sina konton och att inte acceptera 
några förfrågningar från främlingar 
för att undvika att de ska få oönska
de bilder skickade till sig. Är det inte 
mer lämpligt att få killar och män 
att förstå att de sexuellt ofredar folk 
genom den typen av handlingar? 

På Tjejgrej diskuteras också ämnen 
som sexuellt våld, normer och om 
hur porren påverkar unga. Träffarna 
i Karlskrona har varit uppskattade 
och blivit ett tillfälle för tjejer och 
unga kvinnor att ventilera.

–  Samtidigt som vi lär oss mycket 
av varandra har vi konstaterat att 
det egentligen inte är främst vi som 
behöver lära oss mer om feminism 
och jämställdhet, utan de som fort
farande är kritiskt inställda till dess 
existens. De som inte håller med om 
att tjejer är utsatta i samhället och att 
det är männen som är privilegierade. 

Emma Olander tror på motsva
rande samtalsträffar för killar och 
män för att kunna förändra attity
derna.

– Vi behöver männen med oss 
för att kunna skapa jämställdhet 
och trygghet för alla – oavsett kön 
eller sexuell läggning och oavsett 
om kommunikationen sker på nätet 
eller i samhället utanför skärmarna.
En motsvarande Tjejgrej för killar 
tror jag skulle vara väldigt nyttigt 
och givande. För tar killar sig bara ti
den att lyssna så tror jag att de skulle 
se annorlunda på saken. 

YAMILE LINDGREN

Ger unga 
tjejer en egen 
plattform

Att kvinnor utsätts för sexuella trakasserier 
på nätet är precis lika allvarligt och även 

brottsligt som när det sker i skolan, på arbetsplat-
sen eller andra offentliga ställen.

Emma Olander har startat samtalsträffarna Tjejgrej – 
en plattsform för unga tjejer att prata om ämnen som 
våld, relationer, makt och utsatthet på nätet.

En motsvarande 
Tjejgrej för killar 

tror jag skulle vara  
väldigt nyttigt och  
givande.

FOTO PRIVAT
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2019 års fokus: 
Våld mot barn 
och kvinnor

På Ystad Museum den 8 mars 2019 berättade Ingrid Wall om sin dotter Kim Walls livsverk.

FOTO TORBJÖRN SAM
UELSSON

Vi på Freezonen, kvinno-tjej- och 
brottsofferjouren i sydöstra Skåne 
arrangerade och deltog i en hel rad ak-
tiviteter förra året med fokus på våld 
mot kvinnor och barn. Här kommer ett 
axplock från 2019.

Till den internationella kvinnodagen ar-
rangerade vår jour tillsammans med fyra 
andra kvinnoorganisationer och Ystads 
kommun, utställningen ”I Kims fotspår” 
som följer journalisten Kim Walls arbete. 
Utställningen visades framför konst-
museet i Ystad under två månader och 
samtliga förbipasserande från tågsta-
tionen kunde se den. I samband med 
invigningen av utställningen anordnade 
vi en minnesstund för Kim den 8 mars 
och en föreläsning den 9 mars. 

 I Almedalen arrangerade Freezonen, 
kvinno-tjej- och brottsofferjouren se-
minariet ”9 av 10 män som misshandlar 
kvinnor får frikort” för att belysa det låga 
antalet våldsutövare som blir anmälda, 
åtalade och får en fällande dom vid 
sexuellt våld. Vår verksamhetschef Su-
sanna Udvardi höll i seminariet och Carin 
Götblad, regionpolischef för Polisregion 
Mitt, hade samtal med moderatorn 
Margareta Garpe, från Grupp 8. 

Susanna Udvardi deltog också i 
panelen på seminariet ”Regeringens 
och polisens arbete mot hedersrelaterat 
våld och brottslighet”, som handlade om 
våld och våld mot kvinnor med fokus på 
hedersvåld. I panelen deltog jämställd-
hetsminister Åsa Lindhagen, region-
polischef Carin Götblad, journalisten 
Sakine Madon med flera. Förutom det 
höll verksamhetschefen i ett semina-

rium hos Unizon, med fokus på att barns 
rättigheter ska bli lag 2020. 

Under Barnrättsdagarna i Örebro 
föreläste Susanna Udvardi och Angelica 
Bäckström från Freezonen på stora sce-
nen om projektet Mitt liv mina val, där 
fokus låg på att alla barn inte har samma 
rättigheter i vårt land. Vi presenterade 
det tvååriga projektet som vår jour med 
medel från Socialstyrelsen genomförde i 

Jourbil hjälper på plats
Varför en mobil jourbil? För att kunna 
nå ut till fler hjälpsökande personer 
som bor i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 
Tomelilla och Ystad och som inte har 
möjlighet att komma in till vårt kontor 
i Ystad, kanske på grund av kontroll 
och begränsningar.

Genom åren har vi haft kontakt 
med kvinnor och barn som berät-
tat att de haft svårt att ta sig till oss 
eftersom de bor långt bort. Vårt 
upptagningsområde är stort och vissa 
som lever i våldsamma och kontrolle-

rande relationer vågar inte vara borta 
så länge. Vi har under ett års tid suttit 
på varje kommuns bibliotek regel-
bundet, men vi har sett att möte på 
en offentlig plats med en våldsutsatt 
person inte fungerar. Då vi inte har 
råd att hyra lokal föddes idén om en 
jourbuss. 

Med vår mobila kvinno-brotts-
offerjour hoppas vi kunna nå ut till 
fler hjälpsökande, men också inspi-
rera andra jourer att skaffa en mobil 
jourbil. Kontakta oss gärna för mer 
information.

FREEZONEN, KVINNO-TJEJ- OCH BROTTSOFFERJOUREN

tre kommuner med över 300 gymnasie-
elever och 900 SFI-studenter. Den 
enkätundersökning som vi genomförde 
under projektet visade att 2 av 3 ungdo-
mar i vårt område lever i en hederskon-
text och vi har bevittnat att ungdomarna 
återvänder till hemmet trots våldet, 
på grund av för lite eller inget stöd från 
myndigheter.  

FREEZONEN, KVINNO-TJEJ- OCH BROTTSOFFERJOUREN
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Julavslutning och nya diplom 
I december hade Brottsofferjourer i 
södra Kalmar läns sin årliga julavslutning 
på vackra Villa Solbacken i Kalmar. 

Kvällen startade med en mycket 
intressant föreläsning av Elisabeth 
Oskarsson från Barnahus i Kalmar och 
uppslutningen var stor från våra aktiva.

Onsdagen den 15 januari 2020 
välkomnade vi fem nya stödjare till 
jouren. Diplom, stödjarbevis och en liten 
blomma delades ut av jourens ordför-
ande Inger Erlandsson.

Därefter bjöds det på härliga samtal 
och smörgåstårta. 

På den översta bilden från vänster: 
Willy Molinder, ordförande Inger 
Erlandsson, Marie Lindström, Catharina 
Jern, Agneta Berg och Monir Alkatmeth.

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvs-
borg har startat ett samarbete med 
Orange Riders. Det är en nystartad 
ideell förening som stödjer utsatta 
kvinnor, oftast genom att stötta som 
åhörare vid rättegångar där en kvinna 
är målsägande. 

Utifrån Orange Day MC som ska-
pades av Maria Andersson (föreläsare 
och författare om våld mot kvinnor) 
skapades Orange Riders av dem som 
varit med Maria hela vägen. Fören-

ingen drivs med 
stadgar och 

syftet 
är att 
stötta 
utsatta 
kvinnor.

BOJ  
Bohus-

Norra Älvs-
borg och represen-

tant för Orange Riders har träffats 
för att lägga upp arbetet för att få 
samarbetet att fungera på bästa sätt. 
Orange Riders tar absolut inte över 
Brottsofferjourens jobb på tingsrätten 
utan samarbetar med oss och finns 
med på åhörarplats.

 

BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

Nytt samarbete  
med Orange Riders

BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA KALMAR LÄN

Frivilligcentrum-mässa i Vänersborg
 Den 5 december var vår vittnesstödssamordnare Susanne Kristiansson på plats 
med vår utställning i Folkets Hus Vänersborg då kommunen uppmärksammade 
Frivillighetens dag. Många utställare hade samlats för att visa sina verksam-
heter och några föreningar föreläste också. Mässan var väldigt välbesökt och ett 
ypperligt tillfälle att visa upp oss och berätta om Brottsofferjouren Bohus-Norra 
Älvsborg. Den gav också fantastiska möjligheter att knyta kontakter med andra 
utställare, att nätverka och utöka samarbetet inom olika områden.

BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG
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Från julbordet på Villa Solbacken i Kalmar.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA KALM
AR LÄN

FOTO BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA KALM
AR LÄN

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG
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Fackeltåg inledde ”En vecka fri från 
våld” som innehöll en rad program-
punkter om det våldsförebyggande 
arbetet i Kronoberg. 

Under vecka 48 arrangerades ”En vecka 
fri från våld” som är ett nationellt initia-
tiv skapat av Unizon och MÄN. 

I Kronoberg anordnades veckan 
genom initiativet Ett Kronoberg fritt från 
våld – en samverkan mellan Brottsoffer-
jouren Växjö, Familjefrid Kronoberg, 
Kvinnojouren Blenda, Länsstyrelsen i 
Kronobergs län, MÄN, Region Kronoberg, 
Rädda Barnen, Smålandsidrotten och 
Växjö Zontaklubb.

Under veckan gjordes en kraftsamling 
för att belysa det våldsförebyggande 
arbetet och aktiviteter anordnades som 
exempelvis föreläsningar, utställningar, 
nätverksträffar och filmvisning. 

Veckan inleddes med fackeltåg i 
Växjö på måndagen och på tisdagen 
höll kriminologen Nina Rung en föreläs-
ning om våldsförebyggande arbete och 
sexualiserat våld. Föreläsningen lockade 

över 200 personer till Växjö konserthus. 
På fredagen anordnades bland annat ett 
föredrag på IOGT/NTO om hedersrela-
terat våld och förtryck och på lördagen 

Kampanjvecka i Växjö  
för att förebygga våld

höll Amnesty i programpunkten ”Time 
for change” – rättvisa åt våldtäktsoffer”. 

BROTTSOFFERJOUREN VÄXJÖ
DAVID FÄRDIG

Under Musikhjälpenveckan i december syntes Brottsoffer-
jouren Västmanland i Västerås där vi delade ut en för 
ändamålet designad bild tillsammans med olika broschyrer 
med information om Brottsofferjouren. Bilden gjordes av 
Carolina Edlund, verksamhetsledare Brottsofferjouren 
Västmanland, och hennes make Mattias Edlund.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTMANLAND

Brottsofferjouren bidrog till Musikhjälpen

Malin Milevi, verksamhetsledare på Brottsofferjouren Växjö, med programmet från ”En vecka fri från våld”.

FOTO DAVID FÄRDIGH

ILLUSTRATION M
ATTIAS EDLUND & CAROLINA EDLUND



20 Tidningen Brottsoffer nr 1/2020

Jourerna berättar

Brottsofferjouren Trollhättan-Lilla 
Edet deltog när Svenska Hjältars skol-
turné besökte Trollhättan i november.

 Vid minglet innan galan startade gick 
stödpersonerna runt bland ungdoms-
grupperna och berättade om Brottsoffer-
jouren och delade ut informationskort. 

Svenska Hjältar startades av Afton-
bladet 2007. Varje år utser en jury 
vardagshjältar, som visat prov på mod, 
civilkurage och medmänsklighet.

Under hösten besökte galan tre 
städer varav Trollhättan var en.

”Anledningen till att vi kommer hit är att 
Trollhättan utmärker sig genom att ha 
många nominerade vardagshjältar”, 
förklarade arrangörerna.

2 500 skolelever från Trollhättan 
och Vänersborg bänkade sig i Nova 
Arena och lyssnade när de nomine-
rade hjältarna intervjuades på scenen 
av Aftonbladets Frida Söderlund.

Här fanns bland andra Merlissa Sakr, 
som nominerats till Årets Ungdomshjäl-
te. Hon röt ifrån när en kille utsattes för 
rasism på bussen. Killen som inte kunde 
svenska ville betala med kontanter och 
busschauffören överöste killen med 
rasistiska glåpord och kommentarer, 
men ingen av passagerarna reagerade. 

Då reste sig Merlissa och sa ifrån på 
skarpen. ”Man måste våga säga ifrån 
och ifrågasätta. Om man står för alla 
människors lika värde, men är tyst när 
en orättvisa händer, då är man medskyl-
dig”, förklarade Merlissa.

Brottsoffer-
jouren på 
Svenska 
Hjältars 
skolturné

I december hålls den stora och tv-
sända Svenska Hjältar-galan på Cirkus 
i Stockholm. Då prisas sju hjältar i olika 
kategorier.

BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET

Stödpersonerna 
Ing-Marie Johansson, 
Ethel Karlsson, 
Mohammad Dawad och 
Lisbeth Bengtsson deltog 
när Svenska Hjältars skol-
turné kom till Trollhättan. 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET

De här nominerade 
hjältarna intervjuades 
från scenen när Svenska 
Hjältars skolturné be-
sökte Trollhättan: Simon 
Boerenbeker King, 
Michelle, Merlissa Sakr, 
Javier Gomez och längst 
fram Elin, Mathilda 
Bandarian och förra 
årets ungdomshjälte, 
Albin Blomster.

Merlissa Sakr (nedan) 
var nominerad till Årets 
ungdomshjälte för sitt 
mod att säga ifrån när en 
busschaufför överöste 
en kille med rasistiska 
glåpord. 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET

FOTO BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET

FOTO BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET
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När Carina Molin sa hejdå till sin 
20-årige son Valter för fem år sedan 
visade det sig vara den sista gången 
hon såg honom i livet. Om detta  
berättade hon på den årliga brotts-
offerkonferensen i Sundsvall 2019.

Carina Molin är språkrör för Riksorgani-
sationen för anhöriga till våldsdödade, 
RAV. Under sin föreläsning berättade hon 
om när hennes son Valter knivmördades 
och om alla praktiska problem och krav 
som anhöriga kan drabbas av efter ett 
våldsbrott med dödlig utgång.

Valter hamnade i dispyt med en 
drogförsäljare som senare samma natt 
knivmördade honom. Valter beskrevs 
som en ganska vanlig kille med data-
spelsintresse och bra kompisar. Nar-
kotika sysslade han inte alls med så 
när försäljaren försökte göra affär med 
Valter, visade han sin avsky inför detta. 

Året innan mordet hade Valter tagit stu-
denten och sedan ett par månader tillbaka 
hade han fått sitt första heltidsjobb och såg 
fram mot vad livet hade att erbjuda.

Efter mordet blev Carina helt utslagen 
i månader. Det som hindrade henne 
från att fullständigt tappa fotfästet, var 
hennes två andra barn. Carina var dock 
fast i sorgen de första åtta månaderna. 
Vändpunkten var när ett av hennes kvar-
varande barn i förtvivlan sa till henne att 
hon hade två barn till – vid liv. 

Carina är chef i en Stockholmskom-
mun, men också ett av två språkrör för 
RAV. Organisationen är en mötesplats 
för anhöriga till personer som dödats i 
våldsbrott. Dessutom verkar den stöd-
jande och opinionsbildande.

Carina betonade att det alltid är en 
sorg att förlora sitt barn, men tror att 
det skulle känts annorlunda om sonen 

Carinas son  
knivmördades  

Carina Molin är språkrör i RAV. Hon vill hjälpa andra an-
höriga att få bättre stöd från samhället efter våldsbrott.

hade dött på grund av svår sjukdom 
eller olyckshändelse. Då hade hon inte 
behövt bära hatet och ilskan. 

Carina har starka och obehagliga min-
nen från rättegången. Mötet med gär-
ningsmannen och hans vänner var särskilt 
smärtsamt, bland annat då vännerna 
reagerade med uppmuntrande kommenta-
rer och gester till gärningsmannen. 

Tingsrättsdomen blev åtta års fäng-
else men sänktes till två år i hovrätten. 
I verkligheten innebar det att gärnings-
mannen var fri efter ett år och fyra 
månader. Carina betonade det orättvisa i 
det och att sorgen kan underlättas av ett 
straff som är i proportion till dådet.

Det är svårt att prata med nya männ-
iskor om att ens barn blivit mördat. Den 
värsta frågan hon vet är hur många barn 
hon har. Svaret blir ofta ”en dotter som bor 
hemma och en son som flyttat hemifrån”. 
På så sätt slipper hon ljuga eller förstöra 
stämningen. I RAV har Carina mött många 
andra med liknande erfarenheter av sorg 
och smärta när anhöriga fallit offer för våld, 
hon kallar dem för sina sorgevänner.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST

I förra numret blev det fel i texten 
om den årliga brottsofferkonfe-
rensen i Sundsvall. Rätt är att kon-
ferensen hölls för nittonde året i 
rad, hade drygt 250 deltagare och 
arrangerades av Brottsofferjouren 
Västernorrland tillsammans med 
Polisen och Länsstyrelsen. 

Rättelse om  
konferens i Sundsvall

I Trollhättan ägnas Internationella 
Brottsofferdagen åt FN:s barnkon-
vention som är lag i Sverige sedan 
första januari i år. Brottsoffer jouren 
Trollhättan-Lilla Edet och Rädda 
Barnen går samman om firandet, 
som äger rum redan på torsdag 20 
februari i Trollhättans Folkets hus.

Under dagen ställer båda orga-
nisationerna upp var sitt informa-
tionsbord i Folkets hus foajé för att 
informera och svara på frågor. På 
eftermiddagen bjuds allmänheten 
in till en öppen föreläsning som hålls 
av Anne Fagerberg, Trollhättans 
stads strateg för ett socialt hållbart 
samhälle med fokus på mänskliga 
rättigheter och barnrätt. 

Anne Fagerberg har utbildat 
Trollhättans stads anställda om 
Barnkonventionen och vad den 
nya lagen kommer att innebära. 
Hennes föredrag på Internatio-
nella Brottsofferdagen blir både 
ett viktigt informationstillfälle för 
allmänheten och en fortbildning 
för Brottsofferjourens stödjare.

BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET

Barnkonventionen i fokus på 
Brottsofferdagen i Trollhättan

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
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Jourerna berättar

Den 22 januari anordnade Brottsoffer-
jouren Värmland tillsammans med 
Länsstyrelsen Värmland och Riksorga-
nisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och 
Fadime konferensen ”Du är viktig!” om 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Att upptäcka elever som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck är en 
viktig uppgift för skolan. För att vuxna 
som finns i skolan ska kunna hjälpa 
dessa elever är det nödvändigt att för-
utom grundkunskap om hedersrelaterat 
våld och förtryck också ha förståelse för 
elevens livssituation, utsatthet och be-
hov. 60 kuratorer, skolsköterskor, lärare 
och rektorer från hela länet samlades för 
att lyssna på Melissa Delir, Issis Melin, 
Ilona Chukro och Midia Moloudpoor.   

I samband med konferensen presen-
terades #BORTFÖRD. Kampanjen är ett 
samarbete mellan Brottsofferjouren 
Värmland och Länsstyrelsen Värmland 
för att motverka att barn och unga förs 
ur landet mot sin vilja och utsätts för 
bland annat tvångsäktenskap.

BROTTSOFFERJOUREN VÄRMLAND 

Manifestationer mot våld samlade många
Den 11 december klockan 17.00 ge-
nomfördes ett antal manifestationer 
runt om i landet under #viharfåttnog-
nu, mot våld och övergrepp på kvinnor.

Uppstarten av #viharfåttnognu började 
med att Maria Andersson i Norrköping star-
tade en grupp på Facebook med #viharfått-
nognu, i samband med två unga kvinnors 
död i Uddevalla och Tollarp. Gruppen växte 
till cirka 16 000 medlemmar på 4–5 dagar.

”Vi har fått nog nu”, är en grupp där 
man tillsammans säger nej till våld och 
övergrepp mot kvinnor och flickor. Det görs 
genom att sprida kunskap, berättelser, 
idéer, lösningar och positiv påverkan. Från 
denna grupp skapades och genomfördes 
ett antal manifestationer samtidigt runt 
om i landet. I BOJ Bohus-Norra Älvsborgs 
område, var det manifestationer i Väners-

borg, Mellerud och Uddevalla. Gensvaret 
på manifestationerna var fantastiskt med 
många människor som mötte upp och 
tände ljus mot kvinnovåldet. I Vänersborg 
samlades närmare 100 personer och i 
Mellerud var det ett stort engagemang 
bland annat från lokala näringsidkare. I 

Uddevalla mötte närmare 200 personer 
upp och det var tal av kommunalfull-
mäktiges ord förande, BOJs Åsa Osbeck 
Oltegen samt kvinnojouren Kaprifolen. 
Representanter från Svenska Kyrkan 
samt Orange Riders var också där.
BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

Ny kampanj i arbetet 
mot hedersförtryck

I Uddevalla samlade 
manifestationen #vihar-
fåttnognu närmare 200 
personer.

Brottsofferjouren Värmland ar-
rangerar Internationella brotts-
offerdagen i Arvika torsdagen 
den 20 februari, i det som kallas 
Arvika Näringslivscenter där vi 
har ett av våra lokalkontor. Vi har 
delat upp dagen i en äldre-del och 
en barn och unga-del.
• Vi startar med en information 
från föreläsare och handläggare 
från Länsförsäkringar Värmland 
som pratar under temat Brott mot 
äldre .
• Delen efter lunch handlar om 
barnkonventionen och filmen Say 
Something.
BROTTSOFFERJOUREN VÄRMLAND

Brottsofferdagen 
i Värmland

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG
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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 
blekinge.boj.se 

dalarnas län

Avesta-Hedemora
0225-77 45 77, 070-627 90 17
info@avesta-hmora.boj.se
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
mora.boj.se

gotlands län

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

Lokalkontor Gotland 
Vittnesstöd: Gotlands tingsrätt.
0498-65 58 00
gotland@stockholm-gotland.boj.se

gävleborgs län

Bollnäs-Ovanåker
0278-247 02
info@bollnas-ovanaker.boj.se
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
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
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 
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
jonkoping.boj.se

Småland West
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo.
0370-158 77
info@smalandwest.boj.se
smalandwest.boj.se 

kalmar län

Oskarshamn- 
Mönsterås-Högsby 
Vittnesstöd: Oskarshamns tings-
ställe.
0491-176 00
info@oskarshamn.boj.se 
oskarshamn.boj.se 

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

Vimmerby-Hultsfred
Hultsfred, Vimmerby, Västervik.
Vittnesstöd: Västerviks tingsställe.
0495-128 18
info@hultsfred.boj.se 

kronobergs län

Sunnerbo
Ljungby, Markaryd.
0372-145 21
info@sunnerbo.boj.se 
sunnerbo.boj.se 

Växjö
Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge, Växjö. Vittnesstöd: 
Växjö tingsrätt.
0470-456 94
info@vaxjo.boj.se
vaxjo.boj.se

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

norrbottens län

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

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

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

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

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

stockholms län

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

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

Lokalkontor  
Innerstaden-Lidingö
Lidingö, Stockholms stadsdelar: 
Kungsholmen, Norrmalm, Söder-
malm, Östermalm.
08-612 21 21
innerstaden@stockholm-
gotland.boj.se 
 
Haninge-Nynäshamn 
08-777 85 00
info@haninge.boj.se
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
ntv.boj.se

Roslagen
Danderyd, Täby, Norrtälje, Val-
lentuna, Vaxholm, Österåker.
08–768 83 82
info@roslagen.boj.se

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

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

södermanlands län

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

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

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

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

värmlands län

Värmland
Arvika, Eda, Forshaga, Grums, 
Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, 
Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby, 
Årjäng. Vittnesstöd: Värmlands 
tingsrätt.
054-18 28 88
info@varmland.boj.se
varmland.boj.se
 
Östra Värmland 
Filipstad, Kristinehamn, Storfors.
0550-122 20
info@ostravarmland.boj.se
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@umearegionen.boj.se 
umearegionen.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
harnosand.boj.se 

västmanlands län

Västmanland
Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 
Kungsör, Köping, Norberg, Sala, 
Skinnskatteberg, Surahammar, 
Västerås. Vittnesstöd: Västman-
lands tingsrätt.
021-41 32 60
info@vastmanland.boj.se
vastmanland.boj.se 

Hallstahammar, Surahammar:
0220-173 37, 076-014 61 80

Stödcentrum för Unga  
Västerås: 070-312 85 34 
stodcentrum@vasteras.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, 
Strömstad, Tanum, Åmål. 
Vittnesstöd: Uddevalla tingsrätt, 
Vänersborgs tingsrätt. 
0521-147 17, 0720-44 45 93
info@bohus-nalvsborg.boj.se
bohus-nalvsborg.boj.se

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

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

Norra Skaraborg
Gullspång, Mariestad, Töreboda.
0501-100 42
info@norraskaraborg.boj.se

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

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

örebro län

Örebro län
Askersund, Degerfors, Hallsberg, 
Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, 
Lekeberg, Lindesberg, Ljusnars-
berg, Nora, Örebro.
Vittnesstöd: Örebro tingsrätt
010-489 10 30
info@orebrolan.boj.se
orebrolan.boj.se

östergötlands län

Östergötland 
Norrköping
0200-21 20 19
info@ostergotland.boj.se
ostergotland.boj.se 

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


