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Utredning ska 
stärka skyddet
Förslag tas fram för att  
vittnen ska bli tryggare.

“Jag hade inget liv”
17-årige Nimo om hur 
gärningsmännen försökte 
förhindra hans vittnesmål.

“För de allra flesta är  
det inte farligt att vittna”
Vittnesstödssamordnaren Malin Bengtsson  
ser till att vittnen får stöd på tingsrätten.

Tema
Vittnen
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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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Vill du skänka ett bidrag till Brottsofferjouren? 
Vi är mycket tacksamma om du som läser tidningen vill bidra ekonomiskt 
till vår verk samhet. Vi tar tacksamt emot ditt bidrag på vårt 90-konto med 
plusgironummer 90 03 44-3 eller bankgiro 900-3443.
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17 Jourerna berättar

Tema: 
Vittnen
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2. 

”Varje vittne är att  
betrakta som en 
VIP:are. A Very 
 Important Person.”

Sven-Erik Alhem, 
förbundsordförande, 
Brottsofferjouren Sverige.

10. 
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Från ett brottsofferperspektiv måste åklagar
sidan alltid kunna styrka det brott som måls
äganden själv vet har ägt rum. Alla som sett 

eller hört något som hänger samman med brottet 
måste våga berätta. Underlaget för polis, åklagare 
och ytterst domstolarna bör vara allsidigt för att 
skapa förutsättningar för en objektiv och rättvis 
rättskipning. 

Hur har då vittnen behandlats inom rättsväsen
det? Har alla gjort allt de kan för att värna dem och 
välkomna dem till domstolarna som VIP:are?

Knappast. Tonen till exempel i kallelsen till dom
stol för att vittna har genom åren varit onödigt hård 
med hot om hämtning med mera. Kallelsen kunde 
ju ha inletts med ett varmt välkomnande. Alla från 
polisen, åklagarna och domstolarna måste inse 
vilken påfrestning ett vittne ibland kan känna när 
det gäller att behöva vittna. Även lagstiftaren har 
självfallet ett mycket stort ansvar. Det är inte bara 
frågan om anonyma vittnen ska tillåtas för särskilda 
undantagssituationer som måste övervägas. 

Redan inom ramen för gällande lagstiftning kan 
process harmonin till exempel förbättras för 
vittnen i känsliga mål som gäller grov brotts

lighet. Där tycker jag att huvudregeln för ett vittne 
bör vara att inställelsen sker i annan domstol än 
processdomstolen och att bara berörda myndig
hetspersoner vet var den faktiska inställelseorten 
är. När vittnet hörs via länk minskar de yttre på
frestningarna för vittnet. Vittnet blir naturligtvis 
inte därigenom anonymt men behöver inte befara 

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

Vittnen ska behandlas 
som VIP:are

Många gånger tidigare har jag framhållit det och jag gör det gärna igen: 
Vittnen är mycket viktiga i all rättskipning! Varje vittne är att betrakta 

som en VIP:are. A Very Important Person. Viktig för den som har utsatts 
för brott och alltså är målsägande.

Text: Sven-Erik Alhem

att behöva befinna sig i en laddad situation i och 
kring domstolens lokaler.

Polisen har en annan viktig uppgift som i de riktigt 
tuffa målen gäller vittnesskydd. Även vi inom BOJ 
har en viktig funktion att fylla genom att kunna ställa 
upp med ett medmänskligt vittnesstöd så tidigt som 
möjligt där sådant efterfrågas. Sannolikheten ökar 
för att ett vittne som börjar tveka om sin vittnesroll 
inte söker dra sig undan om det finns någon tidig 
stödperson att prata med, något som i speciella mål 
dessvärre måste kombineras med ett professionellt 
vittnesskydd.

Samtidigt måste vi alla värna vittnesrollen 
genom att framhålla att vittnesuppgiften i det 
stora antalet mål som dagligen handläggs i våra 
domstolar inte alls är farlig.  

Så mitt budskap till alla som lagstiftare, 
domare, åklagare och poliser ävensom 
oss själva inom vår organisation är: värna 

vittnesrollen genom att göra allt vad just du kan 
för att skapa bästa förutsättningar för varje vittne 
att fullgöra sin betydelsefulla uppgift! Och gör det 
med hjärtat så tillmötesgående som om det vore 
du själv som var vittnespliktig. 

Ordförande har ordet



3Tidningen Brottsoffer nr 1/2021

Brottsofferjouren

Fokus: Brottsoffer
Under sista veckan i januari bjöd 
Brottsofferjouren Sverige in till en 
djupdykning inom brottsoffer- och 
vittnesstödsfrågor tillsammans med 
experter i framkant inom ämnet.

– Fokus: Brottsoffer innehöll både 
interna och externa pass vilket fung
erade såväl som en intern fortbild
ning som en chans att visa upp vår 
organisation för en extern publik, 
säger Anders Nylén, verksamhets
utvecklare utbildning, Brottsoffer
jouren Sverige.   

– Förhoppningsvis resulterar 
denna satsning i att fler i den breda 
allmänheten blir medvetna om oss 
och det stöd vi kan erbjuda dem. Det 
är mig veterligen den första gången 
vi gör en sådan satsning men absolut 
inte den sista

Under veckan hölls föreläsningar, 
panel samtal och debatter med 
brottsoffer, vittnen och anhöriga i 
fokus. Bland annat lyftes romans 
och investeringsbedrägerier, hat
brott och situationen för dem som 
mist en anhörig genom trafikbrott. 

Allt livesändes via Brottsoffer
jouren Sveriges Youtubekanal och 
finns också att se i efterhand. Deltog 
gjorde bland andra Mårten Schultz, 
rättsexpert och juridisk profes
sor vid Uppsala Universitet, Lotta 
Mauritzson, brottsförebyggare på 
polisens nationella bedrägericenter, 
Mia Edwall Insulander, general
sekreterare för Sveriges advokat
samfund samt SvenErik Alhem, 
förbundsordförande för Brottsoffer
jouren Sverige. 

Se alla sändningar 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE

Alla externa sändningar från Fokus: 
Brottsoffer kan ses i efterhand på  
Brottsofferjouren Sveriges Youtube-
kanal. För aktiva inom Brottsofferjouren 
finns de interna sändingarna på intranätet 
på brottsofferjouren.se.

Överst från vänster: Anders Nylén, verksamhetsutvecklare utbildning, Lotta Mauritzson, brottsförebyggare, 
polisens nationella bedrägericenter, Cornelia Johansson,  Projektsamordnare Orädd Demokrati och Swevic 
och Brottsofferjouren Sveriges kommunikatörer Rebecka Durén och Liv Wallinder.
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Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Sverige vill se en 
tryggare vittneskultur – för alla. 
Därför är vittnen i fokus under 
Internationella Brottsofferdagen 
2021.

I samband med den Internationella
Brottsofferdagen den 22 februari 
bjuder Brottsofferjouren Sverige in 
Johan Forssell (M) och Fredrik Lundh 
Sammeli (S) för att debattera vittnens 
situation i Sverige ur ett helhetsper
spektiv. Dessutom berättar vittnes
stödssamordnaren Malin Bengtsson 
om vittnesstöd och Brottsofferjour
ens funktion. Tittarna får också ta 
del av en personlig berättelse där en 

Internationella  
Brottsofferdagen:  
För tryggare vittnen

FOTO BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE

Internationella Brottsofferdagen infaller varje år den 22 februari. I år uppmärksammar Brottsofferjouren 
särskilt vittnens situation.

mamma berättar om vilket stöd hon 
hade önskat från samhället när hennes 
son Nimo skulle vittna. Både Malin 
Bengtsson och Nimos mor möter du 
också i temadelen i detta nummer av 
tidningen Brottsoffer. 
Modererator under Internationella 
Brottsofferdagen är Åsa Erlandsson, 
krimjournalist. 

Välkommen att följa dagen på 
Brottsofferjouren Sveriges Youtube
kanal! Läs mer om programmet på 
brottsofferjouren.se.  

Fler lokala brottsofferjourer anordnar också 
evenemang under Internationella Brottsoffer-
dagen. Läs mer på sid 17.

Varning!
Telefonbedragare uppger 
att de ringer från Brottsof-
ferjouren i syfte att komma åt 
människors personnummer, 
bank-ID eller kontouppgifter. 
Den senaste tiden har flera be-
drägeriförsök gjorts via telefon 
där personen som ringer upp ut-
ger sig för att ringa ifrån Brotts-
offerjouren. Då Brottsoffer-
jouren Sverige vidtagit åtgärder 
för att inte våra nationella num-
mer ska kunna användas vid 
bedrägeriförsök har bedragarna 
ändrat arbetssätt och riktar 
nu in sig på nummer för lokala 
brottsofferjourer. 

Brottsofferjouren ber aldrig 
om ditt personnummer eller 
dina bank-ID-, eller kontouppgif-
ter. Brottsofferjouren hanterar 
inga utbetalningar till brottsut-
satta över huvud taget.

Den som drabbas av dessa 
bedrägeriförsök uppmanas att 
snarast polisanmäla händelsen 
och även att kontakta Brottsof-
ferjouren Sverige på telefon-
nummer 116 006. På så vis kan 
vi ge stöd och får dessutom en 
uppfattning om omfattningen av 
bedrägeriförsöken.

Brottsofferjouren beklagar 
det inträffade och gör allt som 
står i vår makt för att stoppa 
bedrägeriförsöken. 

!
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Aktuellt

brott (cirka) anmäldes under 2020. 
Det visar preliminär statistik från 
Brottsförebyggande rådet (Brå).

1,56 miljoner

Sexuella trakasserier 
vanligt i skolmiljöer
Sexuella trakasserier förekommer 
dagligen i ungas utbildningsmiljö och 
andelen unga som utsätts är hög. Det 
visar en ny rapport från Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF).

I rapporten ”Det blir ju bara värre om 
jag berättar… Ungas erfarenheter av 
sexuella trakasserier i utbildningsmiljö” 
vittnar unga om trakasserier som en del 
av vardagen i grundskolan, på gym-
nasiet, universitetet, praktikplatsen, 
studentpuben och i sociala medier. 
Fyra av tio unga har någon gång utsatts 
för ovälkomna sexuella handlingar. 
Sex procent uppger att de utsatts för 
sexuellt våld eller utnyttjande under det 
senaste halvåret. 60 procent av tjejerna 
och 18 procent av killarna har utsatts 
för sexuella trakasserier en eller flera 
gånger. 

Rapporten bygger på resultat från 
MUCF:s ungdomsenkät och djupinter-
vjuer med unga i åldern 14-30 och den är 
en del av myndighetens uppföljning av 
de ungdomspolitiska målen.

– Många unga vittnar om att de inte 
vågar säga ifrån eller anmäla sexuella 
trakasserier eller övergrepp i skolmiljön. 
Det är alarmerande, säger MUCF:s gene-
raldirektör Lena Nyberg, i ett pressmed-
delande.

Det är främst tjejer, hbtq-personer och 
unga med funktionsnedsättning som ut-
sätts för sexuella trakasserier. När killar 
trakasseras sker det oftast med nedsät-
tande könsord, men i intervjuerna vittnar 
pojkarna också om fysiska trakasserier 
som de har svårt att värja sig emot. 

Det är vanligt att elevers oro för brott leder till att de 
begränsar sin vardag och sitt sociala liv. Det visar en 
undersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå).

FOTO THERESE W
IBERG

Elever upplever också att lärare, 
rektorer och handledare normaliserar 
och förminskar sexuella trakasserier. 
Många uppger att de inte vågar anmäla 
en lärare av rädsla för att straffas med 
sämre betyg. Grupptrycket är ofta stort 
och leder till en tystnadskultur även när 
någon går över gränsen. En skämtsam 
sexistisk jargong kan såra på djupet och 
leda till fysiskt och psykiskt lidande 
under många år. 

– Många unga känner inte ens till vilka 
rättigheter de har. Ansvariga rektorer, 
mentorer, lärare, elevhälsovård och 
studenthälsan behöver fokusera på att 
upptäcka och ta itu med de problem som 
finns, säger Lena Nyberg. 

Institut för mänskliga 
rättigheter ska inrättas
Regeringen vill inrätta en ny 
myndighet – Institutet för mänsk-
liga rättigheter. Institutet ska 
undersöka och rapportera hur de 
mänskliga rättigheterna respek-
teras och genomförs i Sverige. 
Förslaget bygger på en överens-
kommelse mellan regeringspar-
tiet, Centerpartiet och Libera-
lerna. Institutet föreslås starta sin 
verksamhet 1 januari 2021. 

Ny påföljd för unga
Vid årsskiftet trädde en ny 
påföljd, ungdomsövervakning, för 
unga lagöverträdare, i kraft. Den 
ska kunna utdömas i fall där var-
ken ungdomsvård eller ungdoms-
tjänst är tillräckligt ingripande 
påföljder med hänsyn till brotts-
lighetens straffvärde och art samt 
den unges tidigare brottslighet. 
Domstolen ska få bestämma 
tiden för påföljden till mellan sex 
månader och ett år och Kriminal-
vården ska ansvara för verkställig-
heten. Lagändringen är en punkt 
i regeringens 34-punktsprogram 
med ytterligare åtgärder mot 
gängkriminaliteten. 
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Aktuellt

Jubileum för demokratin
2021 är det 100 år sedan både kvinnor 
och män för första gången fick rösta i 
val till riksdagen i Sverige. För att fira 
den svenska demokratins jubileum gör 
regeringen olika satsningar under året 
och civilsamhällets roll lyfts fram.

I samband med att demokratin i Sve
rige 2021 fyller 100 år genomför re
geringen en nationell satsning på att 
uppmärksamma det demokratiska 
styrelseskicket och på att stärka de
mokratin för framtiden. Inom ramen 
för satsningen har regeringen fattat 
beslut om demokrati främjande upp
drag till ett flertal myndigheter och 
om statsbidrag till organisationer i 
det civila samhället för insatser som 
stärker demokratin. Regeringen har 
också tillsatt Kommittén Demokra
tin 100 år med uppgift att genomföra 
aktiviteter i hela landet. 

Forum – Idéburna organisationer 
med social inriktning har tagit 
fram skriften ”Civilsamhället och 
demokratin. En introduktion till 
hur civilsamhället bidrar till en 
stark demokrati”.  Skriften finns 
att ladda ned på socialforum.se 
och ger en bild av civilsamhällets 
roll i demokratin – både historiskt 
och i dag.

–Vi i civilsamhället måste sanno
likt bli bättre på att synliggöra civil
samhällets organisationers positiva 
bidrag till demokratin framöver. 
Varje demokratisk förening och or
ganisation i det svenska civilsam
hället har sin egen särart och utgör 
en unik bit i den stora demokrati
mosaik som sammantaget bildar en 
av världens starkaste demokratier, 
säger Patrik Schröder, ordförande, 
Forum, i ett pressmeddelande. 

ILLUSTRATION SHUTTERSTOCK

Fler orosanmälningar  
om barn som far illa
Orosanmälningar om barn som far 
illa har ökat med 5 procent under 
pandemin. Det visar en ny studie 
från Socialstyrelsen. 

– Det finns stora lokala variatio-
ner, men generellt anser man inte 
att ökningen beror på pandemin 
utan snarare på att anmälnings-
benägenheten är större tack vare 
bättre rutiner och ökad kunskap 
om barn som far illa. Det här är en 
utveckling vi sett under flera år, 
säger Therese Olmsäter, utredare 
på Socialstyrelsen, i ett pressmed-
delande.

Knappt 2 av 10 anmälningar 
har en anmälningsorsak relaterad 
till våld i nära relation, våld mot 
barn eller barn som bevittnat våld 
i nära relation. 

kronor delades ut ur Brotts offerfonden 
i december 2020 till projekt om 

brottsofferfrågor. Det rapporterar 
Brottsoffermyndigheten. Många 

brottsofferjourer och kvinnojourer har 
sökt medel för att nå ut till brottsoffer 
under pandemin och ett flertal projekt 
är inriktade på digital marknadsföring.

36 miljoner

100 år
FOTO THERESE W

IBERG

Orosanmäl-
ningar om barn 
som far illa 
har ökat under 
pandemin. 

Bättre rutiner 
och kunskap 

tros vara en möjlig 
förklaring. 
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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 boken 
”Målsägandebiträdet i 
rättsprocessen”.

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.

Kan jag få ersätt-
ning trots att jag 
inte överklagade?

Fråga: Jag utsattes för en grov 
misshandel, men gärnings-
mannen friades i tingsrätten. 
Åklagaren överklagade sedan 
till hovrätten, men jag orkade 
inte med mera då den första 
rättegången var så jobbig. 
Därför valde jag att inte över-
klaga själv. 

Nu dömdes gärningsman
nen i hovrätten och fick fäng
else som straff. Kan jag ha rätt 
till brotts skadeersättning trots 
att jag inte överklagade?

Svar: Som huvudprincip gäl
ler att brottsskadeersättning 
bara kan lämnas om det inte 
finns någon möjlighet att få 
skadestånd från gärningsper
sonen. Om brottsoffret har 
försuttit sina möjligheter att 
få skadestånd genom att till 
exempel inte överklaga domen 
i skadeståndsdelen, kan det 
påverka hens möjligheter till 
brottsskade ersättning. Det 
blir fråga om en bedömning i 
det enskilda fallet där omstän
digheter som beaktas är bland 
annat gärningspersonens 
betalningsförmåga och anled
ningen till att brottsoffret inte 
överklagade. 

Jag kan tyvärr inte uttala 
mig om vilken bedömning 
som skulle göras i ditt fall. 

Min rekommendation är att 
du skickar in en ansökan till 
Brottsoffermyndigheten så får 
vi göra en formell prövning. 

ÅSA LUNDMARK CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Vad behövs  
för att få  
kontaktförbud?

Fråga: Hur ska man göra för att 
få ett kontaktförbud? Måste 
man bevisa att en person begått 
brott mot en? Mitt ex förföljer 
mig och jag har polisanmält 
honom flera gånger men inget 
händer. Polisen verkar inte 
tycka att det finns tillräckligt 
med bevis. Vad behöver jag 
kunna bevisa att han gjort för 
att det ska kunna bli ett kon
taktförbud?

Svar: Jag förstår din frustra
tion och det är inte alldeles 
enkelt att få ett kontaktförbud 
och tyvärr är viljan att bevilja 
kontaktförbud mot en person 
som tidigare är ostraffad låg. 
Det skiljer sig också väldigt 
mycket i olika delar av Sverige 
hur man gör bedömningen. 

Förutsättningarna som 
anges i Lag (1988:688) om 
kontaktförbud är att det ”på 
grund av särskilda omstän
digheter finns risk för att den 
mot vilken förbudet avses 
gälla kommer begå brott mot, 
förfölja eller på allvarligt sätt 

trakassera den som förbudet 
avses skydda”. Det görs alltså 
en riskbedömning av omstän
digheterna i respektive fall. 

Ansökan om kontaktförbud 
görs till åklagaren och sedan 
brukar polisen hålla ett förhör 
angående skälen för kon
taktförbudet. Därefter är det 
åklagaren som gör en bedöm
ning och tar ett beslut om att 
bevilja ett kontaktförbud eller 
inte. 

Personen som ansökan gäl
ler, (i ditt fall ditt ex) får också 
chans att yttra sig angående 
ansökan innan åklagaren fat
tar beslutet. Oftast skiljer sig 
parternas berättelserna åt och 
det blir en ord mot ord situa
tion om bevis saknas. Försök 
få fram bevis för hur han för
följer dig. Finns hot på SMS, 
inlägg på sociala medier eller 
intrång på dina socialmedier? 
Ringer han dig ofta i tid och 
otid kan du spara samtalslis
tor och ge in till polisen med 
mera. 

Fortsätt anmäl och stå på 
dig och berätta om din rädsla 
och att den är konkret. Om du 
ansökt om kontaktförbud och 
fått avslag kan du begära att 
frågan prövas av tingsrätten. 
Begäran om en sådan prövning 
ska lämnas till åklagaren som 
sedan ska lämna den till tings
rätten. Det kan ske muntligt 
eller skriftligt till åklagaren. 
Lycka till!

EVA ANDERSSON  ADVOKAT



Fråga experterna

VI BEHÖVER DIG!

spfseniorerna.se/blimedlem

De senaste månaderna har blottat många brister i samhället och visat att vi som seniororganisa-
tion behövs mer än någonsin. Inom SPF Seniorerna har vi länge arbetat för att förstärka både 
äldreomsorgen och pensionssystemet. Två av våra viktigaste krav är en TRYGG ÄLDREOMSORG 
med starkare medicinsk kompetens och HÖJDA PENSIONER som speglar arbetslivets insatser. 
Bli medlem i SPF Seniorerna och hjälp oss göra skillnad. Ju fl er vi är, desto mer kan vi påverka.

Tillsammans gör vi Sverige till ett bättre land för alla seniorer – nu och i framtiden.
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Psst! Som medlem får du också det uppskattade magasinet SENIOREN
som utkommer med 9 nr/år samt många andra medlemsförmåner.
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”Jag kommer aldrig mer att 
vittna”  För Nimo, 17 år, blev 
vittnesmålet en mardröm med 
hot och våld. Sid 10

Stärkt skydd för vittnen 
utreds. Utredning ska lämna 
förslag om hur det kan bli 
tryggare att vittna. Sid 12

”För de allra flesta är det inte farligt 
att vittna” Vittnesstödssamordnaren 
Malin Bengtsson lugnar och informerar 
på tingsrätten. Sid 14

Vittnen

FOTO THERESE W
IBERG
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Vittnen

Nimos vittnesmål 
blev till en mardröm
17-årige Nimo pekade ut jämngamla för att ha stulit ett fordon. Det ledde sedan till hot, 
våld och ett fråntaget sommarlov. ”Jag kommer aldrig mer att vittna”, säger Nimo. 

Text: Yamile Lindgren   

Det har gått ett och ett halvt år 
sedan den där sommardagen 
när Nimo fick se några jämn

gamla köra ett fordon som han kände 
igen som det som hans kompis hade 
fått stulet några dagar tidigare. 

Polisen uppmanade Nimo att följa 
efter gärningsmännen och när en av 
dem greps en stund senare fick Nimo 
peka ut denne inför andra vänner till 
den utpekade. Men trots att Nimo 
hade visat civilkurage och gjort det 
som kan förväntas av ett vittne – 
bistått rättsväsendet för att kunna 
åtala gärningspersoner – och trots 
att han själv inte hade gjort något 
olagligt var det han som fick sin 
trygghet och frihet fråntagen. 

Under sommaren blev Nimo upp
sökt av gärningsmännen och deras 
kompisar både vid sitt hem och på 
stan. Två dagar efter anmälan blev 

han misshandlad och hotad till livet 
i centrum.

– Mina tänder fick ett slag och 
mitt ögonbryn ett annat. Jag hade 
tur att tänderna inte slogs ut, säger 
Nimo som egentligen heter något 
annat. 

Efter misshandeln fick Nimo 
sömnproblem, panikångest och 
oro. Hans mamma försökte få 

hjälp med ett skyddat boende men 
det tog flera månader innan social
tjänsten ordnade fram det. Under 
tiden tvingades Nimo gömma sig i 

lägenheten av rädsla att möta gär
ningsmännen och utsättas för mer 
trakasserier. 

– Jag började må psykiskt dåligt 
och ville inte fortsätta leva på grund 
av vad gärningsmännen gjorde med 
mitt liv. Jag hade inget liv. Jag tröståt 
och kunde inte träna vilket jag mår 
bra av att få göra. Det är så fel att 
vi som vittnen blir de med hårdast 
straff medan dessa killar kan springa 
ute och njuta av sitt liv. 

När höstterminen kommer mår 
han fortsatt dåligt trots att både 
lärare, rektor och skolkurator 

är inkopplade och har kontinuerlig 
kontakt med Nimo och hans mam
ma. Nimo hotas återigen att ta till
baka sin anmälan för att bli lämnad 
ifred. Flera orosanmälningar görs 
men Nimo hamnar mellan stolarna, 
han anses för gammal för BUP och 
för ung för vuxenpsykiatrin. 

Nimo vill ta tillbaka sin anmälan 

Nimo och hans mamma fick leva gömda för att 
gärningsmännen inte skulle kunna söka upp dem.

Jag började må 
psykiskt dåligt och 

ville inte fortsätta leva 
på grund av vad gärnings
männen gjorde med mitt 
liv. Jag hade inget liv.

Än i dag mår jag 
dåligt av stress, 

tittar mig över axeln och 
vågar inte lita på folk. 

FOTO PRIVAT
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Vittnen

Nimos vittnesmål 
blev till en mardröm

men när hans mamma kontaktar 
målsägandebiträdet får hon veta att 
åtal redan väckts och att det inte går 
att avbryta processen. Trakasserier
na fortsätter och medan socialens 
hjälp dröjer tvingas Nimos mamma 
ordna skyddad identitet till hela 
familjen med hjälp av en polis hon 
fått kontakt med.

– Han var nästan den ende som 
hjälpte oss och det var också han 
som hjälpte oss med boende när vi 
till slut kunde flytta. Vi kände oss 
extremt utsatta och utelämnade, 
säger mamman som också avslutade 
sin fasta tjänst för att gärningsmän
nen inte skulle få tag i Nimo genom 
henne. 

Några månader senare hålls rätte
gången. Nimo vittnar och tycker 

att det är obehagligt att de åtalades 
kompisar får närvara. Trots att Nimo 
är ett vittne får han inte vittnesstöd 
som är brukligt vid tingsrätten. 

– Jag önskar att man alltid hade 
lykta dörrar när det gäller barn och 
ungdomar för det finns ingen anled
ning att vänner ska sitta i rätten och 
kunna hämnas då de får ett ansikte 
på vittnet, säger Nimo.

Gärningsmännen dömdes till 25 
dagars samhällstjänst – ett 
hån tycker Nimo.

– Jag får livstid genom att jag 
aldrig mer får känna mig trygg och 
dessa killar fick 25 dagars jobb. 
Sen var de ute och begick nya brott. 
Än i dag mår jag dåligt av stress, 
tittar mig över axeln och vågar 

inte lita på folk. Jag skulle inte ens 
vittna om det gäller mord i dag. 

Nimos mamma har startat en or
ganisation där hon driver frågor som 
rör brottsofferstödjande arbete i fall 
där det är barn som begår brott mot 
barn. Nimos historia berättas för 
både politiker, åklagare och media 
för att förebygga och förändra. 

– Samhället ser inte ut som för 50 
år sedan och därför måste man skriva 
om lagarna. Till exempel eftersom de 
flesta hoten sker på sociala medier 
i dag. Stödet till vittnen måste bli 
mycket bättre annars får vi en gene
ration som inte kommer våga vittna 
och det hotar både människors hälsa, 
trygghet och demokratin.  

Fotnot: Nimo heter egentligen någonting annat.

17-årige Nimo misshandlades och hotades av gärningsmännen för att han inte skulle vittna mot dem. ”Än i dag mår jag dåligt av stress, tittar mig över axeln och vågar 
inte lita på folk. Jag skulle inte ens vittna om det gäller mord i dag”, säger han.

FOTO THERESE W
IBERG



12 Tidningen Brottsoffer nr 1/2021

Vittnen

Utredning ska stärka stödet  
till vittnen och förebygga brott
Hur kan vittnesstödet stärkas och hur kan vi få vittnen att känna sig mer skyddade så 
att de vågar berätta? Det är frågor som tas upp i en pågående utredning som görs på 
uppdrag av regeringen för att förstärka stödet till vittnen. 

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

Utredningen har främst kommit 
till för att stävja de senaste 
årens (döds)skjutningar i 

förorten och annan brottslighet 
kopplad till gäng och organiserad 
brottslighet. 

– Det finns ett behov av att över
väga åtgärder men det övergripande 
syftet är att stärka rättsprocessen 
och öka lagföringen, säger Stefan 
Johansson som är särskild utredare.

Åtgärder om stöd till och skydd 
av vittnen kan omfatta en rad olika 
regelverk, myndigheter och organi
sationer. 

– Det kan handla om alltifrån 
att vittnesstödsverksamheten vid 
domstolarna fungerar på ett bra sätt 
till att de mest utsatta vittnena som 

kan leva under dödshot får det stöd 
som de behöver, bland annat i form 
av skyddade boenden, fingerade 
personuppgifter och så vidare, säger 
Stefan Johansson.

En annan åtgärd som granskas i 
utredningen gäller så kallade kron
vittnen. System med kronvittnen 
finns i många länder och innebär 
att en misstänkt kan få fördelar, till 
exempel sänkt straff i utbyte mot att 
han eller hon lämnar uppgifter om 
andras delaktighet i ett brott.

– Det kan till exempel handla om 
att en av flera som är misstänkta för 
ett mord berättar om hur mordet 
gick till, vem som gjorde vad och 
var mordvapnet finns, säger Stefan 
Johansson.

Brottsofferjouren Sverige är en 
av flera instanser som har 
lämnat synpunkter kring ut

redningen och förbundsordförande 
SvenErik Alhem är en av dem som 
har lyft frågorna om stärkt vittnes
stöd.

– Vittnen måste mycket tidigt 
erbjudas ett bra medmänskligt 
vittnesstöd som komplement till 
det viktiga skydd polisen svarar för. 
De som mördar respektive försöker 
mörda i kriminella gängsamman
hang går alltför ofta inte att sätta dit 
rättsligt. Det är djupt frustrerande 
när så grova brott inte klaras upp och 
den eller de som är skyldiga inte kan 
straffas. Det påverkar naturligtvis 
många anhöriga negativt.

Vittnen måste 
mycket tidigt erbju

das ett bra medmänskligt 
vittnesstöd som komple
ment till det viktiga 
skydd polisen svarar för. 
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande, Brottsofferjouren 
Sverige.

Det kan handla om alltifrån att vittnesstöds
verksamheten vid domstolarna fungerar på ett 

bra sätt till att de mest utsatta vittnena som kan leva 
under dödshot får det stöd som de behöver, bland 
annat i form av skyddade boenden, fingerade person
uppgifter och så vidare.
Stefan Johansson, särskild utredare.



13Tidningen Brottsoffer nr 1/2021

Vittnen

I uppdraget för utredningen ”En 
stärkt rättsprocess och en ökad 
lagföring” ingår att:
• analysera om det finns ett 

behov av och är lämpligt att 
införa en möjlighet till straff-
lindring för den som medverkar 
till utredning av någon annan 
brottslighet (så kallade kron-
vittnen).

• föreslå åtgärder för att förbättra 
stödet till vittnen och överväga 
åtgärder för att stärka skyddet 
av vittnen.

• analysera om det finns ett 
behov av och är lämpligt att 
införa en möjlighet att vittna 
anonymt.

• bedöma om straffskalorna för 
övergrepp i rättssak, mened 
och skyddande av brottsling 
bör skärpas.

FAKTA: Utredning för 
stärkt rättsprocess

– Bevispersoner, vittnen och över
levande målsägande som till exem
pel har skadeskjutits, är ofta skraja i 
den här typen av utredningar och vill 
då inte alls medverka. Vittnen måste 
skyddas mycket bättre än vad som är 
möjligt i dag. 

Sven-Erik Alhem förespråkar att 
vittnen i grova brott som huvud
regel ska ha möjlighet att vittna i 

en annan domstol än där rättegången 
hålls.

– Om vittnet hördes via videolänk 
skulle processatmosfären med all san
nolikhet bli avsevärt bättre för vittnet. 
Särskilt om sekretess skulle gälla för 
var vittnet faktiskt uppehåller sig.  

Inom Brottsofferjouren anses att 
frågan om anonyma vittnen i vissa 
extrema undantagssituationer bör 
övervägas. 

Flera olika frågor ligger på utredningens bord, bland annat om det bör införas en möjlighet att vittna anonymt 
och att bedöma om straffskalorna för övergrepp i rättssak, mened och skyddande av brottsling bör skärpas. 

– Det är absolut ingenting som 
radikalt skulle förändra lagförings
förutsättningarna och vi är väl 
medvetna om att det också finns 
betänkligheter mot ett sådant för
slag. Förr eller senare tror jag dock 
att det finns anledning tro att vi 
också i Sverige kan få möjlighet till 
anonyma vittnen precis som i många 

närliggande länder, säger SvenErik 
Alhem.

Han välkomnar utredningen men 
säger sig inte känna sig förhopp
ningsfull att den ska lyckas ta fram 
betydande åtgärder mot den grova 
brottsligheten som exempelvis 
gängmorden.

– Jag hoppas naturligtvis att 
utredningen kommer med många 
förslag som kan ge bättre utred
ningsförutsättningar i fråga om 
dessa för hela samhället förfärliga 
gängbrott.   

Om vittnet hördes 
via videolänk skulle 

processatmosfären med 
all sannolikhet bli avse
värt bättre för vittnet. 
Särskilt om sekretess 
skulle gälla för var vitt
net faktiskt uppehåller 
sig.  
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande, Brottsofferjouren 
Sverige.
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Vittnen

”För de allra flesta är  
det inte farligt att vittna”
Hot, våld, trakasserier och rädsla. Den bilden ges många gånger av vittnens situation i 
media. Till stor del en falsk bild av verkligheten tycker vittnesstödssamordnaren Malin 
Bengtsson vid Stockholms tingsrätt. ” Många människor blir rädda för att vittna efter allt 
negativt de läser i media, men för de allra flesta är det inte farligt att vittna. ”

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

Malin Bengtsson minns tydligt 
hur ett dubbelmord i Hal
lonbergen för några år sedan 

skrämde upp andra vittnen.
– Det ena offret hade varit vittne 

till en skjutning i området och medias 
rapporteringar skapade en stor rädsla. 
Jag fick många samtal under den 
perioden, bland annat från en mamma 
vars 22årige son skulle vittna i en 
ringa stöld och som var livrädd för att 
vittna. Just sådana samtal är gan
ska utmanade eftersom vi inte ska 
förminska någons rädsla och känsla 
men samtidigt sakligt berätta att det 
troligen inte finns fog för rädsla i deras 
fall. Och så är det i de allra flesta fall 
och därför önskar jag att media kunde 
berätta mer sakligt om vittnesmål. 

Vittnens vanligaste frågor hand
lar om hur det går till vid ett vittnes
förhör i domstol.

– De flesta har inte varit med om 
någon sådan här situation tidigare och 
undrar om deras namn är offentligt, 
var man ska sitta, om man kommer 
möta den tilltalade och dennes vänner 
och så vidare. Ibland är vittnen oroliga 
för att de inte ska förstå frågorna och 
det juridiska språket och för att de ska 
känna sig påhoppade och ifrågasatta 
av försvaret. Överlag handlar rädslan 
om okunskap om hur vittnesförhör 
går till.

– Många är även rädda att det 
ska hända dem eller deras anhöriga 
något efter vittnesförhöret men 
enligt Brottsförebyggande rådet är 
det väldigt ovanligt att något händer 
efter en rättegång, om något händer 
görs det snarare före för att försöka 
tysta vittnet, säger Malin Bengtsson.

Hon ser tillbaka på 2020 som 
ett tufft och svårnavigerat år 
för landets samordnare för 

vittnestödverksamheten. I höstas 
arbetade hon med att kartlägga hur 
BOJ ska kunna få verksamheterna 

att fortsätta bedrivas trots det pro
blematiska läget med den rådande 
pandemin. 

– Överlag består vittnesstöds
verksamheterna i landet främst av 
personer i 70årsåldern som därmed 
också är i riskgrupp. Därför påver
kades verksamheterna nästan direkt 
när de starka restriktionerna kom 
i mars och de flesta vittnesstöds
verksamheter stängde tillfälligt 
ned för att kunna göra upp en plan 
för vidare arbete. Vi upplevde en 
enorm frustration bland våra äldre 
vittnesstöd som inte fick utföra sina 
uppdrag.

Under det gångna året har det 
varierat hur pass tillgängliga och 
vilka möjligheter de olika verksam
heterna i landet har haft. De flesta 
har varit tillgängliga via telefon, 
vissa har mer eller mindre fortsatt 

De flesta har inte 
varit med om någon 

sådan här situation tidi
gare och undrar om deras 
namn är offentligt, var 
man ska sitta, om man 
kommer möta den till
talade och dennes vän
ner och så vidare.

Många av våra 
vittnes stöd har 

varit fantastiska som 
omfamnat och anammat 
det här med digitala mö
ten.
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Vittnen

Nyanserad information är viktigt för att vittnen inte ska bygga sina farhågor på onödig oro, säger vittnesstödssamordnaren Malin Bengtsson.

”För de allra flesta är  
det inte farligt att vittna” • Vittnesstöd finns på alla 

tings- och hovrätter i Sverige. 
Vid de allra flesta domstolar 
är det Brottsofferjouren som 
driver verksamheten. 

• Brottsoffermyndigheten och 
Domstolsverket har i uppdrag 
av regeringen att verka för 
att det finns vittnesstöd vid 
landets tings- och hovrätter.

FAKTA: Vittnesstöd



16 Tidningen Brottsoffer nr 1/2021

Vittnen
som vanligt och en del har begränsat 
närvaron på plats dagligen, men ökat 
de bokade mötena. 

En utmaning blev att motivera 
vittnesstöden att stanna kvar och 
trots allt känna sig betydelsefulla. 
Detta gjordes bland annat genom att 
utföra träffar, utbildningar och före
läsningar digitalt samt regelbunden 
återkoppling och uppföljningssamtal. 

En ytterligare utmaning var att få 
vittnesstöden att ta sig an digitala 
mötesverktyg.

– Många av våra vittnesstöd har 
varit fantastiska som omfamnat och 
anammat det här med digitala mö
ten. Det är så roligt att följa dem och 
se deras stolthet när de klarar det 
utan några större problem. Och för 
många har den nya tekniken varit till 
glädje även i privata sammanhang 
under pandemin.

Birgitta Wahlqvist, 75, är vittnes
stöd vid Stockholms tingsrätt 
som tillhör Brottsofferjouren 

södra Stockholm. Hon minns datu
met för sin senaste insats på plats.

– Det var den 10:e mars, sen 
skulle vi i riskgrupp 70plussare 
hålla oss isolerade så det blev en 
stor omställning för mig som varit 
vittnesstöd sedan 2013. Innan 
pandemin försökte jag ha ett pass i 
veckan för att ha kontinuitet i det så 
det här långa avbrottet har påverkat 
mig mycket, även lite psykiskt. Det 
känns jättetråkigt, säger Birgitta 
Wahlqvist.

Trots att hon i början var lite rädd 
för den nya tekniken har hon tvingat 
sig själv att lära sig.

– Det var lite svettigt när samord
naren började prata om zoommöten 
men jag ville inte bli avskärmad 
från samhället utan behövde få göra 
mer än promenera och lösa korsord. 

Första gången jag kopplade upp mig 
var min bild upp och ner men det gav 
oss ett gott skratt. Nu går tekniken 
lite lättare och det är roligt. 

– Det viktigaste är att få vara frisk 
men nu hoppas jag på vaccinationen 
och att vi kan starta verksamheten 
igen i vår.  

Malin Bengtsson, vittnesstödssamordnare, är van vid att möta rädda vittnen. ” Många människor blir rädda för 
att vittna efter allt negativt de läser i media, men för de allra flesta är det inte farligt att vittna”, berättar hon.
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Jourerna berättar

Den 22 februari uppmärksammas 
Internationella Brottsofferdagen av 
Brottsofferjouren över hela landet. 
Här är några exempel på hur dagen 
uppmärksammas lokalt.

Lycksele möter upp  
kommuninvånare på torget
Under Internationella Brottsofferdagen 
den 22 februari finns Lycksele brottsof-
ferjour på plats på torget för att dela ut 
tidningar och bjuda på glögg. 

Jouren kommer att berätta vilket 
stöd brottsoffer och vittnen kan få. 
Målet är att fler ska förstå Brottsoffer-
jourens engagemang för brottsoffer och 
att fler ska få kunskap om hur jouren kan 
vara till stöd för brottsoffer och till stöd 
för vittnen, då många känner en stark 
oro inför tingsförhandlingar. 

Storgöteborg och Fyrbodal: 
Hot och hat mot demokratin 
Demokratibrott är att journalister, poli-
tiker och kulturarbetare utsätts för hat 
och hot så att de tystnar och inte vågar 
göra sitt jobb eller fullfölja sina uppdrag.
Det är klara övertramp mot våra fri- och 
rättigheter och ett hot mot demokratin.

Detta har Brottsofferjouren Storgö-
teborg och Brottsofferjouren Fyrbodal 
gått samman för att uppmärksamma 
och belysa under Internationella Brotts-
offerdagen 22 februari.

Under dagen kan man lyssna på 
föredrag av journalisten och föreläsaren 
Bilan Osman som tidigare jobbade på 
tidningen Expo och som nu är krönikör 
och grävande journalist på tidningen 
ETC, representant från polisens demo-
krati- och hatbrottsgrupp och psykolo-
gen Philippa Borgh från Hantera Agera 
och projektet Orädd Demokrati. 

Det blir tillfälle att ställa frågor och 
man får också veta vilken hjälp Brotts-
offerjouren kan ge. 

Evenemanget genomförs digitalt 
och den som vill delta kan för att få mer 
information gå in på någon av de arrang-
erande jourernas hemsidor:  
storgoteborg.boj.se eller fyrbodal.boj.se 

Uppsala län fokuserar på 
unga utsatta för sexualbrott
För att uppmärksamma Internationella 
Brottsofferdagen 2021 bjuder Brottsof-
ferjouren Uppsala län in till ett digitalt 
event med fokus på unga som utsätts 
för sexualbrott på nätet. Jouren vill bidra 
till att öka kunskapen om hur den här 
typen av utsatthet kan se ut och vad vi 
kan göra för att förebygga och stötta de 
som utsätts på bästa sätt.

Eventet kommer ske i form av ett web-
binarium tillsammans med psykologen 
Ulla Thorslund. Eventet riktar sig i första 

Initiativet till Internationella 
Brottsofferdagen togs av Björn 
Lagerbäck, dåvarande ordförande 
för Brottsofferjourernas riks-
förbund, 1989. Datumet den 22 
februari valdes för att det skulle 
vara mörkt vid ljusmanifestatio-
nen som hölls för att uppmärk-
samma de brottsutsattas situa-
tion. Idén spreds sedan vidare till 
andra länder där dagen nu också 
uppmärksammas.

Fakta Brottsofferdagen

hand till yrkesverksamma som möter 
barn och unga men är öppet för alla.

Umeåregionen syns i 
lokalpressen
Med anledning av Internationella 
Brottsofferdagen kommer Brottsoffer-
jouren Umeåregionen att ha en 
halvsidesannons i lokaltidningarna 
Västerbottens-Kuriren och Västerbot-
tens Folkblad.

Mellersta Skåne  
anordnar digital föreläsning 
Brottsofferjouren Mellersta Skåne 
bjuder in till en digital föreläsning med 
fokus på sexualbrottsutsatthet. Före-
läsare är Paulina Bengtsson, grundare 
av Novahuset, sakkunnig prostitution, 
föreläsare och utbildare. Hon kommer 
att berätta om vad sexuellt våld är, hur 
det tar sig uttryck och vilka konsekven-
ser det kan få. Föreläsningen sänds live 
på Mellersta Skånes Facebook-sida 
12.00–13.00 den 19 februari. 

FOTO TINA W
ITHERSPOON/UNSPLASH

Internationella Brottsofferdagen
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Jourerna berättar
Ny podd för  
volontärer ska  
räta ut frågetecken
Brottsofferjouren Mellersta Skåne har 
startat en podcast som är riktad till 
volontärer inom Brottsofferjouren. 
Podcasten görs av Brottsofferjouren 
Mellersta Skåne och har som syfte att 
vidareutbilda Brottsofferjourens volon-
tärer. I podcasten tas ämnen och teman 
upp som är av vikt för stödpersoner och 
vittnesstöd hos brottsofferjourer runt 
om i Sverige. 

Samordnarna Emelie och Jenny kom-
mer dels att diskutera utvalda ämnen 
tillsammans, dels bjuda in gäster som 
samordnarna kommer att intervjua för att 
räta ut frågetecken och tydliggöra saker 
och utmaningar för våra volontärer. 

Vi tror att innehållen i Brottsoffer-
jouren Mellersta Skånes podcast: 
Brottsofferjourens volontärpodd och 
Brottsofferjouren Värmlands podcast: 
Brottsofferjourens podcast kommer att 
komplettera varandra. Detta eftersom 
Mellersta Skånes volontärpodd är riktad 
internt medan Värmlands podcast riktar 
sig externt. 
BROTTSOFFERJOUREN MELLERSTA SKÅNE

Brottsofferjouren Värmland uppmärksammar kvinnors utsatthet för våld 
i nära relation under pandemin. Med en annons i sociala medier och Nya 
Wermlands tidningen (NWT). Markant Reklambyrå sponsrade oss med 
utformningen av annonsen och med plats i NWT och sponsrade inlägg på 
Facebook. 
BROTTSOFFERJOUREN VÄRMLAND

Värmland uppmärksammar våld  
i nära relation under pandemin
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Jourerna berättar

Inget blev som vanligt när pandemin 
drog in över Sverige under vår kanten. 
Det bidrog till att aktiviteter inte 
längre kunde genomföras precis som 
planerat. Brottsofferjouren Mellersta 
Skåne var då halvvägs igenom en 
grundutbildning men istället för ställa 
in beslutade vår styrelse att vi skulle 
ställa om. 

Digitaliseringen av verksamheten 
började alltså mitt i en pågående 
grundutbildning så det var bara att kavla 
upp armarna och googla ”Att föreläsa 
digitalt”. 

Vi vet med erfarenhet att det kan 
kännas tufft och svårt att testa på det 
digitala forumet och att det inte är som 
att träffas fysiskt, men vi upptäckte att 
det nödvändigtvis inte heller behöver 
vara sämre utan bara annorlunda. 

För Brottsofferjouren Mellersta 
Skåne har digitaliseringen medfört 
flera positiva aspekter, som ett högre 
deltagarantal på digitala föreläsningar 
och volontärträffar och möjliggjort att vi 
kunnat genomföra alla årets planerade 
aktiviteter och utbildningar utan att 
behöva ställa in. 

Några av de aktiviteter vi vill inspirera 
andra jourer till att testa är att anordna 
en digital volontärträff. 

Under en av våra volontärträf-
far anslöt volontärerna till Zoom och 
delades in i grupper där de fick diskutera 
med varandra om det som har fungerat 
bra under pandemin och det som kan 
utvecklas. Volontärerna fick också 
diskutera vilka behov som inte blivit 
tillgodosedda och som de önskar att 

samordnarna skulle kunna börja jobba 
med. Vittnesstöden fick även en extra 
diskussionsfråga om de hade förslag på 
hur de skulle kunna ge stöd åt vittnen 
och målsäganden utan att befinna sig 
fysiskt på tingsrätten. På så sätt fick 
volontärerna vara med och tycka till och 
påverka verksamheten. Den digitala 
volontärträffen var mycket uppskattad 
och relativt enkel att genomföra.

Årets julavslutning genomfördes 
även den i digitalt format. Innan julfes-
ten skickades ett paket ut till samtliga 
volontärer och styrelse innehållandes 

Mod att digitalisera  
gav annorlunda möten

bland annat en mugg med ett budskap 
och ett presentkort från en matvaru affär 
så att vi alla kunde ha en gemensam 
julfika. Under kvällen skulle julens mord-
mysterium lösas. Styrelsen och volontä-
rerna delades in i lag och samordnarna 
läste upp mysteriets fyra delar. Mellan 
delarna skickades lagen in i varsitt 
grupprum för att diskutera ledtrådarna 
och lista ut vem mördaren var. 

Med enkla medel kan man skapa en 
mysig och spännande aktivitet även 
digitalt! 
 
BROTTSOFFERJOUREN MELLERSTA SKÅNE

Inför Mellersta Skånes digitala julavslutning skickades ett paket ut till samtliga volontärer och styrelse.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN M
ELLERSTA SKÅNE
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Jourerna berättar

När Brottsofferjouren Västernorrland 
våren 2019 sökte volontärer till sin 
verksamhet var en av intressenterna 
Ibrahim Kassem. Han hade en annan 
bakgrund än de övriga 10-talet kurs-
deltagare. 

Ibrahim växte upp i Kurdistan i norra 
Syrien i en lantbrukarfamilj med mor, far 
och nio syskon. Han berättar om gemen-
skapen och den goda värmen i familjen 
men även kriget som till slut gjorde att 
han valde att fly. Genom flykten splitt-
rades familjen vilket Ibrahim beskriver 
som smärtsamt. 

I Sverige placerades han på en flyk-
tingförläggning i utkanten av Sundsvall 
och har sedan dess blivit Sundsvall 
trogen. Att lära sig svenska var en själv-
klarhet för honom som redan tidigare 
behärskade flera språk, bland annat 
arabiska, sorani och kurmanji.

– När man kommer från mina bredd-
grader är det ganska svårt att lära sig 
svenska, inte minst för att alfabetet och 
bokstavstecknen är helt annorlunda, 
säger Ibrahim.

Inom Brottsofferjouren Västernorr-
land överraskades vi av Ibrahims goda 
kunskaper i svenska språket i både tal 
och skrift. Han klarade grundutbild-
ningen galant och blev sedan en av våra 
stödpersoner. 

Ganska snart utökade Ibrahim sina 
uppgifter från att ge stöd till brottsutsat-
ta i Sundsvallsområdet till att ge stöd till 
landsmän och andra med modersmål på 
de språk som han behärskar. Det innebär 
kontakt med brottsutsatta över hela 
Sverige. Ibrahim stortrivs med uppgiften.

– Det är en skön känsla att kunna få nå-
gon som mår dåligt att må bättre, säger han.

Så fort han fick arbets- och uppe-
hållstillstånd började han söka jobb. Det 
var inte så enkelt. I början hade han bara 
ströjobb, mest på pizzerior. Sedan 2018 
jobbar han med datasupport och studie-
handledning med Sundsvalls kommun 
som arbetsgivare. 

I och med att han fick fast jobb kunde 
han köpa sin egen bostadsrätt och bor nu 
i en etta i utkanten av Sundsvall. Ibrahim 
stortrivs och har ett stort umgänge. Med 
sina kompisar har han gjort långa vand-
ringar i den svenska naturen som han 
tycker är magisk.

När Boj Västernorrland gjorde en stu-

dieresa till Umeå med våra stödpersoner 
och vittnesstöd hade Ibrahim lite an-
norlunda packning än oss övriga. Han tog 
med sig sin exklusiva cykel för att kunna 
få se så mycket som möjligt av Umeås 
omgivningar. Han har cyklat långa sträckor 
i Sverige för att uppleva och se nya saker.

Vid sidan av jobbet studerar han till 
fastighetstekniker. När jag frågar vilka 
hans drömmar är om framtiden skrattar 
han gott, funderar en stund och säger: 

– Om tio år har jag familj med fru och 
två barn. Jag bor i en villa nära vatten och 
jobbar på ett större företag med avance-
rad teknik och är välavlönad.

 BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
 

JAN BERGQUIST

Ibrahim hjälper brottsoffer 
på flera olika språk

Ibrahim Kassem mår bra av att hjälpa andra och gör det som flerspråkig brottsofferstödjare i Västernorrland.

FOTO PRIVAT
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Eftersom pandemin orsakat att både 
anställda och alla som arbetar ideellt 
inte kan vara ute och informera, hålla 
möten eller ordna föredrag om vår 
verksamhet, så har vi i Östra Värmland 
försökt vara lite kreativa. 

Under ”En vecka fri från våld” 
ordnade vi därför en skärmutställning 
som skulle ställas upp på biblioteket. 
Emellertid stängdes biblioteken på 
grund av de nya restriktionerna men vi 
fick i stället möjlighet att visa upp ut-
ställningen på vårt stora COOP under 
veckan. Det var en lyckad satsning, så 
därför fortsätter vi! 

Nästa steg blir att ordna en skärm 
till var och en av de tre kommuner vi 
har som upptagningsområde och utöka 
antalet affischer så att vi kan ha olika 
temaveckor, till exempel om olika slags 
brott, konsekvenser av brott och vad 
det kostar samhället när brott begås.
BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRMLAND

Utställning på Coop  
blev lyckad satsning

Kampanjen #bortförd 
fortsätter i Värmland
med föreläsningar

Som vuxna är vi otroligt viktiga 
och kan göra en stor skillnad i ett 
barn eller en ungdoms liv genom 
att förhindra att hen förs bort mot 
sin vilja.

Den 21 januari lanserade 
Brottsofferjouren Värmland och 
Länsstyrelsen Värmland den  
förebyggande kampanjen #bort-
förd för att motverka att barn 
tvingas in i äktenskap och förhin-
dra att de förs ut ur Sverige.

På webbplatsen www.
bortford.se lyfts vikten av att den 
vuxna allmänheten engagerar sig 
för att göra skillnad. 

I samband med detta kom-
mer också ett nytt poddavsnitt.  
Under hela 2021 kommer vi 
att släppa filmer och arrang-
era föreläsningar för att stärka 
allmänheten i att agera när man 
är orolig för att ett barn ska föras 
ut ur Sverige mot sin vilja och 
exempelvis utsättas för tvångs-
äktenskap.

BROTTSOFFERJOUREN VÄRMLAND

BOJ nu verksamt i Burlöv
 BOJ Mellersta Skåne har sedan årsskiftet adderat Burlövs kommun till 
sitt ansvarsområde. De första ärendena är igångsatta och samarbetet med 
Burlövs kommun verkar löpa på fint.

Tidigare gavs brottsofferstöd via öppenvården men i samband med en 
kommunal omorganisation blev det under hösten 2020 klart att mer fokus 
behövdes på brottsoffer. Vi blev kontaktade av enheten för Individ och 
Familjestöd inom socialtjänsten som hört gott om BOJ.

Vi visade vårt material och beskrev vår verksamhet, tidsenligt bara via 
webb och telefon, utan fysiskt möte. Ett IOP trollades snabbt fram (tack 
Fredrik Mellqvist på BOJ Sverige) och det kändes som vi svarade på alla 
deras frågor på ett för dom betryggande sätt.

BROTTSOFFERJOUREN MELLERSTA SKÅNE
 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRM
LAND
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Digital 
grundkurs i 
covid-tider

Emelie Höög, samordnare, föreläser digitalt. Den nätbaserade utbildningen som Brottsofferjouren Mellersta Skåne 
genomfört mottogs väl av volontärer. 

När pandemin slog till valde 
Brottsoffer jouren Mellersta Skåne att 
satsa på det digitala. Under hösten 
har den andra digitala utbildningen 
arrangerats, och då kunde andra 
brottsofferjourer i Skåne vara med.

Vi ställer inte in – vi ställer om. Det är 
en fras som hörts många gånger under 
det gånga året. För Brottsofferjouren 
Mellersta Skåne har detta varit verklig-
het. Tidigt under våren togs beslutet att 
alla fysiska aktiviteter skulle bli digitala, 
så även den pågående utbildningen. 
Detta har fortsatt under sommaren och 
hösten och när det var dags för höstens 
utbildning hade vi tagit fram ett helt 
digitalt utbildningsupplägg. 

Tack vare det digitala verktyget Zoom 
kunde höstens grundutbildning ros i 
hamn. En del jobb lades ner innan utbild-
ningen för att hitta interaktiva och pe-
dagogiska vägar för att nå och engagera 
volontärerna under hela utbildningen. 
Resultatet blev många gruppdiskussio-
ner i ”flipped classroom”-liknande format 
och applikationen Mentimeter använ-
des flitigt. Vi hade flera inslag av filmer 
och ljudklipp som varierade sättet att 
leverera informationen. De externa före-
läsarna erbjöds möjligheten till gruppdis-
kussioner och liknande för att engagera 
deltagarna i deras föreläsningar.  

Genom att ha utbildningen digitalt öpp-
nades möjligheten för andra brottsoffer-
jourer att ansluta sig till vår utbildning. 
Brottsofferjouren Helsingborg, Ängel-
holm och Söderslätt var med under 

de externa utbildningstillfällena, fyra i 
antal, och hade sedan några tillfällen i 
egen regi. 

– Från vår sida kan jag bara säga att 
vi sett stora fördelar med just digital 
utbildning. Vi är så tacksamma att vi fick 
vara med. Att samverka mellan jourerna 
är en stor behållning för oss och rätt väg 
att gå. Att man kunde vara flera delta-
gare och att de fick träffa varandra var 
stora fördelar, säger Lisette Strandberg, 
brottsoffersamordnare i Helsingborg. 

Ella Granberg, samordnare på Brotts-
offerjouren Ängelholm, fyller i:
– Jag känner en tacksamhet över att vi 
mindre jourer får delta i en arrangerad 
digital utbildning. Vi vet ju att det kräver 
mycket tid av planering och genomför-
ande och framförallt tekniskt kunnande 
kring den digitala tekniken. Det enda 
som är ett minus med digital utbildning 
är att man saknar de fysiska träffarna.

Volontärerna som deltog på utbild-
ningen var också väldigt nöjda. ” Bra 

med övningar, tydligt, personligt”, ”Det 
fungerade bra med nätbaserad utbild-
ning” och ”Över förväntan” är några 
kommentarer från utvärderingen. 

Grupparbetena var en otroligt uppskat-
tad del av utbildningen. Många uppskat-
tade att de fick reflektera, höra andras 
tankar och stanna upp. Något att ut-
veckla och förbättra var att bättre hålla 
tidsramarna och att ha med en aktiv 
volontär som berättar om sitt uppdrag, 
vilket tyvärr inte var möjligt denna gång.

 Fördelen för samordnarna har varit 
att de har haft möjligheten att jobba 
hemifrån, utveckla nya utbildningsmöj-
ligheter och fått större kunskap kring 
digitala verktyg och utbildning. Detta på 
bekostnad av de fysiska träffarna och de 
utbytena som görs där, men i tider som 
dessa har utbildning via Zoom varit ett 
fantastiskt sätt att utbilda nya volontä-
rer på.  
BROTTSOFFERJOUREN MELLERSTA SKÅNE

FOTO BROTTSOFFERJOUREN M
ELLERSTA SKÅNE
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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
Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Käv-
linge, 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 116 006 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 116 006.

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, Norrtälje, 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, Vallentuna, 
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
076-795 24 30
info@vilhelmina.boj.se

västernorrlands län

Västernorrland
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, 
Sundsvall, Timrå, Ånge, Örn-
sköldsvik. Vittnesstöd: Sundsvalls 
tingsrätt, Ångermanlands tingsrätt, 
Örnsköldsvik 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

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

Fyrbodal
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, 
Munkedal, Uddevalla, Vänersborg, 
Sotenäset, Strömstad, Tanum, 
Trollhättan, Åmål. Vittnesstöd: 
Uddevalla tingsrätt, Vänersborgs 
tingsrätt.
116 006
Uddevalla: 0522-151 31
Trollhättan: 0520-805 14
info@fyrbodal.boj.se
fyrbodal.boj.se

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

Norra Skaraborg
Gullspång, Götene, 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

Östra Skaraborg
Essunga, Falköping, Grästorp, 
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Skara, 
Skövde, Tibro, Tidaholm, Vara.  
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 
Finspång, Kinda, Linköping, Norr-
köping, Söderköping, Valdemars-
vik, Ydre, Åtvidaberg.
011-61 000
info@ostergotland.boj.se
ostergotland.boj.se 

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


