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Så fungerar 
skyddade 
personuppgifter
Skatteverkets Ingegerd 
Widell förklarar.

Barnens liv begränsas
Psykolog Åsa Landberg om hur  
barn påverkas av att leva skyddat.

»Ett skydd som gör att jag 
känner mig lite tryggare«
Så lever Emma Jangestig efter morden i 
Arboga 2008.
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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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”Många gånger  
vågar eller kan man 
inte ta hem vänner 
eller ha kontakt 
med morföräldrar.” 

Åsa Landberg, psykolog, 
om hur barn kan påverkas 
av att leva skyddat.
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Kanske startar hämndinsatser i form av trakasserier 
mot eller förföljelse av den partner som upplevs 
ha ”svikit” och kanske därtill ”gått till en annan”. 

Den upplevda kränkningen blir tydlig.  I värsta fall ur
artar situationen med våld eller hot om våld. Hämnd
aktioner är också vanliga.

I ett öppet demokratiskt samhälle som vårt med en 
normalt tillförlitlig och transparent folkbokföring känns 
det naturligtvis främmande och också skrämmande att 
någon ska behöva leva med skyddade personuppgifter för 
att undgå att utsättas för brott av allvarlig och ofta under 
lång tid pågående brottslighet. Dessvärre är det något 
som många tvingas leva med och då är det naturligtvis 
bra att möjligheten finns att kunna få skyddade person
uppgifter i någon av dess tre olika former.

Beroende på hur starkt skyddsbehovet är finns möjlig
het att ansöka om att få skyddad folkbokföring, fingerade 
personuppgifter och sekretessmarkering. Väl att märka är 
att detta är administrativa åtgärder som kan öka förutsätt
ningarna i ett eljest öppet samhälle för den som är utsatt 
för brott eller riskerar att utsättas för brott att leva mer 
skyddat. Det finns ju straffprocessuella tvångsmedel i for
men av anhållande och häktning av en misstänkt lagöver
trädare samt kontaktförbud som också kan komma i fråga 
för att stärka målsägandens rätt till skydd.

Utan att gå in närmare i detalj om vad de skyddade 
personuppgifterna innebär ska jag nämna att det 
är Skatteverket som en brottsutsatt ska vända sig 

till för att söka få skyddad folkbokföring eller sekretess
markering. Polismyndigheten fattar beslut om fingerade 
personuppgifter. För att kunna bli folkbokförd på en 

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 THERESE WIBERG

Misstag kan få  
drastiska konsekvenser

Begreppet skyddade personuppgifter förekommer ofta i debatten. Det är 
ett samlingsbegrepp som normalt innebär att någon är utsatt för våld eller 
hot om våld. Kanske i eller efter en nära relation som för den ena parten till 

exempel efter en upplösning av relationen medfört att den tidigare partnern 
vägrar acceptera att förhållandet tagit slut och inte vill släppa greppet. 

Text: Sven-Erik Alhem

annan ort än den där personen faktiskt bor krävs att den 
berörde av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, 
förföljelser eller allvarliga trakasserier. Att nödgas släp
pa taget om sin identitet och leva med fingerade person
uppgifter förstår alla är något mycket långtgående och 
ingripande men kan ibland tragiskt nog behövas för att 
söka undgå brottsangrepp.

Den som lever med skyddade personuppgifter kan 
tyvärr inte leva med fullständig trygghet om att 
de sanna uppgifterna inte ska kunna komma ut. 

Misstag kan begås också inom myndigheter. Jag har 
själv pratat med personer som drabbats av sådana miss
tag och som drastiskt fått fly bort från sin nya adress.

Systemet med skyddade personuppgifter riskerar också 
att kunna utnyttjas för andra ändamål än de avsedda om 
någon med oriktiga uppgifter i ansökan söker göra sig 
mindre lätt åtkomlig. 

Vi ska komma ihåg att den som verkligen behöver leva 
med skyddade personuppgifter normalt välkomnar varje 
åtgärd som kan vidtas för att kunna fortsätta ett liv så fritt 
som möjligt från en ibland ständigt pågående förföljelse från 
någon som inte kan förmås släppa sitt grepp ens flera år efter 
att en relation upphört. Trots att förföljaren är väl medveten 
om att det är mycket allvarlig brottslighet det är fråga om. 

Ordförande har ordet
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Brottsofferjouren

Internationella  
Brottsofferdagen

Internationella Brottsofferdagen uppmärksammas varje år den 22 februari.

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

 
Brottsofferjouren Umeåregionen
kommer att finnas på plats på Väven 
i Umeå för att informera om Brotts
offerjouren.

Brottsofferjouren Borås-Sjuhärad
har i 12 års tid haft samråd med 
Nätverket för brottsutsatta där 
Kvinnojouren, Utväg, Polisen, RFSL, 
Tjejjouren Magnolia, Solrosen, 
Stödcentrum för unga, Barnahus 
och Borås stad tillsammans upp
märksammat Brottsofferdagen 22 
februari. I år hålls en digital föreläs
ning om vilket stöd som erbjuds. 

Dessutom tänds ljus på rådhustrap
pen där aktörerna kommer att finnas 
15.0017.00.

Brottsofferjouren Mellersta Skåne
ordnar omfattande marknadsföring 
i upptagningsområdet; Burlöv, Eslöv, 
Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, 
Lund och Staffanstorp. 

Brottsofferjouren Södra Kalmar län
bjuder in till den kostnadsfria föreläs
ningen ”Flickorna som sprang”  med 
Simon Häggström i Kalmarsalen.

Brottsofferjouren Östra Värmland
informerar med hjälp av informa
tionsskärmar hela vecka 8 i gym
nasieskolorna i Kristinehamn och 
Filipstad, samt även med fysisk 
närvaro den 22 februari om pan

Initiativet till 
Internationella 
Brottsofferdagen 
togs av Björn 
Lagerbäck, dåva-
rande ordförande 
för Brottsofferjourernas 
riksförbund, 1989. Datumet den 
22 februari valdes för att det 
skulle vara mörkt vid ljusmani-
festationen som hölls för att 
uppmärksamma de brottsutsat-
tas situation. Idén spreds sedan 
vidare till andra länder där dagen 
nu också uppmärksammas.

En dag för att  
uppmärksamma  
brottsutsatta FOTO ISTOCK PHOTO

demin tillåter. I annat fall blir 
det information på skärmar samt 
tidningar och informationsblad i 
butiker eller på biblioteken i kom
munerna Kristinehamn, Storfors 
och Filipstad. 

För mer uppdaterad information  
se www.brottsofferjouren.se

Sedan 2002 har Brottsoffermyn-
digheten i samarbete med ett 
antal ideella organisationer, bland 
annat Brottsofferjouren Sverige, 
uppmärksammat Internationella 
Brottsofferdagen med ett arrange-
mang på Norra Latin i Stockholm. 
I år hålls eventet digitalt. Läs mer på 
 www.brottsoffermyndigheten.se

Digitalt event

FOTO TOBIAS BJÖRKGREN/BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE
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BOJ på MR-dagarna
Den 6–7 december medverkade Brotts-
offerjouren Sverige tillsammans med 
Brottsofferjouren Storgöteborg på 
Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg. 

Brottsofferjouren syntes och hördes 
på flera sätt. BOJ Sveriges verksam
hetsutvecklare Cornelia Johansson 
modererade ett samtal om demo
kratibrott tillsammans med Sensus. 
Malin Almroth, samordnare på BOJ 
Storgöteborg, medverkade i ett se
marium om demokratibrott arrange
rat av polisen. Anna Siitam Wadman, 
samordnare på BOJ Storgöteborg 
och Markus Haile, projektledare på 
BOJ Sverige, deltog i ett samtal om 
brottsofferstöd i utsatta områden. 
Dessutom fanns representanter för 
BOJ i en monter med informations
material under båda dagarna. 

Liv Wallinder, Anders Nylén, Cornelia Johansson och 
Markus Haile från BOJ Sverige var med och represen-
terade Brottsoffer jouren i montern under Mänskliga 
rättighetsdagarna i Göteborg.

Markus Haile, projektledare BOJ Sverige, och Anna Siitam Wadman, samordnare BOJ Storgöteborg, samtalade 
med  Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig HelaMalmö, och Pedram Kouchakpour, regionchef Hyresgäst-
föreningen, i ett seminarium om brottsofferstöd i utsatta områden.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE
FOTO BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE

Den 20 januari, nästan exakt 20 år 
efter att Fadime Sahindal heders-
mördades i Uppsala, anordnade 
Brottsofferjouren en eftermiddag 
för att lyfta arbetet mot heders-
relaterat våld och förtryck.

– Det händer runt omkring oss 
att flickor förs ut till sina föräld-
rars hemländer för att könsstym-
pas eller giftas bort. Vi ser hur de 
uteblir från skolan, inte kommer 
tillbaka efter sommarlovet eller 
jullovet. Innan detta sker har de 
i de flesta fall signalerat till oss 
att något är fel. Låt oss ta deras 
signaler och deras oro på allvar. 
Våga fråga och agera! sa Monica 
Ekström, BOJ Sveriges vice för-
bundsordförande när hon inledde 
evenemanget. 

Fatma Mohamud Higander, 
som bland annat driver The 
Amina Myrén Foundation som 
arbetar med empowerment och 
möjliggör utbildning för flickor i 
Kenya, berättade att könsstymp-
ning och barnäktenskap har 
ökat lavinartad under pandemin. 
Hon talade också om ”Period 
Poverty” – mensfattigdom – och 
hur bristen på mensskydd gör att 
många flickor stannar hemma 
från skolan när de har mens. 

Dessutom deltog Caroline 
Goode, poliskommissarie, som 
ledde polisutredningen efter mor-
det på Banaz Mahmoud i London 
2006.  

Fadimes minne  
hedrades med  
eftermiddag  
om hedersvåld
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Särskilt brott för 
heders förtryck föreslås
Regeringen vill införa ett särskilt 
brott för upprepade hedersrela-
terade gärningar. Förslagen i lag-
rådsremissen innebär att det ska 
införas ett nytt brott i brottsbalken 
med beteckningen hedersför-
tryck. Brottet innebär att det blir 
straffbart att begå vissa brottsliga 
gärningar mot en person, om var 
och en av gärningarna utgjort 
led i en upprepad kränkning av 
personens integritet och ett syfte 
med gärningarna varit att bevara 
eller återupprätta en persons eller 
familjs, släkts eller annan liknande 
grupps heder. Straffet föreslås 
vara fängelse i lägst ett och högst 
sex år. Lagändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 juni 2022. 

Riskbedömningar brister  
vid beslut om vårdnad

När föräldrar tvistar om barns vårdnad, boende eller umgänge förekommer uppgifter om våld eller andra över-
grepp i en majoritet av fallen. Det visar en kartläggning från Jämställdhetsmyndigheten.

Att uppgifter om våld eller andra över-
grepp förekommer vid vårdnadstvister 
är vanligt, men i många fall väger inte 
domstolarna in uppgifterna om våld i 
sina beslut. Det visar en ny kartlägg-
ning från Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten har, på 
uppdrag av regeringen, granskat 814 
tingsrättsdomar i mål om vårdnad, 
boende och umgänge. Samtliga do
mar har meddelats efter att Barn
konventionen blev lag i Sverige.

I 518 av fallen förekom uppgifter 
om våld eller andra övergrepp av en 
förälder mot den andra föräldern, 
mot en partner eller mot ett barn. 
Vanligast var uppgifter om att en 
förälder utövar våld eller övergrepp 
mot ett eller flera barn och att en 
pappa utövar våld eller övergrepp 
mot en mamma. I många fall har 
uppgifterna om våld dock inte vägts 
in i domstolarnas beslut. Det kan 
ha lett till att barn har tvingats att 

bo eller ha umgänge med en vålds
utövande förälder, menar Jämställd
hetsmyndigheten.

– Vår kartläggning visar att lagens 
intention om att skydda våldsutsatta 
barn och vuxna inte har fått tydligt 
genomslag i landets domstolar. Även 
när de genomfört någon form av 
riskbedömning väger de sällan in 
samtliga uppgifter om våld i bedöm
ningen. Domstolarnas argument 
för att avfärda uppgifter om våld 
och övergrepp framgår inte alltid. 
Att inte väga in risker förknippade 
med våld kan få allvarliga negativa 
konsekvenser för våldsutsatta, oftast 
mammor och barn. I värsta fall kan 
det leda till dödligt våld. säger Åsa 
Hjertström, utredare på Jämställd
hetsmyndigheten, i ett pressmed
delande. 

Rapporten ”Uppgifter om våld är inget 
undantag” finns att läsa och ladda ned 
på www.jamstalldhetsmyndigheten.se 

samtal besvarades av Minds själv-
mordslinje under 2021. En kraftig 

ökning sedan 2020 då 58 000 samtal 
besvarades. Självmordslinjen beman-

nas av utbildade volontärer och de 
vanligaste samtalsämnena är själv-

mordstankar, ångest, nedstämdhet och 
ensamhet.

80 000

kronor drygt delades ut ur Brotts-
offerfonden i december 2021 till pro-
jekt om brottsofferfrågor. Pengarna 

fördelades till fler än 100 olika projekt.

32 miljoner
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Flera lagändringar 
vid årsskiftet
Vid årsskiftet trädde en rad olika 
lagändringar i kraft. Flera av dem 
ingår i regeringens 34-punkts-
program mot gängkriminalitet och 
regeringens åtgärdspaket för att 
bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Bland annat höjdes minimistraffet 
för grov fridskränkning och grov 
kvinnofridskränkning från fängelse 
i nio månader till fängelse i ett år. 
Ändringarna innebär också att 
förtal och grovt förtal kan ingå i 
grov fridskränkning, grov kvinno-
fridskränkning och olaga förföljelse. 

Även straffrabatten för personer 
i åldern 18–20 år om brottet har ett 
minimistraff på fängelse i ett år eller 
mer har slopats. Det handlar exem-
pelvis om rån, grov misshandel och 
våldtäkt. Detsamma ska gälla för 
brott som i det enskilda fallet bör 
straffas med fängelse i minst ett år 
även om minimistraffet är lägre.

Även ändringar som innebär 
utökade möjligheter att använda 
berättelser som lämnats vid tidiga 
förhör och ny befogenhet för 
polisen att i brottsförebyggande 
syfte göra husrannsakan för att 
söka efter vapen och andra farliga 
föremål har införts.  

FOTO THERESE W
IBERG

Vid års-
skiftet 
infördes 
flera olika 
lagänd-
ringar, 

bland 
annat 

skärptes 
minimistraffet 

för grov kvinno-
fridskränkning.

1,47 miljoner brott anmälda under 2021
Under 2021 anmäldes cirka 1,47 mil-
joner brott, visar preliminär statistik 
från Brottsförebyggande rådet (Brå). 
Det är en minskning med 84 400 
brott jämfört med 2020. 

De kategorier som minskade 
mest var stöld- och tillgreppsbrott 
samt bedrägeribrott. Den kategori 
av anmälda brott som ökade mest 

i antal var brott mot person. Under 
2021 anmäldes cirka 301 000 brott 
mot person, vilket var en ökning med 
5 720 brott jämfört med 2020. En 
brottstyp där anmälningarna ökat är 
våldtäkt.

Brå publicerar den slutliga statis-
tiken över anmälda brott 2021 den 
31 mars 2022. 

Åtta av tio kan tänka sig att engagera 
sig ideellt. Det visar en ny undersök-
ning som Volontärbyrån genomfört i 
samarbete med Kantar Sifo kring det 
ideella engagemanget i Sverige. 

Fyra av tio uppger att de varit ideellt 
engagerade under det senaste året. 
Bland dem uppger 27 procent att 
de engagerat sig i en organisation 
medan 12 procent uppger att de en
gagerat sig i flera organisationer. 

– Att det är fler som kan tänka sig 
att engagera sig än som faktiskt gjort 
det under det senaste året kan till 
viss del förklaras av pandemin som 
inneburit begränsningar, framför 
allt för äldre. Men att så många har 
en positiv inställning innebär att 
det finns stora möjligheter för de 
organisationer vars verksamhet är 
beroende av ideella krafter. Beho
vet av personer som engagerar sig 
avtar aldrig, det ökar snarare, vittnar 

Fyra av tio uppger att de har engagerat ideellt 
under det senaste året, visar en undersökning från 
Volontärbyrån.

många av de organisationer vi har 
kontakt med om, säger Maria Alsander, 
verksamhetschef på Volontär byrån, i 
ett pressmeddelande.

Endast 9 procent av de tillfrågade 
uppgav att de inte kunde tänka sig att 
engagera sig ideellt och 13 procent 
uppgav att de var osäkra eller inte 
visste om de skulle kunna tänka sig 
göra det. 

Stort intresse  
för ideellt  
engagemang

FOTO THERESE W
IBERG
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Fråga experterna

Åsa Lundmark är 
beslutsfattande 
jurist på 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
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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.

Är psykisk  
misshandel  
ett brott?

Fråga: Kan någon dömas för 
psykisk misshandel? Min 
systers ex nedvärderar henne, 
kallar henne alla möjliga 
saker och berättar hur dålig 
hon är. Han talar också illa 
om henne inför deras gemen-
samma barn och för hennes 
chef och vänner. Dessutom 
försvårar han livet för henne 
så mycket han kan, dyker inte 
upp när det är hans tur att ha 
barnen till exempel.

Han har aldrig lyft ett finger 
mot henne, så det går inte att 
anmäla honom för fysisk miss
handel. Men allt det han gjort 
och gör bryter ner henne sakta 
men säkert.

Svar: Psykisk misshandel är 
väldigt vanligt och tyvärr svårt 
att bevisa och den som blir 
utsatt mår ofta fruktansvärt 
dåligt. Finns det SMS eller lik
nande som visar hur han krän
ker henne är det bra och kan 
eventuellt användas som bevis. 
De brott som kan vara aktuella 
i din systers fall är ofredande, 
förtal och, beroende på hur 
han nedvärderar henne, grov 
fridskränkning. Jag tänker 
närmast på om det finns inslag 
av olaga hot och liknande. Jag 
tycker ändå att hon ska göra en 
polisanmälan och låta poli

sen avgöra om det finns något 
brottsligt i hans ageranden. Be 
henne ta med eventuell doku
mentation om det finns och om 
det finns vittnen som hört vad 
han sagt är det bra att namnge 
dem också för att kunna styrka 
hennes berättelse. Beträf
fande problemen med barnen 
tycker jag hon ska vända sig till 
Familjerätten och be dem om 
hjälp att hantera situationen. 
Lycka till!

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Vad händer om 
jag utsatts för 
brott utomlands?

Fråga: Vad händer om jag blir 
utsatt för ett brott i ett annat 
land. Har jag fortfarande rätt 
till brottsskadeersättning i 
Sverige då eller går det via 
det andra landets lagar och 
regler? 

Svar: Ja, svensk brottsskade
ersättning kan lämnas även 
om brottet inträffat utom
lands. Det krav som ställs är 
att brottsoffret hade hemvist 
i Sverige vid tiden för brottet. 
Om du utsatts för brott i ett 
annat EUland är det i första 
hand staten i det landet som 
ska ersätta skadan. I en sådan 
situation kan du skicka in din 
ansökan till Brottsoffermyn
digheten, så skickar vi den 

vidare till den aktuella myn
digheten i EUlandet. Om du 
inte blir kompenserad fullt ut 
via det andra landets lagstift
ning kan du även få svensk 
brottsskadeersättning.

ÅSA LUNDMARK BESLUTSFATTANDE JURIST

Får jag ta  
tillbaka min  
stulna cykel?

Fråga: Jag blev bestulen på 
min cykel för ett tag sedan och 
har sedan dess hållit utkik ef-
ter den. Häromdagen hittade 
jag den i en trädgård varpå jag 
ringer på och berättar att det 
är min cykel. Men mannen 
som öppnar säger att han har 
köpt den och har papper på 
det. Kan jag klippa låset och ta 
tillbaka den? Eller riskerar jag 
att åka fast för stöld då?

Svar: Jag hoppas att du polis
anmält stölden av cykeln och 
att du har någon typ av bevis 

Skicka din  
fråga till  

fragaexperten@boj.se
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på att du äger den. Det finns 
en huvudregel som stadgar att 
man inte får ta tillbaka egen
dom som stulits från dig. Klip
per du upp låset och tar cykeln 
handlar det om en brottslig 
gärning som kallas självtäkt 
enligt Brottsbalken 8 kapitlet 
9 §. 

Den enda gången som du 
får ta tillbaka stulen egendom 
är om det sker i samband med 
själva stölden, då är det fråga 
om en så kallad ”färsk gärning” 
och återtagandet ska ske på 
brottsplatsen. Mitt råd är att 
du vänder dig till polisen och 
låter dem hjälpa dig med att få 
tillbaka din cykel.

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Hur kan jag  
bli trygg igen  
efter rånet?

Fråga: I somras blev jag hotad 
med kniv och rånad på värde
saker av ett gäng på stan. Jag 
klarade mig utan skador och 
fick tillbaka på försäkringen, 
men det är som om de också tog 
min livskvalitet ifrån mig. Jag 
som aldrig tidigare varit rädd 
för att gå ut när det är mörkt 
klarar det knappt längre. Jag 
försöker utmana mig själv, men 
får hjärtklappning och kall
svettas när jag försöker. Det är 
som om jag har blivit en helt 
annan person. Har en kompis 
som hjälper mig mycket, vi har 
”tränat” på att gå ut på kvällar
na tillsammans, men vet inte 
om det hjälper och jag känner 
mig så löjlig som inte klarar det. 

Jag vill inte ha det så här, vad 
ska jag göra?

Svar: Du har varit med om en 
traumatiserande händelse som 
skadat dig. Din rädsla och de 
triggers som finns behöver du 
professionell hjälp för. Börja 
med din vårdcentral och se om 
du kan få en traumabehandling 
av något slag. De problem du 
har kan du få hjälp med så att 
de inte är lika invaderande och 
livsinskränkande som idag.

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Lurad på nätet  
– kan jag få  
ersättning?

Fråga: Jag har blivit lurad på 
pengar av en kvinna jag träf-
fade på nätet. Verkar inte som 

att polisen kan göra något åt 
saken. Finns det möjlighet 
att få brottsskadeersättning 
ändå, fast polisen inte hittar 
henne?

Svar: Brottsskadeersättning 
kan lämnas även när gärnings
personen är okänd. Möjlig
heten att få brottsskadeersätt
ning vid förmögenhetsbrott 
som till exempel bedrägeri 
är emellertid väldigt begrän
sad. Ersättning lämnas bara 
i speciella undantagsfall, om 
den skadelidandes möjligheter 
att försörja sig allvarligt har 
försvårats genom brottet eller 
ersättningen annars framstår 
som särskilt angelägen. Det är 
ytterst sällan som brottsskade
ersättning lämnas vid den 
typ av bedrägeri som du varit 
utsatt för.

ÅSA LUNDMARK BESLUTSFATTANDE JURIST

Finns det möjlighet att få brottsskadeersättning efter att ha blivit lurad på nätet, undrar en 
frågeställare.
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Så fungerar skyddade 
person uppgifter. Ingegerd  
Widell på Skatteverket  
förklarar. Sid 10

Barnens liv begränsas 
Psykolog Åsa Landberg om hur 
barn kan påverkas av att leva  
skyddat. Sid 12

”Ingenting är självklart  
i livet.” Emma Jangestig om att leva 
vidare efter morden på hennes två 
barn i Arboga 2008 . Sid 14

Skyddade personuppgifter

FOTO THERESE W
IBERG
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Så fungerar skyddade  
personuppgifter
I vanliga fall är uppgifterna i det svenska folkbokföringsregistret offentliga. Men 
personer som är utsatta för ett konkret och allvarligt hot kan få skyddad identitet.  
I dag har cirka 25 000 personer någon form av skyddade personuppgifter, något som 
ökat sedan en lagändring kom 2019 som gjorde det lättare att ansöka om och beviljas 
skyddade personuppgifter. 

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

Ansökan om skyddade person
uppgifter görs genom en 
blankett som finns på Skatte

verkets hemsida. Där framgår vilka 
uppgifter och bevis som handläg
garna efterfrågar för att få styrkta 
uppgifter om hotbilden.

– Sökande är vanligtvis personen 
själv men det kan också vara social
tjänst, polis eller någon annan som 
har kontakt med personen som 
hjälper till, säger Ingegerd Widell 
som är verksamhetsutvecklare på 
Skatteverket.

Det finns tre olika skyddsåtgärder: 
sekretessmarkering, skyddad folk
bokföring och fingerade personupp
gifter. Sekretessmarkering är den 
vanligaste men skyddad folkbokfö
ring blir allt vanligare vilket också 
var vad lagstiftaren ville när lagen 
ändrades. Skyddad folkbok föring 

hette tidigare kvarskrivning och 
innebär att den som har en marke
ring för skyddad folkbokföring 
får vara folkbokförd i en 
annan kommun än den 
man bor i.

Uppgifterna 
om att någon har 
skyddad folkbok
föring skickas till 
andra myndigheter 
och annan relevant 
samhällsservice som 
exempelvis sjukvården, 
Försäkringskas
san och kommunen 
från Skatteverkets 
folkbokföring. Det betyder att dessa 
instanser kan se att personen har 
skyddad folkbokföring.

Fingerade personuppgifter är den 
högsta skyddsnivån som kan ges till 

människor som är utsatta för sär
skilt allvarlig brottslighet som riktar 

sig mot liv, hälsa, frihet eller frid. 
Skyddsmetoden handläggs 

av polisens nationella 
operativa avdelning.

– Fingerade per
sonuppgifter innebär 
att du får nya identi
tetsuppgifter, till ex

empel ett nytt namn 
och nytt personnum

mer. De som får detta 
kan exempelvis vara vittne 

i rättegång och där det 
verkligen är fara för li
vet. Vi på Skatteverket 

har inga siffror på hur vanligt det är, 
säger Ingegerd Widell.

Att leva med skyddade person
uppgifter innebär en del prak
tiska problem när det kommer 

till kontakter med exempelvis bank, 
vård och försäkringskassa. Privata 
aktörer som exempelvis vissa apotek 
och banker omfattas inte av samma 

Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare, 
Skatteverket.

 Sökande är vanligtvis personen själv men det 
kan också vara socialtjänst, polis eller någon 

annan som har kontakt med personen som hjälper till.

FOTO JEANETTE ANDERSSON, SKAT TEVERKET
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Så fungerar skyddade  
personuppgifter

sekretessregler som myndighe
ter men får uppgifter från Statens 
person adressregister, SPAR, istäl
let för från folkbokföringen, där tar 
de bort namn och adress i samband 
med att en person får skyddade per
sonuppgifter. Att skaffa bankid och 
göra digitala ärenden på exempelvis 
Försäkringskassan kan vara svårt 
och mer omständligt än i vanliga fall.

När det gäller post har Skatte
verket en förmedlingstjänst 
där de hanterar post till perso

ner med skyddade personuppgifter. 
– Posten skickas till oss och vi ser 

till att den kommer rätt, det framgår 
inte av försändelsen att personen 
har skyddade personuppgifter, säger 
Ingegerd Widell.

För att minimera risken att skyd
dade uppgifter röjs har Skatteverket 
tillsammans med andra myndigheter 
tagit fram en vägledning för hur skyd
dade uppgifter ska hanteras korrekt.

– Risker är ju till för att identi

fieras, hanteras och hitta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att de 
inte inträffar. Det är varje myndighet 
som får uppgifterna som också har 
ansvar för att uppgifterna hanteras 
på ett korrekt sätt och inte blir röjda. 
Därför är vår gemensamma vägled
ning ett bra och viktigt verktyg, säger 
Ingegerd Widell som också berättar 
att det nyligen har startats upp ett 
arbete med att göra en ännu tydli
gare och uppdaterad vägledning.

– Har man inte bra rutiner finns 
det risk för att det blir fel och att 
det i värsta fall kommer skyddade 
uppgifter i orätta händer.  

 I dag har cirka 25 000 personer i Sverige någon form av skyddade personuppgifter. Det finns tre olika skydds-
åtgärder: sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter. 

Uppgifterna som registreras i 
folkbokföringen är som huvud-
regel offentliga. Men om någon 
riskerar att utsättas för brott, 
förföljelser eller allvarliga tra-
kasserier kan Skatteverket välja 
mellan att registrera två olika 
typer av markeringar i folkbok-
föringsdatabasen:

• skyddad folkbokföring, 
som har ersatt kvarskrivning. 
Registreras när hotbilden mot 
en person är mycket stark och 
personen har skyddad folkbok-
föring. Uppgifter om den som 
har skyddad folkbokföring ska 
normalt sett inte lämnas ut. 
Exempel på sådana uppgifter är 
personnummer, adress, arbets-
givare och namnbyte.

• sekretessmarkering: en 
varningssignal om behovet av 
att göra en noggrann skadepröv-
ning enligt offentlighets- och 
sekretesslagen när någon begär 
att få ut en sekretessmarkerad 
uppgift.

I riktigt allvarliga fall kan ock-
så fingerade personuppgifter 
användas som skyddsmetod. 
Det innebär att personen får 
nytt namn och personnummer, 
detta handläggs av polisen.

Källa: www.skatteverket.se

Fakta: 
Tre olika 
skyddsåtgärder

 Har man inte bra 
rutiner finns det 

risk för att det blir fel och 
att det i värsta fall kom-
mer skyddade uppgifter i 
orätta händer.
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Barn med skyddade personuppgifter är ofta väldigt oskyddade. Det säger psykologen 
Åsa Landberg. ”De tvingas lämna sitt hem, sina vänner och sitt dagis eller sin skola 
för att gömma sig för en våldsam vuxen och leva under begränsade former – det är allt 
annat än ett skyddat liv”, säger hon.

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

Barnens liv begränsas

Var ärlig och berätta 
vad det handlar om, 

att det finns människor 
som är beredda att skada 
dem och eller mamman. 
Ge information lite i taget 
utan att ljuga. 

Dessutom påverkas barnens 
vardag av skyddade person
uppgifter.

– Det som för de flesta barn och 
ungdomar är ett alldeles normalt 
beteende måste barn med skyddade 
personuppgifter i regel hålla sig 
borta ifrån. Till exempel att finnas på 
sociala medier, bli fotograferad, vara 
med i skolkatalogen och följa med 
på läger och vara med i idrottsklub
bar. Samtidigt som de här skyd
dade barnen ska vara så vanliga som 
möjligt för att inte sticka ut och röja 
sin identitet eller adress kan de alltså 
inte leva ett vanligt liv.

– De här begränsningarna kan 
också leda till konflikter i familjen. 
Ibland är alla överens om hur situatio
nen påverkar vardagen och accepterar 
det men ju äldre barnen blir ju svårare 
kan det vara för dem att acceptera 
konsekvenserna och då kan de behöva 
extra stöd oavsett om situationen med 
skyddade personuppgifter är ny eller 
inte, säger Åsa Landberg.

Många gånger vågar eller kan man inte ta hem 
vänner eller ha kontakt med morföräldrar. 

Rådet att bryta kontakten med andra människor i 
vardagen blir en ytterligare otrygg isolering. 

Konsekvenserna handlar inte bara 
om det sociala utanför hemmet utan 
också om ensamheten hemma. 

– Många gånger vågar eller kan 
man inte ta hem vänner eller ha 
kontakt med morföräldrar. Rådet att 
bryta kontakten med andra männ
iskor i vardagen blir en ytterligare 
otrygg isolering. Och man reser inte 
gärna till den stad som man flytt från 
även om man har släktingar och vän
ner kvar där.

Enligt Åsa Landberg leder också 
skyddade personuppgifter 
många gånger till sämre eko

nomi.
– Situationen kan kräva mer 

kostsamma lösningar som dyrare 
abonnemang och att man behöver ha 
bil för att man inte vågar åka kom
munalt. Som vuxen har man kanske 
tvingats sluta på jobbet utan att få 
nytt jobb, man vågar kanske inte visa 
sitt cv etcetera.

Många barn är väl medvetna om 

orsaken till sin situation. De har ofta 
varit offer själva för det våld som är 
anledningen till att de måste skyddas.

Hur berättar man om detta för barnen?
– Var ärlig och berätta vad det hand
lar om, att det finns människor som 
är beredda att skada dem och eller 
mamman. Ge information lite i taget 
utan att ljuga. Riktigt små barn är inte 
behjälpta av all information, de kan 
inte heller hålla tyst eller förstå. Där
för behöver man tänka till med jämna 
mellanrum och anpassa informatio
nen beroende på barnens ålder.

Oron hos både barnen och föräld
ern hemma kan också vara stor över 
att söka sjukvård, vara med i fören
ingslivet och att vänta på posten.

– Datoriserade journaler är det väl
digt många i teorin som har tillgång 
till och därför är många rädda för att 
söka vård. Postgång som går via nå
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gon annan tar längre tid att komma, 
det kan göra att man missar saker, 
säger Åsa Landberg.

Vad kan skolan tänka på för att hjälpa?
– Skolan behöver ha olika strategier 
eftersom barn är olika. En del är 
medvetna och kan prata om att de har 
skyddade uppgifter och att de måste 
vara försiktiga. För andra är det bara 
en stor hemlighet som man ska dölja, 
det kan skapa en enorm press.

Vad efterfrågar du för att förbättra 
systemet?
– Man kan göra mer för att se till 
att folk inte ska behöva få skyddade 
personuppgifter över huvud taget. 
Jag önskar personliga stödpersoner 
till de här barnfamiljerna. Det är så 
olika i varje enskilt fall och därför 

skulle alla behöva en person som de 
kan rådfråga både i stort och smått. 
Kan man vara med på Facebook utan 
att det är farligt? Är det bra att gran
narna känner till situationen så att 
det finns någon vuxen i närheten som 
vet eller är hotbilden så stor att man 
absolut inte får yppa för någon? Hur 
kan barnen vara med i föreningsliv 
eller träffa kompisar utan att deras 
hemadress röjs? Det är mycket begärt 
att varje enskild familj själva ska ta 
reda på allt detta samtidigt som de 
lever under stress, hot och rädsla.

– Många gånger brister också in
formationen från myndigheterna när 
personuppgifterna blivit skyddade. 
De här familjerna lever i ett vakuum 
och har ingen vetskap om personen 
som de gömmer sig för. Är personen 
fortfarande farlig för dem, har per

sonen flyttat, lever han? Det är inte 
säkert att familjen får sådan relevant 
information. Många gånger fortsätter 
de gömma sig utan att få veta att det 
inte finns någon fara för deras liv och 
säkerhet längre.

Många av de här barnen är 
också brottsoffer och med 
det kommer nya påfrest

ningar.
– Det är galet att myndigheter fort

farande dömer ut umgänge fast barnet 
lever under skydd från den föräldern. 
Man kan inte begära att ett barn ska 
hålla tyst och inte svara på frågor 
om var man bor när man tvingas ha 
umgänge med en våldsam pappa som 
man är väldigt rädd för … Det här med 
umgängesrätt är många gånger inte 
med barnens bästa i fokus. 

Att leva med skyddade personuppgifter kan innebära en mängd olika begränsningar i vardagen, berättar psykolog Åsa Landberg. Till exempel att inte kunna vara med i 
skolkatalogen, finnas på sociala medier eller tillhöra en idrottsklubb. 
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”Ingenting är självklart i livet”
Emma Jangestig lever med skyddade personuppgifter efter mordförsöket på henne och 
morden på hennes två små barn i Arboga 2008. ”Jag fick ett hotbrev innan rättegången”, 
berättar hon. 

Text: Yamile Lindgren   

Det var i mars 2008 som det 
ringde på dörren till villan i 
Arboga. Då visste inte Emma 

att hon var hotad och att hennes liv 
snart bokstavligen skulle slås sön
der. Därför öppnade hon ytterdörren 
fast klockan visade att det var dags 
att natta barnen.

Utanför stod en kvinna som kom 
att kallas för ”Tyskan” i medierna 
efter att hon samma kväll attack
erade Emma och hennes barn med 
hammare. Emma klarade sig men 
Max, 3 år och Saga 1,5 år överlevde 
inte attacken.

I dag, nästan 14 år senare, har li
vet gått vidare. Det säger Emma som 
numera är fyrabarnsmamma.

–  Jag följer med livet, jag väljer 
livet och vägen framåt. Så klart finns 
allt som hänt kvar i mig och jag saknar 
Max och Saga varje dag och jag saknar 
dem ännu mer när mina nuvarande 
barn utvecklas och upplever saker 
som inte Max och Saga fick uppleva. 
Men jag använder det jag varit med 
om till något positivt som gör att jag 
blir en bättre människa och mamma.

På vilket sätt blir det du det?
– Jag hakar inte upp mig på små
saker som jag upplever att folk gör 
när de gnäller över dumma saker. 
Jag brukar tänka att tänk att vi 
faktiskt lever och att ingenting är 
självklart i livet. Jag kan också mär
ka skillnad på mig och min sambo 
när det gäller att tappa tålamodet. 
Jag har längre tålamod än vad han 
har, även med barnen. Tiden går så 
himla fort, jag måste ta tillvara på 

alla stunder som barnen är hos mig 
och då är det dumt att gnälla över 
småsaker.

Efter attacken 2008 låg Emma 
nedsövd under intensivvård. 
Hon fick en skallskada och en 

hörselnedsättning som opererades. I 
dag har hon kvar tinnitusen som blev 
kvar trots operationen och sedan tio 
år tillbaka lever hon med migrän som 
också kan vara kopplad till skall
skadan. Men det är tomheten efter 
barnen som är det värsta – även om 
Emma i många år gav ett intryck av 
att alltid ha nära till leende och skratt 
trots sin sorg. Boken som skrevs om 
morden i Arboga fick till och med 
titeln ”Varför gråter inte Emma?”.

– Jag kunde inte gråta, knappt ens 
när jag var ensam. Men 2018 bröt 
jag ihop totalt. Jag grät och grät, blev 
sjukskriven och gick hos psykolog. 
Det var första gången som jag sörjde 
barnen. Det var först då jag blev en 
sörjande mamma, innan det hade 
jag varit ett brottsoffer. Det var så 
otroligt skönt att äntligen kunna 
gråta, jag behövde det för att komma 
vidare.

– Jag förstår nu att jag kan hamna 
i det läget igen, att jag blir så ledsen 
och tung av oro för mina nuvarande 
barn men det känns ändå inte skräm

FOTO PRIVAT

Emma Jangestig.

Så klart finns allt som hänt kvar i mig och jag 
saknar Max och Saga varje dag och jag saknar 

dem ännu mer när mina nuvarande barn utvecklas 
och upplever saker som inte Max och Saga fick uppleva. 



15Tidningen Brottsoffer nr 1/2022

Skyddade personuppgifter
mande, jag vet att jag klarar det. Jag 
vill inte vara så avstängd i mina käns
lor som jag var de första tio åren. 

”Mina nuvarande barn”. Det är så 
Emma kallar Julia och Caspian, små
syskonen till Max och Saga. De vet allt 
om händelsen, om varför storasysko
nen ligger i en grav – och varför deras 
adress är hemlig. För Emmas familj 
lever med skyddade personuppgifter. 
Det var direkt efter tingsrättsdomen 
mot Tyskan som de fick det.

Familjen har sekretessmarkering 
i folkbokföringen. Trots att det 
inte är det högsta skyddet leder 

det till en del praktiska hinder efter
som alla myndigheter hanterar deras 
uppgifter på samma sätt som de med 
högst skydd.

– Det tog jättelång tid innan vi 
kunde skaffa mobilt bankid för det 
fanns inget säkert sätt att göra det. 
Men även med bankid är det proble
matiskt för oss att göra vissa digitala 
ärenden, till exempel att ansöka om 

föräldrapeng hos Försäkringskas
san. Sedan är vi inte kopplade till 
våra barn på sjukvårdsupplysningen 
så när vi skulle ta coronatest kunde 
vi varken hämta ut test eller åka till 
teststation med dem. 

Även i skolan och föreningslivet 
påverkas Julia och Caspian. Deras 
namn får inte finnas i register, de får 
inte synas med sitt riktiga efternamn 
i skolkatalogen och all post går till 
Emmas föräldrar.

Hur tar barnen det?
– Julia är så pass stor att hon vet att 
hon måste vara försiktig och hon är 
väldigt medveten om skyddet och 
varför hon har det. När det gäller 
kompisar är de så små fortfarande 
att de har en nära vänkrets så det 
ändå är lätt att leka hemma hos 
varandra. Så länge bilder och infor
mation om barnen och vår adress 
inte läggs ut på nätet känner vi oss 
trygga.

Är det något i systemet som du saknar?
– Det är otroligt svårt att ta banklån 
för vi är även skyddade för banken 
som inte kan ta en kreditupplys
ning och i alla fall tidigare har det 
varit svårt att köpa hus och mark då 
det saknats rutin för hur man ska 
skydda vem som köpt marken. Det 
var svårare att vara skyddad för tio 
år sedan än vad det är i dag så det 

Det tog jättelång tid 
innan vi kunde 

skaffa mobilt bank-id för 
det fanns inget säkert 
sätt att göra det. 

Så länge bilder och 
information om 

barnen och vår adress 
inte läggs ut på nätet 
känner vi oss trygga.

Barnen Max och Saga finns i Emma Jangestigs 
tankar varje dag. De mördades och Emma Jangestig 
skadades svårt vid attacken mot familjen 2008.

FOTO PRIVAT

görs förbättringar både praktiskt och 
säkerhetsmässigt. Men när det gäl
ler vården skulle det underlätta om 
vi kunde bli kopplade till våra barn 
i stället för att vi ska behöva göra 
sådana ärenden pappersvägen.

Ansökan om skyddade person
uppgifter får Emma göra vart 
femte år och hon har nyligen 

beviljats det igen.
– Att vissa saker är mer omständ

ligt för oss och att vi måste vara 
försiktiga så att vår hemadress inte 
röjs, det tar jag gärna så länge jag får 
ansökan beviljad. Det är ett skydd 
som gör att jag känner mig lite trygg 
så det tar jag tacksamt emot så länge 
jag får ha det, säger hon.

Tyskan, gärningskvinnan som 
dödade hennes barn, ägnas ingen 
tanke.

– Hon är ingen person för mig, 
hon är bara anledningen till att de 
inte finns längre. Men Max och Saga 
är med mig varje dag och ger mig ett 
leende. Jag är så stolt över dem och 
att jag fick vara deras mamma.

Du säger att det känns skönt att prata 
om dem, på vilket sätt?
– Det är nog mitt sätt att gråta. Jag 
kan inte vara deras mamma genom 
att finnas där, ge dem kramar och ta 
hand om dem. Det enda sättet som 
jag kan fortsätta vara Max och Sagas 
mamma och ta tillbaka dem i mitt 
liv är genom att prata om dem och 
därför älskar jag att få göra det.   
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Skyddade personuppgifter

Advokat Carolina Lindsten på Amber 
Advokater i Karlskrona kommer i kon-
takt med skyddade personuppgifter 
i brottmål där hon främst företräder 
kvinnor som blivit misshandlade eller 
utsatta för hot, oftast av sin partner 
eller före detta partner. 
 
– Det aktualiseras också i ärenden 
som rör vårdnad av barn. Då har det 
ofta förekommit våld eller hot om 
våld tidigare i relationen och det blir 
sedan en del i vårdnadsmålet, säger 
hon. 

Hon har ingen statistik men hen
nes upplevelse är att ärenden där det 
förekommer skyddade personupp
gifter har ökat de senaste åren.

– Till viss del tror jag att det rör 
sig om en ökad medvetenhet hos de 
utsatta att det finns visst skydd att 
få. Jag tror också att myndigheter 
såsom polis och socialtjänst har bli
vit bättre på att informera om olika 
skyddsåtgärder. Även kvinnojour
erna är en viktig del i det arbetet. En 
annan förklaring kan vara en faktisk 
ökning av våldet och/eller en högre 
anmälningsbenägenhet.

Inte varje röjande av personuppgifter leder  
till våld men tvingar fram en flytt för skydds-

personen, vilket i sig är väldigt påfrestande. Person-
en måste då bygga upp en ny tillvaro på okänd plats.

Vad ser du för problem med att skyd-
dade personuppgifter röjs?
– Den person som har erhållit skyd
dade personuppgifter har beviljats 
det av en anledning och röjs dessa 
kan skyddet inte längre upprätthål
las. Risken är då stor för att perso
nen blir hittad och utsatt för våld 
eller till och med bli dödad. Media 
har de senaste åren rapporterat om 
flera fall av allvarligt och dödligt 
våld mot person som haft skyddade 
personuppgifter som har röjts av 
exempelvis socialtjänsten. Inte 
varje röjande av personuppgifter 
leder till våld men tvingar fram en 
flytt för skyddspersonen, vilket i sig 
är väldigt påfrestande. Personen 

måste då bygga upp en ny tillvaro på 
okänd plats.

Carolina Lindsten berättar att det 
händer att skyddade personupp
gifter röjs i mål angående vårdnad 
om barn där Socialtjänsten varit 
oaktsam med exempelvis uppgifter 
om var ett barn går på förskola eller 
var ett barn erhåller behandling på 
Barn och ungdomspsykiatrin.

– Om man tittar på det utifrån 
skyddspersonens perspektiv så 
innehåller systemet så klart brister, 
det ger inget absolut skydd. Ofta be
ror det på den mänskliga faktorn, en 
myndighetsperson lämnar av oakt
samhet ut en uppgift som kan röja 
skyddet. Det har också gjorts ett test 
av radioprogrammet Kaliber där det 
framkom att man genom att lägga en 
gps i ett paket kunde spåra adressen 
dit paketet/posten levererades och 
på så sätt röjdes skyddet.

YAMILE LINDGREN

”Allvarligt när 
myndigheter 
röjer skyddade 
uppgifter”

”Om man tittar på det utifrån skyddspersonens perspektiv så innehåller systemet så klart brister, det ger 
inget absolut skydd. Ofta beror det på den mänskliga faktorn, en myndighetsperson lämnar av oaktsamhet ut 
en uppgift som kan röja skyddet”, säger Carolina Lindsten på Amber Advokater i Karlskrona.

FOTO AM
BER ADVOKATER



17Tidningen Brottsoffer nr 1/2022

Jourerna berättar
FOT0 BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL/ LISBETH BENGTSSON

Många deltog i evenemanget Blågula 
Hjältar, som gick av stapeln i Lilla 
Nova på Innovatum i Trollhättan och 
arrangerades av Integrationsforum 
mot rasism med hjälp av Brottsoffer-
jouren Fyrbodal och RF Sisu.

På scenen fanns inga mindre än Alhaji 
Jeng, Madelen Janogy och Loui Sand, 
elitidrottare, idoler och fina förebilder. 
Och trots det allvarliga temat blev det 
också kul med inledningen där TV-film-
erna Blågula Hjältar visades om svarta 
elitidrottskvinnor och män, som är 
framgångsrika i sina karriärer, men som 
alla har blivit utsatta för rasism.

Först ut var Alhaji Jeng, före detta 
stavhoppare och numera expertkommen-
tator när SVT sänder friidrott. Han visade 
filmklipp ur Blågula Hjältar och berättade 
hur han som barn flyttade runt i olika städer 
för att till slut landa i Lövgärdet, Göteborg.

– I varje ny skola gällde det att slåss 
för att markera sin position.

Senare förstod han att det var fel och 
att kunskap och förmåga att uttrycka 
sig verbalt, är ett mycket effektivare 
sätt att hävda sig. Han utsattes för grova 
rasistiska påhopp redan som barn och 
berättade om Backabranden, då 63 
ungdomar innebrändes och ett 20-tal av 
hans kompisar dog.

Som ung hade man två val, förklarar 
han, sport eller droger. För egen del 
valde han friidrott och stavhopp. 

– En rättvis sport med mätbara resul-
tat: Den som hoppar högst är bäst.

Som 18-åring blev han världstrea och 
fick sponsorkontrakt och 22 år gammal 
tillhörde han den absoluta världseliten.

Efter pausen klev de övriga hjältarna ock-
så upp på scenen: Madelen Janogy, första 
svarta kvinnan i svenska damlandslaget i 
fotboll och målfarlig anfallare i Hammarby, 
och Loui Sand, före detta landslagsspelare 
i handboll, som mitt under proffskarriären 
valde att göra ett break och följa sitt hjärta 

och som nu spelar igen i Kärra. Som mörk-
hyad måste man överbevisa hela tiden, 
att man schysst och inte har knyckt 
något, förklarar Loui Sand, som har bott i 
Sverige i hela sitt liv.

– Jag är supertrevlig i affären och jag 
pratar högt så att alla kan höra att jag 
kan prata svenska, säger han.

Madelen, som växte upp med sin 
pappa och en tvillingsyster, fick tidigt lära 
sig att hon måste jobba tio gånger hår-
dare än andra. Innan hon spelade fotboll 
var hon tillbakadragen, berättar hon.

– Men från en dag till en annan ville 
plötsligt alla hänga med mig. 

Flera i publiken kände igen sig i hjält-
arnas berättelser och ställde många bra 
frågor. Hjältarnas råd till ungdomarna var 
att satsa på skolan eftersom okunskap 
ofta leder till hat, sätt upp realistiska mål, 
slåss inte, utveckla den verbala förmågan 
och fokusera på att må bra.

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL
LISBETH BENGTSSON

Allvar och skratt med Blågula hjältar
En fantastisk eftermiddag blev det tillsammans med svenska idrottshjältarna Alhaji Jeng, Loui Sand och Madelen Janogy, som hade med sig sin pappa.
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”Vi valde att samarbeta med Brottsofferjouren eftersom vi tycker att de tar upp en viktig fråga. Att ständigt 
förbättra villkoren för brottsoffer, anhöriga och vittnen är något vi vill upplysa fler människor om”, säger Meja, 
Saga och Chris, som startat ett UF-företag där de skänker en del av vinsten till Brottsofferjouren.

Den 16 december tecknades 
partnerskapsavtal mellan  
Haninge kommun och 
Brottsoffer jouren Haninge-
Nynäshamn. 

Avtalet är ett lyft för oss och ett 
erkännande av vikten av vår verk-
samhet. Medvetenheten har ökat 
om vikten av stöd till brottsoffer 
och insikten om att vi arbetar med 
många tunga ärenden.

Avtalets omfattning
Från socialnämnden:
• 3-årigt partnerskapsavtal med 
förlängning 3 år i taget 
• 440 000 kronor – vilket motsva-
rar 4,4 kronor per invånare (95 000 
invånare) 
• Gratis lokal 
• Tolkkostnader där inte Riksförbun-
dets Stöd på eget språk räcker till 
Från kommunstyrelsen:
• Ett extra bidrag utöver avtalet på 
268 000 kronor

BROTTSOFFERJOUREN HANINGE-NYNÄSHAMN

Nytt avtal för 
partnerskap  
med kommunen

FOTO BROTTSOFFERJOUREN STOCKHOLM
-GOTLAND

Annett Haaf, socialnämndens ordförande i Haninge, 
och Carin Flemström, ordförande för Brottsoffer-
jouren Haninge-Nynäshamn.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN HANINGE-NYNÄSHAM
N

UF Safebody startades av gymnasie-
eleverna Saga, Chris och Meja för att 
stötta Brottsofferjouren.

Saga, Chris och Meja är tre ungdomar på 
Wisbygymnasiet på Gotland som i sitt 
examensarbete har startat ett företag 
med namnet UF Safebody. De tillverkar 
små handgjorda figurer i finbetong där 
20 kronor per såld figur kommer att gå 
till Brottsofferjouren. 

Samtidigt delar de också ut infor-

mation om vår verksamhet som 
de är mycket intresserade av. 
Särskilt viktigt anser de att det 
är att alla, både barn och vuxna, ska 
kunna känna sig trygga i sina familjer 
och i sina hem. 

Gymnasieeleverna har också besökt 
oss i vår lokal och vi har varit med dem 
på några julmarknader. Fantastiska 
ungdomar!

BROTTSOFFERJOUREN STOCKHOLM-GOTLAND
MARIANNE NILSSON

Elever säljer betongfigurer till 
förmån för Brottsofferjouren
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STRAFF – efterlängtad konferens

Kriminalvårdsinspektör Björn Kjelsson och traumapedagogen Per Mossegård var två av föreläsarna  
som gästade konferensen i Västernorrland.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND

Inom Brottsofferjouren Västernorrland 
finns åtta olika grupper av stödper-
soner och vittnesstödjare place-
rade på fem orter i länet. På grund av 
avstånden ges inte ofta möjlighet att 
samla alla för gemenskap, överlägg-
ningar och kompetensutveckling. Det 
senaste året har dessutom pandemin 
satt hinder i vägen. Äntligen, under ett 
veckoslut i november, genomfördes 
en lyckad konferens där ett 30-tal 
volontärer deltog. 

Konferensen genomfördes på Hall-
staberget i ett kylslaget Sollefteå där 
snökanonerna dränkte både slalombacke 
och längdspår. Temat för konferensen 
var straff. Föreläsningarna inleddes av 
Björn Kjelsson, till vardags kriminalvårds-
inspektör på anstalten Saltvik som ligger 
strax utanför Härnösand. Saltviksanstal-
ten är ett fängelse i graden klass 1 vilket 
innebär att man precis som Kumla och 
Hall hyser landets grövsta brottslingar. 
Han belyste bland annat på ett både 
pedagogiskt och fängslande sätt hur en 
dag kan vara på Saltvik för såväl intagna 
som personal. 

Traumapedagogen Per Mossegård, med 
stor erfarenhet av möten med traumatise-
rade människor från katastrof- och krigs-
härjade områden, belyste det oskattbara 
värdet av mänsklig kontakt för människor 
som varit med om såväl svåra som mindre 
uppseendeväckande händelser av trauma-
karaktär. Han beskrev de mekanismer i 
kroppen som gör att man reagerar som 
man gör och hur man kan gå tillväga för att 
hjälpa människor att bearbeta obehags-
känslor för att så småningom kunna lägga 
dem bakom sig. Han sa sig inte nog kunna 
betona vikten av det mest elementära vid 
sådana händelser, att någon bryr sig. Han 

prisade Brottsofferjourens verksamhet 
och förklarade hur mycket enklare det är 
att rehabilitera en traumatiserad människa 
om denne ganska snart efter händelsen 
mött någon som i all enkelhet visat att 
”man brydde sig”. 

Professor emeritus Henrik Tham har 
under merparten av sitt yrkesliv ägnat sig 
åt forskning kopplat till straff, inte minst 
straffets betydelse för att den straffade 
efter avtjänad strafftid är motiverad att 
bryta med kriminaliteten. Han beskrev 
hur straffet genom åren förändrats i både 
längd och innehåll. Bland annat berörde 
han det synsätt som råder i landet idag, 
med en nära nog enig partipolitisk sam-
stämmighet att straffen ska skärpas som 
ett medel för att råda bot på kriminalite-
ten. Tham ställde frågan: ”Har längden 
på strafftiden betydelse för minskad 
fortsatt brottslighet? och visade på olika 
exempel. Hans uppfattning var att straff-
tidens längd inte tycks ha betydelse för 
att råda bot på kriminaliteten i ett land.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST

Under den årliga  
brottsofferkonferensen i Sundsvall 
berättade Lukas Svärd om hur livet 
förändrades när han genom opera-
tion fick byta kön. Som liten var 
han annorlunda och ville göra annat 
än vad tjejer gjorde. Ungdomsåren 
blev en mardröm. Han passade inte 
in någonstans, kände sig värdelös 
och ville dö. Efter många samtal och 
långdragna undersökningar opere-
rades han som 22-åring och kunde 
äntligen få bli den han ville vara.

Idag är han 41 år och föreläser. 
Men helt fri är han inte. Han går 
fortfarande i terapi. Allt beroende 
på att människor behandlade ho-
nom illa under de första åren i livet.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST
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Gripande  
berättelse  
på årlig  
konferens

Lukas  
Svärd.
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Genom att vara stationerade på tings-
rätten når vi alla dem som kan behöva 
stöd i en förhandling, målsägande, 
vittnen och inte minst anhöriga. I 
Borås är det 30 procent som hör av 
sig inför en kommande rättegång 
och resterande fångas upp på plats 
av Brottsofferjouren. I och med att 
jouren finns i entrén så blir vi synliga. 
Detta har resulterat i att kontakten 
med åklagare och måls ägarbiträde 
blivit mycket mer påtaglig. Lagman-
nen Peter Broberg ser positivt och 
ljust på ett fortsatt bra samarbete 
med Brottsofferjouren.

– Brottsofferjouren och vittnes-
stödet innebär ett stort mervärde. 
I första hand för målsägande och 
vittnen, men det ger i förlängningen 
också bättre förutsättningar för oss 
att utöva den dömande verksamhe-
ten. Jag uppskattar verkligen deras 
arbete, säger Peter Broberg.

Brottsofferjouren Borås-Sjuhä-
rad satsar vidare på att utbilda nya 
vittnesstöd och stödpersoner då 
verksamheten växer.

 BROTTSOFFERJOUREN BORÅS-SJUHÄRAD

Brottsofferjouren 
Borås-Sjuhärad växer

Jag sitter vid mitt köksbord och re-
flekterar över hur det har varit som ny 
ordförande i dessa konstiga tider. Tiden 
har rusat på, trots det har jag fått vara 
med om mycket.

Jag minns med värme ordförande-
konferensen där jag hade nöjet att träffa 
många ur förbundsstyrelsen, delegater 
och andra ordförande från hela landet. 
En trevlig och lärorik resa.

Vecka 47 (En vecka fri från våld) 
hade vi nöjet att tillsammans med våra 
samarbetspartners Stormblad och Teng-
ström placera en kub under hela veckan 
på Giraffens köpcenter i Kalmar. I kuben 
stod tv-skärmar som kontinuerligt vi-
sade reklamfilmer om Brottsofferjouren.

Vi var även personligt närvarande 
under en dag och delade ut information 
om vår verksamhet. I samband med v. 
47 startade vi upp med att synas mer 
i media, bussar och busskurer. Detta 
kommer att fortgå under hela 2022. 

Vid två tillfällen har vi varit på Poli-
sens Kontaktcenter (PKC). Vi informe-

rade om BOJ och hur viktigt det är att 
de meddelar om oss när de tar emot 
anmälningar. Mycket uppskattat av 
deras personal som lyssnade och ställde 
många frågor efteråt. 

Jag och säkert många med mig ser 
fram emot internationella brottsoffer-
dagen den 22 februari. Vi har bjudit in 
Simon Häggström som kommer att prata 
utifrån de böcker han har skrivit om 
människohandelsproblematiken. Utöver 
Simon får vi även nöjet att träffa vår 
eminente förbundsordförande Sven-Erik 
Alhem. 

Vi får absolut inte glömma en av årets 
höjdpunkter där medlemmarna får göra 
sin röst hörd, årsmötet den 30 mars. Om 
allt går efter planen kommer mötet att 
hållas på Scandic Hotell.

Som alla vet kommer det sol efter 
regn och vi hoppas så klart att det mörka 
”molnet” som ligger över oss snart har 
dragit bort! 

BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA KALMAR 
MANFRED STUMPF, ORDFÖRANDE

Reflektioner från  
en ny ordförande

Tillsammans med Brottsofferjouren Södra Kalmar läns samarbetspartners Stormblad och Tengström placera-
des en kub på Giraffens köpcenter i Kalmar under vecka 47 – En vecka fri från våld. 

FOTO ULRIKE M
AI/PIXABAY

Peter Broberg, lagman i Borås, och Hans 
Larsson, ordförande  Brottsofferjouren Borås-
Sjuhärad
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Bedrägerier mot äldre 
blir allt vanligare och 
bedragarna hittar ständigt 
nya sätt att lura till sig 
större eller mindre summor 
pengar. Tillsammans med 
länsstyrelsen, polisen och 
Länsbildningsförbundet 
deltog Brottsofferjouren 
Västmanland på 60plus-
mässan för att informera 
och samtala med målgrup-
pen om bedrägerier.

Mässan anordnades i Väs-
terås den 24-25 november 
och 3 000 personer besökte 
den.

60plus-mässan var en 
utmärkt möjlighet att nå ut 
till fler från målgruppen med 
vad man ska tänka på för att 
inte råka ut för bedrägerier 
och vad man kan få för stöd. 
Polisen fokuserade på att in-
formera besökarna om vikten 
av att inte lämna ut personlig 
information, att inte logga in 

på sitt konto på uppmaning 
av någon annan och så vida-
re.Brottsofferjouren förmed-
lade vikten av att sätta ord på 
att man eventuellt är utsatt 
för bedrägeri. Bedrägeribrott 
är allvarligt och brottsoffer 
har ingen skuld i att brottet är 
begånget. Därför är det viktigt 
att våga prata om det och att 
kontakta Brottsofferjouren är 
ett bra första steg. 

Länsstyrelsen har till upp-
drag att bevaka tillgången av 
betaltjänster i länet i syfte att 
minska den digitala klyftan 
och stödja grupper som äldre 
personer och nyanlända. 
Vid mässan informerade 
Länsbildningsförbundet om 
digitala kurser som finns att 
tillgå för att höja kunskapen 
om exempelvis hur man an-
vänder betaltjänster, bank-ID, 
Swish, 11 77 på nätet, Wi-Fi 
och sociala medier

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTMANLAND

Bedrägerier mot äldre tema på mässa

Digital kampanj på 
brottsofferdagen
Mellersta Skåne kommer att uppmärksamma den interna-
tionella brottsofferdagen genom en digital kampanj. Målet 
är att nå ut med information och kunskap om Brottsoffer-
jourens lokala stöd och vara en drivande röst i brottsoffer-
frågor i vårt lokalområde. Vi planerar att ta fram och 
marknadsföra inlägg på våra sociala medier, Facebook, 
Instagram och TikTok, samt ta kontakt med våra samver-
kanspartners i vårt lokalområde så att även de kan sprida 
inlägget i sina sociala medier. 

BROTTSOFFERJOUREN MELLERSTA SKÅNE

Sanela Cerimagic, Länsstyrelsen, Maria Karlsson, Polisen, Carolina Edlund, BOJ och Heidi-Maria 
Wallinder, Länsbildningsförbundet, på 60plus-mässan.

Podd för alla jourer  
vidareutbildar volontärer
Glöm inte att det finns möjlighet för era volontärer att få 
vidareutbildning via sin dator eller telefon. Brottsoffer-
jourens volontärpodd görs av Brottsofferjouren Mellersta 
Skåne och är tillgänglig för alla volontärer. 

Under hösten 2021 släpptes flera avsnitt där vi bland 
annat pratade med en åklagare som berättade om åklaga-
rens arbete samt ett samtal med en advokat som förkla-
rade skillnader mellan civilmål och brottmål. 
God lyssning!

BROTTSOFFERJOUREN MELLERSTA SKÅNE

FOTO LÄNSSTYRELSEN VÄSTM
ANLAND
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Jourerna berättar
Våld mot 
kvinnor: ett 
peruanskt 
perspektiv

Psykologen Mariela Milagros Laura Colque håller en workshop om situationen och stödet för våldsutsatta kvinnor i Peru. 

FOTO LEO BERGGREN-LAGERCRANTZ

Hur förebyggs könsrelaterat våld i 
Peru? Och hur stöds våldsutsatta 
kvinnor i landet? Frågorna är viktiga i 
ett av de länder i världen som drab-
bats hårdast av pandemin och där 
våldet mot kvinnor ökat markant i och 
med den globala krisen. Leo Berg-
gren-Lagercrantz är stödperson och 
språkvolontär inom Brottsofferjouren, 
men befinner sig nu i Peru där han har 
samtalat med psykologen Mariela 
Milagros Laura Colque om stödet för 
våldsutsatta kvinnor. För Tidningen 
Brottsoffer berättar han om mötet.

Covid-19-pandemin har satt djupa spår i 
det peruanska samhället. Dess framtida 
konsekvenser är – än idag – svåra att 
få en tydlig inblick i. Som bekant är det 
oftast de mest utsatta i samhället som 
får lida mest under krissituationer och 
Peru har inte varit ett undantag från 
denna regel: kvinnor, flyktingar och 
barn i landet har visat sig vara speciellt 
utsatta sedan år 2020.

Jag gör min praktik med Svalorna 
Latinamerika i södra Peru. Svalorna 
Latinamerika är en partipolitiskt och reli-
giöst obunden organisation som arbetar 
med mänskliga rättigheter i Latiname-
rika. Tidigare i januari samtalade jag 
med psykologen Mariela Milagros Laura 
Colque, som arbetat med en av Svalorna 
Latinamerikas samarbetsorganisationer 
CEDER under pandemin, om sitt arbete 
med våldsutsatta kvinnor. Hon engage-
rar sig sedan flera år tillbaka för kvinnors 

rättigheter och i frågan om könsrelaterat 
våld, både professionellt och som femi-
nistisk aktivist. 

Hårda restriktioner har blivit perua-
nernas vardag under pandemin, med 
periodvisa, nästan totala nedstängningar 
av samhället. Det har inneburit att många 
kvinnor och barn har tvingats leva 
instängda under samma tak som deras 
förövare under väldigt långa perioder: 

– Många kvinnor har utsatts för våld 
av sina släktingar eller sambos. Kränk-
ningar av kvinnors rättigheter har ökat 
under pandemin. Och myndigheterna 
har inte erbjudit det stöd som brotts-
utsatta kvinnor behövt under pande-
min. Tvärtom så minskade stödet när 
kvinnorna var i stort behov av det i och 
med stängningen av stödcentrum för 
våldsutsatta kvinnor, säger Mariela.

Enligt henne är tillgången på stöd 
från myndigheter ojämlikt fördelad i 
landet. Detta beror inte nödvändigtvis 
på en brist på stöd till brottsutsatta i 
sig, men snarare på avsaknaden av ett  
genusperspektiv. Hon menar att staten 
oftast agerar på ett sätt som, istället för 
att motverka utsattheten hos kvinnor, i 
själva verket förstärker denna utsatthet. 
Hon betonar istället civilsamhällets roll 
som främjare av kvinnors rättigheter: 

– Organisationer och feministiska 
gräsrotsrörelser antar oftast en gran-

skande och reaktiv roll i förhållande till 
makthavare. De antar därmed också en 
våldsförebyggande roll.

Under min vistelse i Peru har jag 
kunnat observera den intensiva debat-
ten kring frågan om könsrelaterat våld 
som förs nationellt, där starka röster 
som Marielas gör sig hörda. Pandemin 
har förvärrat kvinnornas situation i 
landet och i världen, men den har också 
bidragit till att delvis synliggöra våld 
mot kvinnor genom att frågan uppmärk-
sammats i media och via civilsamhället. 
Detta har i sin tur uppmärksammat det 
som betecknats som skuggpandemin.

– Våld mot kvinnor är ett strukturellt 
problem som måste lösas på en både 
individuell och strukturell nivå, säger 
Mariela. 

Könsrelaterat våld är ett problem 
som går bortom kulturella skillnader 
och som frodas i socialt och ekono-
miskt ojämlika förhållanden. Detta våld 
osynliggörs ofta då offren tystas och 
inte alltid kan eller vågar träda fram. Co-
vid-19 pandemin kommer med säkerhet 
att ta slut en dag. Detsamma kan inte 
sägas om skuggpandemin som kommer 
att fortsätta så länge det inte antas ett 
annat, globalt perspektiv på våld mot 
kvinnor. Globala problem kräver samar-
bete på både individ- och samhällsnivå.

LEO BERGGREN-LAGERCRANTZ, STÖDPERSON
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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
070-627 90 17
info@avesta-hmora.boj.se
avesta-hmora.boj.se 

Leksand-Rättvik
070-2254383
info@leksand-rattvik.boj.se

Mellersta Dalarna
Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, 
Smedjebacken, Säter. Vittnesstöd: 
Falu tingsrätt.
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-Älvdal
Arvidsjaur, Arjeplog, Piteå, Älvsbyn.
070-850 48 00
info@pitea.boj.se

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 

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 www.brottsofferjouren.se

facebook.com/BrottsofferjourenSverige 
Flera lokala jourer har också egna sidor på Facebook.
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Brottsofferjourerna
Brottsoffer- och  
Kvinnojouren Freezonen
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, 
Ystad. Vittnesstöd: Ystads tingsrätt
0411-783 77
info@freezonen.boj.se
www.freezonen.se

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
Stockholms 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, Orust, Uddevalla,  
Vänersborg, Sotenäset, Ström-
stad, Stenungsund, Tanum, Tjörn, 
Trollhättan, Åmål.  
Vittnesstöd: Uddevalla tingsrätt, 
Vänersborgs tingsrätt.
116 006
Uddevalla: 0522-151 31
Trollhättan: 0520-805 14
info@fyrbodal.boj.se
fyrbodal.boj.se

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

Storgöteborg
Göteborg, Härryda, Kungälv, 
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 


