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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 ungefär 90 medlems-
föreningar, lokala brottsofferjourer, 
över hela landet. Där kan den som 
utsatts för brott få kostnadsfri och 
konfidentiell hjälp. Brottsofferjouren 
har också vittnes stödsverksamhet 
vid de flesta tingsrätter och hovrät-
ter i Sverige. Varje år ger brottsof-
ferjourerna stöd till närmare 80 000 
brottsoffer, vittnen och anhöriga.
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Vi är mycket tacksamma om du som läser tidningen vill bidra ekonomiskt 
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foto LISBETH BENGTSSON

”Jag tycker att vi 
ska ha ett barnrätts
perspektiv när vi talar 
om barns rättigheter.”
monica ekström, vice 
förbundsordförande,  
brottsofferjouren 
sverige.

att växa upp i våld 
kan leda till svåra 
konsekvenser  
för barn.

ny dokumentärfilm ska öka 
förståelsen om uppväxt i 
våld. Möt Isabell, filmen Say 
Somethings huvudperson. 

17. samarbete med  
polisen i trollhättan.

foto FILM
 AND TELL

foto BODIL jOHANSSON/ScANDINAV BILDByrå
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barn kan i sina egna hem drabbas extra hårt 
när de blir vittnen till eller på annat sätt blir 
medvetna om att våld utövas av en förälder 

mot den andra. En traumatisk upplevelse som i 
värsta fall – när våldet går överstyr – kan leda till att 
barnet i fråga förlorar båda sina föräldrar. En som 
gärningsperson och den andra som brottsoffer. En 
sådan plågsam upplevelse leder naturligtvis ofta 
till ett mycket långt lidande trots att barnet själv 
inte har åsamkats några fysiska skador eller kanske 
ens riskerat att själv råka illa ut rent fysiskt. Längre 
tillbaka uppmärksammades barnets situation i 
sådana fall inte på ett adekvat sätt i den rättsliga 
brottmålshandläggningen. Numera ska barns rätt 
tillgodoses när de bevittnat våld. Men alltjämt 
betraktas barn i den beskrivna situationen inte 
fullt ut som ”riktiga” brottsoffer. Förhoppningsvis 
kommer så att ske framöver. 

när det gäller barn som utsätts för grovt våld 
finns det brottmål där jag haft anledning att 
fundera över hur det är möjligt att som an

hörig kunna leva vidare. Jag tänker på mål där barn 
grymt mördats. De flesta av oss minns mordfall 
där barn blivit offer (Helén, Engla, barnen i Arboga 
och tidigare i år Lisa Holm bara för att nämna 
några uppmärksammade fall). Jag har träffat och 
sam talat med några av de berörda närstående. 
Eftersom jag själv sökt sätta mig in i hur det skulle 

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

Vi påverkas alla  
av brott mot barn

 
Alla former av brott som riktas mot barn tar vi instinktivt inte bara 

avstånd från utan blir normalt också väldigt illa berörda av. Inte så konstigt 
naturligtvis eftersom barn är utsatta som brottsoffer, då de oftast har svårt att 

freda sig från brottsliga angrepp och ibland är helt oförmögna därtill.

Text: Sven-Erik Alhem

kännas att leva vidare om det varit mitt eget barn 
eller barnbarn som dödats, är min respekt för dem 
som lyckas enorm. Att anhöriga till mordoffer – 
inte minst när det gäller barn som mördats – har 
ett mycket starkt behov av både medmänskligt och 
oftast också professionellt stöd är lättförståeligt. 
Inom Brottsofferjouren gör vi allt vi kan för att 
svara upp med det stöd vi kan ge.

barnrättighetsutredningen (S 2013:08) har i 
mars i år lämnat över sitt slutbetänkande 
med förslag på en lag om inkorporering av 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barn
konventionen) samt en rad åtgärder som behöver 
vidtas vid en inkorporering. Utredningen har 
även kommit med ett antal författningsförslag i 
övrigt för att stärka barnets rättigheter i svensk 
lagstiftning. Att barnkonventionen ska bli svensk 
lag är något som bland annat Brottsofferjouren 
Sverige länge har kämpat för. Det känns väldigt 
bra att kampen nu synes vara över och att kon
ventionen snart blir svensk lag. 

Ordförande har ordet
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Brottsofferjouren

under 2016 kommer brottsofferjouren 
sverige satsa ytterligare för att öka 
kunskapen om våld i nära relation och 
stärka stödet till dem som utsätts. 

– Vi ger redan stöd till många vålds
utsatta, men vi vet att mörkertalet är 
stort och att vi med ökade resurser 
kan hjälpa ännu fler. Därför är det 
glädjande att vi nu har fått möjlig
het att satsa ytterligare på vårt 
arbete mot våld i nära relation, säger 
SvenErik Alhem, Brottsofferjouren 
Sveriges förbundsordförande. 

Satsningen inom området våld 
i nära relation möjliggörs genom 
ökade bidrag från Socialstyrelsen för 
2016. Brottsofferjouren Sverige ar
betar sedan många år tillbaka för att 
stärka stödet till våldsutsatta per
soner och barn som bevittnat våld. 
Bland annat ger Brottsofferjouren 
Sverige stöd till lokala brottsoffer
jourer i deras kvinno fridsarbete och 

Satsning på arbetet  
mot våld i nära relation

anordnar samverkanskonferenser 
för polis, socialtjänst och brotts
offerjourer – vilka från och med 
2016 också kommer att inkludera 
hälso och sjukvård. 

– Vi kommer nu att arbeta ännu 
mer med information och utbild
ning. Ökad kompetens hos dem 
som i sitt yrke eller ideella uppdrag 
möter våldsutsatta personer är en 
grundläggande faktor för att fler ska 
få det stöd de har rätt till, säger Eva 
Larsson, Brottsofferjouren Sveriges 
generalsekreterare.

Brottsofferjouren Sverige kom
mer också att satsa ytterligare på 
samarbetsprojektet med filmbolaget 
Film and Tell och dokumentär
filmerna My Life My Lesson och Say 
Something. Båda filmerna beskriver 
barns upplevelse av att växa upp 
med våld. Läs mer om filmen Say 
Some thing, som nyligen haft premiär, 
på sidan 14. 

Genom ökade bidrag från Socialstyrelsen kan Brottsofferjouren Sverige stärka arbetet mot våld i nära relation. 

böcker för ökad kunskap om  
särskilt utsatta brottsoffer
Två av Brottsoffer jouren Sveriges 
uppskattade utbildningsmateria l 
finns nu att beställa mot enbart frakt-
kostnad. Nyreviderade ”Det ingen vill 
se. En bok om hbtq och våld i nära 
relation” och ”Våldsamt osynligt. En 
bok om brottsutsatthet och funk-
tionsnedsättning” kan båda beställas 
via www.brottsofferjouren.se.

möt brottsofferjouren 
sverige i almedalen
Under Almedalsveckan 2016 i 
Visby den 3–10 juli finns Brotts-
offerjouren Sverige på plats för att 
lyfta frågan om brottsutsattas rätt 
till stöd. 

Måndagen den 4 juli håller 
Brottsofferjouren Sverige tillsam-
mans med film bolaget Film and 
Tell ett seminarium med fokus 
på barns rättigheter. Ett semi-
narium kommer också att hållas 
onsdag en den 6 juli. Vid detta 
tidnings nummers pressläggning 
är programmet ännu ej klart. Håll 
utkik på www.brottsoffer jouren.se. 
för mer information! 

foto ISTOcK
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Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Sverige för en kontinuerlig dialog 
med Polismyndigheten. Här syns rikspolischef Dan 
Eliasson, verksamhetsspecialist Maria Agge och 
Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-
Erik Alhem vid ett möte i mars 2016. 

totalt fick 78 165 personer stöd av 
brottsofferjouren under 2015, visar 
statistik från brottsofferjouren 
sverige. men allt fler brottsutsatta går 
miste om stöd. Polisens förmedling till 
brottsofferjouren har minskat och är 
nu den lägsta på flera år. 

– utvecklingen är alarmerande och 
innebär att många brottsutsatta går 
miste om stöd. Vi för en dialog med 
polisen kring hur förmedlingen kan 
ökas och har fått god respons på 
ledningsnivå. Men ambitionsnivån 
och förutsättningarna generellt 
måste höjas rejält för att alla brotts
utsatta – inte minst de allra svagaste 
– ska ha lika goda möjligheter till 
stöd oavsett var i landet de bor, säger 
Brottsofferjouren Sveriges för
bundsordförande SvenErik Alhem.

sammanlagt fick 78 165 brottsoffer, 
anhöriga och vittnen stöd inom 
Brottsofferjourens brottsoffer och 
vittnesstödjande verksamheter 
under 2015. En minskning sedan 
2014 då 85 687 personer fick stöd. 
Minskningen gäller den brottsoffer
stödjande verksamheten där 33 590 
personer under 2015 fick kontakt 
med en lokal brottsofferjour jämfört 
med 42 374 personer under 2014. 
Antalet personer som fick stöd inom 
den vittnesstödjande verksamheten 
har däremot ökat – från 43 313 per
soner under 2014 till 44 575 perso
ner under 2015.

Minskningen inom den brottsoffer
stödjande verksamheten kan främst 

förklaras med att polisen i lägre ut
sträckning än tidigare förmedlar kon
takt mellan brottsutsatta och lokala 
brottsofferjourer. Trots att polisen, 
enligt 13 a § tredje stycket förunder
sökningskungörelsen (1947:948), är 
skyldig att informera den som anmä
ler ett brott om vilka möjligheter till 
stöd som finns. Att färre brottsoffer 
förmedlats från polisen beror – enligt 
uppgifter som Brottsofferjouren fått 
från polisen – på brister i såväl syste
met som i rutiner hos polisen till följd 
av den stora omorganisationen.

brottsofferjouren sverige jämför var
je år brottsofferjourernas ärende
mängd med Brottsförebyggande 

Polisens förmedling till  
Brottsofferjouren måste öka

förslag på ändring i 
förundersöknings kungörelsen

I en skrivelse till inrikesminister 
Anders ygeman föreslår Brotts-
offerjouren Sverige att förunder-
sökningskungörelsen förtydligas 
och ändras så att inget tolknings-
utrymme kan finnas kring polisens 
skyldighet, som ytterst har sin 
grund i EU:s brottsofferdirektiv, att 
hänvisa brottsoffer till stödverk-
samheter. Brottsofferjouren Sverige 
framför också att förundersök-
ningskungörelsen bör kompletteras 
så att även vittnen, på samma sätt 
som målsägande, erbjuds informa-
tion och hänvisas till stöd redan vid 
anmälningstillfället.

rådets statistik. Undersökningen 
visar att 2,8 procent av alla anmälda 
brott under brottsbalken och lagen 
om kontaktförbud blev ett ärende 
hos Brottsofferjouren under 2015 
jämfört med 3,7 procent 2014.

– Vi ger stöd till ett stort antal 
brottsutsatta, men vi vet att många 
fler är i behov av stöd. Att polisen 
förmedlar ärenden är grundläg
gande för att alla som är i behov av 
stöd också ska få det. Det är ingen 
arbetsuppgift som polisen ska prio
ritera bort, säger Brottsofferjouren 
Sveriges generalsekreterare Eva 
Larsson. 

foto BrOTTSOFFErjOUrEN SVErIGE
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Aktuellt

barn med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar, som till exempel 
adHd eller aspergers syndrom, råkar 
i större utsträckning än andra barn 
ut för hot, mobbning och sexuella 
närmanden på internet. det visar en 
ny undersökning.

Arvsfondsprojektet Nätkoll, har på 
uppdrag av Attention, genomfört en 
enkätundersökning bland barn mel
lan 13–16 år med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och deras 
föräldrar. Resultaten har sedan jäm
förts mot Statens medieråds under
sökningar Ungar & medier 2015 och 
Föräldrar & medier 2015. 

När det gäller negativa upplevel
ser på nätet är det stor skillnad mel
lan grupperna. Betydligt fler barn 
med neuropsykiatriska funktions

nedsättningar uppger att någon har 
varit elak, mobbat eller hotat dem på 
nätet. Undersökningen visar också 
att barn med neuropsykiatriska funk
tionsnedsättningar generellt använ
der medier i större utsträckning än 
andra barn, med undantag för sociala 
medier. 

målsägandes medverkan i rätts-
processen är viktig för att brott ska 
kunna leda till åtal. en betydelse-
full faktor för att öka målsägandes 
medverkan är ett bra bemötande 
från rättsväsendet. det konstaterar 
brottsförebyggande rådet, brå, i en 
ny rapport.

Ett motiverande bemötande som byg-
ger på empati och lyhördhet, upplevel-
sen av att bli tagen på allvar och att 
hållas uppdaterad om vad som händer 
i ens ärende. Det är några faktorer som 

@Brottsutsatt

är viktiga för att öka målsägandes 
medverkan i rättsprocessen. Kontinu-
erlig återkoppling och tydlig informa-
tion om ärendet är exempel på rutiner 
som kan förbättras inom rättsväsen-
det, enligt Brå. För de målsägande 
som har rätt till målsägandebiträde är 
det viktigt att målsägandebiträdet är 
tillgängligt och kan ge det stöd som 
behövs vid rätt tillfälle. Brå menar att 
det bör övervägas om målsägande-
biträdets uppdrag kan förstärkas med 
en utbildning som förtydligar vilka 
uppgifter som ingår. 

bättre bemötande ökar målsägandes medverkan

Barn med neuropsykiatriska funktions
nedsättningar är mer utsatta på nätet

brott (drygt) anmäldes under 2015, 
visar statistik från brottsförebyg-

gande rådet, brå. det är en ökning med 
55 700 brott eller 4 procent jämfört 

med året innan. bedrägeribrott var en 
av de  kategorier av anmälda brott som 

ökade mest i antal (19 procent). den 
kategori som minskade mest i antal un-
der 2015 var stöld- och tillgreppsbrott 

som minskade med 2 procent. 

1,5 miljoner

id-kapningar 
kriminaliseras
att kapa någons identitet ska bli  
brottsligt. det vill regeringen och 
föreslår i en proposition att olovlig 
identitetsanvändning införs som 
ett nytt brott i brottsbalken. 

I dag finns det inte någon straff-
bestämmelse som direkt skyddar 
den som får sin identitet utnyttjad. 
regeringen föreslår därför att ett 
nytt brott införs i brottsbalken – 
olovlig identitetsanvändning. Straf-
fet föreslås vara böter eller fängelse 
i högst två år. regeringen vill också 
att brottet olaga förföljelse ska 
omfatta gärningar som utgör olovlig 
identitetsanvändning.

– Att ta över en annans identi-
tet ska vara straffbart. Personer 
ska också kunna dömas för olaga 
förföljelse om de genom id-kapning 
upprepade gånger kränker någon 
annans integritet, säger justitie-
minister Morgan johansson i ett 
pressmeddelande. 

foto HELEN 6 BODIL/ScANDINAV BILDByrå

Projektet Nätkoll har undersökt utsattheten på nätet 
för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. 



6 Tidningen Brottsoffer nr 2/2016

Aktuellt

sexuellt våld drabbar 
även äldre kvinnor
Även äldre kvinnor utsätts för 
våld i nära relationer och sexuellt 
våld. Men förutfattade meningar 
och generaliseringar om äldre 
kan försvåra för de utsatta att få 
den hjälp de har rätt till. Det visar 
en ny forsknings- och kunskaps-
översikt om våld mot äldre kvin-
nor från Nationellt centrum för 
kvinnofrid, NcK. 

Forskningen om våld mot 
äldre kvinnor, både i Sverige och 
internationellt, är begränsad. Den 
forskning som finns visar att äldre 
kvinnor kan utsättas för både 
fysiskt, psykiskt och sexuellt 
våld. Ofta är förövaren en partner, 
men också vuxna barn eller vård- 
och omsorgspersonal kan vara 
gärningspersoner. NcK poängterar 
att det är viktigt att kunskapen 
om våld i nära relationer ökar, 
inte minst bland personal inom 
äldreomsorgen som har en chans 
att upptäcka våldet. 

Polis och åklagare kan bli effektivare 
på att utreda it-relaterad brottslig-
het. det slår riksrevisionen fast i en 
granskning. 
 
Riksrevisionen har granskat om 
Polismyndigheten och Åklagar
myndigheten har beredskap för att 
ändamålsenligt och effektivt hand
lägga och utreda itrelaterade brott. 
Granskning visar bland annat att 
det inom Polismyndigheten saknas 
metod stöd, vedertagna nationella 
riktlinjer och handböcker för utred
ning av itrelaterade brott. Itaspekten 
är till exempel inte en del av Polisens 
nationella utredningskoncept. De 
handböcker inom Åklagarmyndig
heten som berör området är okända i 
många åklagarområden. 

Utbildningsnivån för att utreda 
itrelaterad brottslighet är också ge
nerellt sett låg inom både Polismyn
digheten och Åklagarmyndigheten, 
menar Riksrevisionen. 

Samtidigt visar granskningen att 
det finns möjligheter till förbättrad 
personuppklaring med ett förändrat 
arbetssätt och Riksrevisionen ger 
flera förslag. En möjlig framgångs
faktor för att klara upp fler brott är 
till exempel specialiserade enheter. 
Granskningen visar att 92 procent 
av de personuppklarade förunder
sökningarna utreddes vid en spe
cialiserad enhet. Till exempel har 
bedrägeriärenden ofta utretts vid 
bedrägerienheter. Både Polismyndig

Brottsoffer och utsatta personer ska 
kunna få sina identiteter skyddade i 
domar och beslut. Det föreslår reger-
ingen i en proposition som överläm-
nats till riksdagen.

regeringen menar att allmänheten 
i så stor utsträckning som möjligt ska 
ha insyn i de mål och ärenden som 
hanteras vid domstolarna, men att det 

i vissa fall ska bli enklare att skydda 
enskilda genom sekretess. Exempel-
vis ska namnet på en målsägande i 
ett mål om sexualbrott kunna hållas 
hemligt. Detsamma gäller barn i 
utsatta situationer eller asylsökanden 
som riskerar förföljelse i hemlandet.

Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 oktober 2016.  

förstärkt sekretesskydd för brottsoffer

fall av dödligt våld konstaterades i  
sverige under 2015. det visar statistik 

från brottsförebyggande rådet, brå. 
det är en ökning med 25 fall jämfört 
med 2014. sett över en längre tids-

period har dock utvecklingen av 
det dödliga våldet uppvisat en ned-

åtgående trend, enligt brå.

112 Itrelaterade brott kan  
utredas mer effektivt

heten och 
Åklagar
myndigheten 
måste 
också planera, 
uppmuntra 
och skapa 
utrymme 
för kompe
tenshöjande 
åtgärder inom 
itområdet.  
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Fråga experterna

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

eva andersson är 
advokat. Till vardags 
arbetar hon oftast som 
målsägandebiträde där 
hon hjälper och stödjer 
brottsoffer att driva 
sina mål. Hon har också 
skrivit ”Brottsoffret och 
rättsprocessen”, del 
två i Brottsofferjourens 
kunskapsserie om 
brottsoffer.

foto AM
ANDA SÄFSTröM

foto HENrIK OLOFSSON

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.

Hur ska jag  
få ersättning ?

fråga: Mitt hus har brunnit ner. 
Inom loppet av två månader 
har det brunnit tre gånger och 
ett inbrott har också ägt rum 
däremellan. Tredje gången 
brann huset ner till grunden och 
alla mina saker brann upp. Vid 
inbrottet förlorade jag smycken, 
pengar och andra värdesaker. 
Eftersom jag är barnet i huset 
så står jag som medförsäkrad. 
Nu sitter personen som står på 
försäkringen häktad, misstänkt 
för branden. Jag har inte fått 
någon som helst ersättning 
för mina förlorade saker eller 
någon som helst information 
från någon. Har varit i kontakt 
med försäkringsbolaget, men så 
länge som personen i fråga sitter 
häktad betalas ingen ersättning 
ut. Jag har ingen ork och klarar 
inte av att jobba. Personen som 
sitter häktad har suttit där sen 
mitten på februari och sitter där 
fortfarande. Vad kan jag göra?

svar: Det är i första hand den 
som har orsakat skadan som 
ska ersätta denna. Som jag 
förstår din fråga är personen 
häktad för brott som i vart fall 
delvis begåtts mot dig, vilket 
gör dig till målsägande. Om det 
väcks åtal mot den häktade bör 
du föra talan om skadestånd i 
samband med brottmålet. Du 
bör ta kontakt med åklagaren 

som handlägger målet och be 
om hjälp eller begära att du 
får ett målsägandebiträde (en 
advokat/biträdande jurist) 
som kan hjälpa dig rätt och 
föra din talan om skadestånd. 
När brottsmålsprocessen är 
avslutad kan du också vända 
dig till försäkringsbolaget. Kan 
du inte få ersättning av gär
ningspersonen eller försäk
ringsbolaget kan du ansöka 
om brottsskadeersättning hos 
Brottsoffermyndigheten, även 
om möjligheten att få ersätt
ning för förstörd eller stulen 
egendom är begränsad. Har 
du behov av samtalsstöd, råd 
eller vägledning kan du också 
kontakta Brottsofferjouren – 
du hittar kontaktuppgifter på 
www.brottsofferjouren.se

Peter Jonsson chef brottsskadeenheten

Varför får jag 
inget veta ?

fråga: För ungefär ett år sedan 
blev jag våldtagen och saken 
polisanmäldes. Jag fick ett 
målsägandebiträde och allt lät 
som det skulle ordna upp sig. 
Vi bestämde att både polisen 
och målsägandebiträdet skulle 
höra av sig så fort de fick höra 
något nytt. Under denna tid har 
jag endast kommit i kontakt 
med polisen eller målsägande-
biträdet om jag själv ringt. Det 
känns som om jag har tjatat och 
varit till besvär. Jag har skickat 

många mejl till advokaten och 
hon har lovat att ringa men inte 
hört av sig. Poliserna har jag 
ringt några gånger under året. 
Vid senaste samtalet fick jag 
höra att det nog inte kommer 
ske så mycket mer i mitt fall. 
Blir mitt fall nedlagt, ska jag få 
information om detta? Eller 
ha de ingen rätt att informera 
mig om det? Jag blev nästan 
tvingad att berätta för polisen 
om våldtäkten, men ändå har 
jag inte hört något sedan dess. 
Jag skulle vilja veta om jag gör 
rätt som hör av mig och om 
det verkligen är så här det ska 
fungera. 

svar: Du gör helt rätt som hör 
av dig och du har rätt att få veta 
vad som händer i ditt ärende. 
På polisanmälan brukar det stå 
antecknat om målsäganden vill 
ha information om ärendet.Det 
är tråkigt att höra att ditt mål
sägandebiträde inte hör av sig 
tillbaka till dig. Den personen 
bör åtminstone återkomma 
och tala om varför ditt ärende 
dröjer. Måls ägande biträdet ska 
ta tillvara din rätt som målsä
gande och bevaka dina intres
sen i målet. Det är den perso
nens uppdrag och vanligtvis är 
det måls ägandebiträdet som 
kontaktar polis med mera och 
hör efter hur ditt ärende ligger 
till och håller dig uppdaterad 
och informerad. Du har ju 
varit med om en traumatisk 

fortsättning på nästa sida.

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

foto SArA LINDqUIST
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Fråga experterna
händelse och behöver tid för 
att kunna bearbeta den och 
ta hand om dig själv. Är du 
missnöjd med ditt målsägan
debiträde kan du ansöka om 
att få byta till någon annan. 
Du kan skriva in till tingsrät
ten och begära det och skriva 
en motivering till varför du 
vill byta. Du har rätt att kunna 
känna förtroende för ditt 
målsägandebiträde och saknar 
du det kan det vara skäl att få 
byta. Jag råder dig att kontakta 
närmaste brottsofferjour och 
be dem hjälpa dig med det. Där 
finns personer som kan stötta 
dig och hjälpa dig med att gå vi
dare med det här. Lycka till!

eva andersson advokat

Hur ska jag få 
mina pengar?

fråga: Jag hyrde ut min lägen-
het och hyresgästen förstörde 
den. Han har blivit dömd i 
tingsrätten att betala 60 000 
kronor samt rättegångskost-
nader på 26 000 kronor, men 
gör inte detta. Jag har en 
jurist som har skött det hela 
och han säger jag ska söka hos 
Kronofogden men då får jag 
väl bara småsummor. Har ta-
git lån för att kunna renovera 
och vill gärna betala tillbaka 
det beloppet. Kan jag få mina 
pengar ändå? Hur gör jag?

svar: Som jag förstår situa
tionen har hyresgästen i ett 
tvistemål blivit förpliktad att 
betala ersättning till dig. Om han 
inte betalar bör du med stöd av 
domen ansöka om verkställighet 

(utmätning) hos Kronofogden. 
Om personen har tillgångar eller 
tillräcklig inkomst kan du då få 
betalt – hur mycket du kan få 
och när beror förstås på hans 
ekonomiska situation. Kon
takta Kronofogden eller besök 
www.kronofogden.se för mer 
information och ansökan. Om 
du skadats genom brott och du 
inte kan få ersättning på annat 
sätt kan du ansöka om brotts
skadeersättning hos Brottsoffer
myndigheten, även om möjlig
heten att få ersättning för skador 
på egendom är begränsade. 

Peter Jonsson chef brottsskadeenheten

Varför kan jag 
inte göra en  
vanlig anmälan? 

fråga: Min pappa avled plöts-
ligt i sitt hem för snart ett år 
sedan. Utan min vetskap eller 
tillåtelse var hans dåvarande 
särbo in i pappas lägenhet 
en vecka efter att han hit-
tades död (hon hade kvar en 
nyckel). Hon har tagit massor 
med saker som jag vet om och 
säkert mycket mer som jag 
inte vet om, vilket är väldigt 
obehagligt. 

Jag har mått så dåligt över 
hennes handling, att klampa 
omkring i hans hem innan han 
ens har blivit begravd, så himla 
respektlöst. De hade till och 
med hunnit göra slut innan 
han dog och de var varken 
sambo eller gifta. 

Alla har tyckt att jag ska 
polisanmäla henne men jag har 
inte orkat på grund av min sorg 

och den jobbiga process som 
jag antar startas vid en polis
anmälan. Ringde efter flera må
nader till polisen för att göra en 
polisanmälan och ringde även 
senast igår igen men de vill inte 
ta emot anmälan utan hänvisar 
till att jag måste gå via en advo
kat eftersom det räknas som en 
civil rättsprocess då det gäller 
ett dödsbo. Varför kan jag inte 
få göra en vanlig polisanmälan? 
Jag anser att det är hemfrids
brott och stöld hon gjort.

svar: Jag beklagar sorgen och 
förstår att det känns kränkande 
för dig att din pappas särbo tag
it saker utan tillåtelse. Polisen 
ska alltid ta emot en anmälan. 
Därefter ska de göra en bedöm
ning om det har begåtts något 
brott. Finns det fog för att anta 
att brott begåtts startas en 
förundersökning. Jag råder dig 
att gå till närmaste polisstation 
och anmäla igen. Om man se
dan väljer att lägga ned förun
dersökningen så kan du göra en 
stämningsansökan och starta 
en civilprocess mot särbon. 
Det är viktigt att du har bevis 
på att hon olovligen tagit sig in 
och det är också bra om du kan 
redovisa vad som försvunnit ur 
din pappas lägenhet. 

En rättsprocess kan bli lång
dragen och kosta mer än det 
ger i längden. Jag tycker du ska 
kontakta en advokat eller jurist 
för rådgivning innan du startar 
en civil rättsprocess. Där kan 
du få råd och information om 
det är möjligt att gå vidare till 
tingsrätten och vilka chanser 
du har att få rätt i en process. 
Lycka till!

eva andersson advokat

Skicka din  
fråga till  

fragaexperten@boj.se



9Tidningen Brottsoffer nr 2/2016

Så påverkas barn. Åsa Källström 
Cater, professor, har forskat om 
barns upp levelser av våld. sid 10

Barnrättsperspektiv. Inom  
Brottsofferjouren står barns  
rätt i fokus . sid 12

Say Something. Möt Isabell, 
huvudperson i ny dokumentärfilm 
om uppväxt i våld. sid 14

Barn som upplevt våld

foto HELéNE GryNFArB/ScANDINAV BILDByrå
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Barn som upplevt våld

Att uppleva våld mot en förälder kan leda till svåra konsekvenser för barn. Beroendet av 
föräldrarna gör att barnet kan uppfatta våldet som ett hot mot sitt eget välbefinnande 
och överlevnad. Det berättar Åsa Källström Cater, professor i socialt arbete. 
 
text: Amanda Säfström 

Det är viktigt att vara medveten om 
att barn som bevittnat våld inte är en 
enhetlig grupp utan har olika behov, 
menar hon.

– Det finns en grupp barn som kan 
behöva barnpsykiatrisk hjälp för 
allvarliga problem som till exempel 
posttraumatiska stressymptom 
eller kliniska nivåer av ångest el
ler depression. Sedan finns det en 
större grupp barn som kommer till 
socialtjänsten och främst behöver 
preventiva insatser för att de inte 
ska utveckla kliniska problem. De 
behöver någon som lyssnar på dem, 
förklarar att det inte var deras fel 
och att det är helt förväntat att de 
känner sig rädda, ledsna och arga på 
föräldrarna samtidigt som de älskar 
dem. 

det är vanligt att det också finns 
andra svårigheter och riskfaktorer 
i familjen. Det gör att aktiva vålds
handlingar ofta kombineras med 
att barnets behov inte tillgodoses, 
berättar Åsa Källström Cater.

– Det kan handla om grund
läggande behov som mat och an
nan fysisk omsorg, men också om 

 För barnet väcks 
frågor som ”Vad 

händer med mig om mam-
ma hamnar på sjukhus 
och pappa i fängelse?” 
Åsa Källström Cater, professor i socialt arbete.

Våldet kan leda till svåra 
konsekvenser för barn

– tidigare fanns det en uppfattning 
om att barn som upplevde våld mot 
en förälder var som vilka vittnen 
som helst. Man tänkte inte på att för 
barn blir det en helt annan dimen
sion när den ena omsorgspersonen 
utövar våld mot den andra, säger Åsa 
Källström Cater, professor i socialt 
arbete vid Örebro universitet.
– Våldet mot en förälder kan bli ett 
direkt hot mot barnets välmående 
eller till och med överlevnad när 
våldet är grovt. För barnet väcks 
frågor som ”Vad händer med mig 
om mamma hamnar på sjukhus och 
pappa i fängelse?” 

Åsa Källström Cater har under 
många år forskat om barns upplevel
ser av våld med fokus på våld i nära 
relation, men även barns utsatthet 
för försummelse och kriminalitet. 

psykisk omsorg som att barnets ska 
känna trygghet och ha någon att 
vända sig till i svåra situationer.

För en förälder som utsätts för 
våld under en längre tid kan det bli 
allt svårare att utöva sitt föräldra
skap.

– Om våldet riktas mot en mam
ma, och hon blir allt mer rädd, kom
mer hon också att bli allt mer foku
serad på den farliga personen och 
mindre på barnet. Om det förekom
mer våld tidigt i relationen kommer 
mamman kanske inte att kunna 
fokusera på sitt barn tillräckligt 

foto LArS HOLM
STröM

åsa Källström cater, 
 professor i socialt arbete.
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Barn som upplevt våld

mycket under den första spädbarns
tiden. Då kan själva anknytningen 
påverkas så att den inte blir stabil 
och trygg, vilket kan ge långtgående 
problem. 

Även om långvarigt och grovt våld 
är en stor riskfaktor kan även kor
tare episoder leda till svåra konse
kvenser för barn. 

– Det kan räcka med ett enstaka 
tillfälle där barnet uppfylls med 
skräck för att mamman ska dö. Ett 
barn berättade till exempel att pap
pan dunkade mammans huvud så 
hårt i väggen att böckerna i bokhyl
lan började hoppa ut. Sådana korta 
tillfällen kan leda till störd sömn 
med mardrömmar på nätterna och 
minnesbilder som kommer upp på 
dagarna, vilket är väldigt störande 
för barnets vardag. 

Åsa källström cater har också stu
derat olika stödinsatser för barn 
som upplevt våld. Nyligen har hon 
medverkat i ett projekt med bland 
annat två metoder som hämtats från 
USA och håller på att anpassas för 
svenska förhållanden. Den ena me
toden, Project Support, fokuserar på 
beteendeproblem hos små barn som 
bevittnat våld i nära relationer.

– I värsta fall har barnen inte lärt 
sig att lösa konflikter på något annat 
sätt än att ta till nävarna. Föräldrar

na har inte riktigt förmått att guida 
dem till ett rationellt beteende. Pro
jekt Support försöker hjälpa mam
man att hantera barnets aggressiva 
beteende på ett handgripligt och 
tydligt sätt. Det är en insats för att 
hjälpa barnet, men man hjälper bar
net väldigt mycket genom att hjälpa 
mamman, berättar Åsa Källström 
Cater.

den andra metoden som Åsa Käll
ström Cater studerar heter ”Kids 
Club” och utgår från att barnen träf
fas i grupp under ledning av social
arbetare. Liksom många andra stöd
metoder fokuserar den på att barn 
ska få prata och kunna verbalisera 
sina upplevelser av våld, men här ges 
barnen möjlighet att uttrycka sig på 
fler sätt än med ord. 

– Dels använder man teckningar 
och klippdockor. Man använder 
också ordet ”pass” som barnen kan 
säga om de inte vill prata om något. 
En del av de här barnen har bara fått 

lyda och lyda, och då tänker man att 
det är viktigt att man stärker barnet 
i att det själv kan välja när det ska 
prata. 

i framtiden skulle Åsa Källström Ca
ter vilja forska mer kring barns egna 
skyddsprocesser och även mammors 
egna strategier för att hjälpa sina 
barn att återhämta sig. 

–  Jag tror att svenska föräldrar 
generellt är ganska kunniga och 
kapabla och faktiskt förmår att 
prioritera sina barn i hög utsträck
ning om man jämför med en del 
andra länder. När det gäller barnen 
vet vi att de ofta vänder sig till en 
farmor, granne eller klasskompis. 
Det vore intressant att titta på hur 
socialtjänsten skulle kunna använda 
barnets sociala relationer och stärka 
de delarna i barnets liv. Socialtjäns
tens insatser finns med barnet under 
en avgränsad tid, men släktingar 
och vänner finns oftast kvar under 
mycket längre tid. 

 Om våldet riktas 
mot en mamma, 

och hon blir allt mer 
rädd, kommer hon också 
att bli allt mer fokuserad 
på den farliga per sonen 
och mindre på barnet.
Åsa Källström Cater, professor i socialt arbete.

foto BODIL jOHANSSON/ScANDINAV BILDByrå

Även om långvarigt och grovt våld är en stor riskfaktor kan även kortare våldsamma episoder leda till svåra 
konsekvenser för barn, menar åsa Källström cater, professor i socialt arbete. Personen på bilden har ingen 
koppling till artikelns innehåll.
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Barn som upplevt våld

I genomsnitt söker sig tio kvinnor och två män om 
dagen sig till Brottsofferjouren efter att de utsatts 
för våld i en nära relation. Genom mötet med 
våldsutsatta föräldrar kan jouren också arbeta för 
att barnen ska få stöd.
 
text och foto: Amanda Säfström

när brottsofferjouren mö
ter våldsutsatta personer 
är det viktigt att fråga 

om de har barn och hur bar
nen mår. Det menar Monica 
Ekström, Brottsofferjouren 
Sveriges vice förbundsordför
ande.

– Har man har den minsta 
misstanke om att ett barn far 
illa eller riskerar att fara illa 
så är det viktigt att man gör en 
orosanmälan till socialtjänsten 
utifrån barnets bästa och bar
nets perspektiv. Som ideell för
ening har vi ingen anmälnings
plikt, men alla medborgare har 
en medmänsklig skyldighet att 
anmäla. 

Att göra en orosanmälan 
behöver inte vara svårt och 
komplicerat, förklarar Monica 
Ekström.

– Många har en föreställ
ning om att de nästan måste 
göra en hel utredning själva 
innan de anmäler, men det 

Med barns 
rätt i fokus 

räcker med en misstanke om 
att ett barn kan fara illa. I och 
med anmälan läggs ansvaret 
hos socialtjänsten som måste 
öppna en utredning. Sedan är 
det inte säkert att det är något, 
men det är alltid bättre att 
anmäla en gång för mycket än 
en gång för lite.

I de fall den stödsökande 
föräldern motsätter sig en 
anmälan, ska en sådan ändå 
göras, menar hon

vägledande artiklar 
i fn:s barnkonvention 

artikel 2 tar upp alla barns lika värde 
och rättigheter. Inget barn får diskrimi-
neras. Barnkonventionen gäller i alla 
länder som har ratificierat den.

artikel 3 understryker att, vid alla 
åtgärder som rör barnet, är det barnets 
bästa som ska sättas i fokus. Vad som 
är barnets bästa måste avgöras i varje 
enskilt fall och hänsyn ska tas till barn-
ets egna åsikter och erfarenheter.

artikel 6 lyfter fram varje barns rätt till 
liv, överlevnad och utveckling. Det gäl-
ler inte bara barnets fysiska hälsa utan 
även den andliga, moraliska, psykiska 
och sociala utvecklingen.

artikel 12 handlar om barnets rätt att 
bilda och uttrycka sina åsikter och få 
dem beaktade i alla frågor som rör bar-
net. När åsikterna beaktas ska hänsyn 
tas till barnets ålder och mognad. 

barnkonventionen  
föreslås bli svensk lag
I mars 2016 lämnade Barnrättighetsutred-
ningen sitt betänkande till regeringen. Det 
innehåller förslag till lag om inkorporering 
av FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Utredningen föreslår bland annat också 
en ny straffbestämmelse om misshandel 
av barn och ett kunskapslyft för att höja 
kompetensen om barnkonventionen.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2018.

källa: Barnombudsmannen.se

Monica Ekström, vice förbundsordförande, 
Brottsofferjouren Sverige
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Barn som upplevt våld
 Det finns ett 
stort behov av 

att öka kunskapen 
om vad som står i 
barnkonventionen. 
Då handlar det inte 
om att kunna rabbla 
alla 54 artiklar, utan 
om vilket förhåll-
ningssätt vi har till 
barn. 
Monica Ekström, vice förbundsordförande, 
Brottsofferjouren Sverige.

– Man måste vara tydlig 
med att anmälan görs för 
barnets bästa och också vad 
det innebär i praktiken. Många 
kanske är rädda för att barnen 
ska tas ifrån dem, men det 
handlar ju om att både förälder 
och barn ska få stöd. 

Just nu håller Monica 
Ekström, tillsammans med 
Yvonne Zingmark, ledamot i 
Brottsofferjouren Sveriges för
bundsstyrelse, på att ta fram 
ett dokument med riktlinjer 
för Brottsofferjouren kring 
orosanmälningar till social
tjänsten.

– Dokumentet beskriver 
vad som står i lagen, men det 
ska också konkret berätta hur 
vi gör en anmälan och när. Det 
kommer även att handla om 
hur vi kan arbeta utifrån barn
konventionen.

brottsofferjouren Sverige 
har länge även drivit frå
gan att FN:s konvention

tion om barnets rättigheter ska 
inkorporeras i svensk lag. Nu 
har regeringens särskilda utre
dare presenterat ett förslag där 
barnkonventionen föreslås bli 
svensk lag från den 1 januari 
2018.

– I Sverige har vi en 
föräldra balk, men det finns 
ingen barnbalk. Idag utgår 
mycket utifrån föräldrars 
rätt till sina barn, men det 
borde i stället handla om barns 
rätt till sina föräldrar, säger 
Monic a Ekström.

Förutom förslag på hur 
barnkonventionen ska in
korporeras i svensk lag vill 
utredningen också höja kom
petensen kring barnkonven

tionen bland olika aktörer som 
arbetar med barn, till exempel 
kommuner, landsting, myndig
heter och domstolar. 

– Det finns ett stort behov av 
att öka kunskapen om vad som 
står i barnkonventionen. Då 
handlar det inte om att kunna 
rabbla alla 54 artiklar, utan om 
vilket förhållningssätt vi har 
till barn. I synnerhet artikel 
12 – att barn ska bli lyssnade 
på – tycker jag är den vi ofta 
är sämst på. Man frågar barn, 
men lyssnar vi på dem och 
respekterar deras åsikter? 

inom Brottsofferjouren Sve
rige används nu begreppet 
barnrättsperspektiv jämte 

barnperspektiv.
– Barnrättsperspektiv hand

lar om vilka rättigheter ett 
barn har enligt barnkonventio
nen. Att man ser saker och ting 
ur barnets perspektiv innebär 
mer att man försöker sätta 
sig in i det enskilda barnets 
situation. Jag tycker att vi ska 
ha ett barnrättsperspektiv när 
vi talar om barns rättigheter, 
säger Monica Ekström. 

barnafrid – nytt nationellt 
kunskapscentrum i linköping
Linköpings universitet har fått i uppdrag av 
regeringen att stå värd för ett nationellt kun-
skapscentrum kring våld mot barn. centret har 
fått namnet Barnafrid och verksamheten kom-
mer att inriktas på tre områden: barnmisshandel 
och mobbning, sexuella och internetrelaterade 
övergrepp samt bevittnat våld. Staten finansierar 
centrumet med fem miljoner kronor om året, 
med utvärdering efter tre år. 

Webbplatser ska öka barns 
kunskap om sina rättigheter
• koll på soc ska öka barns och ungas kunskap 

om vad socialtjänsten gör och på vilket 
sätt socialtjänsten kan ge hjälp och stöd. 
Webbplatsen är framtagen av Barnombuds-
mannen och Socialstyrelsen på uppdrag av 
regeringen. Informationen på Koll på soc har 
tagits fram i dialog med barn och unga. Läs 
mer på www.kollpasoc.se

• Jag vill veta samlar information riktad till 
barn och unga som utsatts för brott. Webb-
platsen är framtagen av Brottsoffermyndig-
heten i samarbete med Barnombudsmannen 
på uppdrag av regeringen. Webbplatsen har 
olika avdelningar som är särskilt anpassade 
för barn i olika åldrar mellan 4–17 år. Läs mer 
på www.jagvillveta.se

Illustration från barnboken Liten av Stina Wirsén som tagits 
fram i samband med webbplatsen jag vill veta. Nu arbetar 
Brottsoffermyndigheten även med att ta fram en handledning 
som stöd till förskolepersonal. 



14 Tidningen Brottsoffer nr 2/2016

Barn som upplevt våld

förutom fysiskt våld hade 
pojkvännen ”sjuka sätt” 
att göra livet svårt för 

dem, berättar Isabell. Dagligen 
var det någonting.
– Han hade regler som man 
var tvungen att följa, som att 
stänga lådorna på ett visst sätt. 
Vi fick inte heller äta annat än 
vissa tider. Vi fick inte vara en
samma med varandra, mamma 
och jag. Han kontrollerade 
allt och var arg. Han tog min 
mamma ifrån mig.

Hon berättar att pojkvännen 

sov mellan fem och sju varje 
eftermiddag. Då passade Isa
bell och hennes mamma på att 
viska med varandra medan de 
tassade runt för att inte väcka 
honom.  

– Är det här normalt 
mamma, frågade jag, berättar 
Isabell. 

Mammans relation med 
pojkvännen, som började när 
Isabell var elva år, skadade inte 
bara henne och mamman utan 
satte även djupa spår i deras 
relation. 

Isabell berättar att hon 
hade mycket aggressioner mot 
pojkvännen och var arg på sin 
mamma för att hon var tvung
en att hjälpa henne i stället för 
tvärtom som det ska vara i ett 
mordotterförhållande. 

Till slut, efter många år, så 

Isabell levde med sin mamma. Under flera år blev de kontrollerade och misshandlade på 
olika sätt av mammans pojkvän. I dokumentärfilmen Say Something får biobesökaren 
följa hur det skadat Isabell och relationen mellan mor och dotter men också vägen mot 
försoning.
 
text: Susanne Eriksson  foto: Film and Tell

flydde de från mannen till en 
kvinnojour. Mannen polis
anmäldes.

– Vi var livrädda och mådde 
så dåligt, berättar mamman, 
som är kritiskt till hur kommu
nen hanterade deras fall. 

de bodde på ett privat 
skyddat boende, men 
kommunen pratade hela 

tiden om hur mycket de kos
tade, berättar mamman.  

– Efter tio dagar blev vi flyt
tade trots att vi mådde så dåligt 
och bönade och bad om att få 
vara kvar. Hoppas verkligen 
att sättet att hantera sådana 
situationer har förändrats, sä
ger mamman som bekräftar att 
Isabell tog hand om henne. 

– Så ska det inte behöva 
vara, säger hon.

Film ska öka  
förståelsen om  
uppväxt i våld

 Vi fick inte vara ensam-
ma med varandra, mam-

ma och jag. Han kontrollerade 
allt och var arg. Han tog min 
mamma ifrån mig.
Isabell om uppväxten med mammans pojkvän.
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Isabell missade skolan i näs
tan tre månader. Även hon är 
kritisk till hur deras fall hante
rades. De fick bo i samma kom
mun som pojkvännen bodde i 
och var hela tiden rädda för att 
han skulle upptäcka dem. 

Hon efterlyser mer stöd 
både till den vuxne och till 
barn en i en våldssituation. 
Hon skulle vilja att det fanns 
mer information riktad till 
barn om var man ska vända 
sig och också mer detaljerad 
information om vad som skulle 
hända när de flydde. 

– Vad kan jag vänta mig för 
stöd? Vad kan jag få hjälp med? 
Sådana frågor skulle jag velat 
ha ett redigt svar på. 

Barn som upplevt våld

efter flykten gick femton
åriga Isabell in i en jätte
kris, drack och festade. 

Hon och mamman klarade inte 
av att prata med varandra. 

– Jag var arg och behövde 
slå mig fri. Ett tag hade vi 
ingen kontakt. I dag förstår 
jag varför det tog sådan tid för 
mamma att ta sig loss och kan 
acceptera det, men då försökte 
jag bara förtränga och fly. Inget 
spelade någon roll. Det var 
bara tomhet, ångest och panik. 
Det var kaotiskt och jag flydde 
till Norge, berättar hon.

Efter en tid närmade de 
sig varandra och började gå 
i familje terapi. Och det var 
genom terapeuten som Oscar 

Hedin, producent till filmen 
fick kontakt med Isabell och 
hennes mamma och kom på 
idén om att följa hennes resa.

De träffade filmens regissör 
Åsa Ekman och kom fram till 
att de ville medverka i doku
mentären. Isabell berättar att 
de lärde känna varandra innan 
de började filma och att hon 
kände sig trygg med Åsa.

– Visst kändes det konstigt, 
men det blir naturligt efter ett 
tag. Svårast var just på psykolog

Vad kan jag vänta mig för 
stöd? Vad kan jag få hjälp 

med? Sådana frågor skulle jag 
velat ha ett redigt svar på. 
Isabell om vad hon hade önskat sig i kontakten med kommunen.

”Det är jätteviktigt att visa att de som är i samma situation som jag var då inte är ensamma. Det är också viktigt att få folk att öppna ögonen och se att det här är ett stort 
problem i samhället, att barnen råkar illa ut”, säger Isabell, huvudperson i dokumentärfilmen Say Something. Fotot är en stillbild från filmen.
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Barn som upplevt våld
samtalen. Då bröt jag ihop och 
tyckte det var jättejobbigt.

I olika skeden har de inte 
kunnat filma just för att Isabell 
har mått dåligt. Men så här 
efteråt kan hon tänka ”shit vad 
stark jag är”. Filmen har också 
gett henne ett perspektiv på 
hur långt hon har kommit. 

Hon tycker det är viktigt 
att visa hur livet kan se ut för 
den som inte har växt upp i ett 
tryggt hem. 

– Det är jätteviktigt att visa 
att de som är i samma situa
tion som jag var då inte är en
samma. Det är också viktigt att 
få folk att öppna ögonen och se 
att det här är ett stort problem 
i samhället, att barnen råkar 
illa ut. Att få människor att 
förstå att det pågår krig bakom 
stängda dörrar. 

filmen är regisserad och 
producerad av prisbelönta 
Åsa Ekman och Oscar 

Hed in. Say Something är syster
filmen till guldbaggenominerade 
My Life My Lesson och skapar 
sista delen i en dokumentärserie 
om barn som växer upp med 
våld i nära relationer.

Åsa Ekman berättar om 
första mötet med Isabell:

– Jag kände wow vilken tjej! 
Vi fortsatte träffas och fick en 
sådan kontakt.

Hon säger att hon ville göra 
en film där publiken dras in i 
Isabells uppfattning om livet och 
följa hennes bearbetning av rela
tionen till mamman och våldet. 

– Men mitt mål var att det 
inte bara skulle handla speci
fikt om våldet utan den bre
dare berättelsen om ett barn 
på väg in i vuxenlivet. Rent 
konstnärligt är det en väldigt 
stor utmaning i berättelsen. 
Sedan finns det politiska, att 
jag hoppas att filmen leder 
till större medvetenhet om 
samhälls problemet. 

Precis som i första filmen – 
My Life My Lesson – har 
det enligt Åsa Ekman 

handlat om att som filmare 
våga ta plats samtidigt som de 
medverkande har kunnat bryta 
när det behövts. 

Det svåra i förra filmen 
var att det var minderåriga 
med, berättar hon. I den här 
var ju filmteamet med under 
psykolog samtalen och just 
första gången de filmade var i 
en sådan situation, vilket inte 
var helt lätt.

– Men svårast har nog varit 
att planera eftersom det här är 
två unga tjejer som tidvis mått 
dåligt och som haft fullt upp 
med att hantera sina liv, säger 
Åsa Ekman.  

Mitt mål var att det 
inte bara skulle handla 

specifikt om våldet utan den 
bredare berättelsen om ett 
barn på väg in i vuxenlivet.
Åsa Ekman, regissör, om Say Something.

bakom dokumentärfilmerna My Life My Lesson och Say Something 
står produktionsbolaget Film and Tell. Filmerna är framtagna i 
sam arbete med och stöd av bland annat Brottsofferjouren Sverige, 
Gålöstiftelsen, rädda Barnen, Unizon, Ersta diakoni, Ericastiftelsen, 
Sveriges Psykologförbund, Sofia Församling, Stockholms Domkyrko-
församling, Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Ur. 

Samarbetet innebär bland annat att lokala brottsofferjourer kan 
arrangera visningar av filmerna. Organisationerna bakom filmerna har 
samlats i projektet Se barnen för att tillsammans, med filmerna som 
verktyg, förändra situationen för barn som upplever våld i nära rela-
tion. Läs mer på sebarnen.org 

åsa Ekman, regissör.
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Jourerna berättar

På internationella brottsofferdagen 
22 februari hade brottsofferjouren 
trollhättan-lilla edet ett informations-
bord i etage-huset på överby handels-
område en bit utanför trollhättan. 
Många, som stannade för en pratstund, 
imponerades av det arbete som kost-
nadsfritt utförs av volontärer till stöd för 
människor som blivit utsatta för brott. 

Några dagar senare var föreningen 
i Lilla Edet tillsammans med polisens 
mobila team, som åker ut till olika 
platser i norra länsdelen och som varje 
torsdag parkerar sin buss på torget i 
Lilla Edet.

Även här var många intresserade. 
Några kunde också tänka sig att bli stöd-

personer och delta i Brottsofferjourens 
nya utbildning, som startar till hösten. 

Det mobila poliskontoret är mycket 
populärt, berättar polisen Lars-åke 
ringström. ”På två år har vi haft 10 000 
ärenden. I Lilla Edet har vi mest att göra. 
Här kan det bli 25–30 ärenden per gång.” 

Mycket handlar det om trafikfrågor, 
förklarar han. 

”Dessutom är det en stor oro i sam-
hället. Folk får konstiga telefonsamtal 
och räkningar på varor som man inte har 
beställt. Det händer också att männi-
skor kommer till bussen och anmäler 
brott, misshandel och olaga hot.”

brottsofferJouren trollHättan-lilla edet    
LISBETH BENGTSSON

brottsofferjouren i  
samarbete med polisen

foto LISBETH BENGTSSON

Ljusmanifestation  
hölls i kalmar
På internationella brottsoffer-
dagen den 22 februari höll 
brottsofferjouren i södra kalmar 
län en ljusmanifestation på 
larmtorget. Det tändes ett ljus 
för varje enskilt bostadsinbrott 
som skett under 2015 vilket 
resulterade i 316 tända ljus. Ljusen 
placerades sen i en formation där 
antalet inbrott för varje kommun 
som går under Brottsofferjouren i 
södra Kalmar län kunde ses. 

Två mycket bra tal hölls av 
dels vår egen Pernilla Keyser och 
dels Advokat Eva Kullman. Ett 
stort tack till IcA Maxi Kalmar, 
Ica Supermarket Lindsdal, Ica 
Supermarket Södercentrum, 
Ica Nära Lindsdal, öoB Kalmar, 
Blomsterlandet Kalmar och 
Biltema i Kalmar som sponsrade 
med marschaller!

brottsofferJouren södra kalmar län 
cArOLINE åKESSON

foto cArOLINE åKESSON

I Lilla Edet arbetade Brottsofferjouren tillsammans med polisens 
mobila team. Ovan syns poliserna Lars-åke ringström och Lars 
öhrström, Ann-Louise Eriksson och Emilia Engdahl från Brotts-
offerjouren och polisen Stefan johansson.
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förra året var det 20 år sedan brotts-
offerjouren växjö startade sin vittnes-
stödsverksamhet. birger gustinger, 
före detta polis, var den som 1995 
startade verksamheten i växjö efter 
att han fått ett telefonsamtal från ett 
oroligt vittne.

 Växjö var alltså först i Sverige med 
att ha vittnesstöd på plats i tingsrätten 
för att stödja och hjälpa de som så öns-
kar. Birger Gustinger inledde denna kväll 
med att hälsa oss välkomna och berätta 
lite kort om bakgrunden till vittnesstöds-
verksamheten.

Höstens föreläsningstillfälle hade 
därav ett tema kopplat till detta. Vi bjöd 
in Ing-Mari Larsson från Eskilstuna samt 
Mats Trondman från Linnéuniversitetet. 
Ing-Mari Larsson, socionom, jobbar på 
Stödcenter för Unga Brottsoffer i Eskil-

stuna. Hon var med 2005 då ett projekt 
vid namn ”Våga Vittna” tog form och ut-
fördes på kommunens skolor årskurs 8. 
Målet med modellen var att sprida 
kunskap om det svenska rättsväsendet i 
syfte att förända ungdomars och vuxnas 
attityder till att ställa upp som vittne och 
detta är vad hon föreläste om.

Mats Trondman, professor i kultur-
sociologi vid Växjö universitet, före-
läste sedan för oss utifrån sin mångåriga 
kunskap och erfarenhet kring hur man bör 
förstå ungdomar, samt hur de uppfattar 
det samhälle de lever i. Mats Trondman är 
rikskänd för sin barn- ungdomsforskning, 
och har en härlig förmåga att dra med sig 
sin publik i det han föreläser om!

över 70 personer kom denna kväll för 
att fira detta jubileum. Det var från andra 
lokala jourer, vår egen jour, tingsrätten, 
socialtjänsten, sponsorer, kuratorer och 
frivården 

brottsofferJouren växJö 
THErESE jOHANSSON

växjö firade 20 år  
av stöd till vittnen 

foto BrOTTSOFFErjOUrEN VÄxjö

den 12 april anordnades ett ge-
mensamt studiebesök för brotts-
offerjourerna i småland West och 
i Jönköping på rättspsykiatriska 
kliniken i vadstena. Ett mycket 
intressant besök och ett väldigt 
fint bemötande av personalen på 
plats. Vi fick veta en hel del om 
hela organisationen och om denna 
vårdform med de behandlingar 
som kan ingå. Många av oss insåg 
att vi inte var så insatta i vad som 
faktiskt gäller när man döms till 
rättspsykiatrisk vård. Efter besöket 
är vi något  klokare.

Lunch på Folkhögskolan, 
som låg i närheten, var också en 
fullträff. Att få avnjuta en härlig 
fiskrätt med Vättern liggande som 
en spegel framför ögonen tillfreds-
ställde både kropp och själ. Det 
fanns också utrymme att titta lite 
på Vadstena som kanske ännu inte 
helt vaknat ur vinterdvalan.

Allt resulterade i en fin, givande 
vårutflykt för alla hårt arbetande 
ideella vittnesstöd, stödpersoner och 
styrelseledamöter. Vi kan verkligen 
rekommendera ett studiebesök här.

brottsofferJouren JönköPing 
KErSTIN ALSéN

uppskattat studiebesök

den 22 mars visades filmen say so-
mething i uppsala och representan-
ter från brottsofferjouren uppsala 
län närvarade för att svara på frågor 
efter filmen. Filmen är uppföljaren till 
My Life My Lesson som möjliggjorts 
bland annat av Brottsofferjouren Sve-
rige, Unizon och rädda Barnen.

Efter filmen samtalade publiken 
med producenten och deltagare 
från Brottsofferjouren samt repre-
sentanter från Kvinnojouren och 
Stadsmissionens kvinnoprojekt. 
Det fanns många frågor och intres-
set från åhörarna var stort trots att 
deltagarna inte var så många.

brottsofferJouren uPPsala län

visning av say something

foto DANIEL BOLLDéN

Birger Gustinger föreläser. I bakgrunden syns Brottsoffer-
jouren Växjös ordförande Göran Theodorsson.
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visning av my life my lesson
Mellan den 11–21 januari visade Brottsofferjourerna i 
Kronobergs län tillsammans med Kvinnojouren, rädda 
Barnen och Länsstyrelsen dokumentärfilmen My Life My 
Lesson i hela länet, vilket omfattar sju kommuner och 
alltså sju tillfällen.

Vi bjöd på filmvisning samt sopplunch där vi åt och 
diskuterade dokumentären. My Life My Lesson visades 
för sammanlagt cirka 300 yrkesverksamma.

brottsofferJouren växJö 
THErESE jOHANSSON

Mammornas café  
stod för fantastisk lins-
soppa med fralla under 
filmvisningen i Växjö 
där ett 70-tal personer 
anmält sig.

brottsofferjouren vänersborg-
dalsland avtackade i samband med 
årsmötet sören robertsson för hans 
drygt 20-åriga arbete i jouren. Sören 
har gjort insatser utöver det vanliga 
för föreningen internt som kassör, 
utbildningsansvarig, medlemsvärvare 
och så vidare, men har också med sitt 
stora engagemang för brottsoffer gjort 
detsamma också som stödperson.

Han har också haft ett stort ansvar 

regionalt under åren och under alla år 
bland annat svarat för den uppskattade 
regionala  utbildningen. Sören har också 
under många år  haft  uppdrag på riks-
planet. Sören är en person som genom 
sitt arbete för brottsoffer och personliga 
integritet vunnit respekt och aktning I 
vida kretsar. 

Sören avtackades med blommor och 
föreningens diplom. 

brottsofferJouren vänersborg-dalsland

uddevalla går samman  
med vänersborg-dalsland

Brottsofferjouren Uddevalla med-
verkade på internationella kvinno-
dagen på Bohusläns Museum med 
informationsbord. En av kvällens 
talare från scenen var jourens 
ordförande rune Andreasson.

jouren har vidare varit på 
fritidsledarlinjen på Ljungskile 
Folkhögskola och berättat om vår 
verksamhet. jouren har nu också 
representant i Uddevalla kom-
muns arbetsgrupp Fridsam som 
arbetar med våld i nära relation. 
Där medverkar polis, åklagare, 
socialtjänst bland annat. jouren 
har även representant i lokala 
brottsförebyggande rådet. 

årsmötet beslutade om ett 
samgående med Vänersborg-
Dalsland under året. Extra års-
möte kommer därför hållas senare 
under året.

brottsofferJouren uddevalla-munkedal-

sotenäset-lysekil

jourens ordförande rune Andreasson avtackar Sören robertsson. 

tackades för drygt 20 års ideellt arbete

foto BrOTTSOFFErjOUrEN VÄxjö

foto BrOTTSOFFErjOUrEN VÄNErSBOrG-DALSLAND
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brottsofferjouren trollhättan-
lilla edet tänker starta studie-
cirklar i ämnet brott mot äldre. 
Studiematerialet har tagits fram 
av Brottsofferjouren, Polisen och 
pensionärsorganisationerna SPF 
och PrO. Syftet är att stärka gamla 
människor så att de blir mer vak-
samma och inte så lätt faller offer 
för bedragare.

representanter för Brottsoffer-
jouren har hittills besökt och 
presenterat studiematerialet för 
flera pensionärsorganisationer och 
dessutom för pensionärsråden i 
båda kommunerna. Intresset är 
stort och i veckan hade jouren kall-
lat till träff i sin lokal för att planera 
utbildningen tillsammans med de 
berörda. 14 representanter kom 
från pensionärsorganisationerna 
i både Trollhättan, Lilla Edet och 
Sjuntorp. Tanken är att cirklarna 
ska starta till hösten.

brottsofferJouren trollHättan-lilla edet    
LISBETH BENGTSSON

trollhättan-Lilla edet 
vill rusta äldre att  
stå emot bedragare

den 13 januari i år var det då dags för 
brottsofferjouren i södra kalmar län att 
få dela ut diplom och bevis till sina nya 
stödjare i jouren. Kvällen bjöd på många 
trevliga samtal och skratt, som avslutning 
smakade det gott med en mycket god 
exotisk planka. Från vår styrelse närva-

rade vår dåvarande ordförande Pernilla 
Keyser, utbildningsansvarig christina 
redewall och även vår medieansvarig 
Sven-Erik Karlsson. Även jourens  
samordnare caroline åkesson fanns  
på plats denna trevliga kväll.

brottsofferJouren södra kalmar län

nio nyutbildade stödjare i södra kalmar län

inom socialt arbete finns krav och tyd-
liga anvisningar om hur systematiskt 
kvalitetsarbete ska bedrivas. Många 
av brottsofferjourerna har idag olika 
former av överenskommelser och avtal 
med kommunerna. Brottsofferjourerna i 
Ljusdal samt Bollnäs-Ovanåker har avtal 
med kommunerna som jourerna är verk-
samma i. Kommunerna förutsätter att 
vårt stödarbete utförs med god kvalitet. 

För att uppfylla kravet på god kvalitet 
behöver man bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete i enlighet med författ-
ningen SOSFS 2011:9, ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. 
Författningen är det styrdokument som 
gäller för allt socialt arbete som bedrivs 
av både privata utförare och av kom-
munernas socialtjänster, och går lätt att 
anpassa till en lokal brottsofferjour.

Författningen är tydlig med att det 
systematiska kvalitetsarbetet ska utfor-
mas utifrån en verksamhets inriktning 
och omfattning. Det systematiska kvali-
tetsarbetet ska ha en bestämd struktur. 
För en lokal brottsofferjour innebär det 
några enkla och greppbara rutiner. 

Med det kräver också att brottsof-
ferstödet och kvalitetsarbetet finns på 
styrelsens agenda. Styrelsen har det 

yttersta ansvaret för brottsofferstödet 
men också för det systematiska kvali-
tetsarbetet i en jour som väljer att utföra 
stöd med god kvalitet.

Systematiskt kvalitetsarbete innebär 
ständiga förbättringar, viljan och intres-
set att ständigt utveckla och förbättra 
stödet till brottsdrabbade personer. 

Grunderna för systematiskt kvalitets-
arbete kan sammanfattas med:
• regelverk och styrdokument; till ex-

empel Brottsofferjourens värdegrund, 
handböcker för stödpersoner och 
samordnare, förstärkt brottsofferstöd, 
Socialstyrelsens meddelandeblad 
2/2012 med mera.

• Processer, aktiviteter och rutiner för 
brottsofferstödet

• rutiner för att ta emot synpunkter, 
klagomål, rapportera missförhållanden 

• rutiner för egenkontroll; rutiner för att 
fånga upp synpunkter och erfarenhe-
ter från brottsdrabbade om hur man 
upplever brottsofferstödet med mera.
När en jour bestämmer sig för att ge 

brottsofferstöd med god kvalitet är det 
några viktiga ställningstaganden som 
måste göras kring:
• Orosanmälningar till socialtjänsten
• Anmälningar om missförhållanden 

jag vill påstå att systematiskt 
kvalitetsarbete medverkar till ett ökat 
förtroende för Brottsofferjouren. 

brottsofferJouren lJusdal samt bollnäs-ovanÅker
cHrISTEr jöNSSON, SAMOrDNArE

systematiskt 
kvalitetsarbete inom 
brottsofferjouren
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i sundsvall har det en tid varit lite tungt 
både vad gäller verksamheten för stöd-
personer som vittnesstöd. dock har 
ingen brottsdrabbad farit illa av detta 
då övriga jourgrupper i länet hjälpt till 
och tagit ett stort ansvar för verksam-
heten. men nu börjar det lossna. 

Under våren har tolv entusiastiska 
och empatiska personer deltagit i utbild-
ning för såväl stödpersoner som vittnes-
stöd. Detta har uppmärksammats på 
olika sätt. Såväl massmedia som myn-
digheter och organisationer har visat sitt 
stöd och när samordnaren jan Bergquist 
kallades till ett möte med en av logerna 
för Odd Fellow i Sundsvall så var det för 
att motta en gåva till verksamheten.

– jag trodde inte att det var sant när 
jag kom dit och man berättade för mig 
att medlemmarna i logen personligen 
hade samlat ihop en slant till vår verk-
samhet och det visade sig vara 10 000 
kronor, säger jan Bergquist.

Han beskriver överlämningsceremo-
nin som enkel men mycket värdig.

– Vi i Odd Fellow har uppmärksammat 

gåva till 
sundsvall

ert fina arbete att hjälpa utsatta människ-
or som hamnat i de svårigheter som det 
innebär att hantera sina känslor och prak-
tiska åtaganden sedan man drabbats av 
ett brott. Vi vill uppmuntra er i ert arbete 
och hoppas att denna penninggåva ska 
kunna användas till något trevligt för de 
personer som ger av sin fritid i ert arbete, 
sa övermästaren roger jönsson när ha 
överlämnade gåvan tillsammans med en 
tavla som dokumenterar gåvan.

jan Bergquist tackade och berättade 
i sitt tacktal att verksamheten i Sunds-
vall just nu är inne i en slags nystart med 
många nyutbildade, engagerade och 
förväntansfulla personer som inom kort 
ska ta sig an sina uppgifter som stödper-
soner och vittnesstöd.

brottsofferJouren sundsvall-medelPad

På föreningens årsmöte den 18 
februari togs beslutet att jouren 
skulle byta namn från ”Brottsoffer-
jouren Uppsala-Knivsta-Håbo” 
till ”Brottsofferjouren Uppsala 
Län”. Anledningen till namnbytet 
är att jouren nu erbjuder stöd till 
majoriteten av kommunerna inom 
Uppsala Län – nämligen: Uppsala, 
Knivsta, Håbo, Älvkarleby, öst-
hammar och Tierp. 

övriga kommuner inom Upp-
sala Län stöttas av: 
• Enköping kommun: Brottsoffer-

jouren Enköping 
• Heby kommun: Brottsoffer-

jouren Sala-Heby 
Med anledning av de oturliga 

händelserna i Brottsofferjouren 
Stockholm-Gotland så beslutades 
det även att alla styrelseledamöter, 
anställda och andra aktiva inom 
jouren även de ska lämna in utdrag 
ur belastningsregistret. Tidigare har 
endast stödpersonerna gjort detta. 
 
brottsofferJouren uPPsala län

brottsofferjouren i  
uppsala byter namn

Hösten 2014 startade brottsof-
ferjouren växjö en ”infogrupp”. 
det var en av de anställda som 
kom på idén för att marknadsföra 
jouren i samhället. Frågan om 
intresse att vara med i infogrupen 
gjordes till de ideella; stödper-
sonerna och vittnesstöd. Några 

nappade, och en grupp blev till.
Under 2015 har sex stycken samt 
verksamhetsledare varit ute och 
föreläst inte mindre än 31 gånger 
på olika platser. Det har varit bland 
annat på Frivården, Medborgar-
kontoret, Universitet i Växjö, BUP, 
pensionärföreningar med mera.

brottsofferJouren växJö 
THErESE jOHANSSON

Info grupp i växjö ”Vi tycker att Brottsoffer-
jouren är en så viktig 
verksamhet att vi vill 
sprida information 
om oss. Vi är inte 
’så kända i samhället’. 
Att träffa nya människor 
tycker vi är spännande, 
både som vittnesstöd eller 
som föreläsare i vår infogrupp.” 
Det säger Amy Winstedt, 
Ulla Malmgren samt catarina Forsman 
som är ideella på Brottsofferjouren Växjö. De är med i 
infogruppen samt är vittnesstöd.  

Från vänster syns övermästaren roger jönsson, 
Brottsofferjourens samordnare jan Bergquist och 
protokollsekreteraren curt Forslund.



22 Tidningen Brottsoffer nr 2/2016

Jourerna berättar

rättssäkerhet, förtroende och kva-
lité var utbildningsdagens ledord när 
brottsofferjouren luleå hade sin första 
konferens i projektet ”ung i rättsproces-
sen + adHd, add & asperger”. Poliser, 
åklagare, advokater, tingsrätt och nämnde-
män, sammanlagt 115 personer deltog och 
bidrog med sin kompetens under dagen.

Deltagarna fick grundläggande 
kunskap om ADHD, ADD och Asperger 
samt tips om hur man kan anpassa ett 
samtal utifrån funktionsnedsättningen. 
Ett pass handlade om när rättsväsendet 
möter ungdomar med ADHD, ADD och 
Asperger. I det passet berättade en ung 
man med neuropsykiatrisk funktions-

nedsättning om sina erfarenheter i mötet 
med rättsväsendet. Hans berättelse 
väckte många tankar och känslor hos 
deltagarna. Passet med uppdatering om 
det senaste inom forskning kring neu-
ropsykiatrisk funktionsnedsättning och 
brottsutsatthet bidrog till efter tanke hos 
deltagarna. Sist på dagen fick deltagarna 
testa sina nya kunskaper i interaktiv 
teater.

Sammantaget blev dagen mycket 
lyckad med flera kommentarer från delta-
gare som: ”Fantastiskt bra. Handfasta tips 
för oss alla inom rättsväsendet.”och ”Det 
här är precis vad vi behöver.”

brottsofferJouren luleÅ

brottsofferjouren uppsala län 
spenderade internationella 
brottsofferdagen i östhammar 
och uppmärksammade brott 
mot äldre genom en föreläs-
ning. Äldre utsätts inte oftare för 
brott än andra grupper i samhället 
men när de utsätts blir ofta kon-
sekvenserna allvarligare. Den 22 
februari anordnade därför jouren 
en föreläsning i östhammar där 
Uppsalapolisens brottsoffersam-

brott mot äldre i 
fokus i Uppsala län

konferens  i luleå om brottsutsatthet  
och funktionsnedsättning

  
följ  

projektet via:  
www.arvsfonden.se/ 

projekt/ung-i 
-rattsprocessen 
-adhd-add-ast 

-asperger

ordnare 
Gunnar 
Elrud 
pratade 
om äldres 
utsatthet 
och hur 
denna 
kan se ut. 
Han gav 
många 
tips på 
hur man i 
offentlig miljö kan skydda sig mot 
stölder som nu är så vanligt. Under 
dagen intervjuades även jourens 
samordnare jessica Mattsson av 
P4 Uppland angående Brottsoffer-
dagen och brott mot äldre. 

Efter föreläsningen bjöds 
det på kaffe och tårta. Föreläs-
ningen anordnades i samarbete 
med östhammars kommun och 
Polismyndigheten i Uppsala. Ett 
särskilt tack till kommunens sä-
kerhetssamordnare Lars-Erik Falk. 
Brottsofferjouren vill även tacka 
alla som delade dagen med oss! 

brottsofferJouren uPPsala län

för tredje året i rad uppmärksammade 
brottsofferjouren värmland i sam-
arbete med gaPf och länsstyrelsen 
värmland fadime sahindals minnes-
dag. Den 21 januari var det 14 år sedan 
Fadime Sahindal blev skjuten av sin 
pappa i hederns namn. Brottsofferjouren 
Värmland uppmärksammade dagen 
genom att ha en utställning och visa 
teaterföreställningen ”Vem kan du älska” 
av Teater Tropos. I utställningen kunde 
besökarna ta del av fakta kring heders-

relaterat 
våld och förtryck
i form av text
och bild. 
Teaterföre-
ställningen 
”Vem kan
du älska”  
behandlar 
hederskultur ur flera 
olika perspektiv. 

Evenemanget hade nittio tal besökare 
där både privatpersoner och yrkesverk-
samma förekom. 

brottsofferJouren värmland

fadime sahindals minne 
uppmärksammades

Säkerhetssamordnare Lars-
Erik Falk och ordförande 
Ewa Ben Ouali.

Eva Forsberg och Ingri Vestin på Brottsofferjouren  
Luleå under konferensen som samlade 115 deltagare.
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blekinge län

blekinge
Karlshamn, Karlskrona, Olofström, 
Ronneby, Sölvesborg
Karlskrona: 0455-822 80
Karlshamn: 0454-192 92
ronneby: 0457-177 74
Sölvesborg: 0456-144 10
info@blekinge.boj.se 
www.blekinge.boj.se 

dalarnas län

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

leksand-rättvik
0247-133 21
info@leksand-rattvik.boj.se

mellersta dalarna
Borlänge, Falun, Gagnef,  
Ludvika, Smedjebacken, Säter
0243-143 71 
070-625 65 80
info@mdalarna.boj.se
mellerstadalarna.boj.se

mora-orsa-älvdalen
Malung-Sälen, Vansbro 
0250-181 68
info@mora.boj.se
www.mora.boj.se

gotlands län

stockholm-gotland 

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

lokalkontor gotland 
0498-65 58 00
gotland@boj-stockholm-
gotland.se

gävleborgs län

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

gästrike västra
Hofors, Ockelbo, Sandviken, 
026-25 90 00 
070-696 58 24
info@gastrike.boj.se

gävle
026-10 55 77  
070-570 32 10
info@gavle.boj.se
www.gavle.boj.se 

Hudiksvall-nordanstig
0650-100 20
info@hudiksvall.boj.se

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

söderhamn
0270-101 21 
070-526 64 03
boj.soderhamn@telia.com

hallands län

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

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

södra Halland
Halmstad, Hylte, Laholm
035-12 48 24
035-12 48 43
boj.halmstad@telia.com

varberg
0340-67 65 01
info@varberg.boj.se

jämtlands län

Jämtland
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, 
Ragunda, Strömsund, Åre, 
Östersund
063-51 24 00 
073-801 45 64
info@jamtland.boj.se 
www.jamtland.boj.se 

jönköpings län

Höglandskommunerna
Aneby, Eksjö, Nässjö,  
Sävsjö, Tranås, Vetlanda
0381-138 55
info@hoglandskommunerna.
boj.se

Jönköping
Habo, Jönköping, Mullsjö
036-10 76 40
info@jonkoping.boj.se
www.jonkoping.boj.se

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

kalmar län

oskarshamn- 
mönsterås-Högsby 
0491-176 00
info@oskarshamn.boj.se 
www.oskarshamn.boj.se 

södra kalmar län
Borgholm, Emmaboda, Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås
0480-880 85
info@kalmar.boj.se 
www.kalmar.boj.se

vimmerby-Hultsfred
Hultsfred, Vimmerby, Västervik
0495-128 18
info@hultsfred.boj.se 

kronobergs län

sunnerbo
Ljungby, Markaryd
Ljungby: 0372-145 21
Strömsnäsbruk: 0433-719 25
info@sunnerbo.boj.se 
www.sunnerbo.boj.se 

växjö
Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge, Växjö
0470-456 94
info@vaxjo.boj.se
www.vaxjo.boj.se

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

norrbottens län

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

luleå
0920-104 13
info@lulea.boj.se
www.lulea.boj.se

Piteå-älvdals
Arvidsjaur, Arjeplog, Piteå, 
Älvsbyn
0911-181 81

skåne län

Helsingborg- 
Höganäs-bjuv 
042-13 37 00
info@helsingborg.boj.se
www.helsingborg.boj.se

Hässleholm- 
osby-Perstorp
0451-127 17
info@hassleholm.boj.se 
www.hassleholm.boj.se

landskrona-svalöv 
0418-43 61 71
info@landskrona.boj.se

mellersta skåne
Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Staffanstorp
046-32 32 98
info@mskane.boj.se
www.mskane.boj.se 

nordöstra skåne 
Bromölla, Kristianstad,  
Östra Göinge
044-12 17 33
info@noskane.boj.se

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

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

ängelholm
Båstad, Klippan, Åstorp,  
Ängelholm, Örkelljunga
0431-143 00
info@engelholm.boj.se
www.engelholm.boj.se

österlen
Simrishamn, Tomelilla
0417-123 12
info@osterlen.boj.se
www.osterlen.boj.se 

lokala brottsofferjourer 
De lokala brottsofferjourerna 
ger stöd till brottsoffer, an-
höriga och vittnen. Här finner 
du kontaktuppgifter till din 
närmaste jour.  
För postadresser se  
www.brottsofferjouren.se.

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

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

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

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

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

facebook.com/brottsofferjourensverige 
Flera lokala jourer har också egna sidor på Facebook.
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Brottsofferjourerna
stockholms län

stockholm-gotland 

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

lokalkontor norrort
Järfälla, Sigtuna, Sollentuna,
Upplands Väsby, Upplands-Bro
08-591 272 00
norrort@boj-stockholm-
gotland.se

lokalkontor  
innerstaden-lidingö
Lidingö, Stockholms stadsdelar: 
Norrmalm, Östermalm,
Kungsholmen, Södermalm
08-612 21 21
innerstaden-lidingo@boj-
stockholm-gotland.se 
 
Haninge-nynäshamn 
08-777 85 00
info@haninge.boj.se
www.haninge.boj.se 

Huddinge-botkyrka
08-710 01 02 
070-772 01 02
info@h-b.boj.se

nacka-tyresö-värmdö
08-466 91 66
boj.ntv@telia.com
www.ntvboj.se

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

spånga-kista
08-36 44 99
info@spanga-kista.boj.se
www.spanga-kista.boj.se

brottsoffer-,  
kvinno- och tjejjouren 
södertälje
Salem, Södertälje 
08-550 147 34 
070-494 68 75
info@sodertalje.boj.se 
www.sodertalje.boj.se

södra roslagen
Danderyd, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker
08–768 83 82
info@sodraroslagen.boj.se  
 
södra stockholm
08-604 19 50
info@farsta.boj.se 
www.farsta.boj.se

västerort 
Stockholm västerort, Ekerö,  
Solna, Sundbyberg
08-89 70 00
info@vasterort.boj.se
www.vasterort.boj.se

södermanlands län

eskilstuna
016-12 62 10
info@eskilstuna.boj.se
www.eskilstuna.boj.se 

katrineholm- 
flen-vingåker
0150-780 17
info@katrineholm.boj.se
www.katrineholm.boj.se 

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

östra sörmland
Gnesta, Nyköping,  
Oxelösund, Trosa
0155-28 62 20
info@o-sormland.boj.se
www.ostrasormland.boj.se

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

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

värmlands län

värmland
Forshaga, Grums, Hagfors,  
Hammarö, Karlstad, Kil,  
Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby
054-18 28 88
info@varmland.boj.se
www.varmland.boj.se

västra värmland
Arvika, Eda, Årjäng
0570-104 54
info@vvarmland.boj.se

 
östra värmland 
Filipstad, Kristinehamn, Storfors
0550-122 20
info@ostravarmland.boj.se
www.ostravarmland.boj.se 

västerbottens län

dorotea
0942-100 93
info@dorotea.boj.se

lycksele
Lycksele, Storuman, Sorsele
0730-77 73 03
info@lycksele.boj.se

skellefteå
Malå, Norsjö, Skellefteå
0910-70 18 20
boj.skelleftea@gmail.com 

umeå
Bjurholm, Nordmaling,  
Robertsfors, Umeå, Vindeln,  
Vännäs, Åsele
070-732 24 37
info@umea.boj.se 
www.umea.boj.se

vilhelmina
070-204 75 53
brottsofferjouren@
vilhelmina.se

västernorrlands län

Härnösand
0611-177 80
info@harnosand.boj.se
www.harnosand.boj.se

sollefteå
0620-170 07
info@solleftea.boj.se
www.solleftea.boj.se

sundsvall-medelpad
Sundsvall, Timrå, Ånge
0200-21 20 19
info@sundsvall.boj.se
www.sundsvall.boj.se

örnsköldsvik
0200-21 20 19
info@ornskoldsvik.boj.se
www.ornskoldsvik.boj.se 

västmanlands län

Hallstahammar- 
surahammar
0220-173 37
info@hallstahammar.boj.se
www.hallstahammar.boj.se

västra mälardalen
Arboga, Kungsör, Köping
0221-200 91
info@vmalardalen.boj.se
www.vmalardalen.boj.se

sala-Heby
0224-864 40
info@sala-heby.boj.se
www.sala-heby.boj.se

västerås 
Fagersta, Norberg,  
Skinnskatteberg, Västerås
021-41 32 60
info@vasteras.boj.se
www.vasteras.boj.se 
Stödcentrum för Unga  
Västerås: 010-567 63 25
stodcentrum@vasteras.boj.se

västra götalands län

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

alingsås-lerum- 
vårgårda-Herrljunga
0322-63 97 97
info@alingsas.boj.se

borås
Bollebygd, Borås, Mark,  
Svenljunga, Tranemo,  
Ulricehamn
033-10 11 05
info@boras-sjuharad.boj.se
www.boras-sjuharad.boj.se

göteborg
0709-70 50 50
info@goteborgboj.se
www.goteborg.boj.se 

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

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

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

trollhättan-lilla edet 
0520-805 14 
072-907 08 21
Vittnesstöd: 073-905 50 85
info@trollhattan.boj.se
www.trollhattan.boj.se

uddevalla-munkedal- 
lysekil-sotenäs
0522-151 31
Vittnesstöd: 070-240 39 65

vänersborg-dalsland
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Mellerud, Vänersborg, Åmål
0521-147 17 
0530-240 12 
info@vanersborg.boj.se

västra skaraborg
Essunga, Grästorp, Götene, 
Lidköping, Skara, Vara
0510-235 88
boj.vskaraborg@telia.com

östra skaraborg
Falköping, Gullspång, Hjo,  
Karlsborg, Mariestad, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Töreboda
0500-48 75 43
info@ostraskaraborg.boj.se
www.ostraskaraborg.boj.se

örebro län

sydnärke
Askersund, Hallsberg, 
Kumla, Laxå
0582-154 24, 070-535 91 44
info@sydnarke.boj.se

bergslagen
Degerfors, Hällefors, Karlskoga, 
Lindesberg, Ljusnarberg, Nora
0586-576 49
info@bergslagen.boj.se
www.bergslagen.boj.se 

örebro-lekeberg
019-12 14 44
info@orebro-lekeberg.boj.se
www.orebro.boj.se 

östergötlands län

linköping
Kinda, Linköping, Ydre,  
Åtvidaberg
013-10 44 00
boj-linkoping@telia.com
www.boj-linkoping.se

motala-vadstena
0141-23 44 94
bojmo@telia.com

sydvästra östergötland 
Boxholm, Mjölby, Ödeshög
0142-880 88
info@sv-ostergotland.boj.se 
www.boj-mjolby.se

östra östergötland 
Finspång, Norrköping,  
Söderköping, Valdemarsvik
011-10 28 89
boj.norrkoping@telia.com
www.bojost.se 


