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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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 TALK

Shanga Aziz på  
Locker Room Talk.
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Livet går vidare efter vår tidigare generalsekre
terare Eva Larssons alltför tidiga bortgång. 
När jag skriver dessa rader har vi – med Evas 

minne ljust och väl bevarat – fått en synnerligen 
värdig efterträdare till henne. Fredrik Mellqvist 
är hans namn och han är sedan länge väl etablerad 
och också välkänd för de allra flesta inom vår or
ganisation. Jag ser fram emot ett fortsatt mycket 
positivt samarbete med Fredrik och vet hur upp
skattad Fredrik var också av Eva.

Temat för detta nummer är idrott och kriminali
tet. Jag ska för egen del belysa några aspekter. 

Först av allt. Det är anmärkningsvärt att krimi
naliteten gjort sig allt tydligare gällande inom idrot
tens värld. Djupt beklagligt. Men förståeligt. Hård 
marknadsföring där i princip allt inom idrottens 
värld går att spela och bli rik på har eldat på kom
mersialiseringen. Lyckas du riktigt väl som spelare 
inom fotbollens, ishockeyns, golfens eller tennisens 
värld blir du rikligt ekonomiskt belönad. Du kan 
satsa stora pengar på hästar och bli mångmiljonär.  
I reklamen sägs inget om hur många som förlorar.

Vi kan inte längre tala om ”den vita sporten” 
gällande tennis. Inget område ens inom 
ungdomsidrotten är helt utan kriminella 

inslag. Vi har sedan länge inte längre bara ideella 
krafter som kämpar för hedern och äran. Pengar – 
och efter hand allt större summor – har kommit in 
i idrottens värld och ställt till det. Spelmarknaden 
finns, där också den illegala verksamheten har lett 
till viss avslöjad korruption och med betydande 
risker för fortsatt sådan.

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

Vårt stöd gör skillnad
Det är djupt beklagligt, men förståeligt, att kriminaliteten gjort sig allt 

tydligare gällande inom idrottens värld. Vi inom BOJ kan bidra genom att driva 
opinion mot utvecklingen, med vår stödverksamhet och genom att utveckla 

vårt samarbete med idrottsrörelsen både lokalt och nationellt.

Text: Sven-Erik Alhem

Våldet kring den manliga toppfotbollen måste 
också framhållas i sammanhanget. Det går oftast 
inte att se fram mot en publikvänlig tillställning vid 
vissa så kallade högriskmatcher. Enorma polis
insatser krävs också utanför arenorna för att hålla 
ordning vid sådana matcher på manliga sidan. En 
både sorglig och orimlig utveckling som på något 
sätt tillåtits bli normaliserad.

Vad kan vi göra inom brottsofferrörelsen? Vi 
kan naturligtvis i olika sammanhang driva 
opinion mot utvecklingen. Vi kan – något 

som är viktigt – medverka genom vår stödverk
samhet när det gäller alla former av hot eller 
våld inom idrottens värld. Jag ser fram emot att 
fortsätta och utveckla vårt samarbete med Riks
idrottsförbundet, som ni kan läsa mer om på sid 10. 

Ska vi tro något om framtiden? Inte så lätt att 
vara optimistisk kanske med alla stora, lockande 
pengar inblandade. Men jag tror ändå långsiktigt 
på vad skolan och en sund ungdomssatsning kan 
bidra med. Kanske också vore det bra med en ned
kylning av vuxnas extremengagemang om än det 
sker med gott uppsåt att värna egna barns idrotts
liga utveckling och framgång mot en hägrande 
proffskarriär. 

Ordförande har ordet
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Brottsofferjouren
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Kommunernas bidrag till ideellt 
brottsofferstöd varierar stort 
över landet. Men kommuner 
som valt att teckna ett avtal 
med sin lokala brottsofferjour 
ligger i framkant. Det visar en 
ny undersökning från Brotts-
offerjouren Sverige där kom-
munernas bidrag till de lokala 
brottsofferjourerna för 2018 har 
kartlagts. 

Brottsofferjouren finns i 279 av 
290 kommuner. I BOJ:s kommun-
bidragsundersökning har samtliga 
73 jourer, som är registrerade som 
medlemsföreningar i BOJ, svarat 
på frågor om bidrag från och avtal 
med kommunerna. 

Bidragen varierar stort över 
landet. Ett tiotal kommuner ger 
mer än 6 kronor per invånare. I 22 
av landets kommuner har ansökan 
om bidrag fått avslag eller lämnats 
utan svar. De 236 kommuner som 
ger ett bidrag ger i genomsnitt 
2,82 kronor per invånare. En liten 
ökning sedan 2015 då snittet var 
2,51 kronor per invånare.

Kommuner som har tecknat av-
tal med sin lokala brottsofferjour 
utmärker sig i undersökningen. De 
kommuner som har IOP (Idéburet 
Offentligt Partnerskap) med sina 
brottsofferjourer ger i genomsnitt 
högre bidrag till verksamheten  
– 4,02 kronor per invånare. 

Undersökningen finns att läsa på  
www.brottsofferjouren.se/om-oss/
press/rapporter

Så mycket satsar  
varje kommun på  
ideellt brottsofferstöd

Fredrik Mellqvist är ny generalsekre-
terare för Brottsofferjouren Sverige 
(BOJ). Han tillträdde posten den 15 
maj.
– Vi är mycket glada över att kunna 
presentera Fredrik Mellqvist som ny 
generalsekreterare. Han har en ge
digen erfarenhet av vår organisation 
och jag har det största förtroende för 
honom efter att ha arbetat tillsam
mans i tio år, säger förbundsordför
ande SvenErik Alhem.

Fredrik Mellqvist kommer när
mast från posten som vice general
sekreterare. Han har en bakgrund som 
jurist och började arbeta för Brottsof
ferjouren Sverige 2009. Tidigare har 
han bland annat varit ansvarig för att 
utveckla Brottsofferjourens vittnes
stödsverksamhet och driva hela orga
nisationens utveckling framåt.

– Jag är hedrad över uppdraget att – i 
nära samarbete med styrelsen och 
lokala brottsofferjourer – leda vår 
organisation med skickliga med
arbetare som dagligen gör skillnad 
för många brottsutsatta, vittnen och 
anhöriga, säger Fredrik Mellqvist. 

– Jag ser fram emot att arbeta för 

Fredrik Mellqvist  
ny generalsekreterare  

stärkta rättigheter för brotts utsatta. 
En viktig fråga nu är att verka för 
en ny brottsofferlag som kan ut
göra en grund för att säkerställa en 
implementering av EU:s brottsoffer
direktiv i praktiken – oavsett var 
brottsoffret bor och var i landet 
brottet sker. 

Den 15 maj tillträdde Fredrik Mellqvist posten som 
generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige.

Nu finns två nya infokort riktade 
till unga. De berättar om vilket stöd 
Brottsofferjouren ger unga brotts-
utsatta och vittnen. 
Korten kan beställas i webbshopen 
på www.brottsofferjouren.se 

Nya infokort till unga
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Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Sveri-
ges generalsekreterare 
Eva Larsson, avled  
den 4 april 2019.

Brottsofferjouren Sveriges 
generalsekreterare Eva Lars-
son, Stockholm, har avlidit i en 
ålder av 60 år. Närmast anhöriga 
är dottern Jessica och systern 
Marianne med familj.

Empatisk, positiv och engagerad. Så 
kan Eva Larsson och hennes gär
ning inom brottsofferrörelsen kort 
beskrivas. Hennes engagemang för 
brottsoffer sinade aldrig, trots att 
arbetet ofta var stressigt och föränd
ringar i samhället kunde vara svåra 
att driva igenom. Istället för att 
nedslås hittade hon nya vägar framåt 
och fortsatte leda organisationen 
med framtidstro, empati och värme. 
Under hennes ledning har Brottsof
ferjouren växt till att bli en organi
sation som i dag ger stöd till 70 000 
brottsoffer, vittnen och anhöriga 
varje år. 

Eva Larsson kom till Brottsoffer
jouren Sverige 1995, arbetade först 
med utbildningsfrågor och tillträdde 
sedan posten som generalsekreterare 
2001. Med en bakgrund inom FUB 
(Riksförbundet för barn, unga och 
vuxna med utvecklingsstörning) låg 
stöd till personer med funktionsned
sättningar henne varmt om hjärtat. 

Hon var också tidig med och fort
satte genom hela sin karriär att lyfta 
fram och utveckla stödet till många 
andra särskilt utsatta brottsoffer
grupper.

Samverkan mellan ideella organi
sationer och myndigheter ansåg hon 

var en viktig förutsättning för att 
alla brottsutsatta ska erbjudas och 
få stöd. 

Hennes intresse för människor 
och lyhördhet gjorde att hon hade 
lätt för att knyta nya kontakter och 
initiera nya samarbeten.  

Vi inom Brottsofferjouren har 
mist en kollega och vän vars arbete 

Till minne: 

Brottsofferjouren Sveriges  
generalsekreterare Eva Larsson

betytt mycket för att förbättra situa
tionen för brottsutsatta i Sverige. 

Eva Larssons bortgång är en stor 
förlust för brottsofferrörelsen i Sve
rige och vi kommer alla att fortsätta 
arbetet i hennes anda.

SVEN-ERIK ALHEM
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

FOTO THERESE W
IBERG
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Brottsofferjouren

Tidigare förbundsordförande i 
Brottsofferjouren Sverige tillika 
professor emeritus i straffrätt 
vid Lunds universitet, Hans 
Klette, Lund, har avlidit i en ålder 
av 88 år. Närmast sörjande är 
hustrun Tove och barnen Maria, 
Helena och Martin.

Hans Klette var under lång tid (1995– 
maj 2009) en synnerligen betydelse
full och av alla omtyckt förbunds
ordförande som genom sin särskilda 
kompetens och sin medmänskliga 
och alltigenom ödmjuka framtoning 
skapade de allra bästa förutsättning
arna för brottsofferrörelsens fram
växt och utveckling i hela landet. 
Även därefter under hela sin livstid 
ägnade Hans Klette brottsofferfrå
gorna och alla viktiga frågor kring de 
mänskliga rättigheterna ett fortsatt 
intresse till gagn för alla, inte minst i 
vår organisation.

Jag hade förmånen att lära känna 
Hans Klette redan under hans tid 
som professor i straffrätt i Lund.

Hans Klettes tid som förbundsord
förande präglades mycket av hans 
viktiga fokus på mänskliga rät
tigheter, som verkligen hamnade 
i centrum för BOJ:s arbete. Dessa 
frågor hade varit centrala också i 
Hans Klettes forskning. När Hans 
1995 valdes till förbundsordförande 
för BOJ hamnade han i en intensiv 
utvecklingsperiod för brottsoffer
rörelsen i Sverige.

1995 blev Sverige medlem i EU 
och Europakonventionen blev 
svensk lag. Som medlem i ex

Brottsofferjouren Sveri-
ges tidigare förbunds-
ordförande Hans Klette 
avled den 3 april 2019.

Till minne: 

Tidigare förbundsordförande Hans Klette

ekutivkommittén för den europe
iska sammanslutningen av ideella 
brottsoffer organisationer var Hans 
Klette med om att 1996 arbeta fram 
Statement of Victims Rights in the 
Process of Criminal Justice, som 
redovisar grundläggande principer 
och särskilda rättigheter för brotts
offer – grundat på FN:s och Europa
rådets olika rättsliga instrument. 
Dessa principer och rättigheter är 
centrala i BOJ:s brottsofferarbete.

Vi är många inom BOJ som nu 
sörjer vår tidigare förbundsordför
ande Hans Klette. Mina tankar går 
särskilt till Hans hustru Tove och 
till deras barn. Jag hade förmånen 

att besöka Hans i närvaro av Tove i 
deras hem i Lund en kort tid innan 
Hans lämnade oss. Det blev en väl
digt värdefull och ljus stund tillsam
mans med Hans och Tove, då jag för 
en sista gång kunde delge Hans hur 
mycket han betytt för oss och också 
kunde överlämna ett diplom till ho
nom som bevis för vår uppskattning 
av hans insatser.

Inom BOJ bevarar vi minnet av 
Hans Klette i ljuset av allt positivt 
han bidrog med under sin långa 
sammantagna gärning för alla 
brottsoffer och anhöriga till brotts
offer.

SVEN-ERIK ALHEM
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

FOTO ARKIV
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Aktuellt

Våldtäktsutredningar  
i Norden får hård kritik
Det är svårt att få rättvisa för 
den som utsatts för våldtäkt i 
de nordiska länderna. Det visar 
Amnestys nya rapport ”Time for 
Change – Justice for rape survi-
vors in the Nordic countries”.

I rapporten konstaterar Amnesty 
att våldtäktsutredningar inte prio-
riteras på det sätt de borde i någon 
av de nordiska länderna. I Sverige 
lyfts långa väntetider på förhör 
och på resultat från teknisk bevis-
ning som dna-prover som ett stort 
problem. 

Amnesty pekar också på att 
våldtäktsutredningar ofta får stå 
tillbaka till förmån för annan grov 
brottslighet och att polis och åkla-
gare inte arbetar enligt den metod 
de vet är mest effektiv.

År 2007 anmäldes ungefär 
3 500 våldtäkter mot personer 
över 15 år i Sverige. Tio år senare, 
2017, hade anmälningarna ökat till 
en bit över 5 000. Men andelen 
anmälningar som lett till åtal har 
under samma tidsperiod sjunkit 
från 12 procent till 7 procent. 

personer misstänktes för brott  
under 2018, en ökning med 2 procent 
jämfört med 2017. Av de misstänkta 
personerna var 36 500 kvinnor och  

144 000 män. 

181 000

Tystnainte.se – ny webb-
plats om hot och hat
Webbplatsen tystnainte.se ger infor-
mation till personer som deltar i sam-
hällsdebatten och utsätts för hot och 
hat, till exempel journalister, politiskt 
förtroendevalda, författare, konstnä-
rer, forskare och influencers.

Tystnainte.se har tagits fram av 
Brottsoffermyndigheten på uppdrag 
av regeringen. Webbplatsen ger bland 
annat information om vad som kan vara 
brottsligt, hur en polisanmälan går till 
och var det finns stöd och hjälp att få. 
Tystnainte.se ger också information till 
dem som möter utsatta, till exempel 
personer som är verksamma på myndig-
heter eller inom ideella organisationer.

En viktig del är att uppmuntra fler utsatta 
att anmäla vad de varit med om. I dag är det 
få brott som polisanmäls.

– Vissa tvekar att anmäla eftersom de 
är osäkra om de utsatts för något brotts-

ligt eller inte. Andra tror att det inte gör 
någon skillnad att anmäla, säger Annika 
Öster, generaldirektör för Brottsoffer-
myndigheten.

– Att polisanmäla kan vara viktigt av 
flera anledningar, både för att själv få 
upprättelse och för att öka möjligheten 
att den här typen av brott utreds.

Hat och hot kan leda till att en person 
anpassar sitt beteende och censurerar 
sig själv. Bland annat visar Journalister-
nas trygghetsundersökning som tagits 
fram vid Göteborgs universitet att en 
fjärdedel av utsatta journalister har 
undvikit att bevaka ett visst ämne. 

– Vi vill att de som utsätts ska veta att 
de inte är ensamma och att det finns stöd 
och hjälp att få. De har rätt att göra sina 
röster hörda och det är mycket viktigt för 
vår demokrati att det offentliga samtalet 
inte tystnar, säger Annika Öster. 

Komikern Bianca Kronlöf och journalisten och författaren Patrik Lundberg är två av profilerna som medverkar 
på den nya webbplatsen tystnainte.se. 

FOTO PRESSBILD BROTTSOFFERM
YNDIGHETEN
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Fråga experterna

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

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

FOTO AM
ANDA SÄFSTRÖM
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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.

Måste jag hjälpa 
min pappa efter 
allt han gjort?

Fråga: Under hela min uppväxt 
misshandlade min pappa min 
mamma. För några år sedan 
avled mamma. Min relation 
till min pappa har aldrig varit 
bra, men nu har han plötsligt 
blivit sjuk och behöver mycket 
hjälp. Jag och mina syskon 
har väldigt svårt att veta hur 
vi ska förhålla oss till honom. 
Det finns så mycket som vi 
skulle vilja ställa honom till 
svars för som vi aldrig har sagt, 
men samtidigt vet jag inte 
hur mycket han kan ta in i sitt 
nuvarande tillstånd. Jag vet 
inte ens om jag egentligen vill 
hjälpa honom, men han har 
inga andra. Vad ska vi göra?

Svar: Förstår att detta är mycket 
svårt.  Först och främst behöver 
ni syskon prata med varandra 
både för att förstå och dela dåtid 
men ni behöver också sätta er ner 
och lägga upp strategier kring er 
pappa. Ta gärna hjälp av någon 
utifrån. Hur mycket orkar ni 
och hur mycket stöd bör komma 
utifrån hemtjänst, socialtjänst 
och sjukvården? Gör listor på vad 
var och en av er kan och orkar 
ställa upp med och om det är mer 
känslo mässigt svårt för någon av 
er så kanske den eller de perso
nerna kan sköta administratio
nen och kontakten med myndig

heter etc. Ni är inte tvingade som 
barn att bli hjälpare – ni har era 
egna liv att ta hand om.

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Borde jag  
söka mer hjälp 
efter rånet?

Fråga: Jag var med om ett rån 
på min arbetsplats för drygt 
ett år sedan. Efteråt fick jag gå 
på krisbearbetning och kunde 
steg för steg komma tillbaka 
igen. Det har fungerat bra att 
arbeta sedan dess, men i förra 
veckan kom det in en kund 
i butiken som på något sätt 
påminde mig om det som hänt. 
Det kändes som om bilderna 
från rånet kom tillbaka och 
efteråt kunde jag inte sluta 
gråta. Tyckte att jag kommit så 
långt, men nu känns det som 
om jag är tillbaka på ruta ett. 
Min arbetsgivare är väldigt 
förstående, men jag känner att 
jag inte kan lita på mina egna 
känslor längre. Borde jag söka 
hjälp igen trots att jag redan 
gått i flera samtal? Vill inte 
vara med om detta igen.

Svar: Jag tycker du ska få mer 
hjälp. Dina reaktioner tyder på 
att något i mötet med kunden 
antagligen utlöste någon form 
av trigger. Det kan vara skönt 
att tala med någon som förstår 
detta och kan ge dig rimliga 

förklaringar på det som hände. 
Den personen ska var legiti
merad och välutbildad kring 
trauma. Du kan få bra hjälp så 
du slipper reagera så starkt. 
Det finns olika tekniker som 
kommer att hjälpa dig.

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Varför görs det 
ett avdrag i min 
ersättning? 

Fråga: Jag har fått ut min 
brottsskadeersättning, men det 
har gjorts ett avdrag på 1 500 
kronor. Vart går de pengarna?

Svar: Enligt en bestämmelse i 
brottsskadelagen ska ett grund-
avdrag göras vid bestämmande 
av brottsskadeersättning. 
Grundavdraget är för närvaran-
de 1 500 kr och kan likställas 
med den självrisk som försäk-
ringsbolagen avräknar. Ett skäl 
till att grundavdrag görs är att 
ett brottsoffer inte ska hamna 
i bättre läge om skadan ersätts 
av staten jämfört med om 
ersättning lämnas av ett för-
säkringsbolag. Dessutom har 
man ansett att systemet med 
brottsskadeersättning inte ska 
belastas med ansökningar som 
rör endast låga belopp. I vissa 
fall görs inget grundavdrag, till 
exempel när det är fråga om er-
sättning till barn som bevittnat 
brott.
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Fråga experterna
Brottsskadeersättning är en 

ersättning från staten vilket innebär 
att all ersättning finansieras helt av 
statliga medel. Grundavdraget om 
1 500 kr innebär inte att de pengarna 
går till något annat specifikt ända
mål utan innebär egentligen enbart 
att du som sökande får 1 500 kr 
mindre i ersättning. 

ÅSA LUNDMARK CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Måste hennes  
föräldrar få reda på 
polisanmälan?

Fråga: Jag har en kompis som blivit 
våldtagen. Nu vill hon inte polis-
anmäla för att hon är rädd för att 
hennes föräldrar ska få reda på det. 
Måste de få det? Hon är 17 år. 

Svar: Din fråga är inte så enkel. När 
man är under 18 år så har ju vård
nadshavarna en skyldighet enligt 
Föräldrabalken att se till barnens 
alla behov med mera. De har enligt 
huvud regeln rätt att få insyn i mate
rial som kan vara sekretesskyddat. 
Men det kan finnas undantag när ett 
barn eller ungdom är i den ålder din 
kompis är och då man anser att en 
tonåring ska ha visst skydd för sin 
integritet i förhållande till sina vård
nadshavare. Enligt Offentlighets 
och sekretesslagen (2009: 400) 12 
kap. 3 § gäller sekretess till skydd för 
en underårig också i förhållanden 
till vårdnadshvararna, oavsett ålder 
på barnet. Med stöd av den lagen kan 
din kompis anmäla och också begära 
av polisen att de inte ska berätta nå
got för föräldrarna. Om hon ångrar 
sig kan hon alltid ge sitt samtycke 
till att de får veta vad hon utsatts 
för. Det är vanligt att ungdomar 

har svårt att berätta om sådana här 
känsliga saker och ofta när polisen 
har förhör med barn/ungdomar 
sker det utan att föräldrarna är med. 
Även vid en rättegång som sker inom 
stängda dörrar har ungdomar rätt att 
säga nej om en förälder propsar på 
att närvara. Berätta för din kompis 
att hon kan göra en polisanmälan 
och att hon då också nämner till po
lisen att hon inte vill att föräldrarna 
underrättas. Hon kommer också ha 
rätt att få ett målsägandebiträde som 
hjälper henne under hela processen. 
Hoppas allt går bra för din kompis!

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Kan jag få  
upprättelse utan  
att polisanmäla?

Fråga: Jag undrar lite hur man kan 
gå till väga efter att ha utsatts för 
sexuella trakasserier på sin arbets-
plats? Kan man få hjälp att komma 
överens med personen i fråga om 
eventuell ersättning och få något 
slags ”förlåt”? Eller måste man 
polisanmäla? Jag vill helst inte göra 
det, men vill gärna ha någon form 
av upprättelse. 

Svar: Har du blivit utsatt tycker jag du 
ska vända dig till arbetsgivaren och 
berätta om vad som hänt. De har skyl
dighet att utreda situationen då det 
rör din arbetsmiljö. Ingen ska behöva 
utstå kränkningar eller sexuella tra
kasserier på sin arbetsplats. Att kom
ma överens om någon ersättning från 
den som utsatt dig kan bli lite svårt. 
Frågan är om det inte kan uppfattas 
som att hen betalar för din tystnad 
eller att personen känner sig tvungen 
att ersätta dig annars riskerar hen att 

polisanmälas. En muntlig ursäkt kan 
alltid vara befogad och även någon typ 
av medlingsamtal kan också vara me
ningsfullt för alla inblandade. Nu vet 
jag inte graden på trakasserierna och 
anser du att du blivit allvarligt kränkt 
tycker jag nog du ska polisanmäla. 
Om anmälan leder till åtal kan du i 
samband med huvudförhandlingen 
begära ersättning för kränkning av din 
personliga integritet på grund av den 
brottsliga handlingen.

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Kan jag få ersättning 
efter att morfar  
slog mormor? 

Fråga: Går det att få ersättning 
för att man bevittnat våld mot en 
närstående som inte är en förälder? 
Jag och mina syskon bodde hos 
mormor när vi växte upp och hon 
blev slagen av morfar. Han dömdes 
för misshandel efter att några gran-
nar polisanmält honom. 

Svar: Även andra personer än föräldrar 
kan räknas som närstående när det 
gäller bevittnandeersättning. Som ex
empel kan nämnas mor och farföräld
rar eller andra nära släktingar, så länge 
barnet har en nära och förtroendefull 
relation till dem. Har du vuxit upp hos 
dina morföräldrar och bevittnat, det 
vill säga sett eller hört, när din morfar 
utsatt din mormor för våld kan du alltså 
ha rätt till brottsskadeersättning. En 
förutsättning är att din morfar döm
des för det brott du bevittnade. Om du 
vill ansöka om brottsskadeersättning 
måste din ansökan ha kommit in till 
Brottsoffermyndigheten senast den 
dag du fyller 21 år.

ÅSA LUNDMARK CHEF BROTTSSKADEENHETEN
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Stärkt stöd till utsatta.  
Riksidrottsförbundet i sam 
arbete med Brottsofferjouren 
kring ny stödfunktion. Sid 10

De vill förändra snacket i om- 
klädningsrummen. Locker Room 
Talk växte från gymnasiearbete till 
Zlatanprisad förening. Sid 12

”Tystnadskulturen  
måste brytas.”  Satsning  
i Västmanland för en  
jämställd idrott. Sid 14

Idrott & kriminalitet

FOTO THERESE W
IBERG
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”Vi måste vara tydliga med 
när gränsen är passerad”

Idrott & kriminalitet

Inom idrotten löper klubbledningar störst risk för våld och hot. För att förebygga 
har Riksidrottsförbundet, RF, bland annat lanserat en stödfunktion i samarbete med 
Brottsofferjouren. 

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

Man tycker att en 
viss utsatthet är 

något man får räkna med 
när man till exempel 
dömer eller spelar en 
match. Men vi ser dock 
att gränsen har passerats 
för länge sedan.

Flera och tidigare kartläggningar 
visar att personer engagerade 
inom vissa sporter drabbas av 

våld och hot i större utsträckning 
än andra grupper i samhället. Den 
grupp som är mest utsatt är led
ningen i form av VD, sportchef och 
klubbdirektör.

– Gemensamt för dessa under
sökningar är att andelen händelser 
som polisanmäls är låg och att den 
främsta anledningen är att man inte 
tror att det kommer leda till något 
samt om man är osäker på ifall det är 
ett brott eller inte. Det leder till både 
tystnadskultur och normalisering, 
säger RF:s säkerhetsansvarige Lena 
Sahlin.

Varför blir det så?
– Man tycker att en viss utsatthet är 
något man får räkna med när man 
till exempel dömer eller spelar en 
match. Men vi ser dock att gränsen 
för vad som är acceptabelt har pas
serats för länge sedan. Här måste 
vi inom idrottsrörelsen vara tydliga 
med när gränsen är passerad och 
veta hur vi ska agera.

När Brottsförebyggande rådet, 
BRÅ, publicerade sin rapport 
”2018:5 Motverka påverkan 

inom idrotten” lanserade RF riktlin
jer för att förebygga och hantera våld 
och hot mot personer verksamma 
inom idrotten.

– Där tydliggör vi ett antal 
nyckel faktorer för ett framgångsrikt 
arbete. Bland annat att vi verkar i en 
miljö där det är ok att lyfta dessa frå
gor och att man möts av lyhörda och 
respektfulla ledare som agerar samt 
att samtliga brott ska polisanmälas.

RF arbetar inom ett stort område. 
Det kan handla om allt från grov 
brottslighet som fixade/uppgjorda 
matcher och våld bland supporters/
huliganer till förebyggande arbete 
mot våld och hot i ungdomsidrotten.

– När det gäller den grova brotts
ligheten inom idrottsrörelsen har vi 
en mycket god samverkan med poli
sens aktionsgrupp mot idrottsrelate
rad brottslighet som leds av Fredrik 
Gårdare. Deras arbete har verkligen 
gjort skillnad och bidragit till att fler 
utsatta är benägna att polisanmäla. 
De har skapat en större trygghet att 

Lena Sahlin, säkerhetsansvarig, Riksidrottsförbundet.

FOTO PRESSBILD RIKSIDROTTSFÖRBUNDET
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”Vi måste vara tydliga med 
när gränsen är passerad”

Idrott & kriminalitet

lyfta dessa frågor och framförallt 
sett att deras anmälningar tas på 
allvar och leder till agerande från 
polismyndighetens sida.

 Sedan 2018 bedriver RF och 
Arbetsmiljökommittén för idrotten 
(AID) ett samarbete för att motverka 
brott och andra regelöverträdelser i 
arbetslivet inom idrotten. Till stöd 
för arbetet har Arbetsmiljöverket 
beviljat statsbidrag för 2018–2019.

– Samarbetet bidrar till att vi når ut 
på ett helt annat sätt och får möjlighet 
att intensifiera och utveckla vårt arbete 
i en snabbare takt, säger Lena Sahlin.

Sedan hösten 2018 samarbetar 
RF även med Brottsoffer
jouren, BOJ. Tillsammans 

har organisationerna lanserat en 

stödfunktion mot hot och trakas
serier inom idrottsrörelsen. Dit kan 
såväl utsatta som anhöriga vända sig 
med frågor och berätta om eventuell 
utsatthet.

– Tillsammans med polisens 
aktionsgrupp och BOJ har vi nu 
ett nätverk som på ett trovärdigt 
och effektivt sätt kan möta upp de 
personer som hör av sig, säger Lena 

Tillsammans med 
polisens aktions-

grupp och BOJ har vi nu 
ett nätverk som på ett 
trovärdigt sätt kan möta 
upp de personer som hör 
av sig.

• Nolltolerans mot våld och hot 
råder inom hela organisationen.

• Samtliga ledande funktioner tar 
dessa frågor på allvar.

• Samtliga vet vem inom orga-
nisationen de ska vända sig till 
om något inträffar.

• Samtliga händelser, oavsett om 
det är brott eller förseelser som 
skapar obehagskänsla, rap-
porteras till säkerhetsansvarig 
eller motsvarande, som i sin tur 
har mandat att agera.

• Samtliga brott ska polisanmä-
las och anmälan görs av organi-
sationens säkerhetsansvarige i 
dialog med den drabbade. 

• RF erbjuder stödfunktion mot 
våld, hot och trakasserier i 
samarbete med Brottsoffer-
jouren. Funktionen nås på 
e-post till: stod@rf.se 

RF:s nyckelfaktorer 
för att förebygga och 
hantera våld och hot

Sahlin som tycker att BOJ med sin 
gedigna erfarenhet och kunskap är 
en viktig samverkanspartner för det 
förebyggande arbetet.

– Att det finns lokala brottsoffer
jourer i hela landet och att man 
erbjuder stöd på flera olika språk gör 
att vi kan bredda vårt arbete tillsam
mans och därför är vi stolta över vårt 
samarbete, säger hon.  

Riksidrottsförbundet (RF) är en paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen 
består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar. RF har tagit fram riktlinjer för att 
förebygga och hantera våld och hot mot personer verksamma inom idrotten.
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Killar kan också visa känslor och att vara man 
är inte att slå och trakassera. Allt annat är 

skeva värderingar och påhittade regler.

Men det schyssta snacket ska 
förstås inte stanna i om
klädningsrummet. Genom 

att prata om sexism och alla män
niskors lika värde vill man också 
förebygga sexuella övergrepp, miss
handel och psykisk ohälsa.

– De största utmaningarna ligger 
i hur män tror att de ska och måste 
bete sig. Siffror för misshandelsfall i 
nära relation, sexualbrott och själv
mord visar tydligt att det främst är 
män som begår detta. Därför måste 
vi prata om manlighet och om att 
manlighet inte är att vara stor, stark, 
våldsam och respektlös. 

Det säger Shanga Aziz som var en 
av två gymnasieeleverna som star
tade LRT och som numera är ord
förande. LRT pratar om jämställd
het inom idrotten med idrottsaktiva 
killar tio till 14 år i idrottsföreningar. 

– Det handlar om 20 till 30 minu
ter vid åtta tillfällen och vi blandar 
innehållet med uppvärmnings
övningar, jämställdhetsfrågor, 

rollspel och annat. Till exempel kan 
killarna få lyssna på hur skitsnack 
kan låta och sedan får de spela roll
spel, säger Shanga Aziz.

Metoden går ut på att öka 
medvetenheten om vilka för
väntningar som kan finnas 

på killar och som kan leda till trakas
serier, ojämställdhet och psykisk 
ohälsa.

– Vi berättar att killar kan vara 
och har rätt att vara sig själva och 
hur de vill. Den här machobilden av 
att killar är stora och starka stäm

Så blir snacket fair play
Locker Room Talk, LRT, började som ett gymnasiearbete och ungdomsföretag 2017. Nu 
är det en Zlatan-prisad förening vars syfte är att få unga att reflektera över manlighet för 
att få ett schysstare snack utan fördomar och råhet i omklädningsrummet. 

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

Locker Room Talk är en ideell organisation som har tagit sikte på att förändra snacket i omklädningsrummet. 
Föreningen arbetar för jämställdhet och schyssta attityder.
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mer inte med verkligheten. Killar 
kan också visa känslor och att vara 
man är inte att slå och trakassera. 
Allt annat är skeva värderingar och 
påhittade regler.

Fokus för LRT ligger på att nå ut 
till alla 300 000 killar som finns 
i målgruppen men Shanga Aziz 

säger att ett stort ansvar också ligger 
på de vuxna ledarna.

– Det hjälper inte att utbilda kil
larna om det kommer in en vuxen 
förälder och säger att den inte vill att 
sonen ska lyssna på det här. 

LRT har därför spelat in flera 
utbildningspass som vänder sig till 
vuxna ledare samt föräldrar. LRT ser 
också över hur man kan möta skolan 
för att nå dem som inte är idrotts
aktiva på fritiden.

Hur är responsen hos killarna?
– Blandad. Generellt har vi lättare 
att prata med killarna än med de 
vuxna. Men vissa killar har svårt att 
förstå frågan och andra har redan 
blivit påverkade och sitter oför
stående med armarna i kors. Det 
skiljer sig på om miljön i föreningar 
är fördomsfri eller inte och i så fall 
hur mycket. Det är svårt att hitta ett 
material som vänder sig till alla kil
lar eftersom det är så mycket yttre 
faktorer som påverkar vad de har för 
inställning när vi börjar prata med 
dem.

Vad har du själv för erfarenheter från 
omklädningsrummet?

– Jag spelade fotboll och minns 
att snacket – speciellt med de äldre 
grabbarna – var helt annorlunda än 

Shanga Aziz, grundare och ordförande, Locker Room 
Talk.

vad som är ok i dag. Det var mycket 
snack om hur man skulle vara som 
man och mycket fördomar om 
HBTQpersoner. Det är lätt att dras 
med när man ser upp till människor.

Så hur var det med utmärkelsen 
från Zlatan? Första gången 
fotbollsspelaren Zlatan Ibrahi

movic delade ut priset ”Number 10” 
var på Idrottsgalan 2017. Priset gick 
till LRT för deras inspiration och 
tankeställare.

– Det är förstås en stor kraft och 
en jättefördel för oss att kunna visa 
vad Zlatan säger i sin videohälsning 
om hur man kan ta idrotten vidare i 
framtiden. Det handlar ju om före
bilder och fair play – i omklädnings
rummet men också i vårt övriga 
samhälle.   

FOTO PRESSBILD LOCKER ROOM
 TALK • Startades som ett UF-företagan-

de (ungt företag på gymnasiet) 
av två elever. I dag ideell förening 
med 27 medarbetare.

• Utbildar idrottskillar i åldern 10-
14 år, ledare inom idrottsrörelsen 
och föräldrar.

• Väcker opinion och samarbetar 

FAKTA: Locker Room Talk
med Riksidrottsförbundet i ett 
forskningsprojekt.

• Utsågs till årets UF-företag i 
Sverige 2017 och fick silverme-
dalj i den europeiska tävlingen 
samma år. 

• Fått utmärkelse av Zlatan på 
Idrottsgalan 2017.

Det handlar ju om förebilder och fairplay 
– i omklädningsrummet men också i vårt 

övriga samhälle.
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– Tystnadskulturen måste brytas. Vi 
måste få fler idrottsföreningar att 
agera för jämställda förutsättningar 
inom idrotten.

Det säger Cecilia Brors, samord
nare på Stödcentrum för unga i Väs
terås, Brottsofferjouren Västman
land som jobbar brett tillsammans 
med Västmanlands idrottsförbund, 
Västerås stad och länsstyrelsen för 
att förebygga trakasserier och över
grepp inom idrotten.

Machokulturen är vanlig i sport
sammanhang.

– Det finns ofta en otydlighet kring 
vilket beteende som är ok och inte, 
vilket ökar risken för trakasserier 
och övergrepp. Det är vanligt med 
stereotyper kring könen och med 
en hård jargong. Mobbing förekom
mer även inom idrotten och trakas
serierna kan handla om homofoba, 
transfoba och sexistiska skämt. Att 
killar ska vara på ett visst sätt.

 
Men det är inte bara machokulturen 
som utmanar föreningslivet. Det 
ojämställda systemet beror också på 

att träningstider, utbildning för trä
nare, ekonomiansvar och så vidare 
inte fördelas efter kön.

I dag är det endast 24 procent 
av ordförandeposterna i Sveriges 
idrottsföreningar som innehas av 
kvinnor.

– Den här kulturen genomsyrar 
ofta en hel organisation – inte bara 
omklädningsrummet eller planen – 
och därför är det där vi måste sätta 

fokus för att påverka de som har 
en ledande roll i föreningen, säger 
Cecilia Brors.

 
För att komma åt dessa frågor pågår 
en kampanj i Västmanland. Genom 
att uppmärksamma och utbilda 
ledare (samt ledningen) i idrottsför
eningar att satsa jämnt på tjejer och 
killar kan fler tjejer få frågan om att 
bli framtidens idrottsledare, såväl 
för aktiva som i styrelserummet.

– Vi vill ge ledare och tränare mod 
att prata om de här sakerna, att man 
blir medveten om hur viktigt det 
är. En normbrytande könsidentitet 
ska inte hindra ett idrottsintresse. 
En inkluderande verksamhet, utan 

Det finns ofta en 
otydlighet kring 

vilket beteende som är ok 
och inte, vilket ökar 
risken för trakasserier 
och övergrepp. 

Ojämställd idrott  
hotar föreningslivet
Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga 
normer och maktstrukturer. Men många normer leder till trakasserier och otrygghet 
och bidrar till att idrottsrörelsen tappar både aktiva deltagare och ledare. Därför 
startades ett projekt i Västmanland där Brottsofferjouren är en självklar del.

Text: Yamile Lindgren  

FOTO PRIVAT

Cecilia Brors, samordnare Stödcentrum för unga, 
Brottsofferjouren Västmanland.
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begränsande normer, kommer helt 
enkelt att attrahera fler att vara med.

Vad lär ni ledarna?
– Hur man lär sig att tolka signaler 
och uppmärksamma att någon far 
illa, hur man kan prata om krän
kande behandling och övergrepp och 
hur man kan reagera mot sexistiska 
skämt och jargonger. Det är oerhört 
viktigt att utmana stereotyper som 
finns i idrott så att acceptansen 
kring allas olikheter ökar. Detta ger 
alla som deltar i verksamheten en 
trygghet och en idrott fri från våld.

 
I kampanjen har man sett att det finns 
många idrottsföreningar som före
går med gott exempel och kampan
jen uppmärksammar därför några 
av dem som aktivt tar ställning för 
en mer jämställd och inkluderande 
idrott.

– På så sätt skapar vi förebilder 
för tusentals unga och tar en aktiv 
roll för att forma framtidens idrotts
utövare och idrottsledare med 
schyssta och respektfulla värde
ringar.

Den stora satsningen har ett tyd
ligt mål och Cecilia Brors hoppas att 
fler idrottsföreningar utvecklar och 
förändrar ledarskapet genom att ta 
del av det material som finns samlat 
på kampanjens hemsida – www.
jamstalldidrott.nu.

– Det ska finnas lika många kvin
nor och män i hela kedjan inom 
idrottsföreningarna.   

• Uppmärksammar och utbildar 
ledare så att de kan bli goda före-
bilder i föreningen när det gäller 
exempelvis samtalsklimatet och 
hur man behandlar varandra.

• Uppmanar ledarna att se över 
policy och rutiner kring det före-
byggande arbetet. Det ska finnas 
en handlingsplan för vart man 
ska vända sig om något hänt.

• Brottsofferjouren kan hjälpa till 
med stöd vid polisanmälan eller 
orosanmälan till socialtjänsten. 
Följer med om stöd önskas samt 

FAKTA: Västmanlands kampanj för jämställd idrott
kan informera om rättsproces-
sen.

• Brottsofferjouren kan också ut-
bilda föreningen i vad som är ett 
brott och vilket stöd som finns 
om man har blivit utsatt.

• Sedan 2017 finns beslut om 
tydliga jämställdhetsmål för att 
få en idrott som är öppen och 
välkomnande för alla. ”Jäm-
ställdhet för en framgångsrik 
idrott” är också en av de vikti-
gaste frågorna i idrottsrörelsens 
pågående strategi arbete.

En inkluderande 
verksamhet, utan 

begränsande normer, 
kommer helt enkelt att 
attrahera fler att vara 
med.

Teamet bakom kampanjen: Carl-Johan Olofsgård, samordnare mot våld i nära relationer, Västerås stad, Cecilia 
Brors, samordnare Stödcentrum för unga Västerås, Brottsofferjouren Västmanland, Oscar Uusitalo, idrotts-
konsulent, SISU Idrottsutbildarna Västmanlands Idrottsförbund, Kaas Marlene, idrottsstrateg, Västerås stad, 
Anette Fransson, kommunikatör, SISU Idrottsutbildarna Västmanlands Idrottsförbund och Messing Torbjörn, 
sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen Västmanland.

FOTO PRIVAT
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Idrott & kriminalitet

– Det är inte alltid så lätt att mark
nadsföra BOJ:s olika verksamheter 
och därför är det bra 
att ta chansen 
att samar
beta med våra 
stödperso
ner utanför 
jouren. På det 
här sättet når 
vi ut till många 
människor när 
vi besöker 
SISU idrottsutbildarna och olika 
klubbstyrelser och föreningar.

Vad gör ni?
– Vi besöker många platser och 
informerar om vår verksamhet. 
För varje ungdom finns det minst 
en vuxen, så när vi besöker idrotts
föreningar och förvaltningar inom 
kommunen kommer vi i kontakt 
med otroligt många människor. Vi 
har också tagit hjälp av stora idrotts
profiler, många av de äldre profi
lerna som kommer och lyssnar har i 
sin tur barn och barnbarn.

Vad ser du för problem inom idrotten?
 Att alla inte respekteras och får 
vara med. Det är en form av mobbing 
och oförmågan att ta itu med det 
finns både i skolan och inom idrot
ten. Föräldrars engagemang går över 
styr ibland och många vuxna över
reagerar vilket kan påverka unga 
som dömer matcher till exempel. 
Många domare utsätts för trakas
serier och känner ångest och rädsla. 
Det behöver inte alltid handla om 
brott, men vi på jouren kan vara med 
och stötta ändå. Vi vill tala om att vi 
har vuxna människor och stödperso
ner som kan hjälpa och lindra ångest.

Hallå där Bengt Laveberg, Bottsofferjouren Trollhättan-Lilla Edet: 

Varför har ni inlett lokalt  
samarbete med idrottsrörelsen?

Vad planerar ni till hösten?
– Då ska vi samla alla idrottsfören
ingar i länet till en informations
kväll.
 
YAMILE LINDGREN

Bengt Laveberg,
BOJ Trollhättan-Lilla Edet

Många domare 
utsätts för trakas-

serier och känner ångest 
och rädsla. Det behöver 
inte alltid handla om 
brott, men vi på jouren 
kan vara med och stötta 
ändå

FOTO PRIVAT

Vi har också tagit 
hjälp av stora 

idrottsprofiler, många av 
de äldre profilerna som 
kommer och lyssnar har i 
sin tur barn och barn-
barn.

BOJ Trollhättan-Lilla Edet inleder samarbeta med den lokala idrottsrörelsen på bred front.

FOTO THERESE W
IBERG
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Jourerna berättar

Feststämning, glädje och allvar. Så var 
det när Brottsofferjouren Trollhättan-
Lilla Edet firade 30-årsjubileum på Alla 
Hjärtans dag. 

Festen hölls i Kulturbaren i Trollhät-
tans Folkets hus för ett 50-tal inbjudna 
gäster. Kort sagt alla var där – brottsof-
ferstödjare, vittnesstödjare, styrelse-
ledamöter, politiker och tjänstemän, 
representanter från närliggande jourer, 
från länsföreningen, Svenska kyrkan 
och vänorganisationer. Här fanns också 
poliser, representanter för rättsväsendet 
och kriminalvården och sist men inte 
minst riksförbundets ordförande Sven-
Erik Alhem.

Under samlingen kunde man lyssna 
på gitarrmusik, framförd av de impone-
rande duktiga eleverna Ellen Edkvist och 
Erik Tampere från Ungdomskulturhuset 
N3 och deras lärare Johan Abrahamsson.

Jourens nuvarande ordförande, Ingeborg 
Lantz, hälsade välkommen och lämnade 
ordet till förre ordföranden, Bengt Laveberg, 
som berättade om hur han, som stadens 
dåvarande polischef, var med och grundade 
Brottsofferjouren Trollhättan som en av de 
första jourerna i landet.

På programmet stod ett panelsamtal 
om rättskedjan med rubriken ”Får brottsof-
fer, vittnen och anhöriga i vårt område det 
stöd som ger kraften tillbaka?” I panelen på 
scenen fanns från polisen poliskommissarie 
Rickard Fremark, chef för lokalpolisområdet 
Östra Fyrbodal, och Katarina Stålbeck, 
brottsoffer- och personsäkerhetsgruppen 
i Fyrbodal, från domstolen chefsrådman 
Niclas Johannisson, från åklagarkammaren 
chefsåklagare Daniel Edsbagge och från 

Festligt när Brottsofferjouren 
firade 30 år i brottsoffrens tjänst

kriminalvården kriminalvårdchef Marcus 
Sundberg.

De två poliserna berättade att man 
arbetar hårt med brottsofferstödjande 
verksamhet och med att komma närmare 
samhället och invånarna. 

Daniel Edsbagge målade upp en mörk 
bild av att brottmålen blir allt mer kom-
plexa och tar allt längre tid att hantera. 
Bedrägerier ökar lavinartat och våldtäkt 
och övergrepp mot barn har så kom-
plexa förlopp att de är svåra att utreda, 
förklarade han. På åklagarkammaren 
i Uddevalla finns 22-23 åklagare, som 
handlägger brott som begåtts i 17 kom-
muner i Västra Götalands län.

”Åklagarna blir uppbundna av mål 
som de blir helt låsta av. Vi kan inte 
utreda allt”, förklarade Daniel Edsbagge 
och fortsatte: ”Någon måste prioritera och 
omfördela resurser. Vi kan inte hålla på med 
de rättegångar vi har, enligt modell sedan 
40-talet. Då var det ett brott åt gången, nu 
är det hela serier.” 

Nyblivne chefsrådmannen Niclas Jo-
hannisson berättade att han tänker arbeta 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN LISBETH BENGTSSON

vidare med bemötandefrågor. Kriminal-
vårdschef Marcus Sundberg har ansvar 
för två anstalter: Brinkeberg, med högre 
säkerhetsklass, och Östragård, som är en 
öppen anstalt samt häktet i Uddevalla.

Han talade om överbeläggningar, att 
anstalterna är så fulla att man belägger 
besöksrum och att brottslingarna ibland får 
avtjäna sina straff i häktet. I dagens tidning 
stod att läsa att det är så trångt på Brinke-
berg, att internerna ska få dela rum.

Efter diskussion och frågor från publi-
ken, fortsatte kvällen med god mat och 
trevlig samvaro.

BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN
LISBETH BENGTSSON

Jubileumsfesten i Trollhättan bestod av såväl paneldebatt och god mat som uppskattad gitarrmusik.
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Under sammanlagt åtta veckor har två 
bussar rullat runt i Umeå med informa-
tion om Brottsofferjouren. 

Texten har varit densamma på båda bus-
sarna, men bilderna valda ur Brottsof-
ferjourens bildbank skilde sig åt. 

Den ena bussen hade en bild på en 
ung man och den andra på en äldre 
kvinna. Syftet var förstås att budskapet 
skulle attrahera såväl män som kvinnor 
och gammal som ung. 

Utöver eget arbete har vi haft hjälp 
med utformning och layout av bland 
annat Brottsofferjouren Sveriges kom-
munikatör Agneta Bergman.

I vad mån budskapet på bussarna 
får önskad effekt, det vill säga ökat 
intresse för att utnyttja det stöd som 
Brottsofferjouren erbjuder, är för tidigt 
att utvärdera. Det är också svårt att se 
effekter av en speciell typ av satsning – 
informationen på bussarna jämfört med 
de andra insatser som vi gör parallellt. 

Men den totala satsningen på mark-

nadsföring borde kunna avläsas vid jäm-
förelse före respektive efter en period av 
större marknadsföringsinsatser. 

Där är vi inte ännu, eftersom bus-
sarna är en del av den satsning på 
marknadsföring som Brottsofferjouren 
Umeåregionen gör för att nå ut till 
allmänheten. Det handlar om tidnings-
annonser, utnyttjande av universitets-
TV och de möjligheter till information 
som möten med människor i olika 
sammanhang erbjuder. 

I samband med Internationella 

Marknadsföring 
 i lokaltrafiken

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND

brottsofferdagen hade vi möjlighet att 
informera gratis på storbild i Umeås 
kulturhus Väven, vilket bidrog till samtal 
och information med mängder av 
människor. 

För närvarande planerar vi också in-
formation via lokalradion, där vi inspire-
rats av de satsningar på just radion som 
gjorts hos Brottsofferjouren Värmland. 
Kollegerna där har också välvilligt 
bidragit med erfarenheter och tips även i 
övrigt när det gäller marknadsföring.

BROTTSOFFERJOUREN UMEÅ

I Umeå sprids information om Brottsofferjouren på två bussar i lokaltrafiken. 
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Högtidligt var det på Brottsoffer-
jouren Trollhättan-Lilla Edets senaste 
stödpersonsträff, då fem nyutbildade 
stödpersoner fick sina diplom. 

Gruppen har under hösten träffats 
vid sju utbildningstillfällen, varav ett 
studiebesök på tingsrätten i Väners-
borg. Den är ganska unik så till vida att 
samtliga deltagare har varit närva-
rande alla gånger. Under utbildningen 
har deltagarna fått sätta sig in i 
brottsoffrens situation, vilka reaktio-

ner en stödperson kan möta och hur 
man bäst kommunicerar för att nå 
fram och skapa förtroende. De har 
fördjupat sig i rättsprocessens olika 
steg, lärt sig om skadestånd och 
fått stifta bekantskap med myn-
digheter och organisationer som 

Nytt grepp kring 
stödpersonsutbildning 

samverkar kring utsatta grupper, till 
exempel sjukvård, polis, socialtjänst 
och frivillig organisationer. De har 
också fått inblick i Brottsofferjourens 
administration och statistikföring.

Utbildningen har varvats med 
teoriavsnitt ur Brottsofferjourernas 
handbok och intressanta föredrag 
med inbjudna föreläsare. 

Efter genomförd grundutbildning 
har deltagarna parats ihop med varsin 
mentor, som tagit sig an sina adepter 
under åtta veckor. Och nu är alltså 
denna ambitiösa grupp redo att stötta 
brottsoffer.
BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET

Fem nya brottsofferstödjare med sina diplom.
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Den 27 mars var Brottsofferjouren 
Bohus-Norra Älvsborg medarrangör 
på Vänersborgs kommuns satsning 
på 100% Ren Hårdträning, tillsam-
mans med flera samarbetspartners 
inom idrotten för drogfri träning.

Kvällens dragplåster var rap-
paren Petter Askegren 
som under sin 
föreläsning 
berättade  
om sin resa 
i träningens 
värld.

Innan Pet-
ter gick upp 
på scenen fick 
vi möjligheten att 
presentera jouren.

Vi visade filmen ”Omklädnings-
rummet” där vi fokuserar på det 
kränkande språk som används 
i dag, och sedan berättade vi hur 
jouren arbetar både med att stötta 
brottsutsatta och med att före-
bygga brott.

Ungefär 180 personer kom för att 
lyssna på föreläsningen. Det var en 
uppskattad kväll!
 
BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

Medarrangör 
på 100% Ren 
Hårdträning

Hotell Kramm i Kramfors fick i slutet 
av mars besök av ett 30-tal stödperso-
ner och vittnesstöd från Brottsoffer-
jouren Västernorrland. 

Detta för att ge möjlighet till förkovran, 
men också för att stärka gemenskap och 
sammanhållning mellan de fem stöd-
persons- och tre vittnesstödsgrupperna 
inom vår förening i Västernorrland. 

Inledningsvis berättade ordförande 
Lars Edlund om styrelsens uppgifter och 
presenterade dess ledamöter. Sekrete-
raren Carin Lockner Holmberg berörde 
innehållet i styrelsens framtagna rikt-
linjer och policydokument och poängte-
rade vikten av att alla håller sig till dessa 
och att när man agerar i sin uppgift 
måste komma ihåg att man då represen-
terar Brottsofferjouren i sin helhet.

BOJ Västernorrland har ett utom-
ordentligt gott samarbete med sina 
kontaktpoliser, Susanne Stoltz och Petra 
Freudenthal. De som medverkade i kon-
ferensen har sin huvudsakliga gärning 
inom brottsoffer- och personsäkerhets-
gruppen. Tillsammans beskrev de logis-
tiken från det att ett brottsoffer begär 
kontakt med BOJ tills ärendet ligger för 
bearbetning hos stödpersonen. De be-
skrev också hur man för några månader 
sedan uppmärksammat en ny ”sökväg” 
som kommer att innebära möjlighet att 
betydligt fler brottsoffer kan få möjlighet 
till stöd av BOJ. Glädjande!

En höjdpunkt under konferensen 
var när Pia Törnstrand, medlare, utbil-
dare och ordförande i Svenskt Forum 
för ”Medling och konflikthantering”, 
föreläste om medling. Det fängslade 
verkligen åhörarna när hon berättade 
om medlingens utveckling i Sverige, vad 

medling är för något och hur man går 
till väga när man genomför en sådan, 
liksom de fantastiska resultat en genom-
förd medling kan ge. Till detta pass var 
även företrädare för polis och social-
tjänst inbjudna.

Målsättningen med denna sista punkt 
i konferensen är att BOJ Västernorrland 
ska bidra till att medlingsverksamheten 
inom länets kommuner ska komma 
igång med minskad brottslighet som 
följd.

En uppskattad och givande sam-
mankomst var kursdeltagarnas samlade 
intryck vid konferensens slut. 

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST

Länskonferens i Väster-
norrland om medling

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND

Pia Törnstrand fängslade åhörarna när hon berättade 
om hur en medling går till.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG
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30-årsjubilerande Brottsofferjouren 
Trollhättan-Lilla Edet firade i år Inter-
nationella Brottsofferdagen i Lilla Edet. 
Temat var äldres utsatthet för brott. 
En överraskande stor publik, ett 90-tal 
personer, bänkade sig vid långborden i 
Folkets hus. 

Dagen inleddes med underhållning 
av två pensionärskörer under ledning 
av Christina Elfström-Mellberg – Älv-
klangen från Lilla Edet och Glädjekören 
från Skepplanda/Hålanda.

Brottsofferjourens förre ordförande 
Bengt Laveberg hälsade välkommen 
och berättade hur det gick till när jouren 
bildades för 30 år sedan när han var 
polischef i Trollhättan. Bengt Laveberg 
har under årens lopp arbetat mycket 
med Lilla Edet, inte minst genom att 
starta grannsamverkan mot brott på 
olika platser.

Ordet gick därefter till dagens huvud-
talare Håkan Carlsson, chef för polisens 
nationella Circa-grupp. Circa, som betyder 
Central Investigation Related to Crime 
Aliens, har sitt säte i Vårgårda och är hela 
Sveriges specialister på seriebrottslighet 
mot äldre och personer med funktions-

nedsättning. Gruppen har elva anställda 
plus chefen och därtill en egen advokat.

Håkan Carlssons föredrag var både 
underhållande och skakande. Han vi-
sade autentiska filmer från bankers och 
affärers övervakningskameror och där 
kunde man se precis hur brotten kan gå 
till, hur proffsigt de samvetslösa ligorna 
arbetar och hur snabbt de förflyttar sig.

Bedragarna kan även lura sig in i 
äldres bostäder för att stjäla kontanter 
och smycken, eller ringa för att låna 
pengar och förmå den gamla att lämna 
ut kortnummer och koder.

Håkan Carlsson gav en hel del goda 
råd och berättade om Circagruppens 

framgångar: ”2009 – 2017 har vi klarat 
upp brott mot 2 000 målsägande och fått 
200 gärningsmän dömda till sammanlagt 
400 års fängelse,” förklarade han.

Göran Andersson, områdeschef för 
Räddningstjänsten, gav goda råd om hur 
man förebygger bränder i bostaden. 

Julia Färjhage, kommunalråd i Lilla 
Edet, höll ett litet tal och överlämnade 
blommor till 30-åringen. 

De populära poliserna Lars-Åke Ring-
ström och Lars Öhrström hade parkerat 
det mobila poliskontoret utanför och 
deltog också i festligheterna. 

BROTTSOFFERJOUREN LILLA EDET

Brott mot äldre  
fokus på Brotts- 
offerdagen

Två pensionärskörer underhöll från scenen under ledning av Christina Elfström-Mellberg – Älvklangen från 
Lilla Edet och Glädjekören från Skepplanda/Hålanda.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN LILLA EDET

Med glimten i ögat frågade en av poliserna som var på plats när Brottsofferjouren 
Östra Värmland hade fått inbrott ”Behöver ni ha kontakt med Brottsofferjouren?” 

Inbrottet orsakade oss stor oreda och flera dagars arbete med att återställa, 
inhandla nya datorer, telefon och en del annat. Fortfarande är inte allt på plats, 
men med lite kreativa lösningar har vi ändå fungerat som vanligt. 

Till exempel har vi hunnit med flera informationsmöten, kurs för nya brotts-
offerstödjare och inte minst deltagit på den årliga vårmarknaden i Kristinehamn 
där vi berättade om Brottsofferjouren för både marknadsbesökare och knallar.

BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRMLAND

Inbrott på Brottsofferjouren Östra Värmland

Datorer, telefoner och annat stals när Brottsoffer-
jouren Östra Värmland drabbades av inbrott.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRM
LAND
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Biskop Eva Nordung 
Byström och 
Brottsofferjorens 
ordförande Lars 
Edlund under 
årsmötet i Väster-
norrland.

Styrelsen som val-
des består förutom 
av ordföranden
Lars Edlund av: 
Carin Lockner-
Holmberg,
Ann Rönnlund, 
Göran Norlén 
Leif Hemmingsson. 
Ersättare: Per-Erik 
Larsson och Björn 
Frisk.

Vid årsmötet med Brottsofferjouren 
Västernorrland, som genomfördes i 
biskopsgården i Härnösand, medver-
kade Härnösands stifts biskop Eva 
Nordung Byström. 

Biskopen berättade mycket fängslande 
om sina erfarenheter av att möta männi-
skor i kris. Det hon tydligt poängterade 
var att man som hjälpande människa 
måste träna sig i att stå bredvid den 
hjälpsökande, vara en lyssnare utan att 
ta över den hjälpsökandes bekymmer.

Hon betonade vikten av att skilja på 
att känna empati respektive sympati 
för den hjälpsökande. Detta belyste hon 
med exemplet om personen som ligger 
i en isvak och ropar på hjälp och hur 
den hjälpare som känner sympati för 
den drunknande hoppar ner i vaken för 
att vara nära och ge sällskap och tröst, 
medan den empatiske backar tillbaka 
och försöker finna en livboj, rep eller 
annat och detta redskap försöker rädda 
den nödställde. 

Merparten av årsmötesdeltagarna 
har ju redan god kunskap och erfarenhet 
av att hjälpa människor som hamnat i 
svårigheter och de samstämmiga kom-
mentarerna efteråt var att man både 
kände sig bekräftad i sin kunskap och 
även kände det som att ens kunskaps-
bank utökats genom biskopens föredrag.

Efter detta samlades deltagarna till 
en stunds gemytlig och uppfriskande 
samvaro då föreningen erbjöd god 
förplägnad.

Årsmötesförhandlingarna klarades av 
på bästa sätt genom mötesordföranden 
Per-Erik Larssons erfarna ledarskap. 
Verksamhetsberättelsen visar på många 
och mycket omfattande aktiviteter med 
bland annat arrangerande av utbildning-
ar och konferenser för såväl allmänhet 

som stödpersoner och vittnesstödjare.
Föreningen bedriver stödverksamhet 
genom fem olika jourgrupper placerade 
på olika orter i Västernorrlands län samt 
vittnesstödsgrupper vid länets domsto-
lar. Antalet aktiva i de olika stödpersons- 
och vittnesstödsgrupperna är cirka 35 
personer som under året mött många 
hundratals brottsutsatta personer 
och deras anhöriga. En fantastisk och 
betydelsefull insats för medmänniskor 

Årsmöte gästades av biskopen
FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND

i det svåra och utsatta läge en brottsut-
satt person kan vara i och en ovärderlig 
uppgift som kompletterar berörda 
samhällsfunktioner. Föreningens stöd-
persons- och vittnesstödsgrupper, som 
utför arbetet ideellt, får möta mycket 
tacksamhet från de personer som man 
hjälpt att försöka komma vidare i livet 
efter att ha drabbats av brott.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST
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Roadshow för att uppmärksamma 
våld mot kvinnor och demokratibrott

Föreläsarna som pratade om demokratibrott och om 
hur våldsutsatta kvinnor kan ta kommandot över 
sina liv fick ett fint bemötande när Brottsofferjouren 
Bohus Norra Älvsborg besökte kommunerna under sin 
Roadshow.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

2019 års Roadshow i Bohus-Norra 
Älvsborg gick till tio kommuner i syfte 
att uppmärksamma våld mot kvinnor  
samt demokratibrott.

Vi har hittills besökt åtta kommuner. 
Samtliga är mycket positiva och flera 
har uttryckt att de aldrig har varit med 
om att en ideell förening kommer ut och 
presenterar sig, samt erbjuder föreläs-
ningar.

Bemötandet är fantastiskt och vi 
märker att vi öppnar dörrar för bra sam-
arbete framöver, samt engagerar med 
de två föreläsare vi anlitat, där ett flertal 
känner igen både Maria Andersson, 
författare och föreläsare, samt  Marika 
Griehsel, journalist, TV-reporter och 
utrikeskorrespondent.

Inom jouren har vi fått ett fantastiskt 
nätverk med alla folkhälsostrateger som 
vi kommer att förvalta genom regelbund-
na kontakter. Under vår turné har vi vävt 
in utrymme för egen återhämtning så 
som att vandra i olika miljöer med mera 
och på så sätt upptäckt andra sidor av 
kommunerna i vårt upptagningsområde.

Vad gör vi:
– Besöker 10 kommuner under våren.
– Presenterar vår verksamhet och vad 

vi står för.
– Vi presenterar vårt erbjudande av 

två föreläsningar till olika målgrupper.
– Kommunen får i uppdrag att boka 

lämplig lokal samt bjuda in åhörare, ex-
empelvis kommunanställda, klienter, och 
skolungdom samt även politiker, kulturar-
betare, kommunikatörer med flera. 

Syfte och budskap:
– Att stötta utsatta kvinnor med kun-

skap om att ta sig från brottsoffer till att 
ta kommandot i sitt liv, därmed förflytta 
sig från plats i baksätet till att hålla i rat-
ten och styra själv.

– Att stötta kvinnor att finna styr-
kan att ta sig ur krisen och istället bli 
stärkta, ja till och med kanske starkare 
än tidigare.

– Förebyggande när det gäller demo-
kratibrott, med en koppling till utsatthe-
ten för exempelvis kvinnliga journalister, 
konstnärer samt andra kulturarbetare, 
politiker, näringsliv etc.

– Att Brottsofferjouren ska bli bättre 
känd i våra kommuner, väl synlig på 
hemsidor med mera.

Föreläsare:
– Maria Andersson, författare och 

föreläsare om våld mot kvinnor och att 
ta kommandot i sitt liv. 

– Marika Griehsel, journalist, TV-
reporter och utrikeskorrespondent om 
demokratibrott och utsattheten som till 
exempel journalist och hur hat, hot och 
förminskning påverkar demokratin.

– Birgitta Thole, musikpedagog, 
körledare och kulturbärare via musik 
och sång.

Vilka möter vi:
– folkhälsostrateger/-samordnare
– kommunikatörer/bibliotekarier
– Råd och Stöd/fältenheter
– socialtjänsten

BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG
INGER RÖLLAND, AKTIVITETSSAMORDNARE OCH

En dag med föreläsning för- och 
eftermiddag, med två förelä-
sare samt sång och musik. 

Föreläsningsdagarna hålls i: 
• Vänersborg den 4 september, 
• Uddevalla den 5 september, 
• Åmål den 23 september 
• Lysekil den 30 september

Föreläsningsturné 
september 2019

ÅSA OSBECK OLTEGEN, STÖDPERSONSSAMORDNARE
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Brottsofferjourerna

blekinge län

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

dalarnas län

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

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

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

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

gotlands län

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

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

gävleborgs län

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

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

Gävle
026-10 55 77, 070-570 32 10
info@gavle.boj.se
gavle.boj.se 

Hudiksvall-Nordanstig
Vittnesstöd: Hudiksvalls tingsrätt
0650-100 20
info@hudiksvall.boj.se

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

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

hallands län

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

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

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

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

jämtlands län

Jämtland
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, 
Ragunda, Strömsund, Åre, Öster-
sund. Vittnesstöd: Östersunds 
tingsrätt.
063-51 24 00, 073-801 45 64
info@jamtland.boj.se 
jamtland.boj.se 

jönköpings län

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

Jönköping
Habo, Jönköping, Mullsjö. Vittnes-
stöd: Jönköpings tingsrätt, Göta 
hovrätt.
036-10 76 40
info@jonkoping.boj.se
jonkoping.boj.se

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

kalmar län

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

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

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

kronobergs län

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

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

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

norrbottens län

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

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

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

skåne län

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Läs mer 
Läs mer om Brottsofferjouren  
på brottsofferjouren.se

facebook.com/BrottsofferjourenSverige 
Flera lokala jourer har också egna sidor på Facebook.
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Brottsofferjourerna
Ängelholm
Båstad, Klippan, Åstorp,  
Ängelholm, Örkelljunga.
0431-143 00
info@engelholm.boj.se
engelholm.boj.se

stockholms län

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

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

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

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

Nacka-Tyresö-Värmdö
Vittnesstöd: Nacka tingsrätt.
08-466 91 66
info@nacka.boj.se
ntv.boj.se

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

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

Södra Stockholm
Stokholms stadsdelar: Enskede-
Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-
Liljeholmen, Skarpnäck, 
Skärholmen, Älvsjö.
Vittnesstöd: Solna tingsrätt, 
Stockholms tingsrätt, Södertörns 
tingsrätt, Svea hovrätt.
08-604 19 50
info@sodrastockholm.boj.se 
sodrastockholm.boj.se

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

södermanlands län

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

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

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

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

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

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

värmlands län

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

västerbottens län

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

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

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

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

Vilhelmina
070-204 75 53
brottsofferjouren@
vilhelmina.se

västernorrlands län

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

västmanlands län

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

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

Stödcentrum för Unga  
Västerås: 070-312 85 34 
stodcentrum@vasteras.boj.se 

västra götalands län

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Östra Skaraborg
Falköping, Hjo, Karlsborg,  
Skövde, Tibro, Tidaholm.  
Vittnesstöd: Skaraborgs tingsrätt.
0500-48 75 43
info@ostraskaraborg.boj.se
ostraskaraborg.boj.se

örebro län

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

östergötlands län

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

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


