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“Ett hatbrott är en  
attack mot din identitet”
England och Wales har specialiserat sig 
på stöd till offer för hatbrott.

Lägre trösklar och  
mindre krånglig byråkrati
Victim Support Europe vill förenkla  
vägen till stöd för  brottsutsatta i Europa.

“Vi måste vara 
förberedda”
Så arbetar EU:s 
expertcenter för 
terrorismoffer.
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Brottsofferjouren Sverige är en ideell 
organisa tion som arbetar för bättre 
villkor för brottsoffer, vittnen och 
anhöriga. Brottsoffer jouren Sverige har 
cirka 70 medlems föreningar, lokala 
brottsofferjourer, över landet. Där kan  
den som utsatts för brott få kostnads- 
fri och konfidentiell hjälp. Brottsoffer- 
jouren har också vittnesstödsverk-
samhet vid de flesta tingsrätter och 
hovrätter i Sverige. 
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Vi är mycket tacksamma om du som läser tidningen vill bidra ekonomiskt 
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plusgironummer 90 03 44-3 eller bankgiro 900-3443.
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”Respekt och hur du 
bemöts som offer är 
oerhört viktigt för  
läkeprocessen.”

Levent Altan, chef för 
Victim Support Europe. 
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Brottsoffer finns också utanför vårt lands 
gränser. Det är vi alla medvetna om. 
Många är i behov av ett medmänskligt 

stöd efter att ha utsatts för brott. 
Inte minst i dessa i olika hänseenden rese

inskränkta coronatider känns det angeläget 
att lyfta blicken ut mot Europa och känna en 
stolthet över vårt betydelsefulla medlem
skap i den europeiska paraplyorganisationen 
Victim Support Europe (VSE). Tillsammans 
med våra systerorganisationer ger vi stöd till 
två miljoner människor om året. 

Det är också glädjande att vi inom vår 
organisation i Sverige, alltsedan vi i maj 
2018 i Stockholm svarade för VSE:s årliga 
internationella konferens, ökat vår samver
kan och också haft en allt tätare kontakt med 
våra europeiska systerorganisationer. På den 
vägen kommer vi att fortsätta. 

Tillsammans blir vi starkare och kan in
spirera varandra att i olika former kunna ge 
ett allt bättre medmänskligt stöd åt alla dem 
som är i behov därav.

Inom all verksamhet är det angeläget att 
ständigt se över hur förändringar kan 
göras till det bättre. Coronapandemin 

har skyndat på hur vi kan mångfaldiga och 

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

Tillsammans 
blir vi starkare

Vi är stolta över vår samverkan och allt tätare kontakt med våra 
europeiska systerorganisationer. Tillsammans med våra kollegor inom 

paraplyorganisationen Victim Support Europe ger vi varje år stöd till 
två miljoner människor i 30 olika länder. 

Text: Sven-Erik Alhem

förbättra våra stödformer. Den digitala 
utvecklingen har gått hand i hand med vad 
corona i flera hänseenden har nödvändig
gjort gällande kommunikationen med dem 
vi ger stöd till. 

När det gäller vikten av en väl utbyggd 
och enkelt användbar chattfunktion 
känns det som något som är synner

ligen angeläget alldeles bortom pandemins 
gränssättningar i fråga om vikten av person
liga möten när det gäller stödsamtal. Chatten 
är sedan länge en helt naturlig kommunika
tionsform för de flesta unga människor men 
också något som blir alltmer efterfrågat 
bland vuxna.

Utveckling och flexibilitet ska vi alltid 
värna. 

Ordförande har ordet
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Brottsofferjouren
Ny bok om våld  
i nära relationer

Covid-19: Så påverkas  
Brottsofferjourens 
arbete av pandemin

Våld i nära relation är ett stort sam-
hällsproblem – tyvärr mer angeläget 
än någonsin i tider av social isolering. 
Nu släpper Brottsofferjouren Sverige 
boken ”Smärtsam närhet – en bok om 
våld i nära relation” för att öka kun-
skapen och kompetensen hos yrkes-
verksamma och ideella som möter 
våldsutsatta.

”Smärtsam närhet” har tagits fram 
för att stödja kunskaps och kompe
tensutveckling för yrkesverksamma 
och ideella som kan tänkas möta per
soner som är eller har varit utsatta 
för olika slags våld. Boken synlig
gör också olika typer av våld som 
människor kan utsättas för; fysiskt, 
psykiskt, sexuellt, materiellt/ekono
miskt, funktionsrelaterat våld samt 
försummelse.

– Våld i nära relation är komplext 
och det krävs en stor förståelse för 
problematiken hos de som möter 
de våldsutsatta. Alla som utsätts 
för våld i nära relation har rätt till 
ett fullgott stöd oavsett kön, ålder, 
sexuell läggning, religion, kultur eller 
olika former av funktionsnedsätt
ning, menar Fredrik Mellqvist, gene
ralsekreterare på Brottsofferjouren 
Sverige.

Landets brottsofferjourer gav under 
2019 stöd till 15 735 kvinnor som 
utsatts för våldsbrott, sexualbrott 
eller annat brott mot individ. En hög 
andel av dem hade utsatts för brott 
i en nära relation. Sedan corona
virusets utbrott i Sverige har Brotts

offerjouren också märkt en ökning 
av samtal om just våld i nära relation 
till den nationella telefonlinjen.

– För att de som drabbas av våld 
i en nära relation ska få det stöd 
de har rätt till är också samverkan 
viktig. Rättsväsende, socialtjänst, 
hälso och sjukvård, ideella organi
sationer och andra aktörer måste 
hjälpas åt. Det är därför glädjande 
att boken inte bara kan användas 
av stödjare inom Brottsofferjouren 
utan av alla som kommer i kontakt 
med våldsutsatta personer i sitt ide
ella uppdrag eller i sitt yrke, menar 
SvenErik Alhem, förbundsordför
ande för Brottsofferjouren Sverige. 

”Smärtsam närhet” är finansierad av 
medel från Socialstyrelsen och går 
att beställa till endast fraktkostnad i 
Brottsofferjourens webbshop.

Risken för smittspridning av 
Covid-19 påverkar främst 
Brottsofferjourens vittnes-
stödsverksamhet samt fysiska 
möten i den brottsofferstöd-
jande verksamheten. 
Personer som är i de utpekade 
riskgrupperna bör inte utföra 
uppdrag som innebär fysisk kon-
takt och därmed en ökad risk för 
smitta. Detta gäller i praktiken 
vittnesstödsverksamheten samt 
fysiska möten i den brottsoffer-
stödjande verksamheten. 

Brottsofferjouren Sverige har 
även beslutat att ställa in eller 
senarelägga ett antal konferenser 
under våren. Personal kommer 
den närmaste tiden inte heller 
att göra resor eller delta i möten 
utanför kontoret med många del-
tagare. Personal med symptom 
på luftvägsinfektion uppmanas 
självklart att hålla sig hemma 
och de som har möjlighet arbetar 
hemifrån. 

är det europe-
iska telefonnumret 

för brottsoffer stöd. I 
Sverige kommer den 
som ringer numret till 

Brotts offerjourens tele-
foncentral. Numret ingår 
i 116-nummerserien som EU reserverat 

för tjänster av samhälleligt värde.

116 006 
116 
006
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Brottsofferjouren

Det är väldigt vanligt att den som blir utsatt  
för hatbrott har blivit det många gånger,  

och alldeles för få av dessa brott polisanmäls.

– Utsattheten för hatbrott kan se ut 
på många olika sätt. Det kan vara en 
okänd person som angriper en, men 
det kan också vara en granne, kol
lega eller en familjemedlem. Det är 
väldigt vanligt att den som blir utsatt 
för hatbrott har blivit det många 
gånger, och alldeles för få av dessa 
brott polisanmäls, säger Cornelia 
Johansson, Brottsofferjouren Sveri
ges projektsamordnare för Swevic.

Swevic är ett samverkansprojekt 
som pågår sedan den 1 januari 2019 
och finansieras med EUmedel. Po
lismyndigheten och Brottsofferjour
en Sverige arbetar tillsammans för 
att höja medvetenheten om vad som 
utgör ett hatbrott och vilket stöd 
som finns att få. Målsättningen är att 
fler personer ska anmäla och söka 
stöd när de blivit utsatta. Projektet 
finansieras av EUmedel och pågår 
fram till den 31 december 2020.

Inom projektet har utbildningar 
hållits över hela landet för stödjare 
inom Brottsofferjouren och polis
anställda. Nästa steg är att nå ut 
till utsatta och i höst kommer en 
större marknadsföringskampanj att 
genomföras.

Cornelia Johansson framhåller också 
att samarbete med andra organisa
tioner både nationellt och lokalt är 

Tillsammans mot hatbrott
Upplevelsen av att bli angripen på 
grund av sin identitet – den man 
är – sätter ofta djupa spår. För att 
fler utsatta för hatbrott ska få stöd 
arbetar Brottsofferjouren och 
Polisen tillsammans mot hatbrott i 
projekt Swevic. 

viktigt, för att lyckas nå ut till dem 
som sällan anmäler.

– Den som blir utsatt för ett 
hatbrott kan befinna sig i en extremt 
utsatt situation, och många grup
per har lågt förtroende för polisen 
och andra myndigheter. Men dessa 
personer har också rätt till stöd! Här 
är det viktigt att vi inte bara förlitar 
oss på en ärende förmedling direkt 
från polisen, utan att vi arbetar 
upp sökande och syns på platser där 
dessa personer befinner sig, säger 
Cornelia Johansson. 

– Brottsofferjourerna sitter också 
inne på mycket kunskap som vi kan 
dela med oss av. Det är svårt att nå ut 
till samhällets sårbara grupper men 
om vi samarbetar med till exempel 
kommunala verksamheter, religiösa 
samfund, och andra frivillighetsor
ganisationer så kan vi ändå hjälpa 
dessa människor. Jourerna kan vara 
en viktig pusselbit som bidrar med 
kunskap om rättsprocessen och stöd 
kring den. Det är viktigt för att både 
förtroendet till myndigheterna och 
chansen till lagföring ska öka. 

Samarbete med andra organisationer både nationellt och lokalt är viktigt, för att lyckas nå ut till dem som säl-
lan anmäler, menar Cornelia Johansson, Brottsofferjouren Sveriges projektsamordnare för Swevic.

FOTO LIV W
ALLINDER
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Aktuellt
Engagemanget starkt  
trots coronapandemin
Det ideella engagemanget minskar inte 
under coronapandemin, tvärtom vill 
fler engagera sig.  Men många ideella 
organisationer har tvingats ställa om 
sitt arbete. Det visar en ny rapport från 
Volontärbyrån.

– När mycket i vårt samhälle har 
behövt dra ner och ställa in kan det 
ideella engagemanget inte pausa utan 
är viktigare än någonsin. Det är hoppfullt 
att se att så många vill hjälpa till och hur 
organisationer ställer om och fortsätter 
sina verksamheter i det allvarliga läge 
vi befinner oss i, säger Maria Alsander, 
verksamhetsledare på Volontärbyrån, i 
ett pressmeddelande. 

Volontärbyrån har samlat in erfaren-
heter från drygt 130 organisationsföre-
trädare om hur ideella organisationer 
påverkas av pandemin. Nästan alla, 
99 procent, anger att corona-pandemin 
har påverkat deras verksamhet på 
något sätt. 85 procent säger att färre 
volontärer deltar i deras verksamheter 
än tidigare. Detta beror på att många 
aktiviteter har ställts in, men även på 
att många volontärer tillhör en riskgrupp 
och inte kan delta på samma sätt. 

Hälften av de svarande säger att de 
har behov av fler som engagerar sig. Det 
rör sig ofta om organisationer som gör 
särskilda stödinsatser till utsatta grup-
per och äldre, och här är omställningen i 
många fall fortfarande oviss. Föreningar 
behöver hitta sin väg i den rådande si-
tuationen och se över vilka resurser och 
möjligheter som finns tillgängliga för att 
svara upp mot de behov som uppstår.

75 procent av organisationerna säger 
att deras ekonomiska situation har 

påverkats. Detta påverkar naturligtvis 
även engagemanget, och skapar en oro 
inför framtiden.

Många volontärer vill hjälpa till i krisen, 
genom organisationer som Röda korset, 
stadsmissionerna och nystartade fören-
ingar med corona-fokus. 

– Människor är fantastiska på att 
mobilisera i kris. Det såg vi under flykting-
mottagandet 2015 och skogsbränderna 
2018 och det ser vi även nu. Men nu har 
vi andra utmaningar, eftersom vi inte kan 
träffas i samma utsträckning. Vi ser att or-
ganisationer ställer om och anpassar sina 
verksamheter till de nya förutsättningar-
na. Volontärer engagerar sig i telefon- och 
chattjourer för att stödja ensamma och 
isolerade äldre och delar ut frukost till 
hemlösa utomhus istället för inomhus. Vi 
ser också att många vill engagera sig i de 
nya initiativ som organisationer startar, 
som digitala språkfikor och läxhjälp 
online, säger Maria Alsander. 

Volontärbyrån har undersökt hur ideella organisa-
tioners arbete har påverkats av coronapandemin. 

Förra året krävde Brottsoffermyn-
digheten tillbaka 37 miljoner kro-
nor från gärningspersoner som har 
en skuld till myndigheten. Det är 
en ökning med drygt två miljoner 
kronor jämfört med 2018 och den 
högsta siffran någonsin.

– Huvudorsaken till rekordnivån 
för 2019 är att vi hade en stabil kon-
junktur. Fler var i arbete och kunde 
betala av sina skulder, säger Sten-
Håkan Sidebo, chef för regress-
enheten, i ett pressmeddelande. 

De pengar som Brottsoffer-
myndigheten kräver tillbaka från 
gärningspersoner har myndighe-
ten betalat ut som statlig brotts-
skadeersättning till brottsoffer. 
Myndigheten får tillbaka ungefär 
en tredjedel av det belopp som 
betalas ut till brottsoffer varje år.

–  Vårt mål är att gärnings-
personer ska betala tillbaka det 
staten har betalat ut i deras ställe 
och på så sätt bidra till brottsof-
fers upprättelse, säger Sten-
Håkan Sidebo.

I slutet av 2019 hade Brottsof-
fermyndigheten drygt 43 000 
ärenden registrerade för återkrav. 

Rekord i inbetalningar 
från gärningspersoner

personer misstänktes för brott under 
2019, enligt statistik från Brotts-

förebyggande rådet (Brå). En ökning 
med 5 procent jämfört med 2018. 
Av de misstänkta personerna var 

39 800 kvinnor och 149 000 män. 

189 000

FOTO UNSPLASH/CDC
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Aktuellt

Uppgifter om våld och 
övergrepp i mål om 
vårdnad ska kartläggas
Jämställdhetsmyndigheten har 
fått i uppdrag av regeringen att 
kartlägga hur uppgifter om våld 
eller andra övergrepp beaktas 
i mål om vårdnad, boende eller 
umgänge. 
– Barnets bästa ska vara av-
görande för alla beslut om 
vårdnad, boende och umgänge. Vi 
behöver mer kunskap om hur våld 
och övergrepp beaktas i domar om 
vårdnad, boende och umgänge och 
därför får Jämställdhetsmyndig-
heten i uppdrag att kartlägga detta, 
säger jämställdhetsminister Åsa 
Lindhagen, i ett pressmeddelande.

Jämställdhetsmyndigheten 
ska gå igenom domar i mål om 
vårdnad, boende eller umgänge 
med barn och göra en kartläggning 
av i vilken utsträckning och på 
vilket sätt uppgifter om våld eller 
andra övergrepp av en förälder mot 
den andra föräldern eller ett barn 
beaktas i domarna. Eventuella 
särskilda omständigheter eller 
förutsättningar för personer som 
utsatts för hedersrelaterat våld 
och förtryck ska också belysas i 
granskningen.

Uppdraget ska redovisas till 
regeringen senast den 31 decem-
ber 2021. 

Ökning av dödligt våld  
i den kriminella miljön
Efter en längre tids nedåtgående trend 
har det dödliga våldet i Sverige ökat un-
der de senaste åren. Den typ av dödligt 
våld som främst står för ökningen är den 
som sker i den kriminella miljön.

Vid dödligt våld i den kriminella miljön 
har såväl offer som gärnings personer 
blivit yngre, och automatvapen och 
andra skjutvapen används oftare jämfört 
med tidigare. Det visar en ny rapport 
från Brottsförebyggande rådet (Brå).

– Dödligt våld i den kriminella miljön 
sker främst i storstäderna, och det 
handlar nästan uteslutande om mäns 
våld mot andra män, säger Jonas Öberg, 
utredare, Brå, i ett pressmeddelande.

Under åren 2014–2017 utgjorde 
dödligt våld vid konflikter i den krimi-
nella miljön en dryg fjärdedel av det 
dödliga våldet i Sverige (27 procent). 
Det motsvarar omkring 30 fall per år. För 
tio år sedan (2004–2007) låg nivån på 
omkring 10 fall per år.

Det ökande antalet fall av dödligt våld 
i den kriminella miljön under de senaste 
åren rör främst unga män, företrädesvis 
mellan 18 och 24 år. Det visar sig också 
i att det är vanligare i dag att de inblan-
dade bor hemma hos sina föräldrar, och 
att de är arbetslösa eller studerar, till 
skillnad mot tidigare när det var van-
ligare att de yrkesarbetade eller hade 
sjukersättning eller sjukpension.

Den mest använda våldsmetoden vid 
dödligt våld generellt i Sverige är kniv, 
men användningen av skjutvapen har 
ökat stadigt sedan mitten av 00-talet 
och är i dag nästan lika vanligt som kniv. 
Ökningen kan kopplas till konflikter i den 
kriminella miljön. Automatvapen förekom 

i stort sett inte alls fram till 2012, men 
förekommer i nära en fjärdedel av fallen 
i den kriminella miljön under den senare 
delen av perioden som Brå studerat.

– Ökningen av denna typ av dödligt 
våld är mycket allvarlig, och det är en 
utveckling som det är viktigt att bryta. I 
ett kortare perspektiv behöver polisen 
resurser för att kunna hantera parallella 
förundersökningar utan att det inskrän-
ker för mycket på annat utredningsarbete. 
I ett längre perspektiv behöver också 
olika krafter i samhället samordnas för 
att bryta rekryteringen till den kriminella 
miljön, och samtidigt arbeta för att få 
personer som redan är etablerade i mil-
jön att lämna den, säger Jonas Öberg. 

FOTO THERESE W
IBERG

Jämställdhets-
myndigheten 
ska kartlägga 
hur uppgifter 
om våld och 

övergrepp 
beaktas i domar 

om vårdnad, bo-
ende och umgänge.

Det ökande antalet fall av dödligt våld i den krimi-
nella miljön under de senaste åren rör främst unga 
män, företrädesvis mellan 18 och 24 år. Det visar en 
ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

FOTO THERESE W
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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.

Kan jag anmäla 
min pappa för 
misshandel?

Fråga: Sedan några år tillbaka 
bor jag bara med min mamma. 
Min pappa har utsatt mig för 
psykisk misshandel så länge 
jag kan minnas.  Jag funderar 
på att anmäla honom, men 
har ju inga bevis mer än mina 
och mammas berättelser. 
Sedan jag sa upp kontakten 
med pappa har det bara blivit 
värre. Han gör så att jag inte 
får hjälp och han har till och 
med polisanmält mig och min 
mamma. Vi har haft kontakt 
med socialen men alla tror 
bara på honom och hjälper 
inte mig. Vad kan jag göra?

Svar: Jag beklagar den situation 
du är i. Psykisk misshandel är 
fruktansvärt traumatiskt att 
utsättas för och tyvärr är den 
väldigt svår att bevisa då ord 
ofta står mot ord. Det är tråkigt 
att höra att sociala myndighe
ter inte ger den hjälp du vill ha. 
Du nämner inget om din ålder 
men jag antar att du är så pass 
gammal att du själv får och kan 
avgöra om du vill ha kontakt 
med din pappa. Känner du 
att du blivit utsatt för psykisk 
misshandel kan du alltid göra 
en polisanmälan. Sedan får 
polis/åklagare avgöra om det 
ska startas en förundersökning 
eller inte beroende på vad du 

och din mamma kan berätta. 
Det kanske finns andra som sett 
och hört hur du haft det utan 
att du tänkt på det? De kan i så 
fall fungera som stödbevisning. 
Lycka till och jag hoppas allt 
blir bättre för dig!

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Kan en våldsam 
person förändra 
sitt beteende?

Fråga: Är det möjligt för en våld
sam person att ändra sitt beteen
de? Jag har en nära kollega vars 
man misshandlat henne under 
flera år. De flyttade äntligen isär 
för drygt ett år sedan, men nu 
verkar det som om hon kommer 
att ta tillbaka honom igen. Hon 
säger att han har jobbat mycket 
med sig själv under den här tiden 
och är en helt annan person i dag 
än var han var förut. Jag har svårt 
att tro det och efter allt som han 
har utsatt henne för genom åren 
förstår jag inte hur hon kan ta 
tillbaka honom. Förstår ju att det 
här är hennes beslut, men finns 
det någonting jag kan säga eller 
göra för att försöka få henne att 
ändra sig?

Svar: Jag förstår din oro. Du vill 
inte att din vän ska råka illa ut 
igen. Svaret på din fråga om en 
våldsam person kan ändra sig är 
i de allra flesta fall ja. Det finns 
olika mottagningar som hjälper 

våldsutövare såsom Manscen
trum, Alternativ  mottagning 
mot våld Luleå, ATVs olika 
mottagningar i landet och olika 
andra relationsvåldsteam och 
mottagningar inom socialtjänst 
och privat. Vad har den här man
nen tagit för hjälp? Och har din 
vän bearbetat de trauman hon 
varit med om? Det är frågor du 
kan ställa henne, men så mycket 
mer går som sagt inte att göra. 
Se bara till att fortsätta vara en 
nära kollega så att du ser hur 
hon mår i relationen med den 
tidigare våldsamme mannen.

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Hon lurade mig  
– kan jag få  
ersättning?

Fråga: Jag har blivit utsatt 
för en bedragerska. Det hela 
började med att jag chattade 
med en tjej. Ju mer vi lärde 
känna varandra kom hon med 
historier om att hon behövde 
pengar till olika saker. Snäll 
som jag är så förde jag över 
pengar till henne, men hon 
skulle bara ha mer och mer. 
Till sist förstod jag att jag var 
lurad. Känner mig väldigt 
dum. Finns det något sätt som 
jag kan få ersättning för detta?  

Svar: Du trodde att du hjälpte 
en person och det ska du inte 
känna dig dum över. Att folk 
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Fråga experterna
blir lurade på pengar på det här 
sättet är dessvärre inte helt 
ovanligt. Tyvärr är dina möj
ligheter att få ersättning för de 
pengar du förlorat mycket små. 
Försäkringar ersätter normalt 
sett inte förmögenhetsskador 
som uppstår vid bedrägeri. 
Möjligheten till statlig brotts
skadeersättning för ren 
förmögenhetsskada är också 
väldigt begränsad. Ersättning 
kan bli aktuell i vissa så kallade 
ömmande fall – om skadan 
inneburit att den skadelidan
des möjligheter att försörja sig 
allvarligt har försvårats eller 
att ersättning annars framstår 
som särskilt angelägen. Den 
typ av bedrägeri som du blivit 
utsatt för brukar i regel inte ge 
rätt till ersättning.

ÅSA LUNDMARK CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Hur kan jag  
hjälpa och stötta 
min dotter?

Fråga: Min dotter som nu är 
21 år har börjat berätta om 
övergrepp som en ledare utsatte 
henne för när hon gick i mel
lanstadiet och tränade friidrott. 
Hon har också börjat berätta 
om saker en före detta pojkvän 
utsatte henne för när hon var i 
tonåren. Jag vet inte allt ännu, 
men undrar vad jag och hon ska 
göra? Hur kan jag få henne att 
känna sig trygg att berätta? Och 
ska jag anmäla det hon utsatts 
för? Vilken hjälp kan hon få? Jag 
känner mig också så skyldig över 
att detta har pågått utan att jag 
märkt något. 

Svar: Din dotter berättar för 
dig just för att hon är trygg med 
dig. Och ibland räcker detta. 
Eftersom hon är vuxen nu så 
kan du alltid fråga henne om 
hon lider av sina upplevelser 
och behöver mer professionell 
hjälp. I så fall kan hon eventu
ellt få en samtalskontakt via 
närmaste vårdcentral. Det finns 
också forum på internet som 
är en slags självhjälp som kan 
vara stärkande. För en gedigen 
psykotraumabehandling är det 
oftast privata mottagningar som 
erbjuder detta. Om du ska polis
anmäla? Nej, men du kan stötta 
din dotter om hon vill göra det. 
Du känner dig skyldig som inte 
såg – det är svårt att se något 
som den unga mest av allt vill 
dölja och glömma. Se det som 
hon nu är redo att berätta. Det är 
fint att hon vänder sig till dig. 

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Vad händer om 
den dömde har 
avlidit?

Fråga: Vad händer om den som 
skulle ha betalat skadestånd 
till mig avlider? Har jag rätt 
till brottsskadeersättning då 
istället eller måste jag kräva 
dödsboet på beloppet? 

Svar: Brottsskadeersättning 
lämnas bara om ersättning inte 
kan lämnas från annat håll. Om 
det finns tillgångar i dödsboet 
bör du i första hand kräva att 
dödsboet betalar skadeståndet. 
Om du inte kan få skadestån
det utbetalt genom dödsboet 

kan du i stället ansöka om 
brottsskadeersättning hos 
Brottsoffermyndigheten.

ÅSA LUNDMARK CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Måste den  
anmälde få reda 
på anmälan?

Fråga: Min son har gjort en 
polisanmälan om misshandel. 
Får killen han anmält reda på 
det även om utredningen läggs 
ned?  Måste han få det? 

Svar: När en anmälan görs tas 
den emot polisen och sedan 
görs en bedömning om en 
förundersökning ska inledas 
eller inte. Om den inleds så 
brukar eventuella vittnesmål 
och annan stödbevisning tas in. 
Det kan hända att förundersök
ningen läggs ned på grund av 
att man anser att brott inte går 
att styrka och i det skedet tas 
oftast inte den misstänkte in på 
förhör och får heller inte veta 
att han eller hon är anmäld. 

I de fall man anser att det 
kan gå att styrka brott bru
kar den misstänkte tas in på 
förhör och delges misstanke 
om brottet. Det är först då den 
misstänkte får veta att anmälan 
skett. Förundersökningen kan 
sedan läggas ned efter det att 
den misstänkte hörts och oftast 
då i brist på bevis. Som svar på 
din fråga och med hänvisning 
till vad jag skrivit ovan beror 
det alltså på i vilket skede för
undersökningen lagts ned.

EVA ANDERSSON  ADVOKAT
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Ger brottsutsatta i Europa 
en röst. Victim Support Europe 
arbetar för stärkta rättigheter 
för alla brottsutsatta. Sid 10

”Vi måste vara förbereddda” 
Så arbetar EU:s nystartade 
expert center för terrorismoffer 
för att snabbt kunna agera.  Sid 12

”Ett hatbrott är en attack mot 
din identitet. England och Wales 
har specialiserat sig på stöd till offer 
för hatbrott. Sid 16

Utblick Europa

FOTO THERESE W
IBERG
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Arbetar för brottsutsattas  
rättigheter i hela Europa

Utblick Europa

Genom medlemsorganisationerna i paraplyorganisationen Victim Support Europe (VSE) 
får två miljoner människor om året i 30 länder stöd. VSE:s mål är att stärka rättigheterna 
och stödet till brottsdrabbade, oavsett brott och oavsett vem offret är. 

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg  

Enligt Levent Altan som är chef 
för VSE är en tydlig trend i Eu
ropa att fokus ligger på 

trafficking, människohandel, ter
rorism och smuggling av narkotika.

– Det är jätteviktigt att fokusera 
på de brotten eftersom de 
ofta sker över land
gränser och i organi
serad och utbredd 
omfattning men 
vi måste också fo
kusera på andra 
brott så att vi 
kan ge ett starkt 
stöd till offren 
även inom andra 
områden, exempelvis 
brottsoffer på semes
ter, hatbrott, och kvinnlig 
könsstympning.

Levent Altan har varit med i 
arbetet kring EU:s brottsofferdirek
tiv som handlar om hur brottsoffer
arbetet i Europa bör utvecklas. Ny

ligen tog VSE också fram en rapport 
om hur EUländerna lever upp till 
brottsofferdirektivet. 

– Det vi ser är att alla inte får den 
information de har rätt till. Det kan 
handla om att texter inte är skrivna 

på ett tydligt sätt. Många 
människor befinner sig i 

svåra situationer och 
om de då inte kan 

få information om 
stöd och rättigheter 
försvåras deras si
tuation och mående 
ännu mer. Ibland 

får vi nästan tvinga 
länder att agera, säger 

Levent Altan.
– Respekt och hur du 

bemöts som offer är oerhört 
viktigt för läkeprocessen. 

Här märker vi att det finns en stor 
skillnad på attityd och inställning. 
Grundregeln är att ett brottsoffer 
inte får glömmas bort. Många offer 

syns och hörs inte utan lider i det 
tysta. De är rädda, har dragit sig un
dan det sociala och hittar inte rätt i 
livet igen efter ett brott. 

Hur ser då hjälparbetet ut i de 
olika länderna i EU? Levent 
Altan berättar att det är stora 

skillnader på systemen i stora och 
små länder. Tyskland, Holland och 
Frankrike har till exempel kommit 
långt med stödjande arbete i stora 
skalor med många organisationer, 
nationella hjälplinjer och så vidare. 
De är dessutom samlade under ett 
stort paraply så att alla kan hitta 
samma information oavsett orsaken 
till att man söker hjälp.

– I mindre länder finns det ofta 
färre hjälporganisationer och då är 
det svårare för brottsoffer att få hjälp 
lokalt. Dessutom är det svårt att 
koordinera hjälpverksamheten.

Enligt Levent Altan finns det två 
länder i Europa som sticker ut i det 

Levent Altan,  
Victim Support Europe.

Det ska inte behöva vara så höga trösklar och 
krånglig byråkrati som det är nu. Det hindrar 

många gånger offer från att faktiskt orka utkräva 
sina rättigheter.

Respekt och hur du 
bemöts som offer är 

oerhört viktigt för läke
processen. 
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Arbetar för brottsutsattas  
rättigheter i hela Europa

Utblick Europa

förebyggande och stödjande arbetet. 
Det ena är Cypern som helt saknar 
nationella stödsystem.

– Det är en utmaning att få dem 
att se vinsterna med att satsa på 
både brottsoffren och det förebyg
gande arbetet. Sedan har vi Grek
land som har ett starkt engagemang 
för både förebyggande och brotts
offerstödjande arbete när det gäller 
brott mot barn men som saknar 
stöd för andra offer. Utvecklingen i 

Lika tillgång till rättigheter i hela Europa och gränsöverskridande samarbete för att säkerställa att personer 
som utsatts utomlands kan få tillgång till rättigheter och tjänster i sitt hemland är två viktiga frågor för Victim 
Support Europe.

• Grundades 1990.
• Arbetar för att alla offer ska få 

sina rättigheter och stödbehov 
tillgodo sedda – oavsett brott, 
vem offret är och om offret 
anmäler brottet eller inte.

• Representerar 58 nationella 
medlemsorganisationer som 
tillhandahåller stöd- och 
informationstjänster till mer 
än två miljoner människor som 
drabbats av brott varje år i 30 
länder.

• VSE arbetar också för att se till 
att brottsutsatta respekteras 
och kan göra sina röster hörda 
under hela straffrättsproces-
sen.

FAKTA: Victim  
Support Europe (VSE)

dessa länder går långsamt och beror 
många gånger på ekonomin i landet 
och på inställningen från regeringar.

Skadeståndet är en annan cen
tral fråga för VSE. 

– Där ser vi att offer lider 
stor skada av att inte få ut sin eko
nomiska kompensation på ett tidigt 
stadium. Många gånger är det stor 
byråkrati kring detta och ofta läggs 
kraven på offret att agera för att få ut 

sin ersättning men detta strider mot 
lagarna om ett gott brottsofferstöd. 

Ett sätt att kringgå byråkrati och 
olika system med exempelvis lagar 
och försäkringar är lösningen som 
både Norge och Holland har där sta
ten betalar ut ersättningen till offret 
och sedan kräver in pengarna från 
den dömde.

– Det ska inte behöva vara så höga 
trösklar och krånglig byråkrati som 
det är nu. Det hindrar många gånger 
offer från att faktiskt orka utkräva 
sina rättigheter. Det viktigaste är att 
offret får sin ekonomiska ersättning 
så tidigt som möjligt. Skadeståndet 
är en bekräftelse på vad du blivit 
utsatt för och kan vara avgörande för 
offrets möjligheter att hitta tillbaka 
till ett bra liv.  
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Utblick Europa

”Vi måste vara förberedda”
Under 20-talet har terrordåden i Europa ökat. Attackerna i Paris och Berlin, med många 
brottsoffer av olika nationaliteter, gjorde det tydligt att stödarbetet över landgränserna 
var nödvändigt. Därför instiftades EU: s expertcenter för terrorismoffer i år. 

Text: Yamile Lindgren  

Huvudsyftet är att främja erfa
renhetsutbyte, expertis och 
vägledning för att framtida 

brottsofferstöd ska förbätt
ras och för att EU:s regler 
för offer för terrorism 
ska tillämpas korrekt. 
Just nu utvecklas ett 
utbildningsprogram för 
alla EU:s medlemssta
ter, programmet ska vara 
klart under året.

– Stödet till offer 
efter en terrorist
attack ska vara 
bra och brett oavsett i vilket land 
terrorattacken sker eller oavsett var 
brottsoffret kommer ifrån, säger 
Victor Jammers som är en av fem 
experter i EUcentret.

Den svåraste faktorn som EU
centret ser när det gäller terroroffer 
är när brottsoffren kommer från 
många olika länder.

– Det är väldigt vanligt vid terror
dåd och erfarenheter visar att 
detta gör att så väl enskilda offer som 

myndig heter och stödorganisationer 
i angreppslandet upplever svårighe
ter.

Svårigheterna kan vara att 
offer upplever det svårt att få 

information och hjälp, att 
angreppslandet inte får 
vetskap om alla männ
iskor som är offer för 

dådet och att brottsoffren 
därmed inte kan erbjudas 

och få det stöd som de är 
berättigade till och i 
behov av.

– Terrordåd ger 
många, många offer. Människor ska
das eller till och med dödas, många 
blir ögonvittnen. Dessutom efter
lämnar omkomna anhöriga som 
även de är brottsoffer, säger Victor 
Jammers.

Men många offer kommer inte till 
myndigheternas kännedom vilket 
kan bero på flera faktorer.

– Det är oftast otroligt många 
människor närvarande vid en 
terror attack. Vissa kommer att stan

na kvar på platsen och registreras 
av polis eller på sjukhus. Andra offer 
kommer att fly, åka hem, några av 
dem åker tillbaka till sitt hemland. 
Eftersom ingen vet att de har varit 
på platsen blir det svårt för myn
digheter och stödorganisationer att 
erbjuda dem det stöd de kan behöva.

FOTO VICTIM
 SUPPORT EUROPE

• EU: s expertcenter för 
terrorism offer inrättades av 
Europeiska kommissionen den 
1 januari 2020.

• Victim Support Europe, i samar-
bete med Association française 
des Victimes du Terrorisme, 
Fondation Lenval och ARQ 
National Psychotrauma Center, 
bedriver centrets aktiviteter.

• Basgruppen består av fem ex-
perter i Bryssel. En rådgivande 
panel med cirka 50 specialister 
är tillgänglig för att stödja EU-
centrets arbete.

FAKTA: EU-centret 
mot terrorism

Victor Jammers, EU:s expertcenter för 
terrorismoffer.

Terrordåd ger många, många offer. Människor 
skadas eller till och med dödas, många blir 

ögonvittnen. Dessutom efterlämnar omkomna anhö
riga som även de är brottsoffer.
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Utblick Europa

”Vi måste vara förberedda”

En av EU-centrets viktigaste 
frågor är därför att öka medve
tenheten kring hur viktigt det 

är att brottsoffer vid terrorattacker 
faktiskt registreras eller registre
rar sig, så kallad incheckning för 
kris interventioner. Extra viktigt 
är det om man är så kallad across
bordervictim, det vill säga från ett 
annat land än det som attackerats.

Att registrera sig ökar dessutom 
chansen att brottsoffer får ännu en 
rättighet tillgodosedd; information. 

– Det är oerhört viktigt att offren 
snabbt och effektivt får veta san
ningen, angriparnas motivation och 
vad det var som hände. Att de får 

denna information i förväg innan det 
offentliggörs i media. I många fall de 
senaste åren har offer fått informa
tion genom media, det är inte ett bra 
och omhändertagande bemötande av 
brottsoffer. Det här är en utmaning 
för oss, säger Victor Jammers. 

På vilket sätt skiljer sig terroroffer från 
”vanliga” brottsoffer? 
– Brottet i sig är ju annorlunda efter
som det är ett brott mot vårt öppna 
samhälle och därför är också allmän
intresset och det mediala intresset 
för terrordåd så stora att det kan 
vara extra påfrestande för brottsoff
ren. Det blir också speciellt när ett 

terrordåd ger så många ögonvittnen, 
personer som inte är fysiskt skadade 
men som har bevittnat attacken och 
skadorna och också riskerar allvarli
ga konsekvenser om de inte får stöd. 

Annat stöd som terroroffer 
har rätt till kan handla om 
att utöva sina rättigheter i 

en rätte gång eller att inkluderas i 
system för ekonomisk kompensa
tion eller stöd för att lösa omedel
bara praktiska frågor, exempelvis 
som särskilda handlingar, resor och 
tillfälligt boende. I dag finns det ingen 
gemensam fond i EU för att hjälpa 

”För erkännande om brottets allvarliga art spelar minnesmärken som uttrycker känslor av solidaritet en viktig roll i återhämtningsprocessen för terrorismens offer”, 
säger Victor Jammers, en av fem experter i EU-centret för terroroffer. På bilden syns en minnesvägg från terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017.

Fortsättning på nästa sida

FOTO PETER LYDÉN/SCANDINAV BILDBYRÅ
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Utblick Europa

Brotts offers väg till stöd fungerar olika 
i olika länder. Inom EU har de allra 
flesta länder liknande system som 
Sverige, men det finns undantag. 

Om den som anmäler ett brott i 
Sverige svarar ja på polisens fråga 
om stöd önskas skickar polisen över 
ärendet så att stödverksamheter kan 
ta kontakt. Men det krävs att måls
äganden uttryckligen säger ja. 

I Nordirland har man 
optout – ett system 
som automatiskt för 
över brottsdrabbades 
uppgifter till brotts
offerjouren, om inte 
brottsoffret aktivt 
väljer bort det. Optout 
är reglerat i lagstiftningen 
och aktiveras direkt när 
en person rapporterar ett 
brott till polisen.

Jolena Flett är service chef på Vic
tim Support Northern Ireland. Hon 
anser att systemet tillgodoser off
rens stödbehov bättre och överens
stämmer mer med EU:s direktiv om 
stöd till brottsoffer.

– Stödet till brottsoffer beror inte 
längre på om tjänstemännen eller 
poliserna som tagit emot anmälan 
kommer ihåg att fråga personen om 
den vill ha information om brottsof
ferstöd. Många gånger upprättas 
dessutom en anmälan i samband 
med en känslig och stressad situa
tion och då är det inte alltid läge att 
erbjuda brottsofferstöd. 

– Vårt system med optout innebär 

att vi kan kontakta personen direkt 
och förklara våra stödtjänster snarare 
än att förlita oss på att poliser har en 
fullständig förståelse för det arbete vi 
gör och kan förklara det exakt.

Systemet med opt-out har funnits i 
Nordirland sedan 2015 och i både 
England och Wales innan dess.

I Nordirland hamnar 
brottsutsatta rätt direkt

FOTO VICTIM SUPPORT NORTHERN IRELAND

terror offer med ekonomiskt 
stöd. Det är upp till varje land 
och det ser väldigt olika ut. Även 
eventuellt skade stånd har varie
rat stort i de olika länderna som 
hittills drabbats.

Efter flera terrorattacker 
har organisationer star
tats för att stötta offren. 

– Det är positivt att männ
iskor kan enas så. Organisa
tionerna är viktiga och det är 
viktigt att de tar kontakt med 
EUcentret så att de kan vara 
en talesperson för de drabbade, 
ge oss information om deras 
upplevelser och konsekvenser 
men också hjälpa oss att ge 
information och råd.

– Ett annat värde är att så
dana här föreningar skapar en 
samhörighet, att det kommer 
något gott ur det som hänt både 
för den enskilde och för att öka 
stödet och kunskapen i framti
den, säger Victor Jammers.

Vi hoppas att 
inga fler 

terror attacker 
kommer att ske men 
vi måste vara realis
tiska – och då ska vi, 
oavsett angrepps
land, vara förbered
da på att ge offren 
det bästa stödet.

– Vi hoppas att inga fler 
terrorattacker kommer att ske 
men vi måste vara realistiska 
– och då ska vi, oavsett an
greppsland, vara förberedda på 
att ge offren det bästa stödet.  

Stödet beror 
inte längre på 

om tjänste
männen eller 
poliserna som 
tagit emot an
mälan kommer 

ihåg att fråga 
personen om den 

vill ha information 
om brottsofferstöd.

Jolena Flett, Victim  
Support Northern Ireland.

– Tidigare hade vi optin som är 
det vanligaste systemet bland EU:s 
medlemsstater men med optout når 
vi många fler brottsoffer, säger Jolena 
Flett.

Statistik visar att 70 procent av 
alla som anmäler brott i Nord irland 
kommer i kontakt med brottsoffer
stödjande verksamhet.

– Siffrorna är positiva och vi tror 
att systemet har resulterat i att fler 
brottsdrabbade erbjuds stöd, att 
offren har fått bättre information 
och förståelse för det stöd som finns, 
som de har rätt till och att det också 
får veta hur de får tillgång till det.

YAMILE LINDGREN
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Nyligen hade vi en 
kampanj om våld i 

hemmet och farorna med 
isolering som vi tvingas 
möta under covid19 
pandemin.

Portugisiska APAV har valt att satsa på marknadsföringskampanjer. Till vänster bild från den prisbelönta 
kampanjen mot hatbrott #Respectbattles. Till höger bild från en kampanj om våld i hemmet ”Until death do us 
part” från 2012.

I Portugal finns APAV, The Portuguese 
Association For Victim Support, som 
är en hjälplinje för brottsoffer som 
utsatts för brott på nätet. Ricardo 
Estrela är operativ chef och juridisk 
rådgivare på hjälplinjen.

– Vi ger gratis och konfidentiellt 
stöd till människor som utsatts för 
nätbrott. Vårt stöd kan vara teknisk 
support men också juridiskt eller 
psykologiskt stöd.

I dag har APAV ett särskilt fokus 
på barnpornografibrott. Sedan 2019 
är organisationen medlem i det 
portugisiska Safer Internet Center 
och hanterar en hjälplinje som av
lägsnar material med barnpor
nografibrott från nätet. På 
hemsidan för hjälplinjen 
finns ett rapporterings
formulär och genom 
det får hjälplinjen 
kännedom om miss
tänkta ärenden. När 
hjälplinjen analyserar 
och identifierar olagligt 
innehåll kan den också 
hänvisa rapporten till det 
land där publiceringen 
skett för vidare brottsut
redning.

 – Vi tycker att det är viktigt att 
fokusera på denna typ av övergrepp 
på internet med tanke på den stora 
volymen av sexuella övergrepp mot 
barn som finns tillgänglig online. Det 

är också viktigt att filerna tas bort så 
snabbt som möjligt från internet för 
att förhindra att offret som utnytt
jades inte fortsätter att utsättas för 
övergrepp genom att bilderna och 

filmerna ligger kvar på nätet, 
säger Ricardo Estrela.

De senaste åren har 
APAV haft många 
lyckade kommu
nikationskam
panjer med olika 

inriktningar för att 
förebygga brott och ge 

information och stöd till 
brottsdrabbade. Bland an
nat har kampanjerna haft 
olika fokus på olika typer 

av brott och påverkan på offren. År 
2018 hade stödorganisationen en 
kampanj som var riktad mot hat
brott med rubriken ”Bekämpa hat 
med respekt”. Kampanjen vann flera 
priser i en reklamtävling i Portugal.

FOTO APAV

Satsar på 
kampanjer  
i Portugal

– Nyligen hade vi en kampanj 
om våld i hemmet och farorna med 
isolering som vi tvingas möta under 
covid19pandemin. Det är tydligt att 
anmälningar och frågorna om sam
talsstöd har blivit färre när det gäller 
våld i nära relation till exempel. Det 
beror på att möjligheten för offret 
att söka hjälp begränsas när även 
gärningspersonen är hemma.

Kampanjerna som APAV gör 
sprids vanligtvis via sociala medier 
och den egna hemsidan men ibland 
visas de även på nationell tv.

YAMILE LINDGREN

Ricardo Estrela, APAV, 
Portugal.

FOTO APAV

FOTO APAV
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Brottsofferjouren i England och Wales 
har specialiserat sig på hatbrott och 
har ett nära samarbete med polisen 
för att snabbt kunna erbjuda brotts-
offer stöd. 

Ellen Miller, chef för Victim 
Support i norra och mellersta 
England, berättar att de oftast 

kommer i kontakt med brottsdrab
bade efter att polisen frågat dem om 
de vill ha stöd från jouren. Om offret 
vill det skickar polisen kontaktupp
gifter elektroniskt.

– Vi vet att offren för hatbrott är 
mindre benägna att lita på polisen, 
detta på grund av dåliga förhål
landen tidigare mellan polis och 
grupper som upplever utsatthet. 
Historien visar att polisen inte alltid 
har vidtagit åtgärder i det förflutna 
och därför känns det bra att polisen 
kan lotsa offer vidare till oss istället 
så att de får möjlighet till stöd.

Hur pratar ni med brottsoffer som 
utsatts för just hatbrott?
– När vi pratar med människor 
försöker vi lyssna och låta dem tala. 
Ett hatbrott är en attack mot din 
identitet. Avsikten är att skada och 
förminska människor. Att få dem att 
känna sig underlägsna förövaren. Ett 
hatbrott är avsett att sätta djupa sår.

Brottsofferjouren arbetar med 
offret för att ta fram en återhämt
ningsplan. Det kan innebära en 
blandning av praktiskt och emotio
nellt stöd.

– Vi har till exempel arbetat med 
ungdomar som upplever fruktans
värd mobbning i skolan. När detta 
händer försöker vi få skolan att 

agera, men ibland är det bättre för 
den unga att hitta en ny start i en 
ny skola. Vi kan vara ett viktigt stöd 
genom en så svår process. 

Ett annat exempel är att brotts
offerjouren samarbetar med polisen 
och kommunfullmäktige i de fall 
där en person utsätts för hatbrott av 
grannar efter en flytt.

–  Då kan vi få polisen och kom
munfullmäktige att vidta åtgärder 
och öka säkerheten och visa synligt 
stöd för offret, säger Ellen Miller. 

Brottsofferjouren har specialise
rade team för hatbrott, till exempel 
team som kan besöka skolor och 
andra organisationer för att hjälpa 
dem att förstå vad hatbrott är och 
hur de kan hantera det. Olika team 
ger också stöd till olika brottsoffer 
för hatbrott.

  
Hur tas det brottsofferstödjande arbe-
tet inom hatbrott emot?
– Vi finansieras av poliskommissio
närer och den walesiska regeringen, 
så på dessa platser tas det på allvar. 
På andra platser är det inte lika upp
skattat och högt värderat. Både vi 
och även andra länder skulle behöva 
fler specialteam inom polisen för att 
utveckla brottsofferstödet och nå ut 
till fler människor, arbetsplatser och 
så vidare. Vi behöver skapa förbin
delser med alla typer av grupper 
och samhällen för att övervinna de 
hinder som finns för att hatbrotts
utsatta ska få stöd.

YAMILE LINDGREN

”Ett hatbrott är en  
attack mot din identitet”

Avsikten är att skada och förminska människor. 
Att få dem att känna sig underlägsna föröva

ren. Ett hatbrott är avsett att sätta djupa spår.

Brottsofferjouren i England och Wales har utvecklat 
stödet till offer för hatbrott och har ett nära samarbete 
med polisen och andra aktörer.

FOTO THERESE W
IBERG
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Ny rullande kampanj på hjul ska före-
bygga att unga förs bort och hjälpa 
utsatta att ta sig ur hedersförtryck.

Med start veckan efter påsk, genomför 
BOJ Bohus-Norra Älvsborg, kampanjen 
#BORTFÖRD. Den kommer att märkas 
på lokaltrafikens bussar i Strömstad och 
Tanumshede med budskap tryckt baktill 
på bussen.

Det handlar om att fästa blicken på 
att barn och unga riskerar att föras ut-
omlands mot sin vilja för att utsättas för 
barn- och tvångsäktenskap. Kampanjen 
#BORTFÖRD genomförs av Brottsoffer-
jouren Strömstad-Tanum, Bohus-Norra 

Älvsborg, Kvinnojouren Emelie samt 
kommunerna Strömstad och Tanum. 

Hedersrelaterat våld och förtryck kan 
handla om allt från att själv inte kunna 
välja vad man vill göra på sin fritid eller 
vilka man vill umgås med till vem man 
får älska och gifta sig med.

Målet är att med hjälp av informatio-
nen på bussarna belysa ämnet, hindra 
bortförande av barn och unga och att 
hjälpa dem som vill ta sig ut ur heders-
förtryck.

150 tygväskor fyllda med information 
i ämnet har delats ut till olika aktörer i 
kommunerna, bland annat Brottsoffer-
jourens bok ”Leva sitt liv” och foldrar 

om heder på flera språk Dessutom har 
”Vägledning om våld och förtryck” utgi-
ven av Länsstyrelsen Västra Götalands 
Resurscentrum mot hedersrelaterat 
våld och förtryck delats ut.

Utbildningsinsatsen för våra stödjare, 
och kvinnojourerna i området, som var 
tänkt att genomföras tillsammans med 
Asal Narimani från BOJ Värmland, var 
planerad 18 mars, men blev inställd på 
grund av covid-19. Samtliga stödjare har 
istället fått informationsmaterial samt 
boken ”Leva sitt liv”.

Kampanjen pågår till vecka 22 och 
kan följas på Facebook och Instagram. 

BROTTSOFOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

Veckan efter påsk inledde BOJ Bohus-Norra Älvsborg kampanjen #BORTFÖRD för att uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck. Kampanjen syntes bland annat 
på lokaltrafikens bussar i Strömstad och Tanumshede.

BOJ Bohus-Norra Älvsborg satsar  
på kampanj mot hedersrelaterat våld 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS NORRA ÄLVSBORG
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Brottsofferjouren Storgöteborg 
uppmärksammade Internationella 
Brottsofferdagen den 21-22 februari.

Brottsofferdagens tema var i år brott-
utsatta barn. Detta uppmärksammade 
Brottsofferjouren Storgöteborg med ett 
stort event med föreläsare på Göteborgs 
stadsbibliotek och med bokbord och 
information tillsammans med ATSUB, 
Rädda Barnen och Tjejjouren Väst i 
våra samverkanskommuner: Mölndal, 
Härryda och Partille. 

På Göteborgs stadsbibliotek föreläste 
Patrik Sjöberg, barnadvokaten Anna 
Ekvall, Rädda Barnen, Bris och våra 
samordnare Anna Siitam Wadman och 
Malin Almroth. 

Inför eventen var vi med i Mölndals-
posten och Lokalpressen i Härryda och 
Partille där Brottsofferdagen och brotts-
offer stod i fokus. Vi hade även en del 
annonser i lokaltidningarna för att upp-
märksamma våra events. Även Patrik 
Sjöberg delade en bild på sitt Instagram-
konto med över 40 000 följare för att 
bjuda in till vårt öppna event i Göteborg. 
Flera andra organisationer delade också 
våra events på sina sociala medier. 

På trappscenen i Göteborg den 
21 feb ruari var publikplatserna fyllda 
och på kvällen inledde våra samordnare 
och pratade om den internationella 
brottsofferdagen och vårt tema: brott 
mot barn och barnkonventionen som 
blivit lag i år. 

Sedan tog Patrik Sjöberg över och 
berättade om sin egen utsatthet som 
barn, hur han tyckte att vuxenvärlden 
svek honom och hur vuxna i dag behöver 
ta sitt ansvar för att motverka sexuella 
övergrepp mot barn. 

Barnadvokaten Anna Ekvall berät-
tade om barnkonventionen och om sitt 
arbete som särskilt ombud för barn. Hon 
fick flera frågor från publiken som tydligt 
visade att många är ovetande om att 
särskilda ombud för barn finns. 

Barnpsykologen Anna Vikgren från 
Rädda Barnen berättade i sin tur om hur 
vi kan prata med barn och fråga om de 
har varit utsatta, om barns hjärnor och 
utveckling samt hur trauma kan yttra sig 
likt ADHD. 

Ombudsmannen Annelie Grip från 
Bris berättade om hur de arbetar med 
att prata med barn och hur allvaret i 
samtalen har ökat de senaste åren. Fler 
och fler ringer in och talar om suicid och 
om våld och övergrepp. 

Vi avslutade kvällen i Göteborg med 
en fin ljusmanifestation på Götaplatsen 
tillsammans med ATSUB, Anhöriga till 
sexuellt utnyttjade barn. 

Vi är mycket nöjda med våra events 
i samband med årets brottsofferdag 
och har fått mycket positiv respons från 
besökarna och från medarrangören  
Göteborgs stadsbibliotek som välkom-
nar oss med nytt tema nästa år. 

BROTTSOFFERJOUREN STORGÖTEBORG
ANNA SIITAM WADMAN

Våldsutsatta barn  
uppmärksammades på 
Brottsofferdagen

Brottsofferjouren 
Värmland lanserar 
podd om hedersvåld 

 
 
 

Brottsofferjouren Värmland 
lanserar ”Dubbelliv – en podd om 
hedersrelaterat våld och förtryck”
Vi ville på ett lättillgängligt, enkelt 
sätt förmedla information till per-
soner som lever i hedersstrukturer.
Innehållet förmedlas på ett sätt 
som är lätt att ta till sig och vänder 
sig främst till unga mellan 13 och 
26 år.

Vi ville också synliggöra  
problematiken för allmänheten 
genom att låta personer tala om 
självupplevda berättelser och 
samtidigt också ge information om 
vilken hjälp som finns för de som 
utsätts eller riskerar att utsättas 
för hedersrelaterat våld.

 ”Dubbelliv – en podd om 
hedersrelaterat våld och förtryck” 
finns där poddar finns.

BROTTSOFFJOUREN VÄRMLAND 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄRM
LAND
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Den 3 mars anordnade Brotts-
offerjouren Uppsala län en öppen 
föreläsningskväll där vi också upp-
märksammade vinnaren av vårt lokala 
BOJ-pris.

BOJ-priset delas ut till individer eller 
organisationer och syftar till att upp-
märksamma betydelsefulla insatser 
som gynnar brottsutsattas situation. 

Årets vinnare blev 14-åriga Alvar 
Björk som visade civilkurage då han 
stod upp för en medmänniska i ett läge 
när många andra valde att blunda. Alvar 
var vid resecentrum i Uppsala när han 
såg en man bli trakasserad och bestäm-
de sig för att ingripa. När Alvar stod upp 
för mannen blev han själv misshandlad, 
men berättar vid utdelningen av BOJ-
priset att han inte ångrar sitt ingripande. 

Alvars mod och altruism är inspirerande 
och fångar kärnan i att vara en god 
medmänniska, något som gjorde honom 
till en självklar vinnare!

Efter en fin start på kvällen tog 
polisen och föreläsaren Hanif Azizi över 
scenen och höll sina åhörare fängslade 
från början till slut. 

Hanif berättade om sin resa från 
flykting till polis, hur hans erfarenheter 
hjälpt honom i sitt nuvarande arbete 
och han bjöd på många tankeväckande 
insikter och lärdomar. 

Som brottsofferjour tar vi verkligen 
med oss Hanifs budskap om att möta 
människor där de är och förstå att alla 
har olika ryggsäckar som präglar sättet 
vi ser på varandra och vår situation.

BROTTSOFFERJOUREN UPPSALA LÄN

14åring fick pris för sin 
medmänsklighet och sitt 
civilkurage

FOTO M
ATS BERGM

AN/PRESSBILD

Polisen och föreläsaren Hanif Azizi höll en uppskattad föreläsning efter prisutdelningen där 14-årige Alvar 
Björk prisades för sitt civilkurage och tilldelades årets lokala BOJ-pris. Nya bord för att 

uppmärksamma 
Brottsofferjouren
På tingsrät-
terna i Udde-
valla och 
Vänersborg 
har vi nu fått 
nya 
jättefina 
bord där våra 
vittnes- 
stödjare 
finns, när det 
inte är coro-
natider och spridningsrisk för virus.

På tingsrätten i Uddevalla har vi 
haft bordet ett tag och vi har fått 
väldigt positiva reaktioner på att vi är 
mer synliga och man uppfattar oss 
mer lätttillgängliga.

Hör av dig till BOJ Bohus-Norra 
Älvsborg om du vill få mer informa-
tion om bordet eller beställa ett 
likadant till din jour.

BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS NORRA ÄLVSBORG
FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS NORRA ÄLVSBORG
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FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

Annorlunda 
vår för jouren i 
coronakrisen
2020 startade som vanligt efter 
jul- och nyårshelgen med informa-
tionsmöten, ärenden, rapporter 
och allt annat som vi alla gör på 
Brottsofferjouren, men tog en 
total vändning i slutet av februari.

Inför Brottsofferdagen hade vi 
fått förfrågan från förskolechefen 
i Filipstad om vi kunde samarbeta 
om en föreläsning med Anna-Carin 
Magnusson om utsatta barn, 
som förskolechefen själv lyssnat 
på vid något tillfälle. Med glädje 
tog vi oss an projektet eftersom 
förskolepersonalen varit så nöjda 
med den föreläsning vi haft för dem 
förra året om sexuella trakasserier. 

Vi lyckades genomföra den och 
ett bok- och informationsbord på 
Kristinehamns innecentrum men 
sedan blev det tvärstopp. Alla  
övriga inbokade informations- 
möten, sammanträden och aktivi-
teter ställdes in i rask takt.

Så vad gör vi då? Vi försöker 
kläcka idéer inför hösten eller  
nästa år, vi söker pengar för 
idéerna vi kommer på, vi deltar på 
digitala möten (en ny upplevelse) 
tar med oss arbetsuppgifter som 
vi kan sköta hemma, till exempel 
kolla av medlemslistan, kontakta 
skolor för informationsbesök när 
covid-19 är över, spånar över hur 
vi kan engagera fler i verksamhet-
en och använder telefon på både 
gamla och nya sätt.
 
BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRMLAND

Mobbning, utanförskap, intensivt 
grupptryck och sexuell förnedring. Det 
är något av innehållet i den hyllade 
ungdomspjäsen Kentaur av Mats Wahl.

Före sportlovet visades föreställningen 
gratis på scenen Blackbox i Ungdoms-
kulturhuset N3 i Trollhättan med
Brottsofferjouren, N3, Integrationsforum 
mot rasism, Hälsan och Trollhättans 
Teater förening som arrangörer.

Kentaur är en stark föreställning med 
ett både angeläget och aktuellt budskap: 
Sexuella övergrepp och ofredanden har 
blivit ett samhällsproblem. De skyldiga 
blir sällan straffade och därför är det 
viktigt att arbeta förebyggande.

Handlingen utspelar sig i ett källarför-
råd, där fyra ungdomar träffas för att 
prata om det sexuella övergrepp som de 

gemensamt har begått mot en klass-
kamrat och som slutade med att flickan 
tog sitt liv. Vem har gjort vad och vem 
ska bära skulden? Och vad ska de säga 
till polisen? 

På scenen stod fyra skådespelare 
från Göteborgs Dramatiska Teater och 
efteråt fick publiken samtala med 
skåde spelarna och ställa frågor.

Det gäller att vara vaksam och ingripa 
innan det har gått för långt, förklarar de.
”Det börjar inte med våldtäkt och sexu-
ella övergrepp. Det byggs upp med grovt 
språk, mobbning och tafsningar, som kan 
pågå i flera år. Att någon betraktas som 
underlig och blir utanför. Till slut tycker 
mobbarna att offret får ”skylla sig själv” 
för att hen utsätts för våld och övergrepp.”

BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET
LISBETH BENGTSSON 

Angelägen ungdomspjäs 
om grupptryck och förnedring

FOTO TROLLHÄTTAN LILLA EDET/ LISBETH BENGTSSON

På scenen stod fyra skådespelare från Göteborgs Dramatiska Teater. 
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Brottsofferjourens avgående ordförande Lars Edlund till vänster tillsammans med den nytillträdde Göran Norlén. Styrelsen består under år 2020 av: Göran Norlén, 
Carin Lockner-Holmberg, Ann Rönnlund, Lars Edlund och Leif Hemmingsson. Ersättare: Per-Erik Larsson och Björn Frisk.

Landshövdingen Berit Högman lyfte 
Brottsofferjourens osjälviska arbete 
när ny ordförande valdes.  

 
Vid årsmötet med Brottsofferjouren 
Västernorrland, som genomfördes i 
landshövdingens residens i Härnösand, 
medverkade landshövding Berit Hög-
man. Hon berättade mycket intressant 
om uppgiften som landshövding och hur 
varierande detta uppdrag är. Bland annat 
hur man den senaste tiden ofta varit 
engagerad i regeringens målsättning att 
utlokalisera statliga myndigheter. Dags-
aktuellt var länets arbete att hantera 
problemet med covid-19. 

Berit Högman betonade att länets väl 
och medborgarnas bästa som hon arbe-
tar för kan skötas enbart genom ett gott 

samarbete med myndigheter, kommu-
ner och inte minst ideella organisationer. 
Här poängterade hon det osjälviska 
arbete som utförs av ideella krafter inom 
Brottsofferjouren. 

Senare samlades deltagarna till en 
stunds trevlig samvaro innan årsmötes-
förhandlingarna klarades av genom 
mötesordföranden Per-Eriks Larssons 
erfarna ledarskap. Verksamhetsberät-
telsen visar på många och mycket 
omfattande aktiviteter med bland 
annat arrangerande av utbildningar och 
konferenser för såväl allmänhet som 
stödpersoner och vittnesstödjare. 

Föreningen har fem olika jourgrupper i 
länet samt vittnesstödsgrupper vid länets 
domstolar. Drygt 30 aktiva personer har 
under året mött många hundratals brotts-

Landshövding deltog vid årsmöte

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND

utsatta och deras anhöriga. Insatsen är 
betydelsefull för medmänniskor i det 
svåra och utsatta läge en brottsutsatt 
person kan vara i och en ovärderlig upp-
gift som kompletterar berörda samhälls-
funktioner. Föreningens stödpersons- och 
vittnesstödsgrupper, som utför arbetet 
ideellt, får möta mycket tacksamhet från 
de brottsutsatta personer de har kontakt 
med.

Vid de sedvanliga valen passerades 
en milstolpe då mångårige ordföranden 
Lars Edlund, med ålderns rätt, avsagt sig 
fortsatt ordförandeskap. Han avtacka-
des med vackra ord, blommor och pre-
senter. Ny ordförande är Göran Norlén 
från Örnsköldsvik.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST
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Jourerna berättar

Välmatat informationsbord och 
föreläsning när Barnkonventionen 
uppmärksammades på Internatio-
nella Brottsofferdagen.  

Internationella Brottsofferdagen upp-
märksammades i Trollhättans Folkets 
Hus/Kulturhus torsdagen den 20 
februari. Brottsofferjouren Trollhättan 
Lilla Edet och Rädda Barnen stod som 
arrangörer och temat var barnkonven-
tionen som blev lag 1 januari. 

Informationsbord fanns i foajén 
och dagen avslutades med en öppen 
föreläsning av Anne Fagerberg, Trollhät-
tan stads hållbarhetsstrateg i sociala 
frågor.

FN:s konvention om barnets rät-
tigheter antogs 1989 och trädde i 
kraft 1990. Sverige var bland de första 
länder som bekräftade detta.

2018 röstade en majoritet i riks-
dagen för regeringens förslag att göra 
barnkonventionen till svensk lag.

1 januari 2020 blev barnkonventio-
nen svensk lag (Barnlagen) och reger-
ingen genomför ett treårigt ”nationellt 
kunskapslyft” om dess innehåll och har 
tagit fram en vägledning om hur den 
ska tolkas.

FN:s konvention om barns rättig-
heter innehåller 54 artiklar uppdelat 
i två delar, men måste ses som en 
helhet. Artikel 2: ”Alla barn har samma 
rättigheter och lika värde. Inget barn får 
diskrimineras”. Artikel 3: ”Barnets  

 
bästa ska komma i första hand vid alla 
beslut som rör barn”. Dessa två samt 
ytterligare två artiklar kallas grund-
principer och ska alltid beaktas i frågor 
som rör barn. Brottsofferjouren väljer 
också att lyfta fram artikel 19: ”Varje 
barn ska skyddas mot alla former av 
fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 
övergrepp, vanvård eller försumlig be-
handling, misshandel eller utnyttjande, 
inklusive sexuella övergrepp”.

Det blev en livlig diskussion med 
åhörarna när det gäller barn som  
rättighetsbärare.

Alla beslut som tas påverkar barn. 
Om man då lyssnat på barn skapas tillit 
och barnen tror på de vuxna.

Ett exempel är när Samhällsbygg-
nadsförvaltningen i Trollhättan planerar 
nya lekparker. Då går man ut och frågar 
barn vad de helst vill att det ska finnas 
på en lekplats. Ett annat exempel är att 
man i Trollhättan låtit grupper av  

 
 

 

 
 
 

 
gymnasieungdomar, grupper av barn 
på fritidshem och elevskyddsombud 
se och läsa alla artiklarna och välja ut 
de fem viktigaste. De val barnen och 
ungdomarna gjorde, vittnar om att de 
verkligen bryr sig om sina kompisar.

BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET
ANN LAVEBERG

FOTO BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET

Från vänster Ove Brolin, Eva Dahl och Emilia Engdahl, Brottsofferjouren Trollhättan-Lilla Edet.

Fokus på 
hur man får 
barns tillit 
efter ny lag

Från vänster: Anne Fagerberg Trollhättans kommun samt 
Margareta Johansson och Ulla-Britt Larsson, Rädda Barnen.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN-LILLA EDET
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Brottsofferjourerna

blekinge län

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

dalarnas län

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

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

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

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

gotlands län

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

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

gävleborgs län

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

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

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

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

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

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

hallands län

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

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

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

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

jämtlands län

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

jönköpings län

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

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

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

kalmar län

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

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

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

kronobergs län

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

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

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

norrbottens län

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

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

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

skåne län

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Läs mer 
Läs mer om Brottsofferjouren  
på brottsofferjouren.se

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

stockholms län

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

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

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

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

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

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

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

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

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

södermanlands län

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

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

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

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

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

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

värmlands län

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

västerbottens län

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

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

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

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

Vilhelmina
070-204 75 53
brottsofferjouren@vilhelmina.se

västernorrlands län

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

västmanlands län

Västmanland
Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 
Kungsör, Köping, Norberg, Sala, 
Skinnskatteberg, Surahammar, 
Västerås. Vittnesstöd: Västman-
lands tingsrätt.
021-41 32 60
info@vastmanland.boj.se
vastmanland.boj.se 
Hallstahammar, Surahammar:
0220-173 37, 076-014 61 80
Stödcentrum för Unga  
Västerås: 070-312 85 34 
stodcentrum@vasteras.boj.se 

västra götalands län

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

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

Bohus-Norra Älvsborg
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Uddevalla, Vänersborg, Sotenäset, 
Strömstad, Tanum, Åmål. 
Vittnesstöd: Uddevalla tingsrätt, 
Vänersborgs tingsrätt. 
0521-147 17, 0720-44 45 93
Strömstad: 0703-31 81 89
Uddevalla: 0522-151 31
info@bohus-nalvsborg.boj.se
bohus-nalvsborg.boj.se

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

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

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

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

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

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

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

örebro län

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

östergötlands län

Östergötland 
Finspång, Kinda, Linköping, Norr-
köping, Söderköping, Valdemars-
vik, Ydre, Åtvidaberg.
011-61 000
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 


