
Vittnesstöd ger  
trygghet i rätten

BOJ stöttar vittnen   
och målsägande •  Sid 10

Det är inte  
farligt att vittna

Domstolsverkets GD om  
vittnens utsatthet • Sid 13

Målsägandebiträdet 
har en utsatt roll

Advokatsamfundets Anne  
Ramberg i intervju • Sid 14

Stöd i 
domstol
Målsäganden  
och vittnen i fokus

tidningen brottsoffer | brottsofferjourernas riksförbund
nr 3/2011 | årgång 16 





1Tidningen Brottsoffer nr 3/2011

Innehåll

2 Ordförande har ordet

3 Riksnytt 

5 Aktuellt 

7 Fråga experterna

9 Tema: Stöd i domstol
10 Vittnesstöd ger tryggare vittnen och målsägande 
• 13 Det är inte farligt att vittna • 14 Målsägande-
biträdet har en utsatt roll• 17 BOJ i Göteborg 
anordnar rättegångsskola på tingsrätten

18 BOJ i Almedalen
Idrottsvärlden borde arbeta mer aktivt mot våld. 
Det var deltagarna överens om under seminariet 
Avspark! Dags att tala om idrott och våld.

20 Jourerna berättar

24 Till sist: Hatbrott
Polisen måste bli bättre på att utreda motiv.

Prenumeration Under 2011 utgår ingen prenumerations-
avgift för pånyttfödda Tidningen Brottsoffer, men vi är 
naturligtvis mycket tacksamma om du som läser tidningen 
frivilligt skulle vilja bidra ekonomiskt till vår verksamhet. 
I så fall tar vi tacksamt emot ditt bidrag enklast genom en 
insättning på vår gåvofond med Plusgironummer 13 51 19-6. 

13 51 19-6
är Plusgironumret  
till BOJs gåvofond

ansvarig utgivare

Sven-Erik Alhem
mobil: 0739-738 600 mobil: 0708-57 76 00
sven-erik.alhem@swipnet.se

redaktör

Amanda Säfström
tel: 08-55 60 90 10 mobil: 0739-738 607
amanda.safstrom@boj.se

grafisk form

Karin Nilsson och Nils Jarlsbo
www.karinform.se & www.jarlsbo.com

omslagsfoto

Anne Dillner/Bildarkivet.se

annonser

Joakim Bratt
tel: 0247-779 299 • joakim@spifab.se 
Andrei Hammar
tel: 0503-509 199 • andrei@spifab.se

tryck

Tidningen Brottsoffer ges ut med stöd av Spi-
fab, Svenska Polisidrottsförlaget AB, Malmö. 
Tidningen är tryckt på miljövänligt papper 
(Amber Graphic) av Exaktaprinting, Malmö. 
issn 1400-075x och upplaga 13 000 ex.

Redaktionen ansvarar ej för insänt ej beställt  
material. Citera oss gärna men ange källan.

Tidningen Brottsoffer utkommer med fyra 
nummer per år. Som medlem i en lokal brotts-
offerjour får du tidningen gratis. Tänk på att 
uppdatera dina medlemsuppgifter.

tidningen brottsoffer

Utges av Brottsofferjourernas Riksförbund
tel: 08-644 88 00

box 110 14, 100 61 Stockholm
www.boj.se• tidningenbrottsoffer@boj.se

Brottsofferjourernas Riksförbund, 
boj, är en ideell organisation som  
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Ordförande har ordet

Så har ännu en sommar i våra liv lagts bakom oss.  
Det har på många platser regnat rejält på både onda 
och goda.  Solen, när den väl är framme och värmer 
oss, gör ingen skillnad på vilka människor strålarna 
träffar. Rättsligt sett får både brottsoffer, vittnen och 
misstänkta eller tilltalade värme från solen. Precis 
som vi alla blir våta, när regnet öser ner.

Som bekant har många drabbats av ond bråd död i 
Norge under sommaren i samband med de fruktans-
värda händelserna på Utöya. Det har gett oss anled-
ning att tänka över hur snabbt ett liv kan förändras. 
Hur dramatiskt vi som anhöriga till barn vi älskar 
plötsligt kan åsamkas ett livslångt lidande, när bar-
nens liv plötsligt, grymt och meningslöst tar slut. 
Självklart är det inte bara gråten som kommer fram 
utan också tankar på hämnd. Där är jag övertygad om 
att Norges statsminister Jens Stoltenberg genom sin 
fantastiska insats efter terrordåden har betytt myck-
et för att dämpa tankarna på hämnd. I stället har tra-
gedin lett till att hela norska folket tillsammans med 
alla överlevande brottsoffer och närmast berörda an-
höriga till de terrordådsdrabbade beundransvärt nog 
samlat sig i en stärkt gemensam sak för demokratin.  

Främlingsfientlighet och hatbrott bekämpas näm- 
ligen inte genom krav på hämnd.  Det är när demo-
kratin får näring och alla inser värdet av att leva i en  
öppen demokrati, som främlingsfientligheten i hela 
dess skrämmande vidd kan kvävas. Våra tankar är 
med er och vi beundrar er för er kraft genom den 
ofantliga tragedin, alla norska vänner!

Polisen måste få beröm när det finns skäl till det. 
Vi vet nu att polisen satsar mycket på att ge bättre in-
formation i brottsofferfrågor och snart kommer det 
ut en ny och modern handbok. Det känns bra och jag 
hoppas verkligen att de viktiga bemötandefrågorna 
även får genomslagskraft hos varje enskild polisman. 

Att alla kontakter i tjänsten blir anpassade efter varje 
enskild person som polismannen kommer i kontakt 
med. Det betyder så oändligt mycket hur vi uppträder 
mot varandra. Och särskilt viktigt är det naturligtvis 
hur makthavare agerar och förhåller sig i kontakten 
med dem som befinner sig i någon form av underläge i 
till exempel en utsatt position.  

Vi bör också själva inom vår egen organisation vara 
uppmärksamma på hur vi beter oss mot dem som 
vänder sig till oss och som i något avseende söker vår 
hjälp. Självkritik är som alla vet både nyttig och kläd-
sam.

Vi ska verka för att utredningskvaliteten – allmänt 
sett – höjs. Viktigt inte minst vad gäller vardagsbrot-
ten. Vi ska hjälpa till att begära överprövning i de fall 
det känns befogat. Vi ska fortsätta jobba med vikten av 
att fler brottsoffer på ett tidigt stadium erbjuds möj-
lighet att få stöd. Detsamma gäller de viktiga vittnes- 
kontakterna, där vi är övertygade om att tidiga sådana 
kontakter kan förstärka rättssäkerheten. Att vittnen 
ställer upp och fullgör sina medborgerliga skyldig-
heter är nämligen ofta helt avgörande för att den som 
utsatts för ett brott ska få en chans att få sin rätt till-
godosedd. 

I sammanhanget måste vi också söka få till stånd 
en ökad användning av möjligheten att höras via  
videolänk, när så låter sig göras i känsliga mål. Det 
kan vara helt avgörande för att vittnesmålet över- 
huvudtaget äger rum.

Som ni märker finns det mycket att göra. Det går 
aldrig att slå sig till ro om rättssäkerheten och där-
med de mänskliga rättigheterna ska kunna stärkas. 
Och vikten av att kämpa för mänskliga rättigheter 
tydliggörs efter händelserna i Libyen och flera andra 
länder. Kampen behövs också i Sverige. 

Hat bekämpas bäst
med öppen demokrati 
Främlingsfientlighet och hatbrott kan inte bekämpas genom krav på 
hämnd. Vi måste få alla att inse värdet av en öppen demokrati, skriver 
Sven-Erik Alhem efter tragedin i Norge.

Text: Sven-Erik Alhem, förbundsordförande  Foto: Jacob Ode

Sven-Erik Alhem är 
förbundsordförande 
för Brottsofferjourer-
nas Riksförbund och 
ansvarig utgivare för 
Tidningen Brottsoffer. 
Han har tidigare varit 
överåklagare och är 
nu samhällsdebattör 
och utnyttjas flitigt 
som expertkommen-
tator i media.
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Riksnytt

– Jag är mycket tacksam för det stöd 
och förtroende jag fått, sa Sven-Erik Al-
hem efter att han enhälligt omvalts till 
förbundsordförande av riksstämman.

Han tillträdde som förbundsordför-
ande för BOJ 2009 och har under sina 
två år på posten bland annat drivit frå-
gor om rättigheter för brottsutsatta och 
rättssäkerhet. Vice ordförande Monica 
Ekström fortsätter också sitt uppdrag. 

 På plats under stämman fanns drygt 
180 deltagare från 75 av landets 100 
brottsofferjourer. Under två dagar dis-
kuterades viktiga frågor för brottsoffer-
jourerna som kvalitetssäkring och att 
brottsofferstödet ska ges samma förut-
sättningar över hela landet. 

Under stämmodagarna deltog även 
flera gäster, bland annat Ulrika Karlsson, 
ledamot i justitieutskottet (M). Hon sva-
rade på deltagarnas frågor och tog med 
sig många synpunkter till sitt fortsatta 
arbete. Tidigare stöd till vittnen var en 

fråga som lyftes och även vikten av att 
brottsoffer snabbt och enkelt ska få ut 
sitt skadestånd.
 
Ann Lundgren, jurist på Brottsoffer- 
myndighetens brottsskadeenhet, berät-
tade om ersättning till barn som bevitt-
nat våld. Hon pekade på statistik som vi-
sar att det är ytterst få barn som upplevt 
våld mot en närstående som får ta del av 
ersättningen. En orsak är bristande do-
kumentation och utredning under förun-
dersökningen som leder till för snävt av-
gränsade domstolsprocesser, vilket gör 
att Brottsoffermyndigheten fortfarande 
måste avslå många ansökningar. 
– Det är tragiskt att åklagare och polis 
ännu inte till fullo har förstått och bör-
jat tillämpa den lagstiftning som trädde 
i kraft 2006. Framförallt är det åklagarna 
som måste klandras. Domstolarna kan 
inte pröva annat än det som åklagarna 
har lagt till grund för sin talan i domstol, 
sa Sven-Erik Alhem. 

Ny styrelse ska leda BOJ
 
Sven-Erik Alhem kommer att fortsätta som förbundsordförande för BOJ, 
Brottsofferjourernas Riksförbund till och med 2013. Det blev klart i maj när 
brottsofferjourernas riksstämma hölls i Nynäshamn och en ny styrelse valdes. 

Brottsofferjourernas Riksförbunds nya styrelse. Från vänster syns Emil Chandorkar, BOJ Örebro, Ralph Westerberg, 
BOJ Södra Roslagen, Elaine Strandberg, BOJ Haninge-Nynäshamn, Sara Jonsson, BOJ Jönköping, Satu Andersson, 
BOJ Västerås, Sven-Erik Alhem, BOJ Mellersta Skåne, Stig Karels, BOJ Farsta, Linda Marklund, BOJ Luleå, Bertil 
Olin, BOJ Strömstad, Monica Ekström, BOJ Södra Värmland och Lars Edlund, BOJ Härnösand.
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Våra tankar går 
till offren i Norge
Den närmast ofattbara tragedin efter 
attentaten i Norge, med mängder av 
mördade och svårt skadade männis-
kor, drabbar ett stort antal överlevan-
de brottsoffer, anhöriga till dem och till 
de mördade personerna. 

Från Brottsofferjourernas Riksför-
bund vill vi visa vårt djupa deltagande 
i allt detta gigantiska sorgearbete. Vi 
välkomnar och delar också Norges och 
andra länders kamp för ett fortsatt öp-
pet och jämlikt samhälle, där alla män-
niskors lika värde till fullo respekteras. 

– För oss som representerar brotts-
offerjourerna i Sverige är det viktigt att 
i detta svåra läge både uttala vårt stöd 
åt de många som drabbats så hårt av 
illdåden och att med kraft fortsätta 
motverka alla former av hatbrott, säger 
Brottsofferjourernas Riksförbunds ord-
förande Sven-Erik Alhem och general-
sekreterare Eva Larsson. 

Enklare att beställa 
material från BOJ
Brottsofferjourernas Riksförbund tar kontinuer-
ligt fram utbildnings- och informationsmaterial. 
Böckerna kan användas av alla som på olika 
sätt kommer i kontakt med brottsoffer och vill 
lära sig mer. Informationsmaterialet kan an-
vändas av de som vill hänvisa vidare till BOJ. 
Nu kan alla böcker och informationsbroschy-
rer enkelt beställa direkt via BOJs hemsida 
www.boj.se. 

Det ingen vill se. En bok om våld i samkönade parrelatio-
ner och Närhet som gör ont. Om våld mot närstående är 
två av böckerna som kan beställas från www.boj.se
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Riksnytt

2004 instiftade Brottsofferjourernas 
Riksförbund Brottsofferpriset för att 
uppmärksamma de eldsjälar som bär 
upp brottsofferarbetet i Sverige. Årets 
Brottsofferpris tilldelas Jöran Hultman 
med följande motivering:

Jöran Hultman har under många 
år lagt ner ett oerhört arbete både inom 
Brottsofferjouren i Ängelholm och under 
de senaste åren även på riksnivå, där han 
varit medlem i arbetsgruppen för polis-
frågor. 

Han är sedan 1998 ordförande i Brotts-
offerjouren i Ängelholm där han med sitt 
engagemang och stora kontaktnät på ett 
avgörande sätt bidragit till en mycket väl-
fungerande jour med välutbildade stöd-
personer och en stabil ekonomi. Jöran har 
en synnerligen god förmåga att skapa bra 
sammanhållning och engagemang i såväl 
styrelse som bland stödpersoner. 

Under fyra år har Jöran varit en av tre 
deltagare i polisgruppen. Han har med 
sin stora kunskap både från brottsoffer-
arbetet och från sitt tidigare arbetsliv 
haft en stor del i de framsteg som gjorts 
när det gäller att inom polisen skapa ett 
likartat sätt i hela landet för att ge brotts-
drabbade adekvat hjälp genom BOJ.

Priset är, förutom äran, 5 000 kro-
nor samt en särskild framtagen staty av 
konstnärinnan Diana Andersson. Statyn 
är en ängel med vingar i form av öron. 
Så kan en bild av en ideell medarbetare 
inom brottsofferjourerna gestaltas – en 
människa som lyssnar och ger av sina 
goda sidor till dem som behöver henne.

Brottsofferpriset 2011 delades ut av 
Brottsofferjourernas Riksförbunds ord-

förande Sven-Erik Alhem och general-
sekreterare Eva Larsson i samband med 
förbundets riksstämma i Nynäshamn 
där representanter från landets hundra 
brottsofferjourer samlats.

– Jag är oerhört hedrad och tacksam. 
I 14 år har jag arbetat med något som 
jag verkligen brinner för. Samtidigt vill 
jag dela priset med alla som finns här. 
Ni är alla människor som lägger ner ett 
enormt arbete för brottsoffer, sa Jöran 
Hultman när han tog emot priset.

Brottsofferjouren i Ängelholm täcker 
kommunerna Båstad, Klippan, Åstorp, 
Ängelholm, Örkelljunga. 

Fick Brottsofferpriset 
för sitt engagemang  
Varje år delar Brottsofferjourernas Riksförbund ut utmärkelsen Brottsoffer-
priset till en person vars insatser varit betydelsefulla för brottsofferarbetet i 
Sverige. Årets Brottsofferpris tilldelades Jöran Hultman, ordförande i Brotts-
offerjouren i Ängelholm.

Jöran Hultman, ordförande i Brottsofferjouren i Ängel-
holm, belönades med årets Brottsofferpris för sitt långa 
arbete för brottsoffer.
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Europeiska frivilligåret  
firades med utställning 
I mitten av augusti genomfördes 
frivilligårets utställning ”Tusen sätt 
att göra skillnad” på Europahuset i 
Stockholm. BOJ var en av ett 60-tal 
organisationer som fanns på plats.

Som tidningen Brottsoffer 
tidigare berättat är 2011 
utsett till Europaåret för 
frivilligarbete av EU. Tanken 
är att det ideella arbetet i 
Europa ska firas. Året upp-
märksammas på många oli-
ka sätt, bland annat genom 
en turnerande utställning 
som besöker alla EU-länder. 
Den 10–12 augusti var det 
Sveriges tur att anordna ut-
ställningen under ledning av 
Ungdomsstyrelsen.

Kultur- och idrottsmi-
nister Lena Adelsohn Lilje- 
roth inledde de tre utställ-
ningsdagarna på Europa-
huset i Stockholm med ett 
invigningstal. 

Totalt deltog ett 60-tal 
organisationer och Brotts-
offerjourernas Riksförbund 
fanns på plats i samarbete 
med Brottsofferjouren i 
Spånga-Kista. Under dag-
arna fanns också ett gedi-
get program med många 
seminarier. Ett uppskat-
tat inslag var norska Röda  
Korset som berättade om 
sin insats efter Utöya-atten-
tatet. 

Ungdomsstyrelsens be-
räknar att omkring 1 000 
personer besökte utställ-
ningen. 

Frivilligåret symboliseras av 
ballonger. Se foton från BOJs 
utställning på sidan 20.
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Aktuellt

I boken Varför går hon? som kom ut 
2004 studerade Carin Holmberg och 
Viveca Enander våldsutsatta kvinnors 
uppbrottsprocesser. Istället för att som 
många andra fråga ”Varför går hon inte?” 
valde de att vända på frågan. Med hjälp 
av djupintervjuer och teoretiska analy-
ser beskrev de flera olika traumatiska 
band som knöt kvinnan till förövaren. 
Band som kvinnan måste arbeta med att 
lösa upp för att lämna förhållandet. 
 
Nu ger de ut uppföljaren Hur går hon? 
– en antologi som handlar om arbetet 
med att stödja våldsutsatta kvinnors 
uppbrottsprocesser.

– Vi fick mycket positiv respons på 
Varför går hon? och det är många som 
har använt boken som en slags handbok. 
Vi hoppas att den nya boken kan inspi-

rera till att prova nya sätt att arbeta på, 
säger Carin Holmberg.

I antologin finns texter om bland an-
nat skam, om husdjurs utsatthet för våld 
och individuella samtal. Boken innehål-
ler också ett kapitel om bildkommunika-
tion och att arbeta i grupp med drama.

– Det kräver mod att arbeta med det 
här. Vi har skrivit boken till alla kvinno-
jourare, stödsamtalare och andra som 
följer kvinnorna. Vi hoppas att vi har 
kunnat förena teori och praktik i ett jäm-
likt möte, säger Carin Holmberg.

I samband med att Hur går hon? ges 
ut kommer också en nyutgåva av Varför 
går hon? Innehållet är intakt, förutom ett 
nytt förord som författarna skrivit. 

amanda säfström 

I Varför går hon? och Hur går hon? beskriver Carin Holmberg och Viveca Enander våldsutsatta kvinnors uppbrott från 
den våldsutövande partnern.     

Stöd viktigt genom 
uppbrottsprocessen
Hur kan våldsutsatta kvinnor hjälpas genom uppbrottsprocessen och hur på-
verkas en person av att arbeta i våldets närhet? Det är frågor som forskarna 
Carin Holmberg och Viveca Enander ställer i den nya antologin Hur går hon?

Aldrigokej.se är en ny 
hemsida som vän-
der sig till utsatta 

unga homo-, bisexuella 
och transpersoner. Bakom 
satsningen står RFSL:s 
brottsofferjour och RFSL:s 
ungdomsförbund. På sidan 
finns information till den 
som är utsatt. Det finns 
också möjlighet att chatta 
med brottsofferstödjare 
eller polis som jobbar  
särskilt med hbt-personer.   
Läs mer på www.aldrigokej.se
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Kommunernas stöd till 
brottsoffer undersöks
Nu undersöker Socialstyrelsen vilket 
stöd kommunerna ger brottsoffer. 
I slutet av året ska en enkät gå ut till 
samtliga kommuner. Där efterfrågar 
Socialstyrelsen bland annat om kom-
munen har uppsökande verksamhet, 
vilket stöd brottsoffer erbjuds och om 
kommunen samverkar med myndighe-
ter. Studien avgränsas till kvinnor som 
utsatts för våld av en närstående och 
barn som bevittnat våld. Undersök-
ningen kommer att presenteras i maj 
nästa år.

Socialstyrelsen har under året 
också gett ut Våld – En handbok om 
socialnämndens ansvar för våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld.  
Handboken kompletterar de allmänna 
råden som publicerades 2009 och ska 
ge kommunerna stöd i deras kvinno-
fridsarbete. 

56 200 
våldsbrott anmäldes under första halvåret 
2011 enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.
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I mars i år fick myndigheten Forum för 
levande historia i uppdrag av Arbets-
marknadsdepartementet att samman-
ställa kunskap och forskning kring isla-
mofobi och antisemitism i Sverige. Nu är 
rapporten Antisemitism och islamofobi – 
utbredning, orsaker och preventivt arbete 
överlämnad till regeringen. I rapporten 
har fil. dr. Birgitta Löwander och fil. mag. 
Mirjam Hagström gjort en kunskaps-
översikt över befintliga undersökningar 
och rapporter om islamofobi och anti-
semitism.

2009 fanns runt 8 000 webbsidor som 
spred rasistiskt innehåll. Idag är antalet 
15 000. Även tidningars kommentators-
fält och sociala medier används som fo-
rum för att sprida främlingsfientlighet. 
En kartläggning som tidningen Expo 
gjort visar att innehållet ofta bygger på 
konspirationsteorier. I de flesta EU-län-
der finns en liknande trend där höger-
extrema grupper allt mer använder in-
ternet för att sprida sina åsikter. 

– Islamofobin och antisemitismen är 
ett hot mot öppenheten, toleransen och 
tryggheten som måste tas på stort allvar. 
Sverige som helhet är ett tolerant land, 
men rapporten visar att rasismen växer 
och professionaliseras på nätet och att 
det finns en liten, och tyvärr växande mi-
noritet, som bär på ett ideologiserat hat 
mot muslimer och judar, säger integra-
tionsminister Erik Ullenhag i en kom-
mentar till rapporten.

Svenska undersökningar visar att 
muslimer från utomeuropeiska länder 
i hög grad har upplevt diskriminering 
i Sverige. En undersökning som gjorts 
bland unga visar att en fjärdedel av ung-

domarna med muslimsk bakgrund har 
varit utsatta för kränkningar. Pojkar har 
oftare varit utsatta för våld och flickor 
oftare för verbala trakasserier.  

Många skolor i Sverige har undervis-
ning om antisemitism, islamofobi och 
dess konsekvenser. Undersökningar visar 
också att det finns ett tydligt samband 
mellan positiva attityder till minoriteter 
och undervisning om exempelvis rasis-
mens konsekvenser och mänskliga rät-
tigheter. 

amanda säfström

Forum för levande historia, som gjort rapporten, arbetar 
för att motverka intolerans genom att berätta om brott 
mot mänskligheten i historien och i samtid.  Ett sätt är att 
högtidlighålla förintelsens minnesdag den 27 januari, som 
här genom ljuständning. 

Dramatisk ökning av 
hatsidor på internet
Webbsidor som sprider rasistiskt innehåll har ökat stort under de senaste 
åren. Även kommentatorsfält och sociala medier används som forum av höger- 
extrema grupper för att sprida främlingsfientlighet. Det visar en ny rapport 
från Forum för levande historia.

Skolelever vill att mer  
görs mot mobbning
Nio av tio skolelever vill att Sverige gör mer 
för att stoppa mobbning. Det visar Rädda 
Barnens stora enkätundersökning Ung Röst 
som genomförts med drygt 25 400 barn i 
åldrarna 12-17 år. Frågorna har tagits fram 
med utgångspunkt i den kritik som FN:s 
barnrättskommitté riktat mot Sverige utifrån 
efterlevnaden och genomförandet av Barn-
konventionen.

Sju procent av de tillfrågade eleverna 
uppger att de blivit mobbade under det se-
naste halvåret och elva procent berättar att 
de har blivit utfrysta. 59 procent svarade att 
de upplever skolan som stressande. 

Sju procent av de tillfrågade eleverna i Rädda Barnens 
undersökning uppger att de blivit mobbade under det 
senaste halvåret.
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Polisens volontärer 
finns nu tillgäng-
liga på chatt. Varje 

söndagkväll svarar de på 
frågor om polisens arbete, 
brott och straff.  Kan  
volontärerna inte svara 
själva lotsar de vidare till 
någon som kan.

Chatten vänder sig 
främst till unga och det går 
att vara anonym.  
Volontärerna hör till 
Stockholmspolisen, men 
finns tillgängliga för unga 
från hela landet.   
Läs mer på www.polisen.se
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Fråga experterna
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.

Per Rubing är 
Brottsskadechef på 
Brottsoffermyndig-
heten. I Tidningen 
Brottsoffer svarar han 
på frågor om brotts-
skadeersättning och 
skadestånd. 

Anneli Svensson är 
socionom och  
legitimerad psyko-
terapeut. Hon har 
tidigare arbetat inom 
kriminalvården, social- 
tjänsten och med 
rfsl:s brottsofferjour. 
Hon har lång erfaren-
het av brottsoffer-
stödjande arbete. 

Eva Andersson är 
advokat. Till vardags 
arbetar hon oftast 
som målsägandebiträ-
de där hon hjälper och 
stödjer brottsoffer att 
driva deras mål. Hon 
har också skrivit 
Brottsoffret och 
rättsprocessen, del 
2 i Brottsofferjour-
ernas Riksförbunds 
kunskapsserie om 
brottsoffer.

Hur kommer jag 
över rädslan  
efter överfallet?

För några helger sedan blev jag 
överfallen på väg hem från krogen 
och rånad på min mobiltelefon. Jag 
tror att de var fyra, fem stycken och 
en av dem hade kniv. Till en bör-
jan försökte de ta telefonen direkt 
ur min hand, men jag höll fast den. 
Då brottade de ner mig på marken. 
Jag insåg att det var lönlöst och gav 
upp. De försvann snabbt iväg och jag 
gick hem. Just då kändes det inte 
alls farligt, men dagen efter var det 
värre och jag kände mycket obehag. 
Tanken att gå samma väg igen kän-
des inte alls okej och jag tog därför 
en annan. Detta är första gången 
något liknande händer mig och jag 
undrar vad jag kan göra? Jag har 
en hemsk känsla av obehag över det 
inträffade. 

Det är inte så länge sen som du 
drabbades av ett allvarligt väpnat 
överfall med fara för ditt liv. Dina 
reaktioner i efterhand är helt nor-
mala – det vill säga obehag, rädsla 
och undvikandebeteenden. Vän-
ner och familj är de som kan hjälpa 
dig en bit på väg, men du bör också 
prata och få stöd av någon som vet 
hur man brukar må efter en sådan 
här händelse. Din lokala brottsof-
ferjour tänker jag som hjälp i för-
sta hand. De kan stötta dig i det 
känslomässiga, men också ifråga 
om att till exempel göra en polis-
anmälan och att följa med på even-
tuell rättegång. 

anneli svensson Socionom & Psykoterapeut 
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Hur bearbetar 
jag misshandeln 
efter flera år?

För drygt sex år sedan flydde jag från 
min dåvarande sambo till en kvinno-
jour. Han blev sedan dömd för grov 
kvinnofridskränkning och misshan-
del. Just då orkade jag inte ta itu med 
allt och sedan har åren gått. Min fa-
milj har varit ett stort stöd, men jag 
har aldrig pratat med någon profes-
sionell om vad som har hänt. Nu kän-
ner jag att jag måste ta itu med det, 
för jag orkar inte låtsas att jag mår 
bra längre. De flesta runt omkring 
mig, förutom min familj, säger alltid 
när jag tar upp det ”Det börjar bli 
dags att du kommer över det där”. 
Detta tär på mig och min sambo kan 
inte heller helt förstå vilka ärr jag 
har. Vart ska jag vända mig? 

Ärren efter trauman som ditt kan 
sitta både i psyket och i krop-
pen. Du har väntat länge på att få 
hjälp och vet att du behöver den. 
Frågan är bara vilket stöd som är 
bäst. Behöver du ”bara” prata om 
det som hänt? Är det en depression 
du lider av? Har du posttraumatiska 
symtom? Kanske känner du dig obe-
kväm i kroppen? Du behöver stöd 
med att sortera vilken hjälp som 
passar just dig och dina behov bäst.

I din kommun bör det finnas 
någon slags kvinnofridsenhet som 
antingen kan ta emot dig på egen 
hand eller vet vart du kan söka hjälp 
och rekommendera till exempel en 
traumakunnig psykoterapeut. Även 
landstinget kan vara en instans att 
vända sig till och då i första hand en 
öppenpsykiatrisk mottagning. Din 

lokala BOJ eller Kvinnojour kan 
också ha bra kontakter. För dig som 
är hbt-person finns också RFSL:s 
brottsofferjour.

anneli svensson Socionom & Psykoterapeut

Är föräldrarna 
skyldiga att  
betala?

Jag har en fråga om skadestånd. 
Fyra killar ska betala 20 000 kronor 
till mig och två av dem är under 18 
år. Om de inte kan betala är det då 
deras föräldrar som blir skyldiga 
att betala? 

Jag utgår från att de fyra blivit döm-
da till att solidariskt betala skade-
ståndet till dig. Det innebär att du 
kan vända dig till vem som helst av 
de fyra och – i förekommande fall – 
med Kronofogdens bistånd kräva in 
hela ditt skadestånd. Om någon av 
de skadeståndsskyldiga var under 
18 år vid tidpunkten för brottet och 
det inträffade efter den 31 augusti 
2010 så kan även dennes vårdnads-
havare åläggas ett skadeansvar upp 
till ett begränsat belopp (för närva-
rande cirka 8 500 kr).  Det betyder 
att av de 20 000 kr som du blivit till-
dömd kan cirka 17 000 kr (2 x 8 500 
kronor) krävas av vårdnadshavarna 
till de två underåriga gärningsmän-
nen. Observera att vårdnadshavar-
nas skadeståndsskyldighet är soli-
darisk, så du kan vända dig direkt till 
dessa med dina anspråk utan att be-
höva gå vägen via gärningsmännen. 

per rubing Brottsskadechef
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Fråga experterna
dina skador. Om polis eller åklagare 
inte omprövar sitt beslut kan du 
begära en överprövning av beslutet. 
Ärendet skickas då till en annan 
åklagare som tittar över hela ären-
det och bedömer om det skall tas 
upp på nytt eller om beslutet skall 
stå fast. Känner du att du behöver 
hjälp med att tala med polisen kan 
du ta kontakt med närmaste brotts-
offerjour. De kan vara ett värdefullt 
stöd för dig och hjälpa dig att ta till-
vara dina rättigheter. Lycka till!

eva andersson Advokat           

Kan jag få  
skadestånd 
från Frankrike?

När jag var i Paris förra året blev jag 
utsatt för ett överfall och bestulen på 
min väska. Jag blev av med pass och 
allt. Min arm skadades när rånaren 
knuffade mig och det har krävts en 
massa sjukgymnastik för att få den 
bra igen. Efter diverse turer fick den 
franska polisen fast gärningsman-
nen och jag fick åka till Paris på rät-
tegång. Mannen blev dömd, men jag 
fick aldrig ut något skadestånd. Hur 
ska jag gå tillväga för att få det?

Om du har en försäkring ska du om-
gående anmäla skadan till ditt för-
säkringsbolag. Du bör också skicka 
in en ansökan om brottsskade-
ersättning till Brottsoffermyndig-
heten. Det är nämligen så att den 
som har hemvist i Sverige kan ha 
rätt till brottsskadeersättning för 
personskada och kränkning, även 
om brottet inträffat utomlands.  
De stulna sakerna kan dock inte 
Brottsoffermyndigheten ersätta. 
Din ansökan om ”svensk brotts-
skadeersättning” kommer anses 
också vara en ansökan om ”euro-
peisk brottsskadeersättning” från 

den franska motsvarigheten till 
Brottsoffermyndigheten. Du kom-
mer dock inte att mer än marginellt 
besväras av den hanteringen, utan 
det är Brottsoffermyndigheten som 
sköter kontakterna med Frankrike.

per rubing Brottsskadechef

Måste jag  
vittna mot  
min granne?

Jag blev vittne till ett slagsmål mel-
lan två av mina grannar. Nu är jag 
kallad till rättegången för att vitt-
na. Vad händer om jag väljer att inte 
gå dit? Jag är rädd för att någon av 
dem ska ge sig på mig.

Vi har allmän vittnesplikt i Sveri-
ge.  Är du kallad som vittne måste 
du inställa dig i tingsrätten. Väljer 
du att inte gå dit kan du få betala 
vite på 2 000 kronor. Känner du 
obehag inför att vittna tycker jag 
att du skall kontakta åklagaren i 
ärendet och berätta det. Kontakta 
också brottsofferjouren på din ort. 
De har vittnesstöd på tingsrätten 
och ofta stödpersoner som kan 
följa med dig. Det kan också finnas 
möjlighet för dig att få så kallad 
medhörning vilket innebär att de 
tilltalade får gå ut ur salen under 
tiden du vittnar. På så sätt slipper 
du konfronteras direkt med dem. 
För att få medhörning måste det 
finnas skäl och jag tycker du skall 
försöka tala med åklagaren om hur 
du känner. Om du skulle bli hotad 
eller angripen på något sätt av de 
tilltalade på grund av att du vittnar 
skall du anmäla det direkt till poli-
sen. Det är ett brott som rubriceras 
övergrepp i rättssak och som kan 
ge fängelse. Lycka till!

eva andersson Advokat

Kan förunder-
sökningen tas 
upp igen?

Jag blev misshandlad av två kil-
lar och gjorde en polisanmälan. Nu 
drygt två månader senare får jag ett 
beslut av polisen hemskickat via post 
om att förundersökningen har lagts 
ned då man anser att brott inte kan 
styrkas. Jag känner mig väldigt be-
sviken och utsatt. Det fanns ju flera 
vittnen på plats. Kan jag göra något 
för att polisen ska ta upp fallet igen?

Jag beklagar det du blivit utsatt för 
och förstår att det känns frustre-
rande att få besked att ärendet är 
nedlagt. Jag vet inte detaljerna i ditt 
ärende och har därför svårt att kom-
mentera det, men jag kan tala om 
vad man kan göra som brottsoffer 
när en förundersökning lagts ned.

Ofta saknas bevisning för att 
väcka åtal. Det innebär inte att po-
lis och åklagare misstror den drab-
bade. Ibland saknas gärningsman 
eller -män och även, som i ditt fall, 
kan det ha funnits vittnen, men de 
kanske inte har kunnat peka ut nå-
gon misstänkt med säkerhet. För att 
kunna väcka åtal krävs att åklagaren 
kan styrka vad som skett. En situa-
tion där ditt ord står mot en miss-
tänkts ord räcker inte utan det krävs 
någon typ av stödbevisning. En för-
undersökning kan alltid tas upp igen 
om det dyker upp något nytt i ären-
det som kan styrka brottet och som 
gör att åklagaren kan väcka åtal.

Du kan kontakta polisen och 
fråga varför ärendet lagts ned och 
du kan också få svar på om vittnen 
har hörts. Vet du själv något vittne 
som inte hörts av polisen kan du be-
gära en omprövning av beslutet och 
begära att ditt vittne hörs i ärendet. 
Har du dokumenterat skador är 
det bra om polisen får ta in journal- 
kopior och begär ett rättsintyg på 
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Stöd i domstol
Varje år vittnar ungefär 100 000 människor i Sveriges 
domstolar, enligt Domstolsverket. Många som blir kallade  
till en rättegång är oroliga och vet inte vad som kommer att 
hända i domstolen. Men det finns stöd att få. 

Vittnesstöd ger 
trygghet i rätten
BOJ stöttar vittnen och 
målsäganden • Sid 10

Det är inte  
farligt att vittna
Domstolsverkets GD om  
vittnens utsatthet • Sid 13

Målsägandebiträdet 
har en utsatt roll
Advokatsamfundets Anne 
Ramberg i intervju • Sid 14

Rättegångsskola  
på tingsrätten  
Brottsofferjouren visar runt 
inför rättegången • Sid 17
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Stöd i domstol

Brottsofferjouren i Östra Skaraborgs brottsofferassistent Britt Andreasson och vittnesstödssamordnare Anitha Pettersson utanför Skaraborgs tingsrätt. I tingsrättens glasfasad 
speglas länsteatern mittemot. ”Vi är stolta över vår nya tingsrätt. Här finns ett annat tänkande när det gäller att värna brottsoffrets och vittnets integritet. Det finns större möjligheter 
att dra sig undan och det finns fler samtalsrum. I de gamla tingsrätterna satt man nästan inpå varandra i väntrummen”, säger Britt Andreasson.

Vittnesstöd ger tryggare 
vittnen och målsägande
Att bli kallad till en rättegång kan väcka många olika känslor och praktiska frågor. 
Därför finns ideella vittnesstöd på alla tingsrätter och hovrätter i Sverige. I Skövde 
har fyra föreningar gått ihop i Brottsofferjouren i Östra Skaraborg som nu driver 
vittnesstödsverksamheten sedan årsskiftet.

Text och foto: Amanda Säfström
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– Många vet ingenting om vad 
som kommer att hända när de kom-
mer hit. ”Ska jag stå och prata in-
för folk? Det klarar jag inte.” De är 
rädda och där gör vi ett jättearbete, 
säger Anitha Pettersson, vittnes-
stödssamordnare vid Brottsoffer-
jouren i Östra Skaraborg.

Hon tar emot på Skaraborgs 
tingsrätt i Skövde tillsammans 
med jourens brottsofferassistent 
Britt Andreasson. Nära ingången 
har vittnesstöden ett eget rum. Här 
finns ett litet skrivbord för admi-
nistrativt arbete och en soffgrupp 
för samtal. Men oftast håller de till 
en trappa upp vid tingsrättssalarna 
där målsägande och vittnen väntar 
inför förhandlingarna. 

– Där är det så stort att vi kan 
sitta avsides och samtala utan att 
bli störda. Är det riktigt känsligt 
har vi ett samtalsrum vi kan an-
vända, berättar Anitha Pettersson.

Tingsrätten är helt nybyggd och 
det märks att besökarnas välbefin-
nande funnits med i planeringen. 

– Vi är stolta över vår nya tings-
rätt. Här finns ett annat tänkande 
när det gäller att värna brottsoff-
rets och vittnets integritet. Det 
finns större möjligheter att dra sig 
undan och det finns fler samtals-
rum. I de gamla tingsrätterna satt 
man nästan inpå varandra i vänt-
rummen, säger Britt Andreasson.

Än så länge kan tingsrätten 
också stoltsera med att vara den 

modernaste tingsrätten i Euro-
pa, berättar lagman Anna-Karin 
Lundberg, chef för Skaraborgs 
tingsrätt.

– För dagen är vi den moder-
naste tingsrätten i Europa när det 
gäller tekniken i salarna. De tings-
rätter som byggs nu kommer för-
stås att vara utrustade på samma 
sätt. Vi använder den nya tekniken 
mycket. Till exempel görs alla om-
häktningsförhandlingar på video-
länk med häktet.

På Brottsofferjouren i Östra 
Skaraborg finns ett trettiotal ide-
ella vittnesstödjare som turas om 
att finnas på plats på tingsrätten. 
Deras uppgift är att ge målsägande 
och vittnen medmänskligt stöd 
och praktisk information i sam-
band med rättegång. Däremot dis-
kuterar de aldrig själva målet med 
den de möter. Det är viktigt för att 
inte påverka någon inför en för-
handling. 

Anitha Pettersson arbetar som 
vittnesstödssamordnare på del-
tid sedan årsskiftet. Hon har varit 
aktiv som vittnesstödjare sedan 
2003 och har lång erfarenhet av 
att möta vittnen och målsägande. 
I hennes arbetsuppgifter är sche-
maläggning en viktig del. Hon går 
igenom veckans förhandlingar och 
ser till att det finns vittnesstöd på 
plats när de behövs. Hon finns ock-
så tillgänglig på telefon.

– Det är många som ringer.  Det 
kan vara frågor som ”Nu har jag 
fått en kallelse. Hur gör jag? Jag 
har aldrig varit på något sådant 
här innan, vad händer med mig?”. 
Eller så är det föräldrar som ring-
er och är oroliga för sina söner 
och döttrar som är kallade. Det är 
mycket praktiska frågor. Vi pratar 
ju inte mål, det kommer upp men 
vi kommenterar det inte, berättar 
hon. 

Precis som tingsrätten är ny-
byggd är också vittnesstödsverk-
samheten i sin nuvarande form ny. 

Anledningen är en omorganisa-
tion av tingsrätterna i Skaraborg. 
Den 12 januari 2009 lades tings-
rätterna i Lidköping, Mariestad 
och Skövde samman till Skara-
borgs tingsrätt. I väntan på att en 
ny större tingsrätt skulle byggas i 
Skövde fortsatte verksamheten på 
alla de tre tidigare tingsrätterna. 
Men när den nya större tingsrät-
ten blev klar i Skövde upphörde 
Lidköping och Mariestad som 
kansliorter. Det innebar att även 
vittnesstödsverksamheten måste 
omorganiseras och anpassas efter 
den större verksamheten i den nya 
tingsrätten. 

Det är många 
som ringer.  Det 

kan vara frågor som 
”Nu har jag fått en 
kallelse. Hur gör jag? 
Jag har aldrig varit 
på något sådant här 
innan, vad händer 
med mig?” 
Anitha Pettersson,  vittnesstödssamordnare  vid  
Brottsofferjouren i Östra Skaraborg. 

Vittnesstöden är oerhört 
uppskattade. Vittnena och 

målsäganden som kommer efter-
frågar dem varje dag och det är ju 
alltid någon här. 
Lagman Anna-Karin Lundberg, chef för Skaraborgs tingsrätt

I Sverige drivs vittnesstödsverk-
samheten av BOJ på de allra flesta 
tingsrätter och hovrätter. Men 
tingsrätterna i Skövde, Mariestad 
och Lidköping var undantag. I 
Mariestad höll Röda Korset i verk-
samheten. I Lidköping och Skövde 
ansvarade två fristående vittnes-
stödsföreningar. Dessutom fanns 
Brottsofferjouren i Östra Skara-
borg som erbjöd brottsofferstöd 
i Skövde och åtta andra kommu-
ner, bland annat Mariestad. När 
nu tingsrätterna slogs ihop var de 
olika föreningarna tvungna att 
bestämma vem som skulle ta över 
ansvaret för vittnesstödsverksam-
heten. Alltså startade en dialog 
mellan vittnesstödsföreningarna 
och BOJ, berättar Britt Andreas-
son .

– Vi såg att det skulle bli en stor 
verksamhet och då kändes det vik-
tigt att ha en riksorganisation bak-
om sig med allt det stöd och den 
service vi får därifrån. Det är inte 
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bara att starta verksamhet utan 
handlar om försäkring, utbild-
ningar och många olika bitar. Där-
för bjöd vi in representanter från 
de olika föreningarna för att se om 
vi kunde lösa det tillsammans.

Föreningarna började med att 
hålla en gemensam utbildning. Nya 
stödpersoner och vittnesstöd re-
kryterades och utbildningen hölls 
i gemensam regi. Efter det lyckade 
samarbetet, ännu fler samtal och 
hjälp från Brottsofferjourernas 
Riksförbund blev det till sist klart 
att den nya vittnesstödsverksam-
heten vid Skaraborgs tingsrätt 
skulle drivas av BOJ och att de an-
dra föreningarna skulle bli en del 
av Brottsofferjouren i Östra Ska-
raborg. På ett extra årsmöte under 
hösten 2010 valdes representanter 
från respektive vittnesstödsför-
ening in i jourens styrelse. Sedan 
fortsatte arbetet med att bygga upp 
en vittnesstödsverksamhet i större 
skala än de tidigare haft på de min-
dre tingsrätterna. 

– Det var inte bara mycket jobb, 
det var en fantastisk situation 
också. För vår del var det tre nya 
föreningar som kom in och hade 
mycket positivt att tillföra med 
alla sina erfarenheter. Det blev en 
stor tillgång och vi fick många fler 
medarbetare, säger Britt Andreas-
son.

– Det blev den bästa lösningen 
för vittnen och målsäganden. Nu 
finns en kommunikation mellan 
vittnes- och brottsofferstödet. 

Samarbetet med andra aktörer 
på tingsrätten har också varit gott.

– Nämndemannaföreningen är 
väldigt positiva till BOJ och vi har 
blivit medbjudna på en studieresa 
de ordnar. Vi höll också en heldag 
med föreläsningar i mars där vi 
bjöd in domstolspersonal, advoka-
ter, stödjare, åklagare och nämnde- 
män. Det blev mycket lyckat, säger 
Britt Andreasson.

Tingsrätten har också funnits 
med under diskussionerna om 
hur och av vem vittnesstödsverk-
samheten skulle drivas. Lagman 
Anna-Karin Lundberg, berättar 
att de är nöjda med den slutgiltiga 
lösningen.

– Det här var den lösningen som 
vi egentligen ville ha och vi tycker 
att det har blivit väldigt bra. Vi var 
ju nästa de enda i landet vars vitt-
nesstödsverksamhet inte drevs av 
Brottsofferjouren. 

Hon menar att vittnesstöds-
verksamheten betyder mycket för 
dem som besöker tingsrätten.

– Vittnesstöden är oerhört upp-
skattade. Vittnena och målsägan-
den som kommer efterfrågar dem 
varje dag och det är ju alltid någon 
här. Våra vaktmästare hinner inte 
visa folk runt, lugna ned dem och 
bjuda på kaffe. Vittnesstöden är 
en stor tillgång och fyller en viktig 
funktion, säger Anna-Karin Lund-
berg. 

Vittnesstödets historia
 1989 startade ett pilotprojekt med vittnesstöd 

i England. Efter några år blev verksamheten, Witness 
Service, permanent och finns sedan 1995 vid alla 
brottmålsdomstolar i England.

 1995 startade den första vittnesstödsverksam-
heten i Sverige i Växjö. Idén kom från Birger Gustinger, 
en av eldsjälarna i Brottsofferjouren i Växjö, efter att 
han fått ett telefonsamtal från ett oroligt vittne. 

 2000 hade BOJ ideellt byggt upp vittnesstöds-
verksamhet vid hälften av landets tingsrätter. 2001 
fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag att se till att 
det startades vittnesstödsverksamhet vid samtliga 
tingsrätter och hovrätter. I uppdraget framgick det 
att vittnesstödsverksamheten ska bedrivas på ideell 
basis.

 Idag finns vittnesstödsverksamhet vid alla tings-
rätter och hovrätter. De allra flesta verksamheter drivs 
av brottsofferjourer.

 Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket och 
Brottsofferjourernas Riksförbund har tillsammans ta-
git fram nationella riktlinjer för vittnesstödsverksam-
heten. Syftet med riktlinjerna är att verksamheten ska 
vara så likvärdig som möjligt över hela landet. 

 För att ytterligare stärka samarbetet mellan 
domstolarna och de ideella organisationerna har 
dessutom lokala riktlinjer för hur vittnesstödsverk-
samheten ska fungera tagits fram. Dessa antas nu 
av domstolar och brottsofferjourer över hela landet, 
bland annat i Skaraborgs tingsrätt. 

Källa: Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjourernas Riksförbund

Skaraborgs tingsrätt är helt nybyggd. ”För dagen 
är vi den modernaste tingsrätten i Europa när det 
gäller tekniken i salarna. De tingsrätter som byggs 
nu kommer förstås att vara utrustade på samma 
sätt”, berättar tingsrättens lagman Anna-Karin 
Lundberg.
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– Vittnesstödsverksamheten är 
väldigt viktig och den betyder 
mycket för dem som kommer till 
domstolen. Det är svårt att se att 
den skulle kunna fungera på ett 
bättre sätt, säger Barbro Thorblad, 
Domstolsverkets generaldirektör. 

Att utöka målsägandebiträ-
denas möjligheter till ersättning 
för mer stöttande verksamhet 
ser hon inte som möjligt.

– Det här är frågor som måste 
vägas mot andra behov i rättssys-
temet och som det nu är kan jag 
inte se att det finns utrymme för 
att utvidga rollen. Kurativ verk-
samhet i större omfattning får 
man försöka lösa på andra sätt.

Den kallelse som går ut till vitt-
nen och målsäganden inför en rät-
tegång tycker många innehåller 
ett hårt språk.  Bland annat står 
att den som kallas till en rättegång 
och uteblir utan giltigt skäl kan bli 
skyldig att betala vite eller riske-
rar att hämtas av polisen. Just nu 
pågår en översyn av Domstolsver-
kets information, berättar Barbro 
Thorblad.

– Vi ser över vår information 
för att göra den bättre och mindre 

hård. Jag förstår att det kan upp-
levas som att vi använder ett onö-
digt maktspråk i kallelsen. Vi har 
en skyldighet att informera om att 
det är så, men kanske kan det göras 
på ett bättre sätt så att man inte tar 
illa vid sig. De allra flesta tänker 
trots allt komma till domstolen.

Men trots att informationen om 
vad som händer om de uteblir är 
tydlig, dyker långt från alla vittnen 
upp till domstolsförhandlingar. 
Anledningarna till att vittnen ute-
blir är många, menar Barbro Thor-
blad.

– Det kan vara en mängd olika 
orsaker. Till exempel att man kän-
ner ett mycket starkt obehag och 
rädsla eller att man kanske inte 
vill medverka till att någon per-
son döms. Det är något vi arbetar 
med. Något vi kan göra från dom-
stolens sida tror jag är att bli ännu 
snabbare med att få ut målen. Ju 
längre tid det går desto fler tror 
jag också känner att de inte längre 
har något att bidra med till rätte-
gången. 
Vad vill du säga till dem som är 
oroliga och rädda för att vittna? 

– Det är mycket lätt att förstå 

oron, men samtidigt visar verk-
ligheten att det är mycket sällan 
någon trakasseras. Det händer 
främst i fall som handlar om någon 
form av kriminell gängverksam-
het. I övrigt är det som regel inte 
farligt att vittna.

Domstolarna arbetar under stän-
diga krav att bli mer effektiva. 
Finns det någon risk att effektivi-
teten går ut över bemötandefrågor?

– Nej, bemötandefrågor och ef-
fektivitet går hand i hand så länge 
vi driver respektive fråga på rätt 
sätt. Till exempel går rättegången 
smidigare för den som blivit infor-
merad innan och vet vad som kom-
mer att hända. Och en tydlig dom 
är lättare för den som får den att 
acceptera och förstå. Ett bra bemö-
tande är faktiskt en förutsättning 
för effektivitet. 

”Det är mycket sällan någon trakasseras. Det händer främst i fall som 
handlar om någon form av kriminell gängverksamhet. I övrigt är det som 
regel inte farligt att vittna”, säger Domstolsverkets generaldirketör Barbro 
Thorblad.

Det är inte 
farligt att vittna
Varje år vittnar närmare 100 000 människor i 
domstol. För de allra flesta är det inte farligt att 
vittna och det stöd som finns fungerar bra. Det menar 
Barbro Thorblad, Domstolsverkets generaldirektör. 

Text: Amanda Säfström Foto: Carl Johan Erikson

Så många vittnar
 Under ett år vittnar 

ungefär 100 000 
människor i Sveriges 
domstolar, enligt 
Domstolsverket.
 Under 2010 

anmäldes 5 300 fall av 
övergrepp i rättssak. 
Det visar siffror från 
Brottsförebyggande 
rådet, Brå.
 Brottet övergrepp 

i rättssak kan ge upp 
till åtta års fängelse i 
grova fall. 
 Många av gär-

ningspersonerna är 
unga och vet ofta 
inte att det är olagligt 
att försöka påverka 
någon att inte anmäla 
ett brott. 

Källa: Brottsförebyg-
ganderådet, Brå och 
Domstolsverket
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– Målsägandebiträden ser män- 
niskor i nöd. De kan vara den enda 
person som målsäganden kan 
förlita sig på. Därför är de advo-
kater som har uppdrag som måls- 
ägandebiträden utsatta för en per-
sonlig press. Vi har mycket kurser i 
stresshantering och där är det utta-
lat att många målsägandebiträden 
upplever uppdraget som frustre-
rande, säger Anne Ramberg.

Tidningen Brottsoffer möter 
henne i Advokatsamfundets villa 
på Norra Djurgården i Stockholm.  
Advokatsamfundet samlar alla ad-
vokater i Sverige och Anne Ram-
berg har varit samfundets general-
sekreterare sedan 2000.
Något som många brottsofferjour-
er har uppmärksammat är att oli-
ka målsägandebiträden lägger ned 
olika mycket tid och engagemang 
på sin klient. Vad beror det på?

– Det kan säkert vara så. Måls-
ägandebiträdets roll är svår efter-
som de inte får betalt för den ku-
rativa verksamhet som de nästan 
inte kan frångå. Uppdraget som 
målsägandebiträde bygger på en 
sådan bas och det är svårt att dis-
tansera sig från det och säga till 
målsäganden att ”Nu får du vara 
tyst, det här är bara kurativ verk-
samhet”. 

Att målsägandebiträden endast 
i begränsad utsträckning får betalt 
för den tid de lägger på att vara ett 
stöd för sin klient och att arvodes-
räkningar skärs ned upplever 
många som frustrerande, menar 
hon. 

– Domstolen ifrågasätter inte 
att advokaten verkligen har lagt 
ned den tid som angetts, men man 
säger att det inte varit nödvändigt 
för att tillvarata klientens rätt. 
Därför skärs det glatt i biträdenas 
räkningar. Många upplever det 
som mycket otillfredsställande och 
vill inte ta uppdrag som målsägan-
debiträde eftersom de inte tycker 
att de kan göra ett fullgott arbete.
Vad ger ni för råd till dem?

– Vi kan ju inte ålägga advo-

Advokatsamfundet 
samlar landets 
advokater
 Advokattiteln är 

skyddad enligt lag.
Endast den som är 
ledamot av Sveriges 
advokatsamfund får 
kalla sig advokat.
  Vid årsskiftet hade 
samfundet 4 712 
ledamöter. Av dem 
var 1 084 kvinnor och 
3 628 män.
  Varje år beräknas 
Sveriges advokater 
handlägga över en 
halv miljon uppdrag.
  Samfundets styrel-
se och disciplinnämnd 
utövar tillsyn över 
advokater i Sverige.

Källa: Sveriges 
advokatsamfund

Målsägandebiträdet 
har en utsatt roll 
Målsägandebiträdet ska ta tillvara målsägandens intresse och vara ett stöd 
under rättsprocessen. Men enligt Advokatsamfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg är biträdets roll utsatt och många får inte betalt för all den 
tid de lägger ned på sitt uppdrag. 

Text och foto: Amanda Säfström

katerna att jobba gratis. Advo-
katsamfundet kan bara uttrycka 
stor sympati för den situation 
som råder och ständigt försöka 
påtala för regeringen och andra 
att det är ett bekymmer med en 
bristande tillväxt inom human-
juridiken. På sikt är det ett väl-
digt stort problem att all tillväxt 
äger rum på de stora affärsby-
råerna i storstäderna. Det finns 
många ställen i Sverige där det 
inte finns humanjurister längre, 
särskilt på familjerättens område 
är det brist. Omorganisationen av 
domstolsväsendet leder till en ut-
armning av advokater på de orter 
där det inte finns någon domstol. 

Vittnesstödsverksamhet är vik-
tig menar hon. Inte minst eftersom 
många saknar kunskap om vad som 
händer under en rättegång.

– Vittnesstöd är angeläget ef-
tersom folk är väldigt utlämnade 
när de kommer till en domstol. Det 
har gjorts diverse undersökningar 
som visar att vittnen ofta har dålig 
uppfattning om vem som är vem 
i domstolen. Det finns ett oerhört 
informationsunderskott som be-
höver rättas till.

Ju tidigare stödet kommer 
in, desto mer underlättar 

det att få fram bättre vittnes- 
utsagor. Särskilt om vittnet är 
osäkert eller känner sig utsatt. 
Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare
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”Målsägandebiträdets roll är svår eftersom de inte får betalt för den kurativa verksamhet som de 
nästan inte kan frångå”, säger Anne Ramberg, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund.

Brottsofferjourernas Riksför-
bund driver frågan om att vittnen, 
precis som målsäganden, borde 
tillfrågas redan vid anmälningstill-
fället om de vill ha stöd. Anne Ram-
berg håller med om att ett tidigare 
stöd till vittnen kan ha fördelar.

– Ju tidigare stödet kommer 
in, desto mer underlättar det att 
få fram bättre vittnesutsagor. Sär-
skilt om vittnet är osäkert eller 
känner sig utsatt. Jag tror att det 
är samma sak som när man pratar 
om målsägandebiträden. Generellt 
sett tycker jag att målsägandebi-
trädena ska komma in så tidigt som 
möjligt på samma sätt som försva-

rarna ska göra det. Det ger en bätt-
re förundersökning och ett mycket 
bättre underlag för domstolen. 

Men hon betonar också att det är 
viktigt att vittnet inte påverkas att 
lämna ett annorlunda vittnesmål.

– Det är en balansgång. Det är 
väldigt känsligt eftersom det hela 
tiden finns en risk att du påverkar. 
Polisen måste få en adekvat utsaga, 
risken är att den tillrättaläggs. Det 
är inte okomplicerat, men jag tror att 
sådant stöd skulle kunna ge bättre 
utsagor eftersom människor skulle 
känna sig tryggare. Jag tror att det är 
många som inte vågar säga allting.  

Domstolen förordnar 
målsägandebiträde

  Det är domstolen som förordnar ett målsägande- 
biträde, ofta en advokat. Domstolen kan göra detta 
först när förundersökningen har inletts. 

  Målsägandebiträdet får betalt av staten och kos-
tar ingenting för målsäganden.

  Målsägandebiträdet ska ta tillvara målsägandens 
intressen och kan till exempel föra skadestånds- 
talan i brottmålet.

 Den som utsatts för till exempel sexualbrott, 
misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat 
brott, som kan ge fängelse för den som begått brot-
tet, kan få ett målsägandebiträde.

Källa: Domstolsverket
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– Målsäganden har ju ofta många frågor efter 
att domen vunnit laga kraft, men då är vårt 
uppdrag i egentlig mening avslutat. Jag har 
dock svårt att se hur detta behov kan tillgo-
doses inom ramen för målsägandebiträdets 
uppdrag. I vissa fall kan jag tycka att måls-
ägandebiträdet också blir förordnat i ett allt 
för sent skede i processen där målsäganden 
skulle ha behövt stöd även tidigare under ut-
redningen. Men det varierar från fall till fall 
och i många fall fungerar det bra. I stort tyck-
er jag att rollen är väl utformad som den är. 
Borde målsägandebiträden förordnas i fler 
fall?

– Det är en svår fråga, men om ett brottsof-
fer upplever sig ha behov av att ha ett biträde 
på sin sida kan jag spontant tycka att han eller 
hon i de allra flesta fall borde ha rätt till det.

– En sak som jag verkligen tycker borde ingå 
i vår uppgift är att ordna med brottsskade- 
ersättning. Nu ser vi bara till att det döms ut ett 
belopp, men sedan kan det vara en lång väg 
tills den som blivit drabbad verkligen får ersätt-
ningen i handen. Det kan vara ett oöverstigligt 
arbete för någon som mår dåligt. Ofta hjälper 
vi till med det ändå, trots att vårt uppdrag 
egentligen är avslutat i och med lagakraftvunn-
nen dom.
Borde målsägandebiträden förordnas i fler fall?

– Jag tycker att det är ganska bra som det är, 
men när det gäller misshandlade män som råkat 
illa ut, kommer målsägandebiträdet ofta in väldigt 
sent eller inte alls. Jag tycker också att det borde 
vara mer generöst när det gäller unga. Även om 
de brott de utsatts för kanske inte är så farliga 
sett med vuxenvärldens ögon kan det vara en 
fruktansvärd upplevelse för den som drabbats.
Får du betalt för all den tid du lägger ned på 
målsägandeuppdraget?

– Nej, det kan jag inte säga, men jag gör 
gärna jobbet. Jag tycker att det är en jätteviktig 
uppgift. Det är mycket vi gör som det är svårt 
att ta betalt för, men det är också viktigt att vi 
hänvisar vidare till andra med stöttande funktio-
ner som brottsoffer- och kvinnojourer.

Borde målsägandebiträden förordnas i fler fall? 
– Lagen säger att alla som råkat ut för brott 
där fängelse finns i straffskalan kan få ett 
målsägandebiträde, så egentligen finns det 
inte så många brott där man inte kan få ett 
biträde. Jag kan tycka att alla som vill ha och 
tycker att de behöver ett ombud ska kunna 
få ett, precis som de tilltalade har rätt till en 
offentlig försvarare. Det är en olustig situa-
tion för många att komma till domstolen.
Får du betalt för all den tid du lägger ned på 
målsägandeuppdraget?
- Nej, jag upplever att man skär mer i räk-
ningarna när jag jobbar som målsägande-
biträde än när jag jobbar som försvarare. Det 
finns de som tycker att man inte ska lägga så 
mycket tid. Men det är olika från domstol till 
domstol och domare till domare.

Max Fredriksson,  
advokat, Brottsofferjuris-
terna, Stockholm

Tobias Adrian, jur. kand, 
Lagbergs Advokatbyrå, 
Göteborg

Marie Fredborg, advokat, 
Advokatfirman Fredborg, 
Västerås och Stockholm

Stöd i domstol
Borde målsägandebiträdets roll stärkas?Målsägandebiträdet  

kom in i rättssalarna 1989
 Lagen om målsägandebiträde infördes 1989 för att ge 

stöd åt kvinnor som drabbats av våldtäkt och andra sexual-
brott. Sedan dess har lagen utökats flera gånger och idag finns 
möjlighet att förordna målsägandebiträden vid alla brott där 
fängelse finns på straffskalan. 

 2005 tillsatte regeringen en utredning för att göra en över-
syn av hur lagen tillämpats. I direktiven uttalar regeringen att 
användningen av målsägandebiträden hade blivit större än för-
väntat och att antalet förordnanden av målsägandebiträde hade 
ökat kraftigt.

 2007 överlämnar utredaren Britta Bjelle betänkandet 
Målsägandebiträdet. Ett aktivt stöd i rättsprocessen (SOU 
2007:6) till regeringen. Utredningen innehåller en rad olika för-
slag om hur målsägandebiträdets roll kan stärkas. Bland annat 
föreslås att målsägandebiträdet ska bistå målsäganden även 
efter rättegången med att få ut det skadestånd som domstolen 
dömt ut. 

 I rapporten Målsägandebiträde – en beskrivning av lagens 
tillämpning har Brottsförebyggande rådet, Brå, studerat alla 
ärenden där målsägandebiträde förordnats under andra halvåret 
2007 och första halvåret 2008. Studien visar att nära 14 000 mål-
sägande fått biträden under perioden. 

 Enligt rapporten hade kostnaderna för målsägandebiträ-
den ökat stadigt och uppgick år 2007 till 145 miljoner kronor. 
Brå:s bedömning var då att kostnaderna kommer att fortsätta 
öka då det fortfarande lär finnas en hel del målsägande som inte 
känner till att de har rätt till ett målsägandebiträde.
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Alla vittnen och målsäganden som 
kallas till en rättegång på Göteborgs 
tingsrätt får också en inbjudan till en öp-
pen informationsträff som Brottsoffer-
jouren i Göteborg anordnar en gång i må-
naden. Passet på en timme startar med 
en rundvandring på tingsrätten och slu-
tar i en av rättssalarna där deltagarna får 
veta vad som händer under rättegången 
och vem som sitter var. Under passet ges 
också information om hela rättsproces-
sen, från polisanmälan till skadestånd, 
och om vanliga reaktioner hos den som 
drabbats av brott. 

Juriststudenter rekryteras för att hål-
la i passen efter en mall som jouren tagit 
fram.

– Det är alltid tre personer under till-
fällena. Två juriststudenter som håller i 

Om det nya lagstiftningsförslaget, som 
EU-kommissionen presenterade i maj, 
röstas igenom skulle det innebära att na-
tionella regler förstärks genom att mini-
mistandarder för rättigheter, skydd och 
stöd till brottsoffer införs i EU. Bland an-
nat föreslås att EU:s medlemsländer ska 
se till att brottsoffer blir informerade om 
sina rättigheter på ett sätt och språk som 
de förstår. Brottsoffret ska också kunna 
kan ge utlåtande i rättegång utan att be-
höva närvara i det land där rättegången 
äger rum. 

Förslaget innehåller även en för-
ordning om ömsesidigt erkännande av 
skyddsåtgärder som gör att brottsoffer 

BOJ i Göteborg anordnar 
rättegångsskola på tingsrätten

ska kunna förlita sig på besöksförbud 
och skyddsordrar även då de befinner sig 
i ett annat EU-land.

Svenskan Ingrid Bellander Todino, 
en av de ansvariga handläggarna bakom 
förslagen, var i Sverige för att presen-
tera dem när de släpptes. Hon  menade 
att Sverige kommit långt jämfört med 
många andra EU-länder när det gäller 
arbetet för brottsoffer, men att det fortfa-
rande finns saker kvar att göra. Hon lyfte 
också en undersökning som visar att för 
varje euro som spenderas på brottsoffer-
stöd, kan 87 euro sparas i minskade kost-
nader för samhället och den enskilde.  

Brottsoffermyndigheten har 
rättegångsskola på webben

 Rättegångsskolan är ett webbaserat 
utbildningsmaterial som Brottsoffer-
myndigheten tagit fram. Tanken är att 
den som ska delta i en rättegång ska 
kunna förbereda sig innan i lugn och ro 
och därmed känna sig tryggare. 
   Webbplatsen innehåller bland annat 
animationer, foton, texter och en längre 
film som visar hur en rättegång går till. 
Användaren kan själv bestämma hur 
stor del av Rättegångsskolan hon eller 
han vill använda.

 Många brottsofferjourer använder 
Rättegångsskolan i sitt informations-
arbete.

Besök Rättegångsskolan på 
www.rattegangsskolan.se

EU-kommissionen vill stärka brottsoffers rättigheter

informationen och en person, oftast ett 
vittnesstöd, som finns med om någon 
skulle behöva prata enskilt. Dessutom 
berättar vi om vilket stöd jouren kan ge, 
säger Lennart Nordin på Brottsoffer-
jouren i Göteborg.

Vanligtvis deltar mellan tio och fem-
ton personer vid varje tillfälle. Jouren 
har anordnat informationsträffarna un-
der två år och har hunnit pröva sig fram 
till den nuvarande formen som de kom-
mer att fortsätta med.

– Tingsrätten är väldigt nöjda och vi 
tycker också att det har fungerat bra. Det 
avlastar vittnesstöden eftersom de som 
gått på informationsträffen är väl förbe-
redda när de kommer till sin rättegång, 
säger Lennart Nordin. 

För många som är kallade till en rättegång är domstolen en helt ny miljö. Därför 
har Brottsofferjouren i Göteborg öppna informationstillfällen där vittnen och 
målsäganden får bekanta sig med tingsrätten och ställa allmänna frågor inför 
domstolsförhandlingen. 

Ingrid Bellander Todino, handläggare på EU-kommissio-
nen, var i Sverige för att presentera förslagen.

Länderna i EU diskuterar nu ett lagstiftningspaket som ska stärka brottsoffers 
rättigheter. Bland annat föreslås att alla medlemsländer ska ha ett nationellt 
stödsystem för brottsoffer.
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– Just nu skyfflar samhället in 
pengar i idrottsrörelsen utan sär-
skilt många motkrav. Där måste 
vi ryta ifrån och säga att vi stryper 
pengarna om ni inte arbetar med 
de här frågorna, sa Jonas Gun-
narsson, riksdagsledamot (S). Han 
var en av paneldeltagarna som 
onsdagen den 6 juli deltog i semi-
nariet Avspark! Dags att tala om 
idrott och våld.

– Vi är tre riksförbund som 
arbetar med konsekvenserna av 
mäns våld. Det vi ska utreda idag 
är varför det är så många som mis-
sar målet när man jobbar mot vål-
det inom idrotten, sa Olga Persson, 
SKR:s förbundssekreterare, när 
hon som moderator inledde BOJ, 
HOPP och SKR:s seminarium. 

– Om vi ska prata om våld 
måste vi också våga benämna att 
det mesta våldet utövas av män. 
Idrottsvärlden har ett fantastiskt 
försprång i det förebyggande arbe-
tet eftersom de har ungdomarna i 
sin hand, fortsatte hon. 

Intresset för seminariet var 
stort och totalt trängdes ett 80-tal 

Avspark! Dags att  
tala om idrott och våld
Om samhället ska satsa pengar i idrottsrörelsen krävs ett aktivt arbete mot våld i gengäld. Unga 
killar ska inte fostras in i en kultur där sexism, rasism och homofobi tolereras. Det var de flesta 
av paneldeltagarna överens om under BOJ, HOPP och SKR:s gemensamma seminarium under 
Almedalsveckan på Gotland. 

Text: Amanda Säfström  Foto: Carin Göransson

personer i publiken. Jesper Fund-
berg, lektor i idrottsvetenskap vid 
Malmö högskola, berättade om 
sin forskning där han bland annat 
följt ett pojklag i fotboll under fyra 
år. Han menade att idrottsrörel-
sen måste börja arbeta aktivt med 
jämställdhetsfrågor för att mot-
verka den machokultur som finns.

– Man måste kunna tackla utan 
att samtidigt skrika att den man 
tacklar inte ska spela som en kär-
ring. Det är inte tacklingen i sig 
som är problemet utan det är ra-
sismen, sexismen och homofobin. 
Vi har bra texter och policys kring 
jämställdhet, men det skiljer sig 
från praktiken och hur vi arbetar i 
vardagen. Jämställdhet är en kun-
skapsfråga, sa han.

I panelen fanns också Göran B 
Lundberg, ansvarig lärare på Is-
hockeygymnasiet i Västerås. Han 
berättade om arbetet med att 
skapa trygghet för unga killar som 
flyttar hemifrån tidigt för att de 
valt att satsa på sporten. Han me-
nade att de filmer från projektet 
Machofabriken som visades under 
seminariet skulle vara användbara 
i arbetet.

– Vi har inte mycket tid att lägga 
in värderingssnacket. Vi träffar kil-
larna några gånger i veckan. Men 
filmerna är lagom långa.

BOJs ordförande Sven-Erik Al-
hem, som även som tidigare över-
åklagare kämpat mot idrottsvål-
det, lyfte att det våld som sker 
inom idrotten måste tas på allvar. 

– Ledare, funktionärer och do-
mare måste stå upp och anmäla 
våld. Då menar jag inte vid en tack-
ling, utan när det förekommer rik-
tiga övergrepp. 

Han nämnde också Brottsoffer-
jouren i Södra Värmland som in-
lett ett samarbete med Färjestads 
BK där de tillsammans ska driva 
ett projekt som bland annat kom-
mer att innefatta föreläsningar 
och informationsarbete för klub-
bens ungdomsspelare. 

Att våld som sker på idrottspla-
nen ska anmälas höll Ulrika Karls-
son, riksdagsledamot (M) med om.

– Vi måste anmäla det våld 
som sker på fotbollsplanen eller 
ishockeyrinken. Annars är det 
ett stort svek, sa hon och menade 

Jag fick utbildning  
i hur jag vinner  

matchen, men inte i hur  
jag hanterar barn.
Tomas Wetterberg, ordförande för Män för jämställdhet

Man måste 
kunna tackla 

utan att samtidigt 
skrika att den man 
tacklar inte ska spela 
som en kärring. 
Jesper Fundberg, lektor i idrottsvetenskap vid 
Malmö högskola  
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också att det är viktigt att skilja på 
idrott för barn och vuxna. 

– Jag tycker att vi måste vara 
tydligare med att idrottsrörelsen 
inte bara är till för att forma nya 
elitidrottare. Den ska också verka 
för att forma barn med sunda vär-
deringar.

Att idrotten inte enbart ska vara 
prestationsinriktad instämde Jan 
Kowalski, styrelseledamot Svenska 
Friidrottsförbundet, också i.

– Vi måste öppna upp på var-
dagsnivå och skapa en trygghet 
där det är naturligt att komma och 
berätta för en ledare om något är 
fel. I nuläget jagar vi effekt hela 
tiden. Inom friidrotten har vi inte 
problem med läktarvåld, utan de 
problem vi har kan vi koppla till 
gubberiet. Det som vunnit mark 
hittills är härskarstil i ledarska-
pet. Men det pågår en debatt på 
gräsrotsnivå och vi hoppas att fri-
idrottssverige reagerar, sa han.

Tomas Wetterberg, ordförande 
för Män för jämställdhet, knöt an 
till sina egna erfarenheter som 
idrottsledare.

– Det finns många som vill 
jobba med de här frågorna, men 
idrottsrörelsen stänger ute dem. 
Jag fick utbildning i hur jag vinner 
matchen, men inte i hur jag han-
terar barn. Vi måste få ledarna att 
begripa att de är förebilder också 
när det handlar om maskulinitet. 

Ulric Jansson, som i många år ar-
betat med killar i destruktiva ung-
domsmiljöer och fotbollsrelaterat 
våld, såg en förändringspotential.

– Jag tror att fotbollsrörelsen 
någonstans förstår att det här be-
hövs tas tag i, men vi måste få dem 
att förstå att de också kan vinna på 
att arbeta med de här frågorna. Vi 
måste sälja in behovet. Jag tror att 
vi kan använda elitklubbarna som 
murbräcka för att arbeta mer sam-
hällsorienterat.   

Många kom för att höra panelen diskutera våld, idrott och maskulinitet. I publiken fanns bland annat 
Patrik Sjöberg som passade på att ställa en fråga till panelen.

Ulric Jansson, Fotbollens framtid, Jan Kowalski, Svenska Friidrottsförbun-
det, Tomas Wetterberg, Män för jämställdhet samt riksdagsledamöterna 
Jonas Gunnarsson och Ulrika Karlsson diskuterade idrottsrörelsens 
ansvar för våld.

Olga Persson, SKR:s förbundssekreterare, ledde samtalet mellan forskaren 
Jesper Fundberg och Göran B Lundberg, lärare på Västerås Ishockeygym-
nasium.  



20 Tidningen Brottsoffer nr 3/2011

Jourerna berättar

Lotta Silwer, Brottsofferjouren i Spånga-Kista och Ulla 
Ravell, Brottsofferjouren i Södra Roslagen, fanns på plats 
för att berätta om BOJs arbete under Europeiska frivil-
ligårets utställning i Stockholm. Läs mer om utställningen 
på Riksnytt, sidan 4.
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BOJ i Kungsbacka 
kartlägger kommunens 
stöd till brottsoffer

Brottsofferjouren i Kungsbacka kart- 
lägger hur brottsofferstödet ser ut 
i Kungsbacka kommun. Sedan sep-
tember 2010 samverkar jouren med 
Kriscentrum (Individ- och Famil-
jeomsorg) i ett projekt om våld i nära 
relationer och barn som blir utsatta. 

Kartläggningen utgår från projektets 
mål att stärka upp skyddet för framför-
allt kvinnor (då det är vanligast att det 
är kvinnorna som är de utsatta för våld 
i relation) och deras barn. Men eftersom 
vi i BOJ träffar alla typer av brottsoffer 
blir det omöjligt att göra kartläggningen 
endast utifrån projektets kriterier. Där-
för har vi valt att göra kartläggningen 
bredare. 

En fråga vi ställer oss är ”Vart hän-
visas brottsutsatta av olika aktörer?”. 
Förutom offer för våld i nära relation, har 
vi koncentrerat oss på hur stödet ser ut 
för funktionsnedsatta och äldre. 

Alla enhetschefer på Handikapp-
omsorgen och verksamhetschefen på 
Äldreomsorgen har fått frågor via e-post 
om hur deras rutiner ser ut när deras 
”klienter” blir utsatta för brott. Polis, 
vårdcentraler, gynmottagning, bvc, barn- 
mottagning, psykiatri i öppenvård och 
skolor kommer att tillfrågas vart de hän-
visar brottsutsatta och vilka brott de 
själva tar hand om. 

Syftet med kartläggningen är na-
turligtvis att se hur det verkligen ser ut 
med stöd, men också vilka grupper som 
blir utan och för vilka risken är stor att 
falla mellan stolarna. Detta också för att 
kunna visa behovet av oss i BOJ som 
stödfunktion i kommunen.

anneli pettersson 

Brottsofferjouren i Kungsbacka

Brottsofferjourerna på utställning 
om Europeiska frivilligåret

I april 2011 fick kommissarie Rune 
Lindbom i uppdrag av Anders Landén, 
operativ chef på Polismyndigheten 
Dalarna, att utveckla myndighetens 
samverkan med Brottsofferjouren i 
Dalarna.

Syftet med uppdraget är att förse BOJ 
med ytterligare ärenden och att säker-
ställa brottsdrabbades rätt till informa-
tion och stöd.

En projektgrupp upprättades av kom-
missarie Rune Lindbom. I gruppen ingår 
brottsoffersamordnare Jan Engström 
samt poliserna Karin Engström-Tirus 
och Marie Friberg, Ulrika G Lindberg 
från Stödcentrum för unga, samt Lars-
Erik Janson från Brottsofferjouren. Jan-
son är ordförande BOJ i Falun, samt in-
formationsansvarig för BOJ Regionråd i 
Dalarna. 

Projektgruppen har genomfört tre 
möten och har ett kvar innan gruppens 

arbete skall redovisas under oktober må-
nad 2011.

Gruppen arbetar nu med en hand-
lingsplan vars syfte är att säkerställa 
brottsdrabbades rätt till information och 
stöd från Brottsofferjouren i Dalarna. 
För att nå denna målsättning måste Po-
lismyndiheten se till att fler ärenden når 
Brottsofferjouren.

I agusti redovisade projektgruppen 
sitt arbete för riksdagsledamot Carl-
Oskar Bohlin (M), Justitieutskottet, 
Sveriges Riksdag. Bohlin hade fått infor-
mation om projektgruppens arbete från 
media och tog kontakt med den för att få 
ytterligare information.  

2012 ska nästa trygghetsundersök-
ning genomföras och Carl-Oskar Bohlin 
hoppas att det arbete som pågår i Dalar-
na kommer att avspeglas i den.

lars-erik janson 

Brottsofferjouren i Falun

Polisen i Dalarna ska bli ännu 
bättre på att hjälpa brottsoffer
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BOJ i Växjö kartlägger 
våld i nära relation
Under hösten 2011 och våren 2012 kom-
mer Brottsofferjouren i Växjö göra en 
kartläggning om våld i nära relationer. 

Målet med kartläggningen är att få en spe-
cialiserad kunskap om mängden utsatta som 
BOJ:s frivilliga möter i sitt arbete. Utöver det 
anordnar jouren också en utbildningskväll 
med föreläsare i på samma tema. Projektet 
genomförs med hjälp av utvecklingsmedel 
från länsstyrelsen. 

Ett helt annat projekt som BOJ i Växjö 
också driver är att nå olika invandrargrupper i 
kommunen och på så sätt öka kunskapen om 
BOJ:s arbete och verksamhet. 

I år firar BOJ Växjö också 20-årsjubileum. 
Det uppmärksammade jouren lördagen den 
17 september med flera olika aktiviteter, 
bland annat gästades jouren av Riksförbun-
dets ordförande Sven-Erik Alhem.

ingegerd häglund 

Brottsofferjouren i Växjö

Nytt projekt mot 
hedersrelaterat 
våld och förtryck
Nu startar Brottsofferjouren i Östra 
Skaraborg ett projekt för att öka sin 
kompetens om hedersrelaterat våld 
och förtryck. Projektet drivs med 
medel från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 
fördelat medel till kommuner och orga-
nisationer som arbetar för att motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck. Tolv 
ansökningar inkom om sammanlagt fyra 
miljoner kronor varav fem projekt bevil-
jades. Cirka 900 000 kronor fördelades 
och Brottsofferjouren i Östra Skaraborg 
fick 131 200 kronor.

Målet med projektet är att ideella 
brottsofferstödjare och vittnesstödjare 
ska få kunskap om den hedersrelaterade 
problematiken för att på ett så korrekt 
sätt som möjligt ge stöd till individer som 
utsätts för hedersrelaterat våld genom in-
tern utbildning, samarbete med Brottsof-
ferjourernas Riksförbund gällande stöd 
på eget språk och rekrytering av nya stöd-
personer av annan härkomst än svensk. 
Dessutom ska samverkan med andra orga-
nisationer utvecklas och modeller för hur 
vi kan komplettera varandra utformas.

marina nyquist 

Brottsofferjouren i Östra Skaraborg

Nya västar på  
tingsrätten i Blekinge
Brottsofferjouren i Blekinge har nu in-
fört svarta västar med BOJ-brodyr för 
att förstärka vittnesstödens profilering  
på tingsrätten. Vittnestöden har också 
fått tillgång till en dator för att kunna 
visa Rättegångsskolan för besökare.

ulf gilford 

Brottsofferjouren i Blekinge 

Brottsoffer- och Kvinnojouren i Sydöstra 
Skåne har nu fått medel från länsstyrel-
sen för att kunna utöka sin jourverksam-
het med ett boende för utsatta. 

Under hösten är arbetet i full gång med att 
söka efter lämpliga lokaler. Kommunen har 
godkänt planerna och en boendekommitté är 
tillsatt av jourens styrelse. 

Kommittén har tillsammans med de an-
ställda letat fram lämpliga objekt för närmre 
granskning. För närvarande har de varit på en 
handfull visningar och funnit åtminstone ett 
objekt som är intressant att gå vidare med. 
Målet är att jouren ska kunna flytta in i ett 
fristående hus där boendet också ska finnas. 

Jouren ger också ut ett nyhetsbrev för alla 
som är intresserade av verksamheten. Den 
som vill prenumerera kan anmäla det till jouren 
på info@brottsoffer-kvinnojouren.se.

monica andersson 

Brottsoffer- och Kvinnojouren Sydöstra Skåne

Boendet för våldsutsatta 
utökas i Sydöstra Skåne

Brottsofferjouren i Sydnärke fanns med 
på Kumladagen med ett informationstält 
på Kumla torg. Kultur och fritid i Kumla 
var arrangörer och brottsofferjourens 
medverkan skedde i samarbete med 
Rädda Barnen. De två organisationerna 

Brottsofferjouren i Sydnärke med 
informationstält på Kumladagen

hade informationstält bredvid varandra. 
BOJ delade bland annat ut material och 
värvade medlemmar och nya volontärer. 

ingemar järnkvist 

Brottsofferjouren i Sydnärke

Kerstin Lundqvist-Eriksson och Christer Lundqvist 
i Brottsofferjouren i Sydnärkes informationstält på 
Kumladagen.

Ordförande Ingemar Järnkvist, Ulla Johansson och Chris-
ter Lundqvist informerade om brottsofferjourens arbete.
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blekinge län
blekinge
Karlshamn, Karlskrona, Olof-
ström, Ronneby, Sölvesborg
Karlskrona: 0455-822 80
Karlshamn: 0454-192 92
Ronneby: 0457-177 74
info@blekinge.boj.se 
www.blekinge.boj.se 

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

borlänge-gagnef-säter
0243-143 71 
070-625 65 80
info@borlange.boj.se 

falun
023-255 11
info@falun.boj.se
www.falun.boj.se

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

ludvika-smedjebacken
0240-104 70
boj.i.ludvika.smedjebacken@
telia.com

malung-vansbro
0280-183 57 
070-343 12 53
kvinnojourenmalungsalen@
live.se

mora-orsa-älvdalen
0250-181 68 
070-209 35 42
info@mora.boj.se
www.mora.boj.se

gotlands län
gotland 
0498-28 46 46
bojgotland@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

hallands län
falkenberg
0346-587 87

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

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

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

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

jönköpings län
höglandskommunerna
Aneby, Eksjö, Nässjö,  
Sävsjö, Tranås, Vetlanda
0381-138 55

jönköping
Habo, Jönköping, Mullsjö
036-10 76 40
Vittnesstödssamordnare: 
036-15 07 90
info@jonkoping.boj.se
www.jonkoping.boj.se

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

kalmar län
oskarshamn- 
mönsterås-högsby 
0491-176 00
info@oskarshamn.boj.se 
www.oskarshamn.boj.se 

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

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

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

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

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

norrbottens län
arvidsjaur-Arjeplog
0960 131 50

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

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

malmfältens
Gällivare, Jokkmokk, Kiruna
0980-150 80 
0730-94 79 34
kirunaboj@tele2.se

piteå-älvsbyn
0911-181 81

östra norrbotten
Haparanda, Kalix, Pajala,  
Överkalix, Övertorneå
0978-100 10
boj.ostranorrbotten@telia.
com

skåne län
helsingborg- 
höganäs-bjuv 
042-13 37 00
boj.helsingborg@telia.com
www.helsingborg.boj.se

hässleholm- 
osby-perstorp
0451-127 17
info@hassleholm.boj.se

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

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

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

brottsoffer- och  
kvinnojouren söderslätt
Svedala, Trelleborg, Vellinge
0410-103 70
Kvinnojour: 0410-477 00
info@trelleborg.boj.se
www.trelleborg.boj.se 

brottsoffer- och kvinno-
jouren sydöstra skåne
Sjöbo, Skurup, Ystad
0411-783 77
brottsoffer-kvinnojouren@
ystad.boj.se
www.jourkompis.net

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

De lokala brottsofferjourerna ger 
stöd till brottsoffer, anhöriga och 
vittnen. Här finner du kontakt-
uppgifter till din närmaste jour. 
För postadresser och faxnum-
mer se www.boj.se

Brottsofferjourernas Telefoncen-
tral nås på 0200-21 20 19 och 
hjälper till att förmedla kontakt 
till alla lokala brottsofferjourer i 
Sverige. 

För stöd på eget språk ring 
08-642 00 44 och välj språk eller 
skicka e-post till kontakt@boj.se

Riksförbundets kansli når du på 
08-644 88 00 eller riks@boj.se

Riksförbundets styrelse nås via 
styrelsen@boj.se

Läs mer om Brottsofferjourernas 
Riksförbunds verksamhet på 
www.boj.se
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Brottsofferjourerna
österlen
Simrishamn, Tomelilla
0417-123 12
info@osterlen.boj.se
www.osterlen.boj.se 

stockholms län
farsta 
08-604 19 50
info@farsta.boj.se 
www.farsta.boj.se

haninge-nynäshamn 
08-777 85 00
info@haninge.boj.se
www.haninge.boj.se 

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

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

norrort 
Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, 
Upplands Väsby, Upplands-Bro
08-591 272 00 
070-365 66 06
info@norrorts.boj.se
www.norrorts.boj.se 

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

skärholmen
08-708 95 80
skarholmenboj@telia.com 

solna-sundbyberg-ekerö
08-28 51 30
organisation@solna.boj.se
www.solna.boj.se

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

stockholms  
innerstad-lidingö
08-612 21 21
info@stockholmsinnerstad 
-lidingo.boj.se

brottsoffer-, kvinno- 
och tjejjouren söder-
tälje-salem-nykvarn
08-550 147 34 
070-494 68 75
info@sodertalje.boj.se 
www.sodertalje.boj.se

södra roslagen
Dandery, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker
08–768 83 82 
0739-39 44 76
info@sodraroslagen.boj.se 

västerort 
08-89 70 00
info@vasterort.boj.se
www.vasterort.boj.se

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

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

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

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

uppsala län 
enköping-håbo
0171-262 06, 070-464 78 31
info@enkoping-habo.boj.se
www.enkoping-habo.boj.se

norduppland
Tierp, Älvkarleby, Östhammar
Tierp: 0293-712 20
Östhammar: 0173-212 21
boj.norduppland@brevet.se

uppsala-knivsta
Kommuner: Knivsta, Uppsala
018-10 65 00
info@uppsala.boj.se
www.uppsala.boj.se

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

norra värmland
Hagfors, Munkfors,  
Sunne, Torsby
0563-514 20, 070-713 06 66
info@n-varmland.boj.se
www.n-varmland.boj.se

södra värmland
Forshaga, Grums, Hammarö, 
Karlstad, Kil, Säffle
054-18 28 88
info@sodravarmland.boj.se
www.sodravarmland.boj.se

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

västerbottens län
dorotea
0942-100 93

lycksele
Lycksele, Storuman, Sorsele
0730-77 73 03

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

umeå
Bjurholm, Nordmaling,  
Robertsfors, Umeå, Vindeln, 
Vännäs, Åsele
010-568 23 73
info@umea.boj.se 
www.umea.boj.se

vilhelmina
0940-372 07

västernorrlands län
härnösand
0611-177 80
info@harnosand.boj.se
www.harnosand.boj.se

kramfors
0612-137 96

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

sundsvall-medelpad
Sundsvall, Timrå, Ånge
060-19 22 77
info@sundsvall.boj.se
www.sundsvall.boj.se

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

västmanlands län
hallstahammar- 
surahammar
0220-173 37
info@hallstahammar.boj.se

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

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

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

västra götalands län
ale
0303-33 06 44
info@ale.boj.se

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

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

göteborg 
Göteborg, Partille
031-20 20 20
info@goteborg.boj.se
www.goteborg.boj.se

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

mölndal-härryda
031-27 02 21 
0708-27 02 08
bojmh@telia.com

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

trollhättan-lilla edet 
0520-805 14 
070-232 02 54
Vittnesstöd: 073-905 50 85
info@trollhattan.boj.se
www.trollhattan.boj.se

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

vänersborg-dalsland
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Mellerud, Vänersborg, Åmål
0521-147 17 
0709-84 55 64
info@vanersborg.boj.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– De egentliga hatbrotten är olaga diskrimine-
ring och hets mot folkgrupp. Men inte desto mindre 
viktiga är de så kallade motivhatbrotten. Ett sådant 
innebär till exempel att man blir slagen för den man 
är, säger BOJs förbundsordförande Sven-Erik Alhem.  

– Det kan vara särskilt svårt vid en anmälan att tala 
om att man till exempel är homosexuell. Därför borde 
polisen vid anmälningstillfället alltid fråga ”Har du 
någon aning om varför de gav sig på just dig?”

Det är en solig dag på Pridefestivalen i Stockholm 
när Sven-Erik Alhem, Elisebeht Markström, ordfö-
rande för HOPP, Riksorganisationen mot sexuella 
övergrepp och Carin Holmberg från RFSL:s brottsof-
ferjour möts för att samtala om hatbrott. 

Hatbrott är när någon utsätter en annan person för 
brott utifrån dess etniska bakgrund, religion, sexuella 
läggning eller annan liknande grund. Det är själva 
motivet som är avgörande för om brottet är ett hat-

brott, inte den faktiska gärningen, vilken är straffbar 
oavsett motiv. 

– Det är viktigt att polisen utreder motiv för alla 
brott. Motivhatbrott är en vid grupp där många brott 
kan ingå. Skillnaden är motivet och det är en viktig 
skillnad eftersom hatbrottsmotivet innebär en straff-
skärpningsgrund, säger Sven-Erik Alhem. 

– Den som är osäker på om det den varit utsatt för 
är ett hatbrott kan alltid höra av sig till någon av våra 
organisationer. Vi kan hjälpa till vid en anmälan och 
med att sätta ord på det som har hänt. Vi måste våga 
prata om det här, säger Carin Holmberg. 

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå,  anmäldes 
5 140 hatbrott under 2010. Men det är långt från alla 
hatbrott som polisanmäls och även om en anmälan 
görs är det inte säkert att hatbrottsmotivet kommer 
fram. 

– Det är höga mörkertal och en anledning är att po-
lisens utredare inte alltid vaskar fram att det är hat-
brott, säger Elisebeht Markström.

– Ambitionsnivån hos polisen varierar. I Stock-
holms finns positivt nog en hatbrottsenhet som är ett 
utmärkt initiativ och förhoppningsvis börjar sprida 
sig till allt fler polisdistrikt, säger Sven-Erik Alhem.

– Polisen måste arbeta aktivt med hatbrott och få 
utbildning. För att polisen ska kunna göra en bra utred-
ning krävs hbt-kompetens, avslutar Carin Holmberg. 

Hatbrott måste 
utredas bättre
Många hatbrott polisanmäls inte och andelen som 
klaras upp är låg. Men även om en anmälan görs är 
det inte säkert att hatbrottsmotivet upptäcks. Där 
kan BOJ, HOPP, RFSL:s brottsofferjour och andra 
organisationer vara till stöd för den som utsatts. 

Text och foto: Amanda Säfström

Hatbrott i siffror 
 Av alla hatbrott 

som anmäldes under  
2009 hade knappt en 
tiondel, åtta procent, 
personuppklarats fram 
till den 31 mars 2011.
 De flesta som miss-

tänks för hatbrott är 
män. Medelåldern är 
lägst bland dem som 
misstänks för brott 
med homo-, bi- och 
heterofobiska motiv 
(27 år).
 Vid homofobiska 

och afrofobiska hat-
brott är det vanligare 
att offret utsatts för 
våld än vid övriga 
hatbrott.

Källa: Brottsförebyg-
gande rådet, Brå

Under Pridefestivalen i Stockholm fanns BOJ, RFSL:s brottsofferjour, 
HOPP samt kvinno- och tjejjourernas riksförbund SKR och Roks på plats 
på festivalområdet för att möta besökarna och uppmana till att våga prata 
öppet om våld.

BOJs ordförande Sven-Erik Alhem, Carin Holmberg på RFSL:s brottsofferjour och 
Elisebeht Markström, ordförande för HOPP, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp 
samtalade om hatbrott under Pridefestivalen i Stockholm.


