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www.boj.se• www.tidningenbrottsoffer.se 

tidningenbrottsoffer@boj.se

Brottsofferjourernas Riksförbund, 
boj, är en ideell organisation som  
arbetar för bättre villkor för brotts- 
offer, vittnen och anhöriga. Riksför-
bundet har ungefär 100 medlems- 
föreningar, lokala brottsoffer-
jourer, över hela landet. Där kan 
den som utsatts för brott få kost-
nadsfri och konfidentiell hjälp.  
boj har också vittnesstödsverk-
samhet vid de flesta tingsrätter och 
hovrätter i Sverige. Förra året gav 
brottsofferjourerna stöd till när-
mare 100 000 brottsoffer, vittnen 
och anhöriga.
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Vill du skänka ett bidrag till Brottsofferjourernas Riksförbund?   
Vi  är mycket tacksamma om du som läser  
tidningen vill bidra ekonomiskt till vår verk - 
samhet. Vi tar tacksamt emot ditt bidrag på vårt  
90-konto med plusgironummer 90 03 44-3  
eller bankgiro 900-3443.
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Ordförande har ordet

Detta nummers tema är hatbrott. För att spetsa till 
det lite är hatbrott ett brott som inte finns. I brotts-
balken eller i specialrätten för den delen finns det 
alltså inget brott som kallas just hatbrott. Låter det 
konstigt? Ja, kanske det när vi så ofta debatterar just 
hatbrotten och hur de bör tacklas.

Hur ligger det då till inom juridiken? Praktiskt taget 
vilket brott som helst i brottsbalken kan bli ett hatbrott 
– eller snarare – lite vårdslöst kallas hatbrott. Det har 
sin grund i att lagstiftaren bestämt att vissa motiv för 
till exempel ett mord, misshandel eller ett ofredande 
kan medföra att straffet för brottet skärps. En straff-
skärpningsregel helt enkelt som innebär att om någon 
misshandlar en person för att han är invandrare, mus-
lim eller bög leder motivet för brottet till att gärningen 
kan straffas hårdare. Ett så kallat hatbrott är för han-
den även om själva brottsrubriceringen kvarstår som 
misshandel. Vad jag nu talat om är de så kallade motiv-
hatbrotten.

Det finns också utöver motivhatbrotten två egent-
liga hatbrott, olaga diskriminering och hets mot folk-
grupp. Alla människor oavsett till exempel härkomst 
eller sexuell läggning ska behandlas lika. Driver du en 
campinganläggning kan du inte straffritt sätta upp en 
skylt som anger: ”Romer och bögar ej välkomna” Du 
får inte bära synliga nazisymboler när du vistas på all-
män plats. Låter kanske självklart för många. Men det 
finns alltid gränsdragningspoblem vid tillämpningen 
eftersom andra lagbestämmelser krockar med intres-
set att skydda från till exempel främlingsfientlighet. 
Yttrande- och religionsfriheten kan nämnas som 

självklara och viktiga exempel. Alltså olika intressen 
som måste vägas mot varandra.

En gång när jag som överåklagare var över gripande 
ansvarig för hatbrotten inom åklagarväsendet skäm-
des jag. Vi hade ett hatbrottsseminarium där några 
polisaspiranter redovisade en undersökning av hur 
det stod till med restaurangernas påstådda diskri-
minering av människor med utländsk härkomst. 
Ungdomarna hade delat in sig i två grupper. Den ena 
med helsvenskt utseende och den andra där alla var 
mörkhyade. Man videodokumenterade hur det gick. 
Jag tänkte: Kan man verkligen bli diskriminerad om 
man eftersträvar att få fram bevis på att så sker? De 
medverkande eftersträvar ju nästan provokativt be-
visning. Spontant berättade emellertid under semi-
nariet en av de mörkhyade deltagarna att han aldrig 
känt sig så kränkt när han förvägrades inträde sam-
tidigt som han såg att den ”svenska” gruppen släpptes 
in utan vidare. Så fel jag hade, alltså! Shame on me!

Hatbrotten finns alltså trots vad jag nämnde inled-
ningsvis. De uppträder i många olika former. Ingen 
affärs idkare skulle väl idag vara så dum att ha en skylt 
på entrédörren med texten: ”Muslimer ej välkomna!” 
Men till exempel på bostadsmarknaden förekommer en 
rik flora på tänkbara diskrimineringssituationer. Likaså 
finns fall där bilar inte hyrs ut till alla på lika villkor.

Testa gärna på dig själv; är du beredd att hyra ut till 
exempel din sommarstuga på lika villkor oavsett vilken 
etnisk bakgrund den som vill hyra har? Svara gärna så 
ärligt du förmår. Tänk sedan efter om du tycker att alla 
människor behandlas lika i samhället. 

Sven-Erik Alhem 
är förbundsord-
förande för Brotts-
offerjourernas 
Riksförbund och 
ansvarig utgivare för 
Tidningen Brotts-
offer. Han har 
tidigare varit över-
åklagare och är nu 
samhällsdebattör 
samt utnyttjas 
flitigt som expert-
kommentator i 
media.

Genom en annons i 
Tidningen Brottsoffer 
stöttar du brotts
offerjourernas 
viktiga arbete. 
Kontaktuppgifter till 
våra annonsförsäl
jare på Förbunds
media i Malmö AB 
hittar du på sid 1.

Alla ska 
behandlas lika
Alla människor, oavsett till exempel härkomst  
eller sexuell läggning, ska behandlas lika,  
skriver Sven-Erik Alhem. 

Text: Sven-Erik Alhem     Foto: Johanna Alhem
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Riksnytt

Vartannat år delar Brottsofferjourernas 
Riksförbund ut Brottsoffer priset till 
en person vars insatser varit betydelse-
fulla för brottsofferarbetet i Sverige. 
2013 års Brottsofferpris tilldelades 
Rune Andreasson, Brotts offerjouren 
i Vänersborg-Dalsland.

– Jag är överraskad, glad och stolt. Det 
här är ett lagarbete och ni är många som gör 
ett fantastiskt arbete. Tillsammans kan 
vi uträtta underverk, sa Rune Andreas-
son när han tog emot Brotts offerpriset. 
Priset delades ut av Brottsofferjourernas 
Riksförbunds förbundsordförande Sven-
Erik Alhem och generalsekreterare Eva 
Larsson i samband med förbundets riks-
stämma i Sollen tuna den 25–26 maj där 
representanter från landets brottsoffer-
jourer samlats.

Rune Andreasson är sekreterare och 
samordnare för stödpersons- och vittnes-
stödsverksamheten i Brotts offerjouren i 
Vänersborg-Dalsland. Jouren ger stöd till 
brottsutsatta i kommunerna Bengtsfors, 
Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Väners-
borg och Åmål.

Brottsofferpriset delas ut sedan 2004. 

Mottagaren erhåller 5 000 kronor och en 
staty särskilt framtagen av konstnärin-
nan Diana Andersson. Statyn – en ängel 
med vingar i form av öron – symboliserar 
en lyssnande medmänniska som ger av 
sitt engagemang och sin tid till dem som 
behöver henne. 

2013 års Brottsofferpris tilldelades Rune 
Andreasson med följande motivering:

”Rune är pensionerad polis – i sin tjänst 
hade han ansvaret för polisens brotts-
offersamordning och var under åtskilliga år 
adjungerad till Brottsofferjourens styrelse. 
Efter sin pensionering förblev han BOJ tro-
gen och har under många år ägnat stor kraft 
åt att utveckla jouren, bland annat genom 
att fördjupa kontakter med kommun erna 
och andra samverkansparter.

Rune arbetar även hårt för att säker-
ställa fortsatt verksamhet i Brottsoffer-
jouren i Uddevalla, både vad avser direkt 
brottsofferarbete och planering samt 
genomförande av utbildningar. Hans 
arbete med att samordna vittnesstöds-
verksamheten både i hemmajouren och 
i Brottsofferjouren i Trollhättan-Lilla 
Edet förtjänar stort beröm. 

Eldsjäl prisas för sitt engagemang 

Rune Andreasson, Brottsofferjouren i Vänersborg-
Dalsland, tilldelades 2013 års Brottsofferpris.
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Rune har engagerat sig i utvecklingen 
av brottsofferverksamheten i hela regio-
nen. Hans arbete är en garant för en posi-
tiv utveckling av brottsofferarbetet. 

Rune är en sann eldsjäl!” 

BOJ vill rikta ett stort tack till Petra An-
dersson, Louise Ekdahl, Lovisa Tillström 
och Amanda Tamme. Under sista året på 
gymnasiet Marina Läroverket har de drivit 
ungdomsföretaget SYS UF. Genom före-
taget  har de sålt överfallslarm. Efter ett 
besök på Brottsofferjourernas Riksför-
bunds kansli tog de beslutet att vinsten 
oavkortat skulle skänkas till brottsoffer-
jourerna. I slutet av maj överlämnade de 
en check på 11 251 kronor till BOJ. 

Petra Andersson, Louise Ekdahl, Lovisa Tillström och Amanda Tamme från ungdomsföretaget 
SYS UF överlämnade en check till BOJs generalsekreterare Eva Larsson.

Ungdomsföretag  
skänker vinst till BOJfo

to
: b

o
j
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Riksnytt

Sven-Erik Alhem, BOJ Mellersta Skåne, 
fortsätter som förbundsordförande för 
BOJ. Det blev klart när brottsofferjour-
erna höll riksstämma i Sollentuna i maj. 

Monica Ekström, BOJ Värmland, 
fortsätter som vice förbundsordförande.
Som ledamöter i styrelsen valdes Lars 
Edlund, BOJ Härnösand, Linda Mark-

Sven-Erik Alhem fortsätter leda BOJ

Brottsofferjourernas Riksförbunds nya styrelse. Från vänster: Emil Chandorkar, Lars Edlund, Linda 
Marklund, Mattias Ring, Bertil Olin, Monica Ekström, Sven-Erik Alhem, Helena Wahlund, Yvonne 
Zingmark och Stig Karels.
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BOJ på Pride
Under Pridefestivalen i Stockholm 
30 juli–3 augusti anordnade BOJ tre 
seminarier i samarbete med RFSL:s 
brottsofferjour. På seminariet ”Vem tar 
ansvar för de våldtagna männen?” del-
tog representanter från vården, RFSL 
och forskare som studerat mäns som 
utsatthet för våldtäkt. Under seminari-
et ”Svartsjuka i hbtq-relationer” med-
verkade skåde spelare och samtals-
ledare från RFSL:s brotts offerjour. 
Seminariet ”Hatbrott i rättsväsendet” 
bjöd på ett panelsamtal med jurister, 
representanter från RFSL:s brotts-
offerjour och polisens hatbrottsgrupp 
samt rikspolischef Bengt Svensson. 

Forskare studerar  
BOJs utveckling
Forskarna Carina Gallo och Kerstin Svensson, 
Lunds universitet, har påbörjat sitt forsknings-
projekt ”Brottsofferjourernas Riksförbund – 
formering, frågor och fokus” som finansieras 
av Brottsoffermyndigheten. Projektet syftar 
till att förstå BOJs historia, utveckling och 
vilka frågor som de batterats genom åren. 

Arbetet kommer att hålla på fram till 2016. 
Nu samlas dokument från Riksförbundets ar-
kiv och framöver kommer också intervjuer 
att göras med en del aktiva i förbundet. 

Forskarna Carina Gallo och Kerstin Svensson 
studerar BOJs historia och utveckling.

lund, BOJ Luleå, Bertil Olin, BOJ Södra 
Roslagen, Yvonne Zingmark, BOJ Kungs-
backa och Stig Karels, BOJ Sydost.

Ersättare i förbundsstyrelsen är Helena 
Wahlund, BOJ Västerås, Emil Chandorkar, 
BOJ Örebro och Mattias Ring, BOJ Lek-
sand-Rättvik. Styrelsen leder BOJ fram till 
nästa riksstämma som hålls 2015. 

Inför Världsdagen om våld och övergrepp 
mot äldre den 15 juni anordnades ett 
riksdags seminarium för att uppmärksamma 
frågan. Under seminariet medverkade BOJ 
och de andra organisationerna i nätverket som 
driver kampanjen Våldet går inte i pension! På 
plats fanns också in bjudna gäster från Region 
Gotland som berättade om sina erfaren-
heter när det gäller handlingsberedskap och 
samverkan kring våld mot äldre. Riksdags-
ledamöterna Catharina Bråkenhjelm (S), Eva 
Olofsson (V) och Barbro Westerholm (FP) 
arrangerade seminariet i samarbete med 
Sveriges Pensionärsförbund, SPF. En ge-
mensam debattartikel publicerades också på 
SVD Brännpunkt. 

Under Almedals veckan debatterades 
frågan vidare på ett seminarium. BOJs för-

Våld och övergrepp mot äldre uppmärksammades

bundsordförande Sven-Erik Alhem deltog i 
panelen till sammans med bland andra barn- 
och äldreminister Maria Larsson och reger-
ingens samordnare mot våld i nära relationer 
Carin Götblad. 

Catharina Bråkenhjelm (S) och BOJs utbildnings-
ansvariga Ulla Graneli delade ut kampanjmaterial 
utanför riksdagen inför riksdagsseminariet.
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Aktuellt

av världens länder har ett förbud mot  
barnaga i hemmet, enligt Barnombudsmannen. 
De nordiska och baltiska barnombudsmännen 
uppmanade nyligen i ett gemensamt uttalande 
regeringarna i Estland, Litauen och Grönland, 

länder som fortfarande saknar ett förbud,  
att lagstifta mot barnaga.  

Var sjätte gotlänning har  
upplevt våld efter 65-årsdagen

33

Institut ska ge hjälp  
till kränkta på nätet
Institutet för Juridik och Internet, IJI, 
är en ny organisaiton som arbetar 
mot internetrelaterade kränkningar. 
Genom ideellt engagerade juridik-
studenter ges juridisk rådgivning till 
personer som har utsatts för särskilt 
allvarliga kränkningar på nätet.

Juridikinstitutet arbetar också för 
att sprida information om vilka regler 
som gäller på internet. Ett annat mål 
är att kartlägga och analysera hur det 
juridiska regelverket hanterar brott 
och särskilt allvarliga kränkningar på 
internet.

Institutet startades i februari i år 
på initiativ av Mårten Schultz, profes-
sor i civilrätt vid Stockholms univer-
sitet. Läs mer om Juridikinstitutet på 
www.juridikinstitutet.se. 

Sverige har nu  
ratificerat Europa-
rådets konvention om 

skydd för barn mot sexuell 
exploatering och sexuella 
övergrepp. Syftet med kon-
ventionen är bland annat 
att skydda brottsoffrens 
rättigheter och att skapa 
internationellt sam arbete 
i frågan.
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Drygt 15 procent av alla gotlänningar 
uppger att de utsatts för någon form 
av våld efter att de fyllt 65 år. Det visar 
en ny kartläggning om våld mot äldre 
som genomförts av Region Gotland.

Rapporten ”Ofredad – om våld och 
övergrepp mot äldre personer” bygger på 
svaren från en enkät som skickats ut till 
slumpmässigt utvalda personer över 65 
år på Gotland under hösten 2012. Totalt 
har 3 400 personer besvarat enkätfrå-
gorna. Kartläggningen redovisar utsatt-
het för fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och 
sexuellt våld samt försummelse. 

Närmare 16 procent av de svarande 
kvinnorna och ungefär 15 procent av 
männen uppgav att de utsatts för våld en 
eller flera gånger efter att de fyllt 65 år. 

Kartläggningen visar på vissa skill-
nader i kvinnors och mäns utsatthet för 
våld. Kvinnorna hade större erfaren heter 
än män av alla typer av våld utom när det 
gällde ekonomiskt våld. Det våldsområde 
som flest män hade erfarenhet av var för-

summelse, medan kvinnor rapporterade 
störst erfarenhet av hot och trakasserier. 
Störst skillnad mellan män och kvinnor 
syntes i erfarenheten av sexuellt våld där 
kvinnor uppgav närmare fyra gånger stör-
re erfarenhet än män. 

Inom samtliga våldsområden hade 
kvinnorna störst erfarenhet av upprepat 
våld. De flesta män uppgav personal och 
därefter en främmande man som utöva-
re av våldet. Kvinnor uppgav nuvarande 
partner och personal i lika hög grad och 
där efter en främmande man.  Både kvin-
nor och män uppgav att de främst blivit 
utsatt för våldet i det egna hemmet. Un-
dantaget var försummelse där en vård- 
eller omsorgsinstitution var den vanli-
gaste platsen.

Få svarade på frågan om de sökt hjälp 
och anmält våldet de utsatts för. Av de som 
svarade att de sökt hjälp hade flertalet sökt 
hjälp inom sjukvården och var nöjda med 
hjälpen. Endast var tionde hade polis-
anmält det de utsatts för.  

Region Gotland har undersökt utsattheten för våld bland äldre. Drygt 15 procent av de svarande i 
enkätundersökningen uppgav att de utsatts för våld efter att de fyllt 65 år. 
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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.

Hans Sjölander 
är tillförordnad 
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 
rfsls brottsofferjour. 
Hon har lång erfaren-
het av brottsoffer-
stödjande arbete. 

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 Brottsofferjour-
ernas Riksförbunds 
kunskapsserie om 
brottsoffer.

Vad händer  
om förövaren 
avlider?

Vår bil blev sönderslagen och det 
polis anmäldes. Vi betalade självrisk 
och det som ej ingick i försäkringen 
för att reparera fordonet sändes till 
polisen som krav inför den kom
mande rättegången. Nu har dess
värre förövaren avlidit och vi har 
fått brev från tingsrätten att målet 
läggs ner. Vad kan vi göra för att få 
de pengar som vi lagt ut och som vi 
har rätt till?

Det finns möjlighet att föra skade-
ståndstalan vid tingsrätten mot 
den avlidnes dödsbo. Det blir då 
fråga om ett tvistemål. Det är ock-
så möjligt att ansöka om brotts-
skadeersättning för sakskada hos 
Brottsoffermyndigheten. Reglerna 
för ersättning vid denna typ av 
skada är dock utformade så att det 
är svårt att få ersättning.

hans sjölander Tf brottsskadechef

Hur kan  
jag hjälpa  
min dotter?

Min dotter utsattes för en våldtäkt 
när hon var mindre, men det är först 
nu jag har fått reda på det. Kanske 
borde jag ha förstått det tidigare, 
men det gjorde jag verkligen inte 
och jag har skuldkänslor för det. 
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Hon har mycket ilska inom sig och 
vår relation är inte så bra just nu. 
    Övergreppen skedde i skolan för 
tio år sedan och det hela blev aldrig 
riktigt utrett. Vi går i samtal till
sammans, men ännu har hon inte 
velat prata om våldtäkten med mig. 
Jag tror ju att hon måste prata om 
våldtäkten för att kunna bli fri. Jag 
funderar också på om hon kan ha 
rätt till skadestånd eller ersättning 
och om det skulle kunna vara en 
hjälp för henne? Hon vill inte polis
anmäla, men jag undrar om det kan 
vara till någon nytta att jag gör en 
polisanmälan utan hennes med
givande? 
    
Som jag ser det finns det flera be-
hov. Din dotters och dina egna. 
Och era gemensamma som att ni 
har en relation som inte är bra. Hur 
gammal är din dotter? Beror det på 
våldtäkten eller finns det annat 
som inte är bra? Den samtalshjälp 
ni har verkar din dotter samtycka 
till så fortsätt med den. Har hon 
pratat om våldtäkten med någon 
är det också bra. Så småningom 
gör hon själv sitt val av vem hon 
vill berätta för om hon vill berätta. 
Föräldrarna är inte alltid dessa.   

Det är frustrerande att inte 
agera och skuldbefriande att göra 
det. Men att polisanmäla något 
som hände för tio år sedan och 
över huvudet på henne skadar för-
modligen mer än gör nytta. Sveket 
kan bli så ofantligt stort. Men allt 
kan polisanmälas. Om hon vill an-
mäla så var hennes support. Jag 
anser att det är viktigt att hon får 
bestämma själv. Om gärningsper-
sonen finns i hennes närhet, och ni 
vet vem det är, så är det en annan 
infallsvinkel.  

Kolla med Brottsoffermyndig-
heten om vägar för skadestånd och 
ersättningar. Och också möjlighe-
ten att anmäla utan hennes medgi-
vande. Utröna detta först innan ni 
ens överlägger att göra något. Din 
dotter ska erbjudas det som finns 
att göra, det är en bättre väg. Så 
att hon har valmöjligheter. Helst 
ser jag att er relation blir bättre 
så hon känner sig mer trygg. Det 
finns många sätt att gå vidare efter 
trauman och inte alla väljer samtal 
och polisanmälningar. Vi vet inte 
vilken återhämtningsförmåga din 
dotter har och inte heller hennes 
behov. Vad är det som gör att hon 
trots allt överlevt det hemska och 
vad behöver hon av dig och andra 
för att vara mindre arg och ledsen? 
Svaren på detta är en ovärderlig 
hjälp till hur ni kan hjälpa henne. 
Att hålla ut och härbärgera är nå-
got av det viktigaste som vi i om-
givningen kan erbjuda. 

anneli svensson Socionom och psykoterapeut

Hur kan jag göra 
för att andra ska 
slippa utsättas?

Tidigare i år blev jag utsatt för ett 
mycket obehagligt våldtäktsförsök 
av en man jag var bekant med. Jag 
gjorde en polisanmälan, men att 
prata med polisen gjorde bara det 
hela ännu värre. Polismannen som 
jag talade med sa till mig att när 
jag betett mig så enfaldigt och blå
ögt, så borde jag vara glad att det 
hela slutade så bra som det gjorde. 
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Fråga experterna
Sedan fick jag besked att de lagt ner 
fallet utan att ens förhöra mannen, 
eftersom de inte kunde hitta honom. 
När jag sa att jag kunde hjälpa till 
att hitta honom var de inte intresse
rade. Jag hade hoppats att han i alla 
fall skulle få reda på att jag anmält 
honom och få någon slags tankestäl
lare.   
   Nu ska jag försöka gå vidare och 
bearbeta detta så att jag kan må 
bättre, men jag skulle i alla fall vilja 
veta om det finns någon möjlighet 
att berätta för någon annan inom 
polisen vad den här polismannen sa 
till mig? Kanske kan jag påverka på 
något sätt så att andra slipper ut
sättas för samma sak.

Jag beklagar att du blivit så illa 
bemött av polisen vid anmälnings-
tillfället. Jag tycker du ska ta upp 
detta med någon överordnad polis 
för så här ska det inte gå till! Du 
kan också begära omprövning av 
beslutet att lägga ned förunder-
sökningen, vilket innebär att man 
återupptar den och fortsätter ut-
reda. Vad jag förstår har polisen 
inte förhört den person du angett 
vilket är en brist, speciellt som du 
kan ge polisen information om var 
han finns. 

Det är bra att du bearbetar vad 
som hänt och jag tycker att du ska 
gå vidare med ärendet om du orkar. 
Vänd dig till din Brottsofferjour så 
kan de hjälpa dig vidare i ärendet. 
Kämpa på och lycka till!

eva andersson Advokat

Vad är rimligt  
att få ut i 
skadestånd?

Jag har en bekant som blivit utsatt 
för misshandel. Jag vill att han an
mäler, men det vill inte han eftersom 

han tycker att det varken gör till el
ler från för hans del. Han är skadad 
så att det påverkar hans rörelse
förmåga och han har flera ärr. 
Dessutom har han förlorat inkomst 
på åtminstone 20 arbetstimmar.    
    Jag vill veta mellan vilka belopp 
han skulle kunna få i skadestånd 
så att jag kan övertala honom att 
göra en anmälan. Kanske känner 
han då att det är mer befogat. Hur 
stora belopp kan det röra sig om? 
Finns det något minimibelopp ifall 
han gör en anmälan och domen går 
igenom? 
    
Ett skadestånd består av olika 
delar. Man brukar tala om eko-
nomiskt skadestånd och ide-
ellt skade stånd. Ett ekonomiskt 
skade stånd ersätter kostnader 
till följd av skadan. Det kan till 
exempel röra sig om kostnader för 
sjukvård, resor och kläder samt 
ersättning för inkomst förlust. 
Till det ideella skadeståndet hör 
ersättning för sveda och värk 
(fysiskt och psykiskt lidande av 
övergående natur), ersättning för 
bestående skada (ärr, invaliditet 
och särskilda olägenheter) samt 
ersättning för kränkning av den 
personliga integriteten. Till skill-
nad från de övriga skadestånds-
posterna grundar sig ersättning-
en för kränkning inte i huvudsak 
på den skada som brottet medfört 
utan på den brottsliga gärningen. 
De uppgifter som du lämnar är 
alltför knapphändiga för att jag 
ska kunna uppge skadeståndets 
belopp i det aktuella fallet.

Det finns inte någon gräns för 
hur lågt eller högt ett skadestånd 
kan bli. En polisanmälan måste 
ske för att en person i förlängning-
en ska kunna ställas till ansvar 
för brott. En anmälan är också en 
grundläggande förutsättning för 
att få försäkringsersättning res-
pektive brottsskadeersättning.  

hans sjölander Tf brottsskadechef

Kommentar:  
Medling är inte  
till för att förlåta

Tidningen Brottsoffer låg i mitt postfack idag. 
När jag läste spalten ”Fråga experterna” rea
gerade jag på svaret från Anneli Svensson an
gående medling. Frågeställaren var tveksam 
till medling, för han eller hon ville inte att so
nen skulle tvingas förlåta gärningspersonen.
   Medling är inte till för att brottsoffer ska 
förlåta gärningsmannen. Medling handlar 
om att försöka nå ömsesidig förståelse för 
vad som inträffat, varför det skedde och hur 
de påverkade båda kontrahenterna, och även 
att försöka minska anspänningen runt hän
delsen, så att de inblandade kan mötas utan 
att behöva känna rädsla och oro. Medling kan 
ibland utmynna i förlåtelse, men det är defi
nitivt inte ett primärt syfte – däremot kanske 
att få gärningspersonen att förstå varför för
låtelse faktiskt inte är möjligt. 
   Jag tyckte inte att svaret på frågan gav en 
rättvisande bild av medlingsinstitutet. Det är 
beklagligt, för därmed finns också en risk att 
ett brottsoffer och dennes nätverk går miste 
om den möjlighet till reparativ rättvisa som 
medling innebär.

sonja sahlin Samordnare, lokala Brå i Borlänge

Mitt svar baseras på att allt för många brotts-
utsatta upplever att de nästan blir tvingade 
och hårt pushade att ställa upp på medling. 

Jag vet syftet med medling och att det inte 
går ut på att förlåta. Men jag menar att det 
verkligen ska komma utifrån fri vilja och att 
det ska erbjudas bland andra åtgärder där det 
varken förväntas ett ja eller nej. Jag svarade 
i det individuella fallet och rekommenderar 
mer stöd för pojken. Där kommer medlingen 
att diskuteras. Han och föräldrarna verkade 
inte alls redo. Men ditt svar är viktigt på en 
mer generell nivå. 

Tack för responsen!

anneli svensson Socionom och psykoterapeut
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Främlingsfientliga och  
rasistiska motiv vanligast

Ett hatbrott kan vara alltfrån skadegörelse till 
mord – det är motivet som avgör. 

Under förra året polisanmäldes drygt 
5 500 hatbrott, enligt Brå:s årliga hat-
brottsstatistik. Mer än 70 procent 
hade främlingsfientliga och rasistiska 
motiv.

Ofredande och olaga hot var de vanli-
gaste brottstyperna och stod för 41 pro-
cent av hatbrottsanmälningarna under 
2012. Näst vanligast var våldsbrott och 
ärekränkning som båda uppgick till 16 
procent. Andelen våldsbrott var dock 
särskilt hög när det gällde hatbrott med 
homo-, bi- och heterofobiska samt afro-
fobiska motiv.  

Efter främlingsfientliga och rasis-
tiska motiv, vilka utgjorde 72 procent av 
anmälningarna, var det näst vanligaste 
homo-, bi- och heterofobiska motiv som 
uppgick till 13 procent. 

 I 59 procent av anmälningarna var 
gärningspersonen obekant för offret. 
I 32 procent var gärningspersonen be-
kant, till exempel en granne, kollega el-
ler skolkamrat, och i 5 procent var det en 
närstående. 

Eftersom det inte finns någon särskild 
brottskod för att registrera hatbrott när 
en polisanmälan görs bygger Brå:s hat-
brottsstatistik på polisanmälningar som 
Brå efter granskning kommit fram till 
rör hatbrott. Statistiken bygger också på 
Brå:s nationella trygghetsundersökning, 
NTU, och Skolundersökningen om brott, 
SBU. 

Enligt NTU utsattes ungefär 86 000 
personer mellan 16–79 år för 151 000 
främlingsfientliga hatbrott under 2011. 
Cirka 28 000 personer utsattes för 50 000 
antireligiösa hatbrott och 13 000 perso-
ner utsattes för homofobiska hatbrott. 

I SBU har elever i årkurs nio tillfrå-
gats om sin utsatthet för brott. 4,5 pro-
cent uppgav att utsatts för främlings-
fientliga hatbrott under 2011 och 2,2 för 

anti religiösa hatbrott. Dubbel utsatthet 
var vanligt. Av dem som utsatts för anti-
religiösa hatbrott rapporterade 68 pro-
cent att de även blivit utsatta för främ-
lingsfientliga hatbrott.

Få hatbrottsanmälningar leder till 
personuppklaring, det vill säga att en per-
son knyts till brottet genom åtalsbeslut, 
strafföreläggande eller åtals underlåtelse. 
Av de hatbrott som anmäldes under 2011 
personuppklarades 6 procent. 

amanda säfström

Motivet avgör vad 
som är ett hatbrott

 Hatbrott är ingen egen brotts-
kategori utan ett samlingsnamn för 
brott som begås på grund av gär-
ningspersonens negativa inställning 
till offrets etniska bakgrund, religion, 
sexuella läggning eller annan liknande 
grund. 

 Hets mot folkgrupp och olaga 
diskriminering är två typiska hatbrott, 
men ett hatbrott kan vara allt från 
skade görelse till mord, Det är själva 
motivet som är avgörande för om 
brottet är ett hatbrott, inte den fak-
tiska gärningen, vilken är straffbar oav-
sett motiv. 

 1994 tillkom en straffskärp-
ningsregel i brottsbalken som gör det 
möjligt för domstolarna att utdöma 
en strängare påföljd för ett brott med 
hatbrottsmotiv. Straffskärpningsregeln 
finns i brottsbalkens kapitel 29 och 
lyd er:

2 § Som försvårande omständighe
ter vid bedömningen av straffvärdet 
ska, vid sidan av vad som gäller för 
varje särskild brottstyp, särskilt be
aktas

 […] 7. om ett motiv för brottet 
varit att kränka en person, en folk
grupp eller en annan sådan grupp av 
personer på grund av ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung, tros
bekännelse, sexuell läggning eller an
nan liknande omständighet

Det är själva 
motivet som  

är avgörande för om 
brottet är ett hatbrott, 
inte den faktiska  
gärningen, vilken  
är straffbar oavsett 
motiv. 

Hatbrott

Följande motiv redovisas  
i Brå:s hatbrottsstatistik:
 främlingsfientliga/

rasistiska
 afrofobiska 
 antiromska
 antisemitiska
 islamofobiska 

 kristofobiska 
 andra antireligiösa
 homofobiska
 bifobiska
 heterofobiska 
 transfobiska
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Vardagliga kränkningar kan vara en 
grogrund för grövre hatbrott. Det  
menar forskare vid Malmö högskola 
som just nu arbetar med två stora 
forskningsprojekt kring hatbrott.

– Vi ser en koppling mellan vardag-
liga kränkningar och mer våldsamma 
hatbrott. Det är en process i en sam-
manhängande kedja. Det vardagliga är 
kanske inte brottsligt rent juridiskt sett, 
men vi menar att det är där de allvarliga 
kränkningarna har sin grogrund, säger 
Anders Wigerfelt-Svensson, docent i 
IMER, internationell migration och et-
niska relationer, vid Malmö högskola.

Han leder just nu två stora forsk-
ningsprojekt om hatbrott. Det ena är fi-
nansierat av Vetenskapsrådet och inrik-
tat på strukturerna och den miljö som är 
grogrund för hatbrott. I det andra, som 
drivs med medel från Brottsoffermyn-
digheten, är fokus inriktat på offer för 
hatbrott och vilka metoder som kan an-
vändas för att arbeta förebyggande.

Forskarna gör bland annat djup-
intervjuer med fokus på fem olika utsat-
ta grupper i Malmö och Skåne. Hittills 
har afrosvenskar, romer och resande, 
hbt-personer och judar intervjuats om 
sina erfarenheter av hatbrott. Intervjuer 
ska också göras med muslimer. 

– Till exempel vittnar afrosvenskar 
och transpersoner om en nästan daglig 
utsatthet. För en person som bedöms som 
icke-vit kan det till exempel handla om att 
expediter håller sig nära en i klädbutiker i 

rädsla för att man ska snatta eller att man 
nästan alltid blir stoppad vid gränskon-
troller, säger Anders Wigerfelt-Svensson.

– Andra grupper kan ha en annan 
möjlighet att dölja sin identitet, samti-
digt som de tycker att det är enormt job-
bigt att inte kunna vara sig själva. Vi vill 
inte säga att någon grupp har det värre än 
andra, men det är olika hur man behand-
las och vilka strategier man har för att 
hantera det.

Inom projekten ska också rätts kedjan 
granskas. Forskarna studerar domar 
från främst södra Sverige, men även från 
hela landet.

– Vi är inte riktigt färdiga med våra 
studier, men vi kan se att det är väldigt få 
domar där det gjorts straffskärpningar. 
Det är svårt att bevisa motiv och det ver-
kar som om polis och åklagare dels har 
dålig utbildning och dels inte samarbetar 
speciellt bra, berättar Anders Wigerfelt-
Svensson. 

En allt vanligare brottsplats för kränk-
ningar är internet. Forskarna vid Malmö 
högskola samarbetar med forsknings-
gruppen Cybernormer vid Lunds uni-
versitet där ett projekt om kränkningar 
på nätet nu genomförs. I en enkätstudie 
som precis gjorts med 1 000 svarande 
uppgav en femtedel att de varit utsatta 
för vad de själva definierade som hat-
brott på nätet.

– Det är en väldig hög siffra. Kränk-
ningar på nätet ökar, men det är få 
som anmäler och det är svårt att hitta 

Kränkningar i vardagen 
grogrund för grövre hatbrott

Anders Wigerfelt-Svensson leder två forsknings-
projekt om hatbrott vid Malmö högskola.

för övarna, säger Anders Wigerfelt-
Svensson. 

Forskningsprojekten om hatbrott 
planeras vara avslutade 2015 och innan 
dess ska många olika delar klaras av. Till 
exempel ska en enkätstudie kring attity-
der göras bland över 10 000 gymnasie-
elever. Ett kommande uppdrag är också 
att titta närmare på förebyggande åtgär-
der mot hatbrott. 

– Vi har inte kommit så långt ännu, 
men grunden är självklart att man måste 
arbeta med barn och ungdomar för att 
redan där skapa attitydförändringar. Vi 
hoppas också att den lagstiftningen vi 
har på sikt kan generera en attitydför-
ändring. När det gäller lagen mot bar-
naga till exempel finns det resultat som 
visar att det har förändrat beteendet hos 
människor. Men då gäller det också att 
få domar där det tydligt står att det är 
straffskärpning på grund av ett motiv 
som ingår i hatbrottslagstiftningen, sä-
ger Anders Wigerfelt-Svensson.

amanda säfström

För en person som bedöms som icke-vit  
kan det till exempel handla om att expediter 

håller sig nära en i klädbutiker i rädsla för att man 
ska snatta eller att man nästan alltid blir stoppad  
vid gränskontroller.
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Kränkningar på 
nätet ökar, men  

det är få som anmäler  
och det är svårt att hitta 
förövarna.
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Ulf träffade Anders på en fest i sin 
hemstad, en liten ort i Jönköpings län, 
2009. Anders var engagerad i en lokal fri-
kyrka, men ville lämna församlingen där 
han inte kunde vara öppen med sin sexu-
ella läggning.

– Det är ett väldigt konservativt sam-
hälle, men själv hade jag inte haft pro   b lem 
tidigare med att vara öppen homosexuell 
varken där jag bodde eller på min arbets-
plats. När vi blev kära ville Anders lämna 
församlingen, men riktigt så enkelt som 
att bara säga tack och adjö var det inte, 
berättar Ulf.

Anders och Ulf blev ett par och var 
båda öppna med att de hade ett förhål-
lande. Men församlingsmedlemmarnas 
försök att få Anders att lämna Ulf och 
återvända till församlingen blev allt vär-
re. Ulf berättar om en tid fylld av hot och 
andra kränkningar riktade mot Anders 
från församlingens medlemmar.

– De ville bota honom från synden. 
Han blev hotad genom sms och på Face-
book. Det kunde komma mellan tio och 
femton sms om dagen där det stod saker 
som ”Du kommer att brinna i helvetet”. 
Vid ett tillfälle blev han instängd i för-
samlingslokalen och kunde inte lämna 
den, säger Ulf.

– Kyrkan började skicka ut medlem-
mar för att bevaka och skrämma honom, 
de stod på gatan nedanför hans lägen-
het. Jag försökte bo mycket hos honom 
för han var så svag, men jag kunde inte 
skydda honom hela tiden eftersom jag 
jobbade och studerade.

Anders blev allt mer nedbruten. Han 
orkade inte polisanmäla och därför gjor-
de Ulf det.

– Man försöker ju alltid skydda den 
man älskar. Jag arbetar inom vård och 
omsorg och jag hade gjort precis samma 
sak om det hade varit någon jag hade an-
svar för som blev utsatt. Jag hade polis-
anmält och stått upp för anmälan, men 
det otäcka är att det kanske hade gått 
samma väg ändå som det gjorde nu när 
det var min partner som utsattes, säger 
han.

Ulf polisanmälde flera olika händelser, 
men anmälningarna lades snabbt ned.

– Jag gav polisen namn och telefon-
nummer till flera vittnen, men sedan 
fick jag höra att polisen aldrig ringt upp. 
De tog det inte på allvar. De poliser jag 
mötte hade ingen kompetens varken i 
hatbrottsfrågor eller hbt-frågor. De för-
stod inte att det här drabbade fler än bara 
Anders och mig. Det blev ett trauma för 
hela min familj, säger han.

– En gång kompletterade jag min an-
mälan. Jag ville helst åka dit och göra 
tilläggen på plats, men polisen jag prata-
de med tyckte att det räckte att vi gjorde 
det på telefon. Sedan fick jag hem för-
hörsprotokollet som jag skulle godkänna 
samma dag som beslutet om att anmälan 

lades ned kom. Förhörsprotokollet var 
fullt av en massa fel och jag fick inte ens 
chansen att rätta till dem, säger han.

Han berättar om ett annat tillfälle 
när polisen han pratade med inte ville ta 
emot anmälan.

– Jag fick tala med en polis som sa att 
hon inte kunde ta emot anmälan efter-
som hon kände min familj för väl. Hon 
bodde nära mina föräldrar. Hon sa att 
hon skulle höra av sig när hon hittade 
en neutral polis som kunde ta emot an-
mälan.  Jag tyckte att det bedrövligt, hon 
skulle ju inte utreda utan bara ta emot 
anmälan. De ringde aldrig tillbaka, säger 
Ulf.

Till slut tog rädslan överhanden och 
Ulf varken vågade eller orkade bo kvar 
längre. Han flydde till Malmö.

– Jag var som ett darrande löv. Jag 
kunde inte sköta mitt arbete längre och 
jag kände mig inte trygg i mitt eget hem. 
Jag hoppade av min utbildning, slutade 
jobba och bodde på vandrarhem under 
en period. Till sist fick min familj låna 
mig pengar för att få mig på fötter igen. 
Det var familjen som räddade mig, det 
var inte myndigheterna. Då tänker jag på 
dem som inte har någon familj, hur ska 
de stackarna klara sig?

Han tror att han hade fått mer hjälp 

Det kunde komma 
mellan tio och fem-

ton sms om dagen där det 
stod saker som ”Du kom-
mer att brinna i helvetet”. 

De poliser jag mötte 
hade ingen kompe-

tens varken i hatbrotts-
frågor eller hbt-frågor. 

”Man försöker ju alltid  
skydda den man älskar”
När Ulf träffade sitt livs kärlek Anders anade han inte vad som väntade. Fyra år senare ser 
han tillbaka på en tid fylld av hot och kränkningar från Anders tidigare församling som inte 
accepterade deras förhållande på grund av deras sexuella läggning.

Text och foto: Amanda Säfström
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från polisen om brotten skett i en stor-
stad.

– På små orter känner alla varandra. 
En del av de poliser som skulle utreda 
hade barn som gick i församlingens ung-
domsverksamhet. Jag säger inte att de är 
partiska, men det går ju inte att komma 
ifrån att sådant omedvetet kan spela in, 
säger han.

– När jag kom ner till Skåne stöttade 
Skånepolisen mig, men de kunde inte ut-
reda eftersom brottet inte hänt där utan 
var en annan polismyndighets ansvar. De 
kunde bara hjälpa mig att göra en anmä-
lan och önskade mig lycka till.

Idag bor Ulf i Skåne. Han har återupp-
tagit sina studier och har ett arbete som 
han trivs med. Han och Anders är inte 
längre ett par, men de är nära vänner och 
hörs ofta på telefon. Anders bor inte hel-
ler kvar på orten där de träffades.

När Ulf träffar Tidningen Brotts-

offer på Brottsofferjouren i Hässleholm 
har han med sig en bunt papper. Han 
visar nedläggningsbeslut och andra do-
kument. Det har varit svåra år, men Ulf 
ångrar inte att han fortsatt kämpa för att 
polisen skulle ta det Anders och han ut-
sattes för på allvar. Men nu känner han 
att det är dags att gå vidare.

– Jag har orkat genom familjens stöd, 
min kärlek till min pojkvän och civil-
kurage. Jag har tänkt att jag inte ska 
ge mig för rätt ska vara rätt. Det här är 
brottsligt och ska redas ut. Min familj 
har alltid stöttat mig, men nu har de sagt 
att jag måste tänka på mig själv. Min 
lycka går först, säger han.

Under åren har Ulf också haft flera 
olika stödkontakter. Tidigare har han 
haft kontakt med Brottsofferjouren i 
Jön köping och gått i samtal på ett kom-
munalt kriscentrum i Skåne. Han har 
fortfarande kontakt med både RFSL:s 

brottsofferjour och Brottsofferjouren i 
Hässleholm.

– Det är också en anledning till att jag 
har orkat. Utan brottsofferjouren hade 
jag dukat under för länge sedan. De har 
erfarenhet och har kunnat förklara vad 
som står i pappren från polisen, när jag 
inte begripit alla termer. Min familj har 
också varit glad att jag haft BOJ i Hässle-
holm. Det har varit en sten mindre att 
bära för dem eftersom det är BOJ som 
har tagit de värsta smällarna när mitt 
hum ör har gått så här, säger han och vi-
sar några skarpa kurvor med handen.

– Brottsofferjouren har stöttat mig så 
mycket. De har varit gudomliga. Jag har 
gråtit och svurit. Hur de orkat med mig 
begriper jag inte, men de har varit så pro-
fessionella. De har verkligen stått på min 
sida.  

Fotnot: Ulf och Anders heter egentligen 
någonting annat.

När Ulfs pojkvän Anders utsattes för hot och kränkningar på grund av sin sexuella läggning polisanmälde Ulf flera olika händelser, men anmälningarna lades 
snabbt ned. ”De tog det inte på allvar. De poliser jag mötte hade ingen kompetens varken i hatbrottsfrågor eller hbt-frågor. De förstod inte att det här drabbade 
fler än bara Anders och mig. Det blev ett trauma för hela min familj”, säger Ulf.
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– När det gäller hatbrott är gärnings-
personens motiv riktat mot något så 
grundläggande och personligt som nå-
gons sexuella läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck. Forskning och våra 
erfarenheter från jouren visar att de 
känslomässiga konsekvenserna ofta blir 
större än när det gäller andra motiv. Det 
kan till exempel handla om ökad risk för 
nedstämdhet, isolering och självmords-
tankar, säger Sofia Kuno.

– Det är lättare att hamna i ett ifråga-
sättande av sig själv och den egna identi-
teten än om man jämför med andra brott, 
säger Kina Sjöström.

Tillsammans utgör Sofia Kuno och 
Kina Sjöström RFSL:s brottsofferjour. 
De tar emot i jourens samtalsrum i 
RFSL:s lokaler på Sveavägen i Stock-
holm. Här får hbt-personer som drabbats 
av våld, hot eller andra kränkningar stöd 
och hjälp genom rättsprocessen. 

Jouren möter främst personer som 
har utsatts för hatbrott, våld i nära rela-
tion eller hedersrelaterat våld och för-
tryck. 

– Hatbrott är den vanligaste anled-

ningen att vända sig hit, men många som 
kontaktar oss har varit med om flera oli-
ka saker. Kategorierna går in i varandra. 
Ett hatbrott kan ske i en nära relation el-
ler utövas av en familj eller släkt där det 
finns hedersnormer som spelar in, berät-
tar Kina Sjöström.

Att jouren drivs av RFSL och att de 
anställda har träffat andra som utsatts 
för liknande brott har stor betydelse för 
dem som söker stöd.

– Det är viktigt att de som kontaktar 
oss kan känna sig helt trygga i att vi har 
hbtq-kompetens. Ibland kan det vara 
personer som hör av sig efter att de först 
sökt kontakt med någon annan instans 
där de blivit dåligt bemötta på olika sätt. 
Det kan handla om att de inte blivit tagna 
på allvar eller att de behövt sitta och för-
klara saker kring sexualitet. Då försöker 
vi finnas med och följa upp det som hänt, 
berättar Sofia Kuno.

– Blir man inte väl bemött eller tycker 
att man inte blir tagen på allvar är risken 
att det misstroende man kanske redan 
har mot myndigheter späs på ytterligare. 
Man känner sig inte inkluderad och det 
är lätt att tänka ”Jag är inte värd att skyd-
das”, säger Kina Sjöström.

Men ett bra bemötande behöver 
egentligen inte vara svårt att få till, me-
nar de.

– Ibland kan det vara väldigt basala 
saker som gör att man känner sig respek-
terad. Att få bekräftelse, att det är en bra 
kommunikation och att bli respekterad 

Särskild kompetens  
skapar trygghet för utsatta
Att bli utsatt för brott på grund av vem man är kan få stora känslomässiga  
konsekvenser. På RFSL:s brottsofferjour får hbt-personer som utsatts för  
hatbrott stöd att bearbeta sina upplevelser.

Text och foto: Amanda Säfström     

i form av val av pronomen och namn till 
exempel, säger Sofia Kuno.

– Vi möter också personer som är nöj-
da med det bemötande de fått. Det är få 
fall som leder till rättegång, men har man 
fått ett respektfullt bemötande och bra 
förklaringar till varför det inte gick att 
driva ärendet är det lättare att acceptera 
att en utredning läggs ned, säger Kina 
Sjöström.

De vittnar om att våldet mot hbt-per-
soner kan ta sig specifika uttryck. Ett ex-
empel är att förövaren rycker i en trans-
persons hår eller sliter av en peruk i syfte 
att avslöja och kränka. 

– Många som utsätts för hat och 
kränkningar gör det för att en gärnings-
person har reagerat på att de bryter mot 
normen på olika sätt eller att de har ett 
visst uttryck. I rädsla för att bli utsatta 
igen kanske de inte går klädda som de 
skulle vilja göra och det mår många dåligt 
av, berättar Sofia Kuno.

– Rädsla och försiktighet är vanliga 
konsekvenser. Man undviker vissa plat-
ser och miljöer och begränsar sig själv. 

Det är en mång-
faldig grupp hbtq-

personer vi möter, vilket 
innebär att de också kan 
vara utsatta för till exem-
pel rasistiska hatbrott. 
Sofia Kuno, RFSL:s brottsofferjour.

Det är lättare att 
hamna i ett ifråga-

sättande av sig själv och 
den egna identiteten än 
om man jämför med an-
dra brott.
Kina Sjöström, RFSL:s brottsofferjour.
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Sofia Kuno och Kina Sjöström på RFSL:s brottsofferjour ger stöd till hbt-personer som utsatts för 
hatbrott. ”Det finns ett stort mörkertal av en orsak – att man inte är trygg att söka hjälp. Därför försöker 
vi finnas med som ett stöd i hela rättsprocessen, följa med på rättegångar och jobba nära personen”, 
säger Sofia Kuno.

Det kan ske även med andra brott, men 
eftersom det här är något du råkat ut för 
just för att du är den du är blir upplevel-
sen av att hela tiden vara i riskzonen för 
att bli utsatt igen mycket större, säger 
Kina Sjöström.

En grupp som RFSL:s brottsofferjour 
menar är extra utsatta samtidigt som de 
sällan syns i statistiken är transpersoner.  

– Lagstiftningen är inkonsekvent. 
Diskrimineringslagen skyddar mot dis-
kriminering på grund av könsidentitet 
och könsuttryck, men i straffskärpnings-
regeln i brottsbalken finns det inte ut-
talat. Därför driver RFSL med flera att 
även könsidentitet ska skrivas in där. 
Idag går det att relatera till könsiden-
titet som en särskild omständighet vid 

hatbrott, men i praktiken är det ytterst 
få fall, bara någon enstaka dom, där man 
verkligen använt det, säger Sofia Kuno.

Parallellt med att arbeta mot homo-, 
bi- och transfobiska brott menar de att 
det även är viktigt att arbeta antirasis-
tiskt. 

– Det är en mångfaldig grupp hbtq-
personer vi möter, vilket innebär att de 
också kan vara utsatta för till exempel 
rasistiska hatbrott. En del har kanske va-
rit utsatta för homofobiska hatbrott i sitt 
hemland och här utsätts de för rasistiska 
hatbrott, säger Sofia Kuno.

Förutom brottsofferstöd arbetar jour-
en också med att utbilda andra. 

– Det kommer aldrig att kunna vara 

RFSL:s brottsofferjour 
 RFSL:s brottsofferjour har funnits 

sedan 1998. Jouren är en verksamhet 
inom RFSL, Riksförbundet för homo-
sexuella, bisexuella och transpersoners 
rättigheter.

 Jouren har lokaler i Stockholm, 
men tar emot stödsökande från hela 
landet. Sedan några år tillbaka driver 
jouren också ett skyddat boende. 

 RFSL:s brottsofferjour nås på 
telefon nummer 020-34 13 16. Läs mer 
på www.rfsl.se/brottsoffer. På webbplat-
sen www.aldrigokej.se finns information 
speciellt riktad till unga hbt-personer 
som känner sig utsatta. 

målet att en organisation ska stå för 
stöd et till alla hbtq-personer. Vi har kon-
tinuerliga utbildningar och det är jätte-
viktigt. Det finns ett stort intresse från 
många och vi är glada för alla de jourer vi 
möter, säger Kina Sjöström.

– Det gör naturligtvis stor skillnad 
för de utsatta som hör av sig, men också 
indirekt för oss på jouren, att veta att ex-
empelvis Luleå Brottsofferjour har hbt-
certifierat sig. Då kan vi uppriktigt re-
kommendera att höra av sig dit om man 
bor i där, säger Sofia Kuno.

RFSL:s brottsofferjour drivs med 
medel från Brottsofferfonden och Social-
styrelsen, men den ekonomiska situatio-
nen är osäker och jouren arbetar hela ti-
den för att få medel att fortsätta arbetet. 
De ser också många möjliga områden att 
utveckla.

– Vi skulle vilja utveckla verksam-
heten och öka kunskapen om att vi finns, 
säger Kina Sjöström.

– Nu kommer vi in när brottet redan 
har hänt, men vi skulle även gärna vilja 
arbeta mer förebyggande mot hatbrott, 
säger Sofia Kuno.  
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Vill få fler att polisanmäla
På Stockholmspolisens hatbrottsgrupp finns kompetens samlad för att utreda  
hatbrott och skapa kontakt med utsatta grupper. Målet är få fler att anmäla genom  
att öka förtroendet för polisen.

Text och foto: Amanda Säfström

Bente Böckmann och Terésie Nilsson arbetar på Stockholmspolisens hatbrottsgrupp. Gruppen utreder alla polisanmälda hatbrott i Stockholm city, men  
arbetar också bland annat med att utbilda och sprida kunskap om hatbrott.



15Tidningen Brottsoffer nr 3/2013

Hatbrott
– När vi är ute och föreläser bru-
kar vi ofta säga att vi arbetar med 
brott mot mänskliga rättigheter, 
säger Terésie Nilsson, brottsutre-
dare på Stockholmspolisens hat-
brottsgrupp. 

– Man måste förstå varför det är 
så kränkande att utsättas för brott 
på grund av den du är. Även om 
brottet i sig kan vara av ganska en-
kel beskaffenhet, kan kränkningen 
vara enorm, säger Bente Böck-
mann, förundersökningsledare på 
hatbrottsgruppen.

Tidningen Brottsoffer möter 
Bente Böckmann och Terésie 
Nilsson utanför polishuset på 
Kungsholmen i Stockholm. Hat-
brottsgruppen är en del av Polis-
myndigheten i Stockholms län. 
Gruppen utreder alla anmälda 
brott med ett misstänkt hatbrotts-
motiv i Stockholm city och ger 
stöd till andra utredare av hat-
brottsärenden inom hela polis-
myndigheten.  

– Hatbrottsmotivet ska bevisas 
precis som brottet ska bevisas. Till 
exempel kanske gärningspersonen 
har fält kommentarer som någon 
har hört eller haft symboler på sig 
som någon har sett eller som doku-
menterats av polis på plats. Ibland 
är man kanske inte helt säker på 
om det är ett motiv eller inte, men 
vi kan i alla fall utreda det så och se 
om motivet hänger med hela vä-
gen, berättar Bente Böckmann. 

I hatbrottsgruppen finns fem 
utredare och en gruppchef. Van-
ligtvis har gruppen mellan 25 och 
30 pågående ärenden samtidigt 

och utredarna arbetar nära var-
andra. När ett ärende kommer in 
är målet att ta kontakt med målsä-
gande inom 24 timmar. Om en ut-
redning läggs ned ringer de alltid 
upp och förklarar varför. 

– Det brev som skickas hem är 
rätt oförståeligt för någon som inte 
är insatt i polisverksamheten. Vi 
förklarar varför det lagts ned och 
uppmanar också alltid till ytter-
ligare anmälningar om de blir ut-
satta igen, säger Terésie Nilsson.

– Även om vi lägger ned ett 
ärende är mycket vunnit genom 
att vi kontaktar dem och visar för-
ståelse. Ingen kan ta bort deras 
kränkthet. Kränkt är man i alla fall 
även om polis och åklagare inte 
kan göra något. Ofta är de väldigt 
tacksamma för att vi hör av oss, sä-
ger Bente Böckmann.

Ärekränkningsbrott, det vill 
säga förtal och förolämpning, är 
brott som sällan utreds av polis och 
åklagare om det inte finns särskilt 
allvarliga omständigheter kring 
brottet. Men även om de flesta äre-
kränkningsärenden läggs ned vill 
hatbrottsgruppen uppmana alla 
som utsätts att polisanmäla.

– Vi vet att det kan kännas me-
ningslöst, men vi uppmanar verk-
ligen att anmäla. När det gäller 
förolämpning till exempel krävs 
det att det skett systematiskt för 
att vi ska starta en utredning. Det 
kanske inte syns vid första anmä-
lan, men det gör det kanske efter 
den femte eller sjätte och då finns 
allt redan dokumenterat, säger 
Terésie Nilsson.

Hon menar att en polisanmälan 
också kan bidra till att synliggöra 
problem.

– Blir man utsatt på ett ställe är 
man säkert inte den enda som blir 
utsatt där. Då kan vi se problemet 
när vi får in fem anmälningar som 
skett på samma krog eller skola. 
Man behöver inte heller själv de-
finiera vad som är hatbrott. Utan 

känner man sig utsatt är det bara 
att anmäla, sedan är det vi som av-
gör vad det är för brott, det behö-
ver man inte tänka på, säger Teré-
sie Nilsson.

Förutom brottsutredningar är 
en annan viktig arbetsguppgift för 
hatbrottsgruppen att utbilda och 
sprida kunskap om hatbrott.

– Vi arbetar också med att ska-
pa kontakter och förbättra förtro-
endet hos grupper som har ett lågt 
förtroende för polisen och därför 
kanske inte anmäler om de utsätts, 
berättar Bente Böckmann.

– Vi har ett stort kontaktnät och 
en kompetens som är spridd inom 
gruppen där vi kompletterar var-
andra bra, säger Terésie Nilsson.

Just nu fokuserar hatbrotts-
gruppen på att skapa kontakt med 
företrädare för transpersoner och 
romer – två utsatta grupper där 
anmälningsbenägenheten är låg.

– Det kan ha att göra med nor-
malisering. Blir man utsatt för väl-
digt mycket kan det vara så att man 
också blir van att ta emot ganska 
mycket. Det är kanske först när det 
händer något som man tycker går 
utanför det normala som man an-
mäler. Men det som man upplever 
som normalt är fortfarande något 
som vi skulle anse är ett hatbrott, 
säger Terésie Nilsson.

De menar att det är viktigt att 
polisen kan anpassa sig i mötet 
med olika grupper.

– Man får inte vara så mycket 
polis när man ska arbeta med det 

Även om  
brottet i sig  

kan vara av ganska 
enkel beskaffenhet, 
kan kränkningen 
vara enorm.
Bente Böckmann, förundersökningsledare.

En resurs för hela 
Stockholms län

 Hatbrottsgrup-
pen startade 2007 
som ett projekt 
inom Citypolisen 
i Stockholm och 
drivs nu som en del 
av den permanenta 
verksamheten. 

 Gruppens 
huvuduppdrag är 
att hantera alla in-
komna anmälningar 
med ett misstänkt 
hatbrottsmotiv i 
Stockholm city, att 
samordna arbetet 
mot hatbrott och 
utveckla arbets-
metoder i hela 
Stockholms län.

 Gruppen är en 
resurs för hela 
Stockholms län 
och utgör också ett 
stöd till andra utre-
dare av hatbrotts-
ärenden inom hela 
polismyndigheten.

 Hatbrottsgrup-
pen samverkar 
med olika organi-
sationer, intresse-
föreningar, forskare 
och myndigheter 
för att nå ut med 
information och 
öka kunskapen 
och medvetenhe-
ten om hatbrott. 
Just nu pågår ett 
samarbete med 
Unga romer och 
ett med transför-
eningen FPES. På 
www.fpes.se finns 
en hatbrottsanmä-
lan som kan göras 
anonymt för att 
öka kunskapen om 
transpersoners ut-
satthet för hatbrott. 

Känner man sig 
utsatt är det 

bara att anmäla, 
sedan är det vi som 
avgör vad det är för 
brott, det behöver 
man inte tänka på.
Terésie Nilsson, brottsutredare.
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här. Vi måste försöka förstå kultu-
ren. De ska inte anpassa sig till oss, 
utan vi måste anpassa oss till dem 
om vi vill ha ett bra möte, säger 
Bente Böckmann.  

– Vi måste förstå deras historia 
och vad polisen har betytt för dem. 
Vi kan inte bara bestämma att vi 
ska öka anmälningsbenägenheten, 
utan det handlar om att bygga upp 
ett förtroende och att vi tillsam-
mans med dem diskuterar vad po-
lisen skulle kunna göra. Det är nå-
got som måste få ta tid eftersom de 
har varit förtryckta under en lång 
tid, säger Terésie Nilsson.

Hatbrottsgruppen arbetar för 
att hela tiden öka sin kompetens 
på olika sätt.

– Vi försöker utbilda oss så 
mycket vi kan på egen hand. Ge-

nom att söka upp exempelvis 
Diskrimineringsombudsmannen 
och Justitiekanslern har vi fått 
utbildning via dem. Vi har också 
kunnat fördjupa oss i varför de här 
lagarna har tillkommit och vad det 
är i samhällsutvecklingen som har 
gjort det. I våra möten med olika 
grupper lär vi oss mycket hela ti-
den, säger Bente Böckmann.

En viktig uppgift för alla som 
möter hatbrottsoffer menar de är 
att ha arbetat med fördomar inom 
den egna organisationen.

– Alla människor har olika för-
domar. Det finns ingen genväg utan 
man måste prata om det. Jag tror att 
man till exempel ska bjuda in före-
läsare, det finns många bra föreläsare 
som kan lära polisen om hur det är att 
stå utanför, och därifrån ha diskus-
sioner, säger Bente Böckmann.

Just nu pågår en stor omorgani-
sation inom polisen. Från och med 
2015 ska landets 21 polismyndig-
heter och Rikspolisstyrelsen bli en 
myndighet. Bente Böckmann och 
Terésie Nilsson hoppas att hat-
brottsgruppens kunskaper ska tas 
tillvara och att deras uppdrag ska 
bli nationellt. 

– Som det ser ut nu ska vi bara 
verka i Stockholm och det hoppas 
vi ska ändras. Vi skulle vilja bli en 

nationell hatbrottsgrupp. Jag är 
övertygad om att vi skulle kunna 
göra ett riktigt bra nationellt ar-
bete om vi fick möjligheten, säger 
Bente Böckmann. 

– Vi hoppas att vi ska kunna 
arbeta mer utåt och utbilda i hela 
landet. Vi vill arbeta för att man 
ska kunna göra en hatbrottsanmä-
lan var som helst i Sverige och bli 
bemött med samma kompetens, 
säger Terésie Nilsson.

– Kompetensen att utreda hat-
brott ska polisen var som helst ha, 
det vore hemskt om det bara var vi 
som kunde utreda hatbrott. Men 
vi är specialiserade när det gäller 
kunskap om hatbrott och utsatta 
grupper. Vi är så klart lite bättre 
när det gäller utredningarna ock-
så, men det kan alla lära sig, säger 
Bente Böckmann.  

Avgörande faktorer för arbetet med hatbrott är att det finns 
särskild kompetens om hatbrott inom polismyndigheten. Det 
konstaterar författarna till Rikspolisstyrelsens ”Tillsynsrap-
port 2013:4. Inspektion av polismyndigheternas förmåga att 
upptäcka och utreda hatbrott”.

Sex polismyndigheters arbete med hatbrott har gran-
skats i rapporten. Vid de två storstadsmyndigheterna som 
inspekterats, Malmö och Stockholm, beskrivs förutsättning-
arna och förmågan att utreda hatbrott som bättre eftersom 

Arbetet med hatbrott skiljer åt sig mellan landets polismyndigheter
myndigheterna valt att prioritera frågan och inrätta särskilda 
utredningsgrupper.

I de nationella styrdokument där polisens verksamhet 
regleras nämns inte hatbrott som ett prioriterat område. En 
konsekvens av detta är att de flesta polismyndigheter också 
väljer bort området i egna styrdokument och verksamhets-
planer, menar rapportförfattarna. Men de myndigheter som 
valt att omnämna hatbrott i sina styrdokument har också en 
inriktning för hur hatbrotten ska omhändertas.  

Vi vill arbeta 
för att man ska 

kunna göra en hat-
brottsanmälan var 
som helst i Sverige 
och bli bemött med 
samma kompetens.
Terésie Nilsson, brottsutredare.

Som det ser ut 
nu ska vi bara 

verka i Stockholm 
och det hoppas vi ska 
ändras. Vi skulle vilja 
bli en nationell hat-
brottsgrupp. 
Bente Böckmann, förundersökningsledare.
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Genom Stöd på eget språk ger 
brottsofferjourerna stöd till 
brottsutsatta med annat moders-
mål än svenska. Erfarenheter 
av främlingsfientlighet och ra-
sism är vanliga bland de stöd-
sökande.

– Många är väldigt tacksamma 
att jag ringer upp. Att jag förstår 
språket och har erfarenheter från 
samma kultur upplever de flesta 
som tryggt, säger Limou.

Hon är en av volontärerna 
inom Stöd på eget språk, en verk-
samhet som samordnas av Brotts-
offerjourernas Telefoncentral. 
Genom volontärer med särskild 
språkkompetens erbjuds stöd på 
för närvarande 24 olika språk för-
utom svenska och engelska. 

Limou ger stöd på sorani, en av 
huvuddialekterna i det kurdiska 
språket, och persiska. Som språk-
volontär har hon fått utbildning 
kring bland annat vanliga reaktio-
ner hos brottsutsatta, bemötande 
och rättsprocessen. 

Stödsökande hör av sig från 
hela landet. Efter att Limou fått 
kontaktuppgifter från Brottsoffer-
jourernas Telefoncentral ringer 
hon upp så snart hon kan. 

Hon berättar att hon har haft 
flera kontakter med personer som 
drabbats av hatbrott och diskrimi-
nering.

– Det kan se väldigt olika ut och 
jag har talat med drabbade i skilda 
åldrar. Till exempel hade jag kon-
takt med en ung tjej som blev mob-

bad i skolan. En annan tjej utsattes 
för anonyma hot. En man berättade 
att han var homosexuell men inte 
vågade komma ut på grund av hot. 

Rädsla och otrygghet är vanliga 
känslor som Limou möter i samtalen.

– Många känner sig chockade 
och hjälplösa. Att inte förstå språ-
ket och behöva tolk för att uttrycka 
sig ger en extra känsla av makt-
löshet. För dem som inte har ett 
uppe hållstillstånd är det extra 
svårt och  risk att de blir helt iso-
lerade. Många har ett väldigt litet 
kontakt nät eftersom de precis 
kommit hit, berättar hon.

Under de senaste åren har an-
talet personer som hör av sig till 
Stöd på eget språk ökat markant. 
Brottsofferjourernas Telefoncen-
tral söker och utbildar nya volon-
tärer, men just nu kan vänte tiden 
bli lång för stöd på flera av språk-
en. Limou märker också att allt fler 
vill få kontakt.

– Det gäller att försöka be-
gränsa samtalen och inte gå in i 
för många detaljer. Ett samtal kan 
vara 45 minuter och då kanske jag 
har flera andra som väntar på att 
jag ska ringa. Jag får förklara att 
andra står i kö och det förstår de 
oftast. Jag kan tyvärr inte heller 
lova att ringa upp igen, men jag kan 
säga att jag försöker om jag hinner. 

amanda säfström

Fotnot: Limou har valt att av 
säkerhets skäl enbart benämnas 
med förnamn i artikeln.

Ger brottsutsatta 
stöd på flera språk

Stöd på eget språk har tagit fram informationsblad på flera olika 
språk om vilket stöd brottsofferjourerna erbjuder.

Volontärerna ger  
stöd på 24 olika språk

Brottsofferjourerna kan genom volontärer er-
bjuda stöd på 24 olika språk förutom svenska och 
engelska. Stöd ges på albanska, arabiska, bosniska-
kroatiska-serbiska, dari, finska, franska, kurmanci 
(nordkurdiska), mandarin, nordsamiska, persiska, 
polska, romanés, rumänska, ryska, somali, sorani, 
spanska, thai, tigrinja, turkiska, tyska och ungerska.

Under 2012 hade Stöd på eget språk kontakt 
med 514 personer. En kraftig ökning jämfört med 
2011 då 324 personer tog kontakt.

Stöd på eget språk startade 2006 som ett proj-
ekt och är numera en permanent del av Brotts-
offerjourernas Riksförbunds verksamhet.

Läs mer eller ta kontakt med Stöd på eget språk 
via www.boj.se.
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Hatbrott

Ungdomsstyrelsens rapport ”Fokus 12” visar att det är 
mycket vanligare med mobbning, utfrysning, hot och misshan-
del mot unga med funktionsnedsättning än mot andra. Per-
soner med rörelsehinder och synskador har vittnat om att de 
blivit skrämda och ”skojade med”. Man kan ana att människor 
med psykisk och intellektuell funktionsnedsättning är särskilt 
utsatta, till exempel vid särskilda boenden. 

Trakasserier och ofredanden som grundar sig i att man har 
en funktionsnedsättning och kanske vissa hjälpmedel skulle 
kunna vara hatbrott om det nu var så att funktionshinder in-
gick i det svenska hatbrottsbegreppet. Men så är det inte idag. 

Idag hänvisas personer med funktionsnedsättning till Dis-
krimineringsombudsmannen om de utsätts för kränkningar. 
Men diskriminering är ett missgynnande i jämförelse med an-
dra, medan hatbrott är en straffskärpningsregel för brott som 
motiveras av fientlig inställning mot en grupp. Hatbrott ”sän-
der ett fientligt budskap till den grupp som offret tillhör”, enligt 
Polisen.

Hatbrott mot personer med funktionsnedsättning erkänns 
juridiskt i USA sedan 1969 och i Storbritannien sedan 2003. 
Norge är på väg att införa det i strafflagen.

Office for Democratic institutions and Human rights sam-
lar in information om hatbrott från sina 57 medlemsländer. 

Gästkrönika

Hatbrott mot personer med  
funktionsnedsättning erkänns 

juridiskt i USA sedan 1969 och i  
Storbritannien sedan 2003. 

2011 rapporterade Tyskland och Storbritannien in för grunden 
funktionshinder. I Storbritannien – som uppgav nästan 2 000 
fall – skriver Commission for Equality and Human Rights (i 
”Hidden in plain sight”) att människor med funktionsnedsätt-
ning oftare drabbas av brott än andra, men att underrapporte-
ringen är stor eftersom många ser kränkningar och ofredanden 
som en normal del av livet.

Disability Rights Commission i Skottland pekar i ”Hate Crime 
Against Disabled People in Scotland” också på att många vän-
jer sig vid övergrepp och trakasserier. Nästan hälften av de 
intervjuade hade upplevt hatbrott på grund av sin funktions-
nedsättning, många varje månad. En tredjedel av attackerna 
var fysiska, de flesta begångna av främlingar på allmän plats. 
De flesta av de attackerade hade också fått verbala ofredanden. 

I Norge ingår funktionsnedsättning i lagen om ”hatefulle 
ytringer” med maxstraff på tre års fängelse. Den svenska lagen 
om hets mot folkgrupp har utvidgats med religion och sexuell 
läggning, men funktionsnedsättning är inte aktuellt enligt re-
geringen. Idag saknas forskning och statistik om hatbrott mot 
personer med funktionsnedsättning i Sverige. Men oavsett 
före komst anser Handikappförbunden att alla diskriminerings-
grunder bör ingå i såväl hetslagen som hatbrottsbegreppet.  

Alla diskrimineringsgrunder bör ingå i 
såväl hetslagen som hatbrottsbegreppet. 
Det skriver gästkrönikören Emil Erdtman, 
journalist som arbetat med olika projekt inom 
Handikappförbunden sedan 2001.

Text: Emil Erdtman   Foto: Amanda Säfström

“Inkludera  
funktionsnedsättning  
i hatbrottsbegreppet”

Personer med rörelsehinder och 
synskador har vittnat om att de 

blivit skrämda och ”skojade med”. 
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Luleå Brottsofferjour  
är nu hbt-certifierad
God kompetens ger ökat förtroende 
och bättre bemötande. Därför har 
Luleå Brottsofferjour valt att satsa på 
hbt-certifiering.

Vi talar ofta om att behandla alla lika, 
men att bemöta och att erbjuda samma 
innehåll till alla kan innebära att homo-
sexuella, bisexuella och transpersoner 
får ett sämre bemötande än andra. Det är 
alltid den anställdas eller ideellas ansvar 
att se den brottsutsatta eller vittnet som 
han, hon eller hen är och inte som perso-
nen förväntas vara. Det är viktigt att ha 
kunskap om hur professionellt bemötan-
de styrs av normer kring kön och sexuell 
läggning. 

Efter en tids utbildning och internt 
arbete i jouren, där de anställda och vice 
ordförande deltagit i utbildningen, har 
Luleå Brottsofferjour kvalificerat sig till 
ceritifiering. 

Att vara hbt-certifierad innebär 
att jouren står för god kompetens 
inom området. Certifieringsarbete 
innebär ett åtagande där en över ens-
kommen genom förandeplan, innefat-
tande ut bildningsinsatser och internt 
utvecklings arbete, följs. Genomförandet 
tar åtta månader och följande kriterier 
ska uppfyllas för att certifikatet ska ut-
fördas;

• Samtliga anställda ska ha en grund-
utbildning i hbt-frågor samt fördjup-
ningskunskaper.

• Fortsatt ska ett aktivt och kontinuer-
ligt arbete för att skapa en inkluderande 
arbetsmiljö utifrån ett hbt-perspektiv 
erbjudas.

• Ett aktivt arbete för att skapa ett väl-
komnande och respektfullt bemötande 
av brottsutsatta och vittnen utifrån ett 
hbt-perspektiv ska bedrivas. Utveck-

lingsarbetet inom hbt och brottsutsatt-
het ska fortgå. Uppföljning och omcerti-
fiering sker efter tre år. 

Grundutbildningen består av fyra 
steg där man arbetar med följande fyra 
checklistor.

• Kvalitetssäkring och kontinuitet
• Fysisk och psykosocial miljö, intern 

och extern kommunikation
• Styr- och policydokument
• Nyrekrytering

eva forsberg  

Luleå Brottsofferjour

Under Luleå Pridefestival i juni genomfördes 
certifieringsceremonin i stadsparken under festliga 
former. Representant från RFSL Stockholm höll i 
trådarna och jourens ansikte utåt under dagen var 
de båda anställda, Eva Forsberg och Ingri Vestin. 
Jouren gratulerades också av Luleås kommunal-
råd. 
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Trollhättan tar fram 
informationspaket
Vid första styrelsemötet efter som-
maren diskuterades bland annat 
organisations utvecklingen. En PM för 
det fortsatta arbetet har upprättats 
och innehållet ”testas” vid ett dialog-
möte med politiker och tjänstemän i 
Trollhättans kommun i slutet på sep-
tember tillsammans med företrädare 
för andra verksamheter med socialt 
arbete. Bland de frågor som tas upp 
finns till exempel ”Vad vi gör idag?”, 
”Vilket stöd önskas från kommunen?”, 
”Framtida utmaningar” samt ”Vad 
fungerar bra och vad är mindre väl-
fungerande?”.

Andra frågor på dagordningen 
var aktiviteter under 2014 då jouren 
25-årsjubilerar, höstens utbildnings-
aktiviteter, ombudens information från 
Riksstämman samt jourens erbjudan-
de till kommunerna om företrädare i 
styrelsen. Styrelsen beslutade att in-
leda samtal om ”framtiden” med när-
liggande jourer. Sam talen väntas ta sin 
början i september.

Lägesrapport lämnades om arbe-
tet med att iordningsställa ”informa-
tionspaket” om Våld i nära relation, 
Våld mot äldre, Våld mot personer 
med funktionsnedsättning, Ungdo-
mars utsatthet (Skyddsnät), Ersätt-
ning vid brott, Hedersrelaterat våld 
och förtryck samt om jourens egen 
verksamhet. Avsikten är att ”pake-
ten”, som fortlöpande kompletteras, 
ska finnas tillgängliga på kansliet och 
användas av styrelseledamöter och 
stödpersoner vid extern och intern 
information. Ett ”paket” innehåller 
frågor som väckts under arbetet med 
framtid ens förstärkta brotts offerstöd.

bengt laveberg 

Brottsofferjouren i TrollhättanLilla Edet
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Brottofferjouren i Varberg har haft vårmöte. 
Samlingen skedde i klubbstugan tillhörig Var-
bergs Ornitologiska Förening på Getterön 
vid den internationellt kända fågellokalen. Det 
var en fin junikväll och vi hade alla sett fram 
emot att träffas. Det var glädjande att så gott 
som alla aktiva medlemmar hade tillfälle att 
komma

Mötet började med att ordförande Ulla 
Josander berättade om verksamheten samt 

Vårmöte i Varberg

När Brottsofferjouren 
i Varberg höll vårmöte 
var så gott som alla 
aktiva medlemmar på 
plats. 
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En uppskattad träff för samordnarna i Krono-
berg, Kalmar och Blekinge hölls i slutet av 
maj. En intressant förmiddag där vi under 
trevliga förhållanden fick lyssna till och ta del 
av varandras arbetsuppgifter och inte minst 
ge varandra små goda tips. Tacksamt och 
uppskattat!

ingegerd häglund 

Samordnare, Brottsofferjouren i Växjö

På bilden syns Eva Bard, vittnesstödssamordnare 
Blekinge, Ingrid Andersson, samordnare Ljungby, 
Lotta Nilsson, samordnare Blekinge, samt Inge-
gerd Häglund och Eva Veljebo, samordnare Växjö.

Samordnare  
träffades i Växjö

Stenen krossade först och främst
inte vardagsrumsfönstret
inte skålen med chips på bordet
inte skymningens mjuka tystnad.
Stenen krossade först och främst
drömmen om trygghet.

roger bergkvist 

Stödperson, Brottsofferjouren i Västerås

Stenen

Vi gratulerar Rune Andreasson, 
mottagare av 2013 års Brotts-
offerpris. Rune är en mycket posi-
tiv och kunnig man med stort hjärta. 
Han brinner för brottsoffer- och 
vittnes stöd och är en fantastisk 
samordnare. BOJ Vänersborg-
Dalsland är en väl fungerande jour 
där Rune är en stor tillgång. 

styrelsen boj vänersborg-dalsland 

genom Birgitta Lilliesköld och Rigmor Nilsson

Vi gratulerar  
Rune Andreasson!

om styrelsens planer framöver. Efter detta 
anförande kunde medlemmarna ställa frågor 
och samtidigt kunde vi alla njuta av en god 
måltid medan solen långsamt sänkte sig ner 
mot Kattegatt. Det blev en trivsam kväll, som 
fort gick mot sitt slut, men innan det var dags 
för uppbrott avtackades de aktiva medlem-
marna med en keramikmugg, framtagen av 
en lokal keramiker. 

laila beckenius 

Sekreterare, Brottsofferjouren i Varberg 

Rune Andreasson tilldelades 2013 års 
Brottsofferpris.
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60 plus-mässan arrangerades i 
Halmstad Arena två dagar i slutet 
av april. Brottsofferjouren Södra 
Halland hade en välbesökt monter. 

Många hade hört talas om 
Brottsofferjouren men hade inte 
så bra kunskap om vår verksam-
het. Vi berättade, informerade och 
fick positiv respons på att vi har en 
viktig uppgift. 

Det kändes meningsfullt att 
delta bland alla montrar med tem-
an som hälsa, hem, nöjen, mode, 
omsorg och resor. Nu hoppas vi på 
att intresset hos mässdeltagarna 
resulterar i ett antal nya medlem-
mar.

gunilla lindkvist 

Brottsofferjouren Södra Halland 

Agneta Gustafsson och Lilian Lindblom i 
Brotts offerjouren Södra Hallands monter 
på 60 plus-mässan i Halmstad.

fo
to

: 
bo

j 
sö

dr
a 

ha
ll

an
d

Stort intresse  
för BOJ på  
mässa för 60 plus

Lisbeth Malmqvist och Bertil Johansson från BOJ 
Jönköpings styrelse mottog gåvan från Rotary 
Jönköping June RK distrikt 2380.

För Brottsofferjouren i Jönköping har 
våren och sommaren varit full av ak-
tiviteter. Bland annat fanns jouren på 
plats när Pride för första gången ar-
rangerades i Jönköping.

Den första Pridefestivalen i Jön-
köping hölls 17–19 maj för att synliggöra 
livsvillkor för hbtq-personer. Brotts-
offerjouren medverkade tillsammans 
med företrädare för myndigheter, orga-
nisationer och andra ideella föreningar 
med information om vår verksamhet un-
der hela festivalen, som hölls på Museet i 
Jönköping. Festivalen invigdes av Minoo  
Akhtarzand, landshövding i Jönköpings 
län, och var välbesökt. Intresset för vår 
verksamhet var stort bland de besökande. 

Under våren har Brottsofferjouren 
varit fortsatt engagerad i projektet ”Det 
handlar om kärlek” i samverkan med 
företrädare för Jönköpings kommun, 
Kvinno- och tjejjouren samt Rädda Bar-
nen. Med utgångspunkt från Barnkon-
ventionen sprids kunskap till elever på 
gymnasiet om barn och ungdomars rät-
tigheter.  Brottsofferjouren har medver-
kat i värderingsövningar i klassrummen 
samt informerat om vår verksamhet så-

väl i enskilda klasser som vid informa-
tionsbord. Projektet fortsätter i höst då 
vi återvänder till två gymnasieskolor och 
nya klasser. 

I samband med Brottsofferjourernas 
i Jönköpings län sommaravslutning för 
vittnesstödjare och stödpersoner i juni 
månad samlades vi kring en föreläsning 
om sekundära brottsoffer. Sanna, mam-
ma till en son som mördat sin sambo och 
nu avtjänar ett långvarigt fängelsestraff, 
var inbjuden att berätta om hur hon och 
familjen försöker hantera det trauma 
som uppstått. Hennes berättelse berörde 
oss djupt. De församlade var helt överens 
om att anhöriga till brottslingar är att 
betrakta som sekundära brottsoffer med 
rätt att få stöd från Brottsofferjouren.

Brottsofferjouren i Jönköping har 
under våren också fått mottaga en gåva 
från Rotary Jönköping June RK distrikt 
2380.

brottsofferjouren i jönköping

BOJ på plats under 
Jönköpings första Pride

Harriet Ramsten gav Pridefestivalens besökare 
information om BOJ.
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Vår sommarträff för stödpersoner och vittnes-
stöd hölls fredagen den 14 juni. Vi var elva 
personer som åkte ut på böljan med en fis-
kebåt och gick i land på Lövgrund som är en 
ö med bara små sommarhus och ett kapell. 
Där avnjöt vi räkor och pepparlax på hårt 
bröd. En underbar resa som vi gör varje år.

emma-lena wennerberg 

Brottsofferjouren i Gävle

Sommarträff för  
stödjare i Gävle
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Ett glatt gäng vittnesstöd och stödpersoner under BOJ Södra Kalmar läns våravslutning.

Den 10 juni besökte några av de aktiva i 
Södra Kalmar läns brottsofferjour Sol-
lidens slott på Öland som en liten vår-
avslutning. 

Träffen började med en god ceasar-
sallad, kaffe och kaka på Kaffe Torpet. 
Därefter guidade vår egen polis Sven 
Stensson oss runt på slottet och i den 
fantastiska trädgården som hör till. Och 
kan ni tänka – vi hade tur med vädret. 

En mycket uppskattad kväll som vi 
hoppas på att vi kan göra om till nästa år.

caroline åkesson 

Brottsofferjouren i Södra Kalmar län

BOJ Kalmar höll 
våravslutning  
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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
Borlänge, Falun, Gagnef,  
Ludvika, Smedjebacken, Säter
0243-143 71 
070-625 65 80
info@borlange.boj.se 

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

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 
0739-28 17 65
info@gotland.boj.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jönköping
Habo, Jönköping, Mullsjö
036-10 76 40
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
boden
0921-124 44
info@boden.boj.se
www.boden.boj.se

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

piteå-älvsbyn
Arvidsjaur, Arjeplog, Piteå, 
Älvsbyn
0911-181 81

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

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

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

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

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

stockholms län
haninge-nynäshamn 
08-777 85 00
info@haninge.boj.se
www.haninge.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 fyll i 
kontaktformulär på www.boj.se 
eller ring 0200-21 20 19.

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 eller på  
www.ungaboj.se
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Brottsofferjourerna
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, UpplandsBro
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 

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
www.@stockholmsinnerstad 
-lidingo.boj.se

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

brottsoffer-,  
kvinno- och tjejjouren 
södertälje
Södertälje, Salem 
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 
Stockholm västerort, Solna, 
Sundbyberg, Ekerö
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
info@enkoping-habo.boj.se
www.enkoping-habo.boj.se

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

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

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

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

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

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

lycksele
Lycksele, Storuman, Sorsele
0730-77 73 03

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
070-204 75 53
brottsofferjouren@
vilhelmina.se

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
www.hallstahammar.boj.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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, DalsEd, 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 


