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brottsofferjouren är en ideell 
organisa tion som arbetar för bättre 
villkor för brottsoffer, vittnen och 
anhöriga. Brottsoffer jouren har 
drygt 90 medlemsföreningar, lokala 
brottsofferjourer, över hela landet. 
Där kan den som utsatts för brott 
få kostnadsfri och konfidentiell 
hjälp. Brottsofferjouren har också 
vittnes stödsverksamhet vid de flesta 
tingsrätter och hovrätter i Sverige. 
Varje år ger brottsofferjourerna stöd 
till närmare 100 000 brottsoffer, 
vittnen och anhöriga.
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i grunden är jag optimist. Ibland är det lätt att 
vara det men emellanåt svårare. Särskilt svårt 
har det känts alltsedan vi tidigt i somras nåtts 

av det synnerligen negativt överraskande och 
svårförståeliga beskedet från Brottsoffermyndig
heten att vårt verksamhetsbidrag minskas rejält. 
Bidraget har sänkts från 7 miljoner kronor för 
2014 till 6,3 miljoner för 2015.  Vi har tidigare – 
faktiskt på inrådan av Brottsoffermyndigheten 
själv – omfördelat befintlig personal till vårt pro
jekt Brottsutsatt med funktionsnedsättning, som 
nu avslutas kort efter årsskiftet. Resultatet av det 
tillsammans med neddragningen innebär att vi 
har 1,3 miljoner kronor mindre att tillgå nästa år. 
Det medför att vi tvingas minska vår verksamhet 
under nästkommande år. Den viktiga utbildning
en får dessvärre läggas på is. Personalen minskas. 
Om inget för oss ekonomiskt positivt skulle in
träffa – märk att det finns en bibehållen optimism 
trots allt! – kan vi inte heller från förbundskans
liet ge stöd och vägledning i önskvärd omfatt
ning. Vår ambition är en helt annan – nämligen 
att vi i samråd med de lokala jourerna ska kunna 
tillhanda hålla all utbildning och kompetens
utveckling kostnadsfritt för samtliga jourer.

Vid den senaste ordförandekonferensen 
framhöll jag hur viktigt det är att vi inom hela 
vår organisation i landet ser oss som en enhetlig 
verksamhet med det gemensamma intresset att ge 
alla brottsoffer, vittnen och anhöriga bästa möjliga 
stöd. Det gör vi tillsammans!

Temat för detta nummer är det viktiga vittnes
stödet. Inte minst under senare år har vi alla 
– både inom rättsväsendet liksom i samhället i 

sven-erik alhem är förbundsordför-
ande för Brottsoffer jouren Sverige 
och ansvarig ut givare för Tidningen 
Brottsoffer. Han har tidigare varit 
överåklagare och är nu samhälls-
debattör samt utnyttjas flitigt som 
expertkommentator i media.

Trygghet är viktigt  
för rättssäkerheten

Att vittnen och målsägande är trygga är viktigt för att ge  
bästa möjliga förutsättningar för att uppnå en fullgod rättssäkerhet.  

Inom Brottsofferjouren verkar vi för att få till stånd tidiga stödkontakter  
med vittnen på samma sätt som med brottsoffer, skriver Sven Erik Alhem.

Text: Sven-Erik Alhem     Foto: Johanna Alhem

övrigt – kommit till insikt om hur viktigt det är 
med trygga vittnen och målsägande för att ge 
bästa möjliga förutsättningar för att uppnå en 
fullgod rättssäkerhet.

J ag har sett effekterna av vittnesrädsla 
under min tidigare åklagarverksamhet. Har 
åtskilliga gånger övertalat målsägande och 

vittnen att ställa upp. Frågan har accentuerats 
alltmer och den finns med mig i min roll både 
som förbundsordförande och som samhälls
debattör och mediekommentator. Inom Brotts
offerjouren verkar vi för att få till stånd tidiga 
stödkontakter med vittnen på samma sätt som 
med brottsoffer.

Vittnesstödsverksamheten fungerar väl inom 
vår organisation på de allra flesta håll.  På många 
platser i landet är det alltjämt så att vittnesstöds
verksamheten samordnas helt ideellt. 

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket 
har i juni fått ett regeringsuppdrag (Ju204/3767/
KRIM) att utreda hur landet får ”en långsiktigt 
hållbar organisation för och finansiering av vittnes
stödsverksamheten”. Vi kommer från förbundets 
sida att aktivt vara med under utredningens gång. 

Ordförande har ordet:
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Brottsofferjouren

Regeringens budget är ett svek 
mot landets brottsoffer. Det 
konstaterade Brottsofferjouren 
efter att regeringens budget
proposition presenterades den 
23 oktober.

”Förutsättningarna för kvinno 
och brottsofferjourers stöd till 
våldsutsatta kvinnor ska förbättras”, 
sa Stefan Löfven i sin regeringsför
klaring den 3 oktober. När budgeten 
presenterades kunde Brottsofferjour
en konstatera att regeringen endast 
hållit halva delen av löftet. En rejäl 
satsning har gjorts på kvinnojour
ernas verksamhet. Men regeringen, 
med stöd av Vänsterpartiet, sviker 
de drygt 90 000 brottsoffer, anhöriga 
och vittnen som varje år söker stöd 
hos Brottsofferjouren. I den grup
pen ingår också en mycket stor andel 
våldsutsatta kvinnor, som inte får ta 
del av regeringens satsning.

– Förra året sökte sig i genomsnitt 
tio kvinnor och två män om dagen 
till Brottsofferjouren efter att de ut
satts för brott i nära relation. Det här 
är en signal från regeringen att alla 
brottsoffer inte behandlas lika. Det 
kan till och med uppfattas som en 
diskriminering, säger Brottsoffer

jourens vice ordförande Monica 
Ekström.

Det ekonomiska läget för Brottsof
ferjourens ideella stödverksamhet 
är kritiskt och Brottsofferjouren har 
under en längre tid kämpat för att 
få mer medel för att kunna ge alla 
brottsoffer, anhöriga och vittnen som 
söker sig till organisationen stöd.

I sina budgetmotioner inför 2014 
satsade Socialdemokraterna, Miljö
partiet och Vänsterpartiet 5–10 miljo
ner extra medel till Brottsofferjourens 
generella brottsofferstöd. Summor 
som skulle kunna vara en första hjälp 
ur det svåra ekonomiska situation 
som Brottsofferjouren just nu befin
ner sig i. Företrädare för partierna har 

Regeringen sviker brottsoffren

foto BroTTSoFFErJoUrEN

rättelse. I Tidningen Brottsoffer nr 3/2014 rapporterade vi från 
Brottsofferjourens politikersamtal under Almedalsveckan. Tyvärr 
föll fotot från utfrågningen av Morgon Johansson (S) bort från 
sidan 3. Istället fick läsarna se en bild från utfrågningen av Johan 
Pehrsson (FP) som även publicerades på sidan 22. Vi ber om 
ursäkt för detta och publicerar nu fotot där Morgan Johansson 
frågas ut av Brottsofferjourens Eva Larsson, Sven-Erik Alhem och 
Michael Mittelton. 

I budgetpropositionen satsar regeringen stort på 
kvinnojourernas verksamhet, men Brottsofferjouren 
saknar satsningar på brottsoffer, anhöriga och vittnen.

vid flera tillfällen också hänvisat till 
dessa löften inför valet 2014.

– Det går uppenbarligen inte att 
lita på vad som sägs inför ett val och 
vad som följer därefter. Inte ens det 
som angetts i regeringsdeklaratio
nen har visat sig vara riktigt, säger 
SvenErik Alhem, Brottsofferjour
ens förbundsordförande.

Istället för att avsätta de medel 
som behövs akut väljer regeringen 
att hänvisa till en höjning av avgiften 
till Brottsofferfonden som ska ske 
nästa år. Brottsofferjouren välkom
nar självklart en höjning, men me
nar att det är en lösning som landets 
brottsoffer kommer att få ta del av 
först i framtiden, då det kommer att 
ta tid innan den höjda avgiften resul
terar i faktiska medel.

– Det innebär att staten hänvisar 
finansieringen av Sveriges brottsoffer
stöd helt åt medel från dömda gär
ningspersoner och inte tar något eget 
ansvar. Samtidigt har Sverige ett stort 
åtagande enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv om fastställande 
av miniminormer för brottsoffers 
rättigheter och för stöd till och skydd 
av dem, säger Brottsofferjourens 
general sekreterare Eva Larsson. 

foto FINANSDEPArTEM
ENTET
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Brottsofferjouren

Varje dag möter Brottsoffer
jouren personer som drabbats 
av våld i nära relation. En nöd
vändig faktor för att de ska få det 
stöd de behöver är samverkan. 

Brottsofferjouren arbetar både 
nationellt och lokalt för att förbättra 
stödet till våldsutsatta kvinnor och 
barn som upplevt våld. Under flera 
år har Brottsofferjouren, med medel 
från Socialstyrelsen, anordnat sam
verkanskonferenser för att utveckla 
stödet till vålds utsatta personer. 
Social tjänst, polis och brottsoffer
jourer från hela landet har deltagit. 
Konferenserna har gett möjlighet till 

brottsofferjouren på stockholms stadsmuseum
under en helg i oktober fanns brottsofferjouren på plats på stads museet 
i stockholm med en utställning. Brottsofferjouren var inbjuden att ställa ut i 
samband med Stadsmuseets utställning om gatans brott. Besökarna kunde ställa 
frågor om vad det innebär att vara volontär i en brottsofferjour och om vilket stöd 
Brottsoffer jouren ger till brottsutsatta, anhöriga och vittnen. Brottsofferjouren riktar 
ett stort tack till alla ideella som ställde upp under utställningsdagarna och till alla 
som besökte utställningen! 

Konferenser för stärkt samverkan

Tidningen Brottsoffer har fått en 
ny uppdaterad form. Målet är att 
tidningens innehåll ska bli mer lättill-
gängligt för dig som läser den. Bland 
annat har tecken graden blivit större, 
vinjetter har ändrats och färgerna 
överensstämmer nu med Brottsoffer-
jourens nya grafiska profil.

omgörningen är en del i Brotts-
offerjourens projekt Brottsutsatt 
och funktionsnedsättning där vi 
arbetar för ökad tillgänglighet inom 
hela organisationen. Projektet drivs 
med medel från Arvsfonden. 

brottsofferjouren tackar  
Sverigeunionen av Soroptimist 
International vars donation har 
möjliggjort en utbildningsdag 
för lokala brottsofferjourer om 
människohandel och trafficking. 

I samband med att carin Götblad, 
regeringens nationella samordnare mot 
våld i nära relationer, avslutade sitt 
uppdrag lämnades betänkandet Våld i 
nära relationer – en folkhälsofråga (SoU 
2014:49)  till regeringen. I sitt remiss-
svar ser Brottsofferjouren positivt på de 
författningsförslag som samordnaren 
föreslår, men anser att det är anmärk-
ningsvärt att EU:s nya brottsofferdirektiv 
inte nämns i betänkandet.  

läs mer: Brottsofferjourens remissvar finns i sin 
helhet på www.brottsofferjouren.se.

kompetensutveckling inom tre områ
den: hedersrelaterat våld och förtryck, 
barn som bevittnat våld och hot och 
riskanalys. Deltagarna har också fått 
tillfälle att skapa gemensamma 
handlings planer för samverkan. 

Den 24 oktober möttes 
brottsoffer jourer, polis och social
tjänst från Uppsala och Gävleborgs 
län när den sista avslutande konfe
rensen hölls i Gävle. Bland föreläsar
na fanns Henrik Belfrage, professor 
i kriminologi vid Mittuniversitetet, 
Sara Bäckström, Linnamottag
ningen i Stockholm, Camilla Küster, 
Rädda Barnen och Pernilla Spåls, 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

uppdaterad form för 
tidningen brottsoffer

synpunkter på utredning  
om våld i nära relationer
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Aktuellt

efter årsskiftet, 
med start den 
1 januari 2015, slås 
rikspolisstyrelsen och 

landets 21 polis myndigheter 
samman till en enda 
myndighet. den 1 oktober i år 
fick även Åklagarmyndigheten 
en ny organisation med sju 
geografiska åklagarområden 
och en nationell avdelning. 
Åklagarområdenas huvud-
orter blir de samma som 
polisregionernas.  

Kvinnor drabbas oftare av hot 
och trakasserier än män. En
samstående kvinnor med barn 
är extra utsatta. Det visar en ny 
delrapport från Nationella trygg
hetsundersökningen, som Brotts
förebyggande rådet gör varje år. 

Efter flera års minskning har nu 
andelen personer som uppger att de 
utsatt för brott ökat från 22 procent 
2012 till 24 procent 2013. Enligt Brå 
beror ökningen främst på att fler 
kvinnor rapporterar att de utsatts 
för hot, trakasserier och sexualbrott.

Särskilt utsatta är gruppen 
ensamstående föräldrar, som till 
större delen består av kvinnor. De 
utsätts oftare för hot och trakas
serier jämfört med andra i befolk
ningen. I befolkningen i stort uppgav 
5 procent att de utsatts för hot och 
trakasserier. Bland de ensamstående 

Ensamstående mammor mer 
utsatta för hot och trakasserier

föräldrarna uppgav 9 procent att de 
utsatts för hot och 12 procent att de 
utsatts för trakasserier. 

När män utsätts för brott som 
misshandel, hot och trakasserier 
sker brottet oftast på allmän plats 
och begås av en okänd gärningsper
son. För kvinnor är brottsplatsen 
oftare hemmet eller arbetsplatsen 
och gärningspersonen en närstå
ende eller bekant.  

Även andelen av befolkningen som 
utsatts för bedrägerier har ökat från 
2,4 procent 2012 till 3,5 procent 2013. 
4 procent av männen och 3 procent 
av kvinnorna uppgav att de utsatts för 
bedrägerier under 2013.

Brå:s nationella trygghetsundersök
ning bygger på intervjuer med cirka 
12 000 personer i åldrarna 16–79 år. 
Undersökningen finns att läsa i sin hel
het på www.bra.se. 

fler skyddade 
boenden för offer för 
hedersrelaterat våld
Antalet platser på skyddade boen-
den för personer som utsatts för 
hedersrelaterat våld och förtryck har 
ökat. Från att ha funnits tio platser 
2003 fanns det förra året ungefär 
350–400 platser. Det visar en rap-
port från länsstyrelserna i Stock-
holm, Skåne och Västra Götaland. 
Det finns numera också möjlighet för 
pojkar, unga män, par och familje-
grupper att få skyddat boende. Det 
har också utvecklats platser för 
personer med särskilda behov, ex-
empelvis kvinnor med intellektuella 
funktionsnedsättningar. 

foto rEBEccA w
ALLIN/SKANDINAV BILDByrå

Kvinnor drabbas oftare av hot och trakasserier än män. Ensamstående kvinnor med barn är extra utsatta, visar 
en ny rapport från Brå. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

personer ungefär vittnar varje år  
i domstol, enligt domstolsverket.

100 000
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Aktuellt

iår fyller fn:s 
barnkonvention 25 år. 
det uppmärksammar 
barnombudsmannen som 

tillsammans med de nordiska 
barnombudsmännen uppmanar 
regeringarna i de nordiska 
länderna att göra mer för 
att stärka barns rättigheter. 
bland annat menar de att 
barnkonventionens rättsliga 
ställning måste stärkas. 

fler poliser har inte lett 
till fler uppklarade brott
närmare 2 500 poliser har tillkom-
mit sedan 2006, men satsningen 
på polisen har inte lett till fler 
uppklarade brott. det skriver 
brottsförebyggande rådet i en ny 
rapport.  
Anledningarna till att brottsuppkla-
ringen inte ökat är flera, menar Brå. 
Polisens arbete med att klara upp 
mängdbrott har försvårats genom att 
antalet anmälda brott ökat. Samtidigt 
läggs fler utredningar ned på grund av 
så kallad förundersökningsbegräns-
ning, vilket innebär att en utredning 
begränsas till att enbart omfatta den 
allvarligaste brottsligheten. Dom-
stolarnas krav på teknisk bevisning 
uppfattas också ha blivit högre. Det 
samma gäller kraven på antalet servi-
ceuppgifter som polisen ska utföra.

Hos polisen har antalet tjänster 
för att utreda mängdbrott inte heller 
ökat, enligt Brå. De extra resurser 
som tillkommit har istället satsats på 
olika typer av specialisttjänster. 

Ny webbplats  
för barn som 
utsatts för brott
Jagvillveta.se är en ny webbplats 
som samlar information riktad till 
barn och unga som utsatts för brott. 
Webbplatsen är framtagen av Brotts
offermyndigheten i samarbete med 
Barnombudsmannen på uppdrag av 
regeringen. 

På Jagvillveta.se finns bland 
annat spel, filmer och en barnbok. 
Webbplatsen har olika avdelningar 
som är särskilt anpassade för barn i 
olika åldrar mellan 4–17 år. Målet är 
att barn och unga ska ha möjlighet 
att själva söka information om sin 
situation och var de kan få hjälp. 

illustration BroTTSoFFErM
yNDIGHETEN

alla tingsrätter ska ha fasta säker-
hetskontroller och fler ordnings-
vakter ska rekryteras. det föreslår 
domstolsverket i en ny rapport.
Domstolsverket har på uppdrag av re-
geringen utrett säkerheten i domstol 
för målsägande och vittnen. Myndig-
heten konstaterar att säkerhetsnivån 
generellt sett har höjts de senaste 
åren och är god, men fortfarande 
upplever en del målsägande och 
vittnen otrygghet. Därför ger Dom-
stolsverket olika förslag på hur både 
den faktiska och upplevda säkerhe-
ten kan förbättras. 

– om målsägande och vittnen 
upplever att de är trygga och säkra 
när de vistas i domstolen medför 
det i sin tur att deras benägen-
het att medverka i rättegången 

ökar. Arbetet med säkerhets- och 
trygghetsskapande åtgärder för de 
här grupperna är därför viktigt också 
ur ett rätts säkerhetsperspektiv, 
säger Anna Hjort ööpik, biträdande 
chefsjurist och chef för rättsenheten 
på Domstolsverket, i ett pressmed-
delande. 

Bland annat föreslår Domstols-
verket att alla tingsrätter på sikt ska 
införa fasta säkerhetskontroller och 
att fler ordningsvakter ska rekryteras. 
Förutsättningarna för att målsägande 
inte ska behöva konfronteras med 
tilltalade inför förhandlingen bör 
också förbättras, exempelvis genom 
fler separata samtalsrum. Domstols-
verket föreslår också att tingsrätterna 
ska fortsätta utveckla sitt arbete med 
bemötandefrågor. 

säkerhetskontroller föreslås på alla tingsrätter
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Fråga experterna

Hans sjölander är 
avdelningsdirektör 
vid brottsskade-
enheten på brotts-
offermyndigheten.  
I Tidningen Brottsoffer 
svarar han på frågor om 
brottsskadeersättning 
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 erfarenhet 
av brottsofferstödjande 
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 Brottsofferjourens 
kunskapsserie om 
brottsoffer.

foto AM
ANDA SäFSTröM

foto LEIF M
ILLING

foto SArA LINDqUIST

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.

Vem har rätt till 
ett målsägande
biträde?

fråga: Vem har rätt till ett 
målsägandebiträde? Min 
syster utsattes för våldtäkt 
och jag trodde att det var 
självklart att hon skulle få ett 
målsägandebiträde, men hon 
säger att ingen sagt något om 
det när hon polisanmälde. 
Hon mår dåligt och orkar inte 
göra någonting just nu, så jag 
tror hon behöver den hjälpen.

svar: Enligt lag (1988: 609) ska 
ett målsägandebiträde förord
nas i mål om brott enligt 6 kap. 
brottsbalken (sexualbrott) 
om det inte är uppenbart att 
målsäganden saknar behov 
av sådant biträde. Det brukar 
i princip alltid förordnas ett 
sådant vid den här typen av 
brott och det är viktigt att det 
sker så tidigt som möjligt i 
ärendet så att målsäganden 
kan få stöd och hjälp att bevaka 
sina intressen. Biträdet kan 
följa med på förhör med mera 
och tillhandahålla juridisk 
information. Vid sådana här 
ärenden ska målsäganden 
underrättas snarast möjligt 
om de regler som gäller för att 
få ett målsägandebiträde och 
också ges information om reg
ler för stödperson samt vilka 
myndigheter som kan lämna 

stöd och hjälp. Den här skyldig
heten att lämna information 
till målsäganden finns reglerad 
i förundersökningskungörel
sen (1947:948) 13 a §. Tyvärr 
händer det att polisen glömmer 
bort att informera om detta vil
ket måste ha skett i din systers 
ärende. Hon ska kontakta poli
sen och begära ett målsägande
biträde och kommer med all 
säkerhet att tilldelas ett sådant. 
Känns det för tungt och jobbigt 
för henne att ta kontakt med 
polisen kan ni alltid ta kontakt 
med närmaste brottsofferjour 
så hjälper de till. Lycka till!

eva andersson AdvokAt

Är det för sent 
att ansöka om 
ersättning?

fråga: När jag var 15 år blev 
jag utsatt för rån och mordhot 
och skulle få ett skadestånd 
på 5 000 kronor. Jag har ju 
inte fått de här pengarna och 
idag är jag 23 år gammal. Jag 
undrar om det nu är försent 
för mig att få pengarna, eller 
vem jag kan vända mig till för 
att få skadeståndet?

svar: Du ska vända dig till 
Kronofogden med domen på 
skadestånd och begära verk
ställighet av den. Det innebär 
att Kronofogden, om gärnings

mannen inte betalar frivilligt, 
undersöker om det är möjligt 
att utmäta tillgångar hos gär
ningsmannen så att du på det 
sättet kan få ut ditt skadestånd.

Hans sJölander Avdelningsdirektör

Hur kan vi  
hjälpa min  
brorson?

fråga: Jag är faster till en pojke 
som går i årskurs 8 som blivit 
mobbad sedan mellanstadiet. 
Han har bytt skola två gånger, 
men först efter att de gjort allt 
vad de kunnat i varje skola, med 
rektorer, mentorer, psykologer 
och kuratorer. På senaste sko-
lan har de hållit på i över ett år, 
men nu orkar han inte mer och 
vill inte gå till skolan alls. Vad 
kan vi göra? Hela familjen mår 
mycket dåligt. 

svar: Jag förstår din oro för 
pojken som nu är i 15årsåld
ern. Eftersom jag har lite för 
knappt om information är det 
svårt att råda. Men, alla i famil
jen verkar behöva hjälp. Så, det 
behöver göras en bedömning 
om det är individuell hjälp som 
behövs eller familjen i grupp.  
Skolan bör kunna hjälpa till 
med vad som finns i kommu
nen. Pojken verkar deprimerad 
och behöver definitivt egen 
hjälp. Vem tycker han mest om 
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Fråga experterna
av de han talat med tidigare och kan 
han få prata mer med den personen 
till exempel? Sedan har skolan en 
stor uppgift att jobba förebyggande 
mot trakasserier i skolan. Det finns 
olika färdiga påverkanspaket för så
dant arbete.  Till exempel hos Brotts
förebyggande rådet och Skolverket. 
Det är hela tiden viktigt att peka på 
att problemet inte är pojken utan 
strukturerna som tillåter förtrycket.

anneli svensson socionom och psykoterApeut

Fortfarande rädd 
efter rånet – vad  
ska jag göra?

fråga: För tre år sedan bevittnade 
jag ett rån. Jag har tänkt att jag mår 
bättre nu, men för några veckor 
sedan kom rädslan tillbaka starkare 
än någonsin. Bara jag går hem från 
en kompis är jag rädd över att han 
ska stå där och vänta. Jag vet att det 
inte är troligt, men den rädslan finns 
inom mig. Jag skulle låsa dörren en 
kväll och då kände jag samma rädsla 
som när jag precis kommit hem 
efter händelsen. Jag låste dörren, 
stängde alla fönster och höll utkik 
på vägen utanför vårt hus. Jag ligger 
ibland och gråter av rädsla. Tårarna 
börjar rinna när jag skriver detta. 
Jag är verkligen jätterädd! Vad ska 
jag göra? 

svar: Ibland tycker man att man inte 
ska vara så påverkad på grund av att 
man ”bara” är ett vittne. Men idag vet 
vi att bevittna när någon annan blir 
utsatt och att känna maktlöshet och 
stark rädsla är vanligt. Ibland är det 
också skuld över att man inte kunde 
hjälpa till. När rädslan fortsätter att 
sitta i så har händelsen påverkat starkt 

och blivit livsinskränkande. I ditt fall 
tycker jag att du först ska prata med en 
stödperson på Brottsofferjouren och 
sen få hänvisningar till någon som kan 
jobba på längre sikt med dina, som det 
verkar, posttraumatiska symptom.

anneli svensson socionom och psykoterApeut

Hur lång tid  
får en utredning 
hålla på?

fråga: Finns det någon gräns för hur 
lång tid en utredning får ta? Jag är 
med som vittne i en rätt kompli-
cerad historia kring ett kriminellt 
gäng. Det handlar om allt från grov 
misshandel till bedrägerier. Det 
känns som jag vill kunna lämna det 
bakom mig och gå vidare, men det 
är svårt när man inte vet vad som 
kommer hända framåt. Har berättat 
allt jag vet för polisen, men nu är 
det ju bara att gå och vänta och se 
vad som händer. Kan det ta flera år 
innan jag blir kallad till domstol?

svar: Tyvärr är det vanligt att en 
förundersökning drar ut på tiden 
vilket är olyckligt och jobbigt för 
alla inblandade. Det beror på hur 
komplicerat ärendet är och hur pass 
omfattande förundersökningen är. 
I ditt ärende misstänker jag att det 
finns fler misstänkta och att det 
behövs tid för att få fram bevis etc. 
När en målsägande är under 18 är 
det lagstadgat att förundersökningen 
ska bedrivas särskilt skyndsamt om 
brottet riktats mot målsägandens 
liv, hälsa, frihet eller frid och det för 
brottet är förskrivet fängelse i mer 
än sex månader. Förundersökningen 
ska då vara avslutad och beslut fattat 
i åtalsfrågan så snart det kan ske och 

inom tre månader efter den tidpunkt 
då det finns någon som är skäligen 
misstänkt för brottet. Tidsfristen får 
överskridas om det är motiverat med 
hänsyn till utredningens beskaffen
het eller andra omständigheter 
(se förundersökningskungörelsen 
(1947:948) 2 a§). Om någon person 
är häktad finns det också tidsfrister 
som förundersökningsledare/åkla
gare måste hålla och sen måste man 
också se till att preskriptionstiden 
för brotten inte går ut.

eva andersson AdvokAt

Vem tar beslut   
om ersättningens  
storlek?

fråga: Hur går det till rent prak-
tiskt när Brottsoffermyndigheten 
bestämmer hur stort belopp en 
brottsskadeersättning ska bli på? 
Är det en jurist som bestämmer det 
eller är det flera som är med och tar 
beslutet?

svar: Brottsskadeärenden handläggs 
på Brottsoffermyndighetens brotts
skadeenhet av brottsskadejurister 
och beredningsassistenter. De allra 
flesta ärendena avgörs av en brotts
skadejurist. I vissa fall, till exempel 
om ärendet gäller stora belopp, kan 
ärendet avgöras av chefen för brotts
skadeenheten eller av generaldirek
tören, som är myndighetens chef. 
Nämnden för brottsskadeersättning 
är den högsta beslutsinstansen 
vid beslut om brottsskadeersätt
ning. Den består bland annat av 
yrkesverksamma domstolsjurister. 
Nämnden kan bland annat avgöra 
ärenden av mer principiell karaktär.

Hans sJölander Avdelningsdirektör
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”Ett tryggt vittne  
är ett säkrare vittne” 
Så startade vittnesstödet  
i Växjö 1995 • Sid 10

Stöd till vittnen 
under utredning
Regeringsuppdrag att se  
över finansiering • Sid 13

Ger stöd på landets 
största tingsrätt
Om vittnesstödens arbete på 
Stockholms tingsrätt • Sid 14

Medmänskligt stöd 
har stor betydelse   
Vittnesstödsansvarig om 
verksamheten • Sid 16

Vittnesstöd

foto JESSIcA LArSSoN & AM
ANDA SäFSTröM

. PErSoNEN På BILDEN HAr INGEN KoPPLING TILL TIDNINGENS INNEHåLL.
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Vittnesstöd

”Ett tryggt vittne  
är ett säkrare vittne”
Många vittnen och målsägande känner sig oroliga inför besöket på domstolen. Vid 
Växjö tingsrätt startade Brottsofferjouren en försöksverksamhet 1995 med målet att ge 
besökare information och trygghet. Det blev startskottet för vittnesstödsverksamheten 
som idag finns på landets alla tings- och hovrätter.

Text och foto: Amanda Säfström  

– Initiativet kom från vår 
kontaktperson på polisen, 
Birger Gustinger. Han var en 
riktig eldsjäl som brann för 
brottsofferfrågor, berättar 
Ingegerd Häglund, verksam
hetsledare vid Brottsofferjour
en i Växjö och samordnare för 
vittnesstödsverksamheten vid 
Växjö tingsrätt. 

När försöksverksamheten 
med vittnesstöd startade 1995 
fanns tingsrättsvärdinnorna 
och värdarna, som de först 
kallades, på tingsrätten vid ett 
tillfälle i veckan. Numera finns 
vittnesstöden på plats varje 
dag när rättegångar hålls – inte 
bara i Växjö utan på tingsrätter 
och hovrätter över hela landet. 

– Här i Växjö har vi ett tjugo
tal vittnesstöd. De är otroligt 
duktiga, hjälpsamma och lojala, 
säger Ingegerd Häglund.

När Tidningen Brottsoffer be
söker Växjö tingsrätt är efter
middagens rättegång inställd 
och lokalerna förefaller öde. Så 
när som på en trio från Brotts
offerjouren i Växjö – Ingegerd 
Häglund, ordförande Göran 
Theodorsson och vittnesstödet 
Mona Berg.  

– Det är en helt ny miljö 
för många och det kan kännas 
väldigt främmande att komma 

in här. Då finns vi vittnesstöd 
som ett stöd och sällskap för 
så väl vittnen som för måls
ägande, säger Mona Berg.

Mona Berg har varit engage
rad i Brottsofferjouren i sex år.

– Jag trivs väldigt bra med 
uppdraget som vittnesstöd. 
Det är många som visar tack
samhet och uppskattning efter 
rättegången, säger hon.

korta fakta om  
brottsofferjouren  
i växjö• Under 2013 

hjälpte jouren 591 
personer inom 
stödpersonsverk-
samheten och 
1 137 personer 
inom vittnes-
stödsverksam-
heten.• Jouren ger stöd 
till invånare i 
Alvesta, Lessebo, 
Tingsryd, Upp-
vidinge och Växjö.• Förutom 
stödpersoner 
och vittnesstöd 
har jouren bland 
annat satsat 
extra på stöd 
kring skadestånd 
och brottsskade-
ersättning, 
att finnas på 
medborgarkontor 
och informatörs-
verksamhet.

Vi ger praktisk informa-
tion, visar var rättssalarna 

finns och förklarar hur rätte-
gången i stort kommer att gå till.
Mona Berg, vittnesstöd.

Brottsofferjouren i Växjös ordförande Göran Theodorsson och verksamhetsledare Ingegerd 
Häglund i Växjö tingsrätts lokaler. 
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Vittnesstöd
foto JörGEN w

IKLUND/SKANDINAV BILDByrå

– När kallelsen från tings
rätten går ut följer det också 
med information om att Brotts
offerjouren erbjuder vittnes
stöd.  Vi tar emot många samtal 
från personer som ringer och 
vill ha ett vittnesstöd med sig 
när de ska vittna, säger Inge
gerd Häglund.

Bredvid tingsrättens recep
tion har vittnesstöden en egen 
disk. En del besökare kommer 
fram självmant, men andra får 
vittnesstöden söka upp.

– Jag presenterar mig, talar 
om att jag är vittnesstöd och 
frågar om det är något de und
rar över och vill ha informa
tion om. Alla vill inte det, men 
många blir väldigt positiva. Vi 
ger praktisk information, visar 
var rättssalarna finns och för
klarar hur rättegången i stort 
kommer att gå till. Ibland kan 
jag också följa med in i rätts
salen som stöd om de önskar 
det, berättar Mona Berg. 

Bakom vittnesstödsdisken 
har vittnesstöden ett eget rum 
dit de kan bjuda in vittnen som 
inte vill sitta i väntrummet 
tillsammans med den tilltalade 
eller känner sig extra oroliga. 

– Det kan vara en stor 
anspänning att vittna. Vittnes
stöden skapar trygghet bara 
genom att finnas på plats. Ett 
tryggt vittne är ett säkrare 
vittne, säger Ingegerd Häglund.

Tillbaka till år 2000. Fem 
år efter att vittnesstödsverk
samheten startade i Växjö 
hade landets brottsofferjourer 
ideellt byggt upp vittnesstöds
verksamhet vid ungefär hälften 
av landets tingsrätter. 2001 fick 
Brottsoffermyndigheten och 

Vittnesstödet Mona Berg bakom vittnesstödsdisken på Växjö tingsrätt. ”Det är en helt ny miljö för många och det kan 
kännas väldigt främmande att komma in här”, berättar hon.

Domstolsverket ett regerings
uppdrag som innebar att de, i 
samråd med Brottsofferjour
ernas Riksförbund och andra 
ideella organisationer, skulle 
se till att det fanns vittnes
stöd vid alla landets tings och 
hovrätter. Idag drivs de flesta 
vittnesstödsverksamheter av 
brottsofferjourer, förutom vid 
tre tingsrätter där verksamhe
ten är organiserad på annat sätt. 

För att driva vittnesstöds
verksamheten får Brottsof
ferjouren i Växjö ett bidrag 
på 15 000 kronor om året 

från Brottsofferfonden, som 
administreras av Brotts
offermyndigheten. För vitt
nesstödssamordning får 
jouren däremot inget bidrag. 
Växjö tingsrätts ungefär 1 300 
avgjorda brottmål om året är 
inte tillräckligt för att beviljas 
bidrag för samordning från 
Brottsofferfonden. 

Det kan vara en stor  
anspänning att vittna. 

Vittnes stöden skapar trygghet 
bara genom att finnas på plats. 
Ingegerd Häglund, verksamhetsledare.
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Vittnesstöd
Vi vill fortsätta 
och känner stor 

stolthet över att 
vittnesstödet emane-
rade härifrån en gång 
i tiden, men den eko-
nomiska situationen 
för vår jour är utom-
ordentligt ansträngd.
Göran Theodorsson, ordförande.

foto ArKIV

– Hade vi däremot haft 1 500 
mål hade vi fått pengar för 
samordningen. Jag tycker att 
systemet är orättvist och stumt, 
säger Göran Theodorsson.

Ingegerd Häglund har 
beräknat att hon arbetar 
sammanlagt ungefär två dag
ar i veckan för att samordna 
vittnesstödsverksamheten, tid 

tre frågor 
till birger 
gustinger, 
initiativtagare 
till starten av  
vittnesstöds-
verksamheten 
vid växjö 
tingsrätt 1995.

Hur fick du idén  
till vittnesstöd?
– Jag arbetade som polis och hade 
brottsofferfrågor som mitt ansvars-
område. En dag träffade jag en butiks-
kontrollant på tingsrätten som skulle 
vittna mot två killar som stulit i en 

butik. Dagen efter ringde hon upp mig 
och berättade att det hade varit en 
fruktansvärd upplevelse. Efter att jag 
gått hade killarna ställt sig nära henne 
och underförstått pratat om vad de 
skulle göra med henne. Det gjorde 
att hon inte kom ihåg något när hon 
väl kom in i salen för att vittna och de 
tilltalade gick fria. Hon var upprörd 
och frågade mig: ”Ska det behöva vara 
så?”. Dagen efter var jag på lasarettet 
i Växjö och såg sjukhusvärdinnorna 
där. Då slog det mig att det skulle man 
kunna ha på tingsrätten också.  
 
Hur gick det från idé till verklighet?
– På ett Inner wheel-möte där jag 
före läste nära inpå tog jag upp idén och 
några av deltagarna anmälde sig som 

frivilliga. De blev de första tingsrätts-
värdinnorna. Jag förankrade idén hos 
Brottsofferjourernas riksförbund, hos 
tingsrätten och andra aktörer. Dessut-
om tog jag kontakt med två studenter 
vid universitetet i Växjö som gjorde en 
utvärdering av vår försöksverksamhet 
efter ett år. Sedan ändrades namnet 
till vittnesstöd efter som vi såg att det 
passade bättre.
 
trodde du då att vittnesstödet 
skulle spridas till hela landet?
– Nej, att det hade jag ingen tanke på i 
början. Det växte fram så småningom 
och jag fick åka runt till olika platser i 
landet för att presentera vår verksamhet. 
Nu har vittnesstödet verkligen utvidgats 
och jag tror att det gör stor nytta.    

Tidningen Brottsoffer nr 4/1995 rapporterade om de första 
tingsrätts värdinnorna och -värdarna på Växjö tingsrätt.

som hon får ta från sin 75pro
centiga tjänst som samordnare 
för hela jourens verksamhet. 

– Vi vill fortsätta och känner 
stor stolthet över att vittnes
stödet emanerade härifrån en 
gång i tiden, men den ekono
miska situationen för vår jour 
är utomordentligt ansträngd. 
Nu hoppas och tror vi att vi 
inför 2015 har lyckats få upp 
våra bidrag från kommuner och 
landsting så att vi kan klara detta, 
säger Göran Theodorsson.  

När Tidningen Brottsoffer 
lämnas till tryck väntar jouren 
ännu på besked från kommu
ner och landsting om kom
mande års bidrag. 

Vid årsskiftet kommer Inge
gerd Häglund att gå i pension. 
Då lämnar hon över till There
se Johansson som tar över som 
verksamhetsledare för jouren.

– Jag har arbetat i närmare 
20 år och har fått vara med 
om att bygga upp vittnes
stödsverksamheten här. Det 
är fantastiskt att det nu finns 
på landets alla tingsrätter. Jag 
tror att det är en jätteviktig 
insats som görs. Vittnesstöden 
har kommit för att stanna, men 
vi behöver ekonomisk hjälp 
för att det ska fungera, säger 
Ingegerd Häglund. 

faksim
il TIDNINGEN BroTTSoFFEr Nr 4/1995

Birger Gustinger.
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Vittnesstöd

I juni fick Brottsoffermyndig
heten i uppdrag av regeringen att 
i samarbete med Domstolsverket 
ta fram förslag för ”en långsiktigt 
hållbar organisation och finan
siering av vittnesstödsverksam
heten”. Fredrik Selin, handläg
gare på Brottsoffermyndig heten, 
leder uppdraget som ska redo
visas till regeringen den 30 nov
ember 2015.

vad kommer ni att göra? 
– Vi håller just nu på att dra upp 
riktlinjer för uppdraget. Vi har 
tillsatt en referensgrupp, där bland 
annat Brotts
offerjouren 
Sverige ingår, 
som vi kommer 
att ta in syn
punkter från. Vi 
har också bjudit 
in Forum– Idé
burna organisa
tioner med social 
inriktning och 

Finansiering och  
organisation utreds 

Fredrik Selin.

48 173 personer 
fick stöd av 
brottsofferjourens 
vittnesstöd förra året

• Under 2013 fick 48 173 perso-
ner stöd av Brottsofferjourens 
vittnes stöd. De allra flesta fick 
stöd på landets tingsrätter. 
107 personer fick stöd på någon 
av landets hovrätter. 

• Vittnesstöden ger stöd till både 
målsägande och vittnen. 55 pro-
cent av dem som får stöd är 
vittnen, 20 procent målsägande 
och 5 procent tilltalade. 20 pro-
cent är anhöriga eller vänner 
till någon som ska delta vid en 
förhandling. 

• Könsfördelningen bland dem 
som får stöd inom vittnesstöds-
verksamheten är relativt jämn. 
I gruppen vittnen är 48 procent 
kvinnor och 52 procent män. 
Fördelningen bland målsägande 
är 47 procent kvinnor och  
53 procent män. 

• Under förra året närvarade 
vittnesstöden vid 1 295 förhand-
lingar som stöd på begäran från 
målsägande och vittnen. De 
höll också i 4 848 informations-
tillfällen, exempelvis för skol-
klasser och andra grupper som 
besökte tingsrätterna. 

• Brottsofferjouren driver vittnes-
stödsverksamheten vid 45 av 
landets 48 tingsrätter. Det finns 
också vittnesstöd tillgängliga vid 
ytterligare åtta kansliorter och 
vid behov på hovrätterna. Vid tre 
tingsrätter organiseras verksam-
heten på annat sätt. 

Volontärbyrån. En fråga i uppdraget 
är nämligen rekrytering. Där kan 
Volontärbyrån säkert komma med 
tips och idéer.

En annan del av uppdraget hand
lar om finansieringen. Nu ligger det 
ett förslag i budgetpropositionen om 
en höjning av avgiften till Brotts
offerfonden. Vi får se om vi hin
ner se några tendenser av en höjd 
fondavgift redan nästa år och om 
det kan vara till hjälp för fondens 
dåliga ekonomiska läge. Hur det än 
blir med tillskottet av resurser till 

foto BroTTSoFFErM
yNDIGHETEN

Brottsofferfonden, behöver vi ändå 
utreda vittnesstödsverksamhetens 
finansiering, säger Fredrik Selin.
 
i uppdraget ingår också att studera 
hur vittnesstödet är organiserat i 
några jämförbara länder internation-
ellt. vilka andra länder kommer ni att 
besöka?
– Klart redan nu är att vi kommer att 
besöka Storbritannien. Deras system 
påminner om Sveriges. Jag har också 
hört talas om att de har en funktion 
inom polisen och åklagar myndigheten 
dit vittnen kan ringa för att få svar på 
olika praktiska frågor. Det kommer vi 
att titta närmare på. Vi funderar också 
på att besöka Holland och Tyskland. 
Även Kanada kan vara intressant, 
även om det där är en statlig funktion.   

kommer ni att ha kontakt med vittnes-
stödssamordnarna lokalt?
– Vi gör redan en årlig kartläggning 
av vittnesstödsverksamheten där vi 
bland annat frågar hur samarbetet 
med domstolarna ser ut och hur 
många vittnen och målsägande de 
hjälper. Den kommer vi att använda 
och i år kanske också lägga till några 
extra frågor som har koppling till 
uppdraget. Vi har också årliga konfe
renser för vittnesstödssamordnarna. 
Eventuellt kommer vi även att kalla 
representanter för vittnesstödsverk
samheten till en hearing eller ett 
möte för att inhämta fler synpunkter, 
men exakt hur det kommer att se ut 
är inte klart ännu.  

amanda säfström
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Vittnesstöd

De ger stöd på  
landets största tingsrätt
Att fånga upp alla målsägande och vittnen i behov av stöd på landets största tingsrätt 
kräver god planering och engagerade vittnesstöd. ”Det är inte alltid vittnesstöden 
känner att de gör så mycket, men det de gör betyder så mycket för vittnen och 
målsäganden”, säger Malin Bengtsson, vittnesstödssamordnare på Stockholms tingsrätt. 

Text och foto: Amanda Säfström  

Vittnesstöden för-
tjänar en stor eloge 

för att de ställer upp och 
gör ett så bra jobb. 
Malin Bengtsson, vittnesstödssamordnare.

Många säger att de 
känner sig ganska 

små när de kommer hit. 
Malin Bengtsson, vittnesstödssamordnare.

Sedan i maj i år börjar varje besök 
på Stockholms tingsrätt med en 
säkerhetskontroll där besökarna får 
passera genom en larmbåge.

– Det är en trygghet för vittnen och 
brottsdrabbade som kommer hit, be
rättar Malin Bengtsson, vittnesstöds
samordnare på Stockholms tingsrätt. 

Hon tar emot Tidningen Brotts
offer på sitt kontor några trappor 
upp i Stockholms tingsrätts stora 
lokaler. Tingsrätten huserar i Stock
holms rådhus, en byggnad från 1905. 
Med sin handläggning av ungefär 
18 000 tvistemål, brottmål och ären
den per år är Stockholms tingsrätt 
landets största allmänna domstol. 

– Många säger att de känner sig 
ganska små när de kommer hit. Det 
är en rörig byggnad med 37 salar 
utspridda på olika håll vilket genere
rar mycket spring för vittnesstöden, 
säger Malin Bengtsson. 

För att på bästa sätt kunna fånga 
upp alla vittnen och målsägande 

som rör sig i byggnaden arbetar 
vittnes stöden enligt ett arbets
sätt som kallas rondering. Malin 
Bengtsson förser vittnesstöden med 
noggranna instruktioner inför varje 
pass så att de vet vid vilka salar de 
kan hitta vittnen och målsäganden 
vid olika tidpunkter. Hon noterar 
också i listan om det är vissa mål de 
behöver ha extra uppsikt på.

– Vanligtvis går ett vittnesstöd 
runt och letar upp personerna efter 
listan. Ett annat vittnesstöd står vid 
vår disk vid entrén så att personerna 
även har möjlighet att söka upp oss. 
När det är många och allvarliga mål 
delar vittnesstöden upp sig och tar 
varsin sida av huset.

Vid tingsrättens entré har 
vittnes stödet Bengt Hellborg precis 
kommit tillbaka efter en runda i 
byggnaden. Tillsammans med sin 
fru Margareta engagerade han sig 
som vittnesstöd för åtta år sedan och 
vanligtvis tar de ett pass var i veckan 
på Stockholms tingsrätt.

– Ibland blir det akutinhopp 
också där jag särskilt tar hand om en 
person. Det är inte ett svårt jobb att 
vara vittnesstöd och jag fortsätter 
så länge hälsan håller. Vi har ju en 

fantastisk samordnare också vilket 
gör jobbet extra roligt, berättar han.

– Vittnesstöden förtjänar en stor 
eloge för att de ställer upp och gör 
ett så bra jobb. De är väldigt profes
sionella i sina ideella uppdrag och 
det är fantastiskt att få jobba med 
dem, säger Malin Bengtsson.

Vittnesstöden har ett eget rum 
där de kan hänga av sig kläder och 
allt arbetsmaterial finns samlat. Här 
ligger också mobiler att låna så att de 
kan hålla kontakt med varandra när 
de rör sig runt i byggnaden. När vitt
nen och målsägande vill vänta avskilt 
finns möjlighet att låna samtalsrum 
på olika våningar i tingsrätten.

Det är vanligt att målsäganden och 
vittnen, som fått information om 
vittnesstödsverksamheten tillsam
mans med sin kallelse, bokar in ett 
samtal eller flera inför rättegången. 
Samtalen kan ske via telefon eller på 
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plats i tingsrätten. Ibland är besöken 
mer akuta.

– Det händer att tingsrätten eller 
hovrätten ringer och ber om hjälp 
för att en helt uppriven person har 
kommit till receptionen precis 
innan en rättegång. Då försöker vi 
lösa det så gott vi kan, säger Malin 
Bengtsson.

Hon ordnar också förträffar, ofta 
för ungdomar som ska till tingsrätten 
för första gången. Under träffen får 
de bland annat besöka en tom rättssal 
och pröva att läsa vittneseden.

– Många är jätteoroliga inför att läsa 
den. Förträffarna är väldigt bra, det gör 
att det är mycket tryggare vittnen som 
sedan kommer till rättegången. 

Ute i entrén igen hälsar Malin 
Bengtsson på vakterna vid säkerhets
kontrollen. De har ett gott samarbete 

med regelbundna avstämningar, 
berättar hon.

– Om jag till exempel får veta 
att någon känner sig hotad kan jag 
ordna så att jag släpper in den per
sonen genom en annan ingång. Då 
tar jag med en vakt som kan göra en 
säkerhetsgenomgång där istället.

Vittnesstödsverksamheten vid 
Stockholms tingsrätt drivs av Brotts
offerjouren Södra Stockholm som 
även ansvarar för vittnesstödsverk
samheterna vid Södertörn och Solna 
tingsrätter. Vittnesstödssamordnarna 
för de olika tingsrätterna samarbetar 
med varandra, bland annat när det 
gäller utbildningar. Intresset för att 
arbeta som vittnesstöd vid Stock
holms tingsrätt är stort.

– Jag är lyckligt lottad som har 

många som söker, men tyvärr har 
vi bara ett begränsat antal plat
ser efter som vi inte får så mycket 
pengar till utbildningen längre, 
säger Malin Bengtsson.

Ett annat problem, enligt Malin 
Bengtsson,  är att det inte finns möjlig
het att betala ersättning för vittnes
stödens resor till och från tingsrätten.

– Det borde vara en självklarhet 
att de inte ska behöva betala för 
att kunna göra sitt ideella uppdrag. 
Att vittnesstödsverksamheten ska 
finnas är ett regeringsuppdrag och i 
och med det måste det också få kosta 
pengar. Verksamheten här skulle 
inte fungera utan en betald sam
ordnare på heltid och vi måste även 
ha möjlighet att ge vittnesstöden 
uppskattning i form av avslutningar, 
fika och vidareutbildningar.  

Vittnesstödssamordnaren Malin Bengtsson tillsammans med vittnesstödet Bengt Hellborg  på Stockholms tingsrätt. Här drivs vittnesstödsverksamheten av 
Brottsofferjouren i Södra Stockholm.
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i en tid när media matar oss med rapporter om våld 
i all världens hörn är det naturligt att vi upplever 
att samhället är farligare än någonsin. Vi får även 

rapporter om att viljan att vittna minskar och att 
detta påverkar möjligheten att utreda anmälda brott. 
Detta är givetvis en mycket negativ utveckling som 
riskerar att resultera i en sämre rättssäkerhet och i 
förlängningen kan det göra att man inte anser att det 
är värt att anmäla det brott man blivit utsatt för.

Det satsas mycket pengar på säkerhetsarbetet i 
domstolarna. Vakter, säkerhetskontroller och loka
ler som uppfattas som trygga är en betydelsefull del 
för att höja den upplevda och faktiska säkerheten. 

Mitt i denna utveckling får vi inte glömma bort 
den trygghet som Brottsofferjourens vittnesstöd kan 
skapa genom sin närvaro. Ett medmänskligt stöd in
för och under rättegången som har stor betydelse för 
många vittnen och målsägande. Ett kort samtal med 
information om hur domstolsförhandlingen går till 
räcker ofta för att en vittnesperson ska kunna avge 
sitt vittnesmål på ett bra sätt. Ibland kan det faktum 
att ett vittnesstöd sitter bredvid vittnet i rättssalen 
vara det som gör att man överhuvudtaget klarar av 
att berätta vad man varit med om eller bevittnat. 
Detta bidrar i förlängningen till att skapa en säkrare 
rättsprocess för alla inblandade.  

”Det går att känna på stämningen i rättssalen 
om det finns vittnesstöd på plats på tingsrätten 
eller inte.” Detta berättade en lagman i en mindre 
tingsrätt för mig en gång. Han menade att vittnes
stöden hade en lugnande inverkan. I mina besök 
på landets domstolar får jag ständigt höra om hur 
uppskattad vittnesstödsverksamheten är och hur 

fredrik mellqvist är verksamhets-
utvecklare och vittnesstödsansvarig 
på Brottsofferjouren Sverige.

Medmänskligt stöd 
har stor betydelse

 
Vi i Brottsofferjouren är säkra på att vittnesstödsverksamheten   

med engagerade ideella medmänniskor även i framtiden kan ge vittnes- 
personer det stöd de behöver för att orka avge sitt vittnesmål.

Text: Fredrik Mellqvist     Foto: Amanda Säfström

viktigt det är att den finns. Vittnesstödsverk
samheten bygger på att människor ställer upp för 
andra genom att ge av sin tid och sitt engagemang. 
De arbetar utan lön för att de vill hjälpa sina med
människor. Vittnesstöden gör en fantastisk insats, 
liksom landets vittnesstödssamordnare. Men även 
ideellt arbete måste få kosta pengar. 

s edan Brottsofferjouren i Växjö startade den 
första verksamheten 1995 har kraven på 
verksamheterna ökat. I dag behövs anställda 

samordnare som rekryterar, utbildar och samord
nar för att vittnesstödet ska fungera fullt ut. Redan 
i början av 2000talet tydliggjorde regeringen att 
vittnesstödsverksamhet ska finnas vid landets 
alla tingsrätter och hovrätter, men man valde att 
inte avsätta pengar till verksamheten. Fortfarande 
hänger frågan om finansieringen i luften och peng
arna tas ur den numera sinande Brottsofferfonden.

Vi i Brottsofferjouren är säkra på att vittnes
stödsverksamheten med engagerade ideella 
medmänniskor även i framtiden kan ge vittnes
personer det stöd de behöver för att orka avge sitt 
vittnesmål. För att få fler vittnen att komma till 
domstolen bör man dock även satsa på att vittnen 
får möjlighet till en tidig kontakt med en stöd
person. Vi är beredda att ta vårt ansvar men fler 
måste ta sitt.

Krönika:
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Brottsofferjourens Lisbeth Bengtsson informerar om Brottsofferjouren på Introduktionscentrum, Ic, en verksam-
het inom Trollhättans stad som riktar sig till nyanlända flyktingar och invandrare. 

Kontakter togs i våras på markna
den Hela Kronan Gungar, som hölls 
i stadens invandrartäta område, 
Kronogården. 

Frågan är angelägen, ansåg sty
relsen, och valde en samordnare och 
kontaktperson för den här uppgif
ten. 

Somaliska kvinnor och armeniska 
kvinnor har hittills fått besök och 
fler föreningar är inbokade. Bilden 
är tagen på Introduktionscentrum, 

IC, en verksamhet inom Trollhät
tans Stad som riktar sig till nyan
lända flyktingar och invandrare. IC 
erbjuder svenska för invandrare 
och samhällsinformation under 
fem veckor. Var femte vecka kom
mer alltså en ny grupp och efter 
en lyckad första information är 
Brottsofferjouren nu inbokad på fler 
tillfällen under resten av hösten och 
till våren. 

brottsofferJouren trollHättan-lilla edet

TrollhättanLilla Edet  
satsar på information till  
flyktingar och nyanlända
Det är viktigt att även invandrare och flyktingar får kännedom om 
Brottsofferjouren och den hjälp som stödpersonerna kan ge. Så reso
nerar Brottsofferjouren TrollhättanLilla Edet, som i höst har bör
jat åka ut till Trollhättans invandrarföreningar för att informera. 

foto BroTTSoFFErJoUrEN TroLLHäTTAN-LILLA EDET

brottsofferjouren  
luleå arbetar för  
ökad tillgänglighet
under hösten har brottsoffer-
jouren luleå anordnat en utbild-
ningsdag om tillgänglighet ur ett 
funktionshinderperspektiv. rätten 
till stöd och hjälp vid brottsutsatt-
het omfattar alla människor oavsett 
funktionsförmåga. Trots det brister 
det ibland i hur tillgängliga stöd- och 
hjälpverksamheter är för personer 
med funktionsnedsättning. Därför 
bjöds ideella, funktionshindersfören-
ingar, rättighetscentrum, advokater, 
polis, åklagare och domstol med 
flera in till en kostnadsfri utbild-
ningsdag. 

Syftet var att öka kunskapen och 
medvetenheten om tillgänglighetens 
betydelse. Utbildningen innehöll 
även praktiska förslag på hur 
tillgänglighetshinder kan identifieras 
och åtgärdas. Föreläsare var tillgäng-
lighetskonsult Zdenka Sramkova. 
Zdenka kommer från KcT Stock-
holm, kompetenscenter för tillgäng-
lighet, och har mångårig erfarenhet 
och stort kunnande inom området.  
Utbildningen hölls i Brottsofferjour-
ens lokaler i rättscentrum.

brottsofferJouren luleÅ
EVA ForSBErG

foto BroTTSoFFErJoUrEN LULEå

Tillgänglighetskonsulten Zdenka Sramkova 
föreläste under utbildningsdagen.
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Jourerna berättar
i nya lokaler
sedan augusti 2014 finns brottsoffer-
jouren och stödcentrum för unga 
brottsoffer och vittnen i luleå i 
rättscentrums lokaler. verksamheten 
har idag två anställda samt ett tiotal 
ideellt arbetande vittnesstöd.

– Det är en stor kvalitetsförbättring för 
oss att arbeta i samma hus som polis en, 
åklagarmyndigheten, tingsrätten, kriminal-
vården och andra samarbets parter, berät-
tar Eva Forsberg och Ingri Vestin, anställda 
vid Brottsofferjouren Luleå.

– Det tog oss cirka två år att förverk-
liga vår vision att flytta verksamheten 
till rättscentrum, säger Tommy Nilsson, 
ordförande för Brottsofferjouren Luleå. 

I samband med invigningen av de 
nya lokalerna besökte Sven-Erik Alhem, 
ordförande för Brottsofferjouren Sverige 
och tidigare överåklagare, Luleå. 

– Luleås verksamhet är ett föredöme 
för andra, säger han.

Samtidigt är han kritisk till de som 
verkar tro att det bara är kvinnojourerna 
som ger bra stöd till utsatta kvinnor. Han 
menar att också brottsofferjourerna ger 
ett bra stöd, särskilt här i Luleå. 

Han berättar också att verkligheten 
har visat att det inte är något problem, 
snarare en fördel med närheten mellan 
olika enheter som arbetar med brotts-
utsatta. Närheten har gjort att man fått 
mer och bättre samverkan, och detta 
utan att inkräkta på respektive enhets 
integritet. 

– Brottsofferjouren och Stödcentrum 
för unga brottsoffer och vittnen utför ett 
mycket värdefullt arbete som bidrar till 
att skapa ett tryggare Luleå. Därför stöd-
jer vi verksamheten, berättar yvonne 
Stålnacke, kommunalråd i Luleå. 

Hon tycker också att lokalerna är per-
fekta och att de ligger helt rätt. Hennes 
kollega Niklas Nordström betonar hur 

viktigt det är att ha ett väl fungerande 
samarbete mellan de aktörer som arbe-
tar för att på olika sätt stödja brottsoffer 
och deras närstående. 

– Det arbete som görs här för att 
stödja och hjälpa personer med funk-
tionsnedsättning och unga brottsutsatta 
vill jag berömma särskilt, säger åsa 

Eva Forsberg och Ingri Vestin, anställda vid Brottsofferjouren Luleå, tar emot en inflyttningspresent från rolf 
carlsson, Luleå tingsrätt.

På invigningen knöts band med flera av jourens 
samarbetsparter. Från vänster syns Per Karlsson 
operativchef på Polisen, Tommy Nilsson, jourens 
ordförande, rolf carlsson, tingsrätten, och Sabrina 
Suiki, advokat.

Det var många som ville gratulera Brottsofferjouren 
Luleå till de nya lokalerna med blommor och andra 
gåvor.

foto BroTTSoFFErJoUrEN LULEå

foto BroTTSoFFErJoUrEN LULEå

foto BroTTSoFFErJoUrEN LULEå
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Jourerna berättar
kort fakta om  
luleå brottsofferjour
• Stödcentrum för unga brottsoffer 

och vittnen riktar sig till personer 
mellan 12 och 25 år. Huvudupp-
giften är att ge stöd och råd till 
unga människor som själva drab-
bats av brott och stödja dem när 
deras närstående är eller har varit 
brottsutsatt.

• Under 2013 har verksamheten 
stöttat 756 personer utsatta för 
brott och/eller deras närstående. 
Sedan starten 2009 har antalet 
klienter ökat med 64 procent. Då 
är inte verksamheten med vittnes-
stöd medräknad.

Sannerborg, brottsoffersamordnare vid 
polisen i Norrbotten. 

Tidigare har polisen varit väldigt då-
liga på att ta hand om brottsutsatta. De 
senaste årens arbete med att utveckla 
stödet till brottsutsatta har gjort att vi nu 
är bland de bästa i landet, berättar åsa.  
– Jag hoppas att vårt sätt att arbeta 
ska tas tillvara och bli stilbildande när 
polisen omorganiseras, vid årsskiftet 
2014/2015. 

När det gäller våld i nära relationer 
handlar det ofta om att få de kvinnor 
som åsa och hennes kollegor möter att 
förstå att de är utsatta för brott och att 
få dem att förstå att det inte är deras fel 
att de blir illa behandlade. 

– Jag brukar säga till kvinnorna att 
om han står utanför och skriker och slår 
sönder bilar på gatan så är det inte ditt 
fel. Du ska inte släppa in honom för att 
du är rädd för vad grannarna tycker. Det 
är inte du som begår brott! 

brottsofferJouren luleÅ

Utbildningen för stödpersoner och vittnesstöd verksamma i brottsofferjourerna i region Gävleborg tog upp 
flera olika teman, bland annat näthat och nya råd vid kris- och traumabehandling.

Teman för utbildningen var näthat, 
rättighet till målsägandebiträde och 
utfärdande av kontaktförbud samt 
nya råd vid kris och traumabehand
ling. Vår studiesekreterare Bengt 
Höglund hade lyckats engagera tre 
högklassiga föreläsare till utbild
ningsdagarna. ITpedagogen Nicklas 
Ottosson från Stockholm inledde 
med en genomgång av de applika
tioner som ungdomar har tillgång till 
på internet, inför häpna kursdeltagare. 
Han gav också exempel på de möjlig
heter internet ger att utsätta kamrater 
för hat, spridning av lögner etc.

Första dagen avrundades med att 
vice chefsåklagare Ulf Back redo
gjorde för rätten till målsägande
biträde och möjligheten för brotts
utsatta att begära kontaktförbud.  
För att kursdeltagarna skulle få en 

uppfattning om rättsläget, fick de 
ta del av ett antal fallbeskrivningar 
som utmynnade i en livlig och giv
ande diskussion.

Psykolog Christina Fischler, 
Stockholm, genomförde en fakta
späckad föreläsning dag två, där hon 
redovisade aktuell forskning om 
krishantering.  Deltagarna fick där
igenom anledning att delvis omprö
va sin uppfattning om krishantering 
enligt gängse indelning i chock, re
aktions, bearbetnings och nyorien
teringsfas vid traumatiska kriser.

Sammantaget två lärorika dag
ar som har inramats av god mat, 
trevliga och givande samtal mellan 
40talet deltagare från regionens sex 
jourer. 

brottsofferJouren region gävleborgs län
STUrE HoFVENSTAM, VIcE orDFörANDE

Utbildning om näthat 
och traumabehandling
Den 17–18 oktober hölls utbildning för stödpersoner och vittnes
stöd verksamma i brottsofferjourerna i Region Gävleborg på Hotel 
Scandic Bollnäs.

foto BroTTSoFFErJoUrEN rEGIoN GäVLEBorG LäN
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ny verksamhetsledare
brottsofferjouren i växjö tackar 
ingegerd Häglund som efter närmare 
20 år som anställd går i pension. 
Jag som kommer efterträda henne 
heter Therese Johansson och kommer 
arbeta 75 procent från och med den 12 
december 2014. Nu går jag bredvid sex 
veckor innan jag ska ta över skutan.

foto BroTTSoFFErJoUrEN I VäxJö

ny utbildning har  
startat i trollhättan
brottsofferjouren trollhättan/lilla 
edet har startat en ny utbildning för 
stödpersoner och vittnesstödjare. 
Den omfattar tio kursträffar och har 
lockat 16 deltagare från ett stort område 
– Grebbe stad, Tanum, Vänersborg, Ale, 
Trollhättan och Lilla Edet. Förutom teori, 
att läsa in och diskutera de olika avsnit-
ten i Brottsofferjourernas handbok, 
omfattar utbildningen även studiebesök 
på de organisationer som man som stöd-
person ofta kommer i kontakt med, till 
exempel polisen och tingsrätten. 

Hos polisen fick deltagarna träffa 

chefen för den grupp som arbetar med 
brott i nära relation och den åklagare 
som arbetar som förundersöknings-
ledare med dessa frågor. 

På tingsrätten ställer alla funktioner 
upp och berättar om sina respektive 
uppgifter – domare, åklagare, nämnde-
man, advokat/målsägandebiträde och 
vittnesstödssamordnare.

En föreläsning handlar om kommuni-
kation, möte mellan människor och 
Brottsofferjourens värdegrund. En annan 
om socialtjänstens ansvar för brotts-
offer. Till den är Trollhättans socialchef 
inbjuden tillsammans med politiker i 
arbetsmarknads- och socialnämnden. 

Hälso- och sjukvården har också ett 

ansvar och på den träffen informerar 
representanter för kuratorsexpeditionen 
på Norra älvsborgs Lasarett, Näl, och 
primär vården. En annan viktig punkt 
är när Trollhättans enhet för våld i nära 
relation kommer och berättar kring 
samtals mottagningen för våldsutövarna, 
det vill säga de personer som misshand-
lar sina närstående.

Deltagarna får information om skade-
stånd och brottsskadeersättning och 
också om jourens ärendesamordning 
och administration.

Efter avslutad utbildning blir var och 
en av deltagarna tilldelad en mentor. 

brottsofferJouren trollHättan-lilla edet
LISBETH BENGTSSoN

Min erfarenhet av möten med 
brottsoffer är att jag inom Växjö kom-
mun har arbetat med medling vid brott 
inom min tjänst som ungdoms- och 
familjebehandlare. Jag ser mycket 
fram emot detta och hoppas på gott 
samarbete mellan alla oss som på 
något sätt möter brottsoffer. 

brottsofferJouren i växJö
THErESE JoHANSSoN, VErKSAMHETSLEDArE 

Therese Johansson. 

Första träffen ägde rum i jourens lokal på Hjortmossen i Trollhättan. Här är det grupparbete. Inez, Bajram, Anne och Solveig diskuterar frågorna.

foto BroTTSoFFErJoUrEN TroLLHäTTAN-LILLA EDET

foto BroTTSoFFErJoUrEN TroLLHäTTAN-LILLA EDET
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”vad är det för fel?  
kan det handla om våld?” 
måndag 27 november arrangerade 
brottsofferjouren luleå tillsammans 
med kommunförbundet och samver-
kan mot våld en utbildningsdag som 
riktade sig till pedagoger i förskola och 
skola, socialtjänst och andra som i sitt 
arbete möter barn. 
Syftet var att sprida kunskap om hur det kan 
vara för de allra minsta barnen att uppleva 
våld och hur de påverkas av våld i sin familj. 
En uppskattad dag av 120 deltagare från 
olika myndigheter som hade anmält sig. 

Under dagen förläste Peter rösare, 
legitimerad psykolog och psykodrama-
pedagog. Han har lång erfarenhet av 
arbete med behandling av barn mellan 
3–18 år och mammor som utsatts för 
våld i familjen. Han pratade bland annat 
om hur barns anknytningsmönster 
påverkas samt konsekvenser för barns 
mentaliserings- och affektreglerings-

förmåga. Med stor inlevelse berättande 
han hur det kan vara för barnen och gav 
exempel ur verkliga livet.

Ett annat inslag under dagen var 
åsa Sannerborg, kriminalinspektör 
och brottsoffersamordnare för Polisen 
Norrbotten. Hon berättade hur polisen 
arbetar med ärenden där barn blivit 
utsatta för våld eller bevittnat våld i 

avslutning samlade 
många medlemmar
brottsofferjouren i Hässleholm- 
osby-Perstorp höll sin årliga 
våravslutning den 2 juni. Sjutton 
medlemmar slöt upp i ett natur-
skönt område i rävninge, ett par mil 
utanför Hässleholm. Där blev det 
korvgrillning och för dem som så 
önskade, även surströmming med 
tillbehör. Under trevlig samvaro 
avnjöts maten och kaffet med kaka 
därtill. Det enda som störde under 
kvällen var envisa myggor.

brottsofferJouren HässleHolm-osby-PerstorP
ANKIE JAcoBI, orDFörANDE  
ocH AGNETHA DENTBAcK, SAMorDNArE

drog- och brottsförebyggande sam-
ordnaren, tillika medlingssamordna-
ren i Hässleholms kommun, kontak-
tade under hösten brottsofferjouren 
i Hässleholm-osby-Perstorp. Annica 
Nilsson undrade om samordnaren 
hade intresse av att, tillsammans 
med kommunens medlare, åka ut och 
informera om respektive verksamheter 
på högstadie skolorna i Hässleholms 
kommun. Svaret var ett självklart ja!

Nu har skolorna börjat anmäla sitt 
intresse, hittills är det årskurs 7 som 
verkar vara målgrupp, eftersom man 
där läser lag och rätt.

Samordnaren Agnetha Dentback 
och medlaren Eva Frid tycker hittills 
att det fungerat alldeles utmärkt att 
träffa eleverna som är intresserade 
och har många frågor.  

brottsofferJouren HässleHolm-osby-PerstorP 

Agnetha Dentback.Eva Frid.

givande samarbete för information i skolor

hemmet. Hon tog också upp vikten av 
att göra orosanmälningar, att det är ett 
personligt ansvar och att det behövs 
rutiner hos de olika myndigheterna.

Deltagarna fick också information om 
vad det finns för stöd i Norrbotten när 
det gäller våld i nära relation.

brottsofferJouren luleÅ
INGrI VESTIN

foto BroTTSoFFErJoUrEN LULEå

foto BroTTSoFFErJoUrEN LULEå
foto BroTTSoFFErJoUrEN LULEå
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Vi samlades vid tretiden på fredags
eftermiddagen vid en kopp kaffe, för 
att sedan, indelade i grupper, börja 
fundera över ledorden i vår värde
grund. Mellan grupparbetet, igång
satt av vår ordförande Ulla Josander, 
och den gemensamma middagen, 
blev det tillfälle till bad i Havannas 
fantastiska badanläggning! Upp
fräschade och uppmjukade avnjöt 
vi sedan en god middag i Havan
nas mycket trevliga och familjära 
matsal. 

Det var av stort värde för med
lemmarna att träffas och umgås, 
eftersom arbetet vi gör för Brotts

offerjouren ofta är ett utpräglat 
ensamarbete, inte minst för våra 
samordnare.                                                                                                        

Lördagen började med gemensam 
frukost, därefter fortsatte arbetet 
med vår värdegrund, även denna 
gång i grupper. Efter redovisning och 
avrundning fick vi en kort resumé 
över kursen med hbtqinriktning.                                          

Före den avslutande lunchen 
kom flera stycken utmärkta förslag 
gällande vårt framtida arbete och 
därefter gick medlemmarna, nöjda 
med kursens innehåll, för att inta 
lunchen. 

brottsofferJouren i varberg

Medlemmar i Varberg 
träffades för diskussion
Den 24–25 oktober samlades aktiva medlemmar i Brottsofferjouren 
i Varberg på Hotell Havanna för att diskutera Brottsofferjourens 
värdegrund, byta erfarenheter samt lyssna på en medlem som redo
gjorde för en kurs i hbtqkunskap. 

Aktiva medlemmar i Brottsofferjouren i Varberg samlades på Hotell Havanna för att diskutera Brottsoffer-
jourens värdegrund, utbyta erfarenheter och få ny kunskap om hbtq-frågor.

foto BroTTSoFFErJoUrEN I VArBErG

länsträff i norrbotten
brottsofferjouren luleå genom-
förde en gemensam träff för alla 
ideellt verksamma inom jourerna i 
länet. Totalt deltog fler än 30 personer 
fördelade från Kiruna i norr till Piteå i 
söder. Huvudtemat 
under dagarna var 
kvalité. Länsträffen 
syftade till att nå 
en kompetensut-
veckling med målet 
att öka kvalitén på 
de ideellas arbete 
med brottsutsatta, 
vittnen och anhö-
riga. Moderator för 
de två halvdagarna 
var Fredrik Mell-
qvist, verksam-
hetsutvecklare på Brottsofferjouren 
Sverige. Under dagarna gavs repre-
sentanter från både polis och tingsrätt 
möjlighet att ge sin bild av kvalité. 

Under onsdagen föreläste Sanna 
Lundell under temat ”Mamma till en 
mördare”. Hon berättade om kaoset 
som uppstod efter beskedet, hur det 
är att vara anhörig samt om upplevel-
ser och bemötande från brottsoffer-
jour, polis, kriminalvård och social-
tjänst. Vi var alla tagna efter hennes 
berättelse. Att man som anhörig till en 
gärningsperson också är att se som 
brottsutsatt var för oss alla självklart. 

Länsträffen var första gången som 
alla ideella getts möjlighet att träffa var-
andra, byta erfarenheter och inspireras 
till fortsatt arbete. Stafettpinnen är nu 
överlämnad till Piteå-älvsbyns brotts-
offerjour. Länsträffen finansierades av 
medel från Norrbottens Läns Landsting 
samt Kommunförbundet Norrbotten.

luleÅ brottsofferJour

Sanna Lundell.

Fredrik Mellqvist.
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blekinge län

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

dalarnas län

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

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 
0498-65 58 00
info@gotland.boj.se
www.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
info@jonkoping.boj.se
www.jonkoping.boj.se

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

kalmar län

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

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

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

kronobergs län

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

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

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

norrbottens län

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

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

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

skåne län

Helsingborg- 
Höganäs-bjuv 
042-13 37 00
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,  
Ängelholm, Örkelljunga
0431-143 00
info@engelholm.boj.se
www.engelholm.boj.se

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

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

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

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

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

riksförbundets styrelse 
riksförbundets styrelse nås 
via styrelsen@boj.se.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

södra roslagen
Danderyd, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker
08–768 83 82
info@sodraroslagen.boj.se 

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

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

södermanlands län

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

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

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

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

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

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

uppsala-knivsta-Håbo
018-10 65 00
info@uppsala.boj.se
www.uppsala.boj.se

värmlands län

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

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

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

västerbottens län

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

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

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

umeå
Bjurholm, Nordmaling,  
Robertsfors, Umeå, Vindeln,  
Vännäs, Åsele
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 
info@kramfors.boj.se

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

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

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

västmanlands län

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

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

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

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

västra götalands län

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

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

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

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 
072-907 08 21
Vittnesstöd: 073-905 50 85
info@trollhattan.boj.se
www.trollhattan.boj.se

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

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

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

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

örebro län

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

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

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

östergötlands län

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

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

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

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


