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“Vi finns här  
för alla som vill 
ha vår hjälp”
Rodolfo Roth Cortes 
samordnar vittnesstödet  
vid Solna tingsrätt.

Så startades 
Sveriges första 
vittnesstöd 1995

Hur vanligt är det att 
vittnen hotas till tystnad?
Brå ska undersöka övergrepp i rättssak 
och tystnadskulturer i ny studie.

Tema
Vittnes- 

stöd
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”Stressen kan leda  
till att det blir svårt  
att förstå och kunna 
svara på frågor.”
Ingri Vestin, Brottsofferjouren Luleå, 
om hur rättsprocessen 
kan påverka unga med 
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

Så startade det  
första vittnesstödet.13. 
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Att den som utsatts för ett brott – inte minst 
någon form av våldsbrott – ofta är i behov 
av ett medmänskligt stöd känns naturligt. 

Alldeles oavsett hur stark målsäganden må vara i 
andra tuffa livssituationer.  

Många brottsutsatta är helt eller delvis bero
ende av att åklagaren förmår visa bortom rimligt 
tvivel att det aktuella brottet ägt rum. Åklagaren 
har en tung bevisbörda i brottmål. Den bördan 
kommer också att återverka när det gäller varje 
målsägandes möjlighet att få sin rätt tillgodosedd. 
Saknas bevisning om så bara till en liten del för att 
nå upp till den erforderliga bevis nivån ”bortom 
rimligt tvivel” blir det ingen fällande dom.

Avgörande i bevisfrågan är ofta vittnen som 
kan – och vågar – berätta vad de sett eller hört. En 
måls ägande har därmed ett starkt intresse i att 
vittnen verkligen ställer upp. För att säkerställa 
rättssäkerheten överlag är det naturligtvis av 
utomordentlig betydelse att vittnen ställer upp 
oavsett om det är till fördel för målsäganden eller 
för den som är tilltalad. Alla vinner vi på att bevis
underlaget i domstol blir så fullödigt som möjligt.

För att ge också vittnen bästa möjliga stöd är det 
angeläget att varje vittne ges möjlighet att få 
ett så tidigt stöd som möjligt. Brottsofferjour

en Sverige har under lång tid föreslagit att förun
dersökningskungörelsen ska ändras så att polisen 
redan vid första kontakt med ett vittne ska vara 
skyldig att upplysa vittnet om att ett sådant tidigt 
stöd finns att få. Med andra ord ska skyldigheten 
för polisen att informera vara densamma oavsett 

Sven-Erik Alhem är förbundsord förande 
för Brottsoffer jouren Sverige och ansvarig 
ut givare för Tidningen Brottsoffer.  
Han har tidigare varit överåklagare och är nu 
samhällsdebattör samt utnyttjas flitigt som 
expertkommentator i media.
 
FOTO JESSICA LARSSON

Ge vittnen möjlighet till 
stöd tidigt i processen

För att vittnen ska kunna få bästa möjliga stöd är det angeläget att varje vittne 
ges möjlighet att få ett så tidigt stöd som möjligt. Brottsofferjouren Sverige har 

under lång tid föreslagit en ändring i förundersökningskungörelsen.

Text: Sven-Erik Alhem

om det gäller vittnesstöd eller brottsofferstöd.
Trots att vi i samtliga våra många kontakter med 
alla politiska riksdagspartier har fått ett starkt 
gehör för vår uppfattning har emellertid ännu inte 
någon ändring i förundersökningskungörelsen 
kommit till stånd. Men den kommer säkert; bara 
vi har ytterligare tålamod. För övrigt torde det 
ligga i polisens intresse att informera om ett tidigt 
möjligt vittnesstöd även utan en förpliktigande 
bakomliggande förordning.

I hela samhällets intresse ligger att vi får en så 
säker domstolsprövning som möjligt i varje 
enskilt brottmål. För att möjliggöra en sådan 

rättssäker handläggning och prövning är trygga 
vittnen av utomordentlig betydelse. Varje en
skild insats som kan göras för att åstadkomma en 
bättre vittnestrygghet från första stund till dess 
uppgiften är avklarad är värd all satsning. 

Varje vittne som inte ställer upp kan medföra 
att rättssäkerheten alldeles i onödan naggas i 
kanten. Vi vill bidra till en bättre rättssäkerhet ge
nom att ge stöd åt både målsägande och vittnen så 
tidigt som möjligt under det rättsliga förfarandet. 
Det vore positivt om denna ambition också fick 
ett tydligt genomslag i författningstexten. 

Ordförande har ordet
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Demokratibrott och hatbrott  
i fokus på ordförandekonferens
Demokratibrott, hatbrott och stöd till 
barn och unga var några av frågorna 
som stod på agendan när ordförande 
från landets lokala brottsofferjourer 
träffades under två dagar för konfe-
rens.

– Demokratibrott är hot mot utö
vare av det fria ordet i syfte att tysta, 
skrämma och flytta agendan. Inom 
projektet kommer vi att utveckla 
stödet för dem som utsätts, sa Frida 
Wheldon, projektledare för Brotts
offerjouren Sveriges nya projekt 
Orädd demokrati när hon presen
terade projektet på konferensen. 
Orädd demokrati startade den 1 
november och fokus kommer bland 

annat vara att ta fram en samtalsme
todik och att utveckla samverkan. 

Eva Sund, poliskommissarie och 
projektledare berättade om Swevic, 
ett samverkansprojekt mellan Polisen 
och Brottsofferjouren som startar i 
januari 2019. Det kommer att drivas 
med medel från EU och syftar till att 
minska mörkertalet och öka antalet 
anmälningar rörande hatbrott.

Förutom många intressanta 
föreläsningar fanns också utrymme 
för diskussion och erfarenhetsutbyte. 
Flera jourer delade med sig av sina 
kunskaper inom bland annat hur man 
blir en bra arbetsgivare och hur goda  
kontakter med polisen kan byggas upp 
på olika sätt. 

Minst 160 000 
barn växer upp i 

hem som präglas av 
våld mellan närståen
de. Trots att dessa barn 
riskerar att skadas för 
livet har de en begrän
sad rätt till skydd.  
       I dag på internatio
nella barndagen vill vi 
därför uppmana samt
liga partier i riksdagen 
att ställa sig bakom ett 
utökat straffrättsligt 
skydd för barnen som 
bevittnar våld.
Brottsofferjouren Sverige tillsammans med bland 
andra Se Barnen, Gålöstiftelsen och Sofia församling 
i en debattartikel i Dagens Samhälle på Barnkonven-
tionens dag den 20 november.

Bred satsning där 
folk är innan jul
Brottsofferjouren ska vara där folk 
är. Därför har Brottsofferjouren 
Sverige under den stora rese-
månaden december valt att an-
nonsera i tidningar och på platser 
där resenärer finns. Under decem-
ber kommer vi med våra annonser 
nå runt 1 miljon människor. 

Bland annat kan tågresenärer 
se Brottsofferjourens annonser i 
tidningen Kupé och flygresenärer 
hittar dem i magasinet Inrikes.  
Brottsofferjouren syns också i 
ETC och tidningen QX. 

Följ oss också på vår Facebook-sida  
facebook.com/BrottsofferjourenSverige

Frida Wheldon, projektledare för Brottsofferjouren Sveriges nya projekt Orädd demokrati, presenterade  
projektet för ordförande i landets lokala brottsofferjourer.
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Ytterligare en omgång stödpersoner 
och samordnare är nu utbildade i moti-
verande samtal. Samtalstekniken ger 
dem rätt verktyg för att kunna möta 
stödsökande hos Brottsofferjouren på 
bästa sätt. 

Annika Sundelin, tidigare utveck
lingsledare i motiverande samtal 
inom landstinget Värmland och 
medlem i MINT (Motivational 
Interviewing Network of Trainers), 
guidade deltagarna på konferensen 
Våld i nära relation genom föredrag 
och praktiska övningar. Just de 
praktiska övningarna och reflektion 
kring dem utvecklar stödpersoners 
och samordnares kunskap om vikten 
av att lyssna på rätt sätt och vilka 
frågor som kan ställas för att ta ett 
samtal framåt.

Våld i nära relation förekommer i alla 
åldrar. Visserligen är de flesta som 
utsätts i åldrarna 16–24 år, men det 
finns andra sårbara grupper det gäl
ler att ha kunskap om för att kunna 
bemöta dem på rätt sätt. En sådan 
grupp är äldre, eller årsrika perso
ner, som liberalernas riksdagsleda
mot Barbro Westerholm kallar dem.

Barbro Westerholm tog med sig 
de ganska odebatterade frågorna in i 
riksdagen där hon sedan drivit dem 
under många år, och fortfarande gör. 
Hon efterfrågar en Äldrelag där ge
mensamma instanser samarbetar så 
att inte årsika utsatta faller ”mellan 
stolarna”.

Brottsofferjourens webbutbild
ning kring årsrika personer, i vilken 
också Barbro Westerholm deltar, 
ger stödjare ytterligare en insikt om 
problematik på området.

Även hedersrelaterat våld och för
tryck var ett tema på konferensen. 
Författaren och journalisten Per 
Brinkemo gav alla en inblick i hur 
klansamhällen skapar och formar 
hederskulturer. 

Socionomen Emre Güngör, som 
skrivit boken ”Varför mördar man 
sin dotter” berättade om sina inter
vjuer med pappor som dödat sina 
barn i hederns namn. 

KARIN BIRGERSSON

Motiverande samtal  
– ett bra verktyg i  
möten med stödsökande

Lokala jourer 
utbildades utifrån 
handbok om unga
Stödpersoner, samordnare och sty-
relserepresentanter från Brottsof-
ferjouren Värmland och Brottsoffer-
jouren Trollhättan-Lilla Edet deltog 
i en halv utbildningsdag med fokus 
på barn och unga. Under eftermid-
dagen fick deltagarna bland annat 
lära sig om riskfaktorer, reaktioner 
och konsekvenser av brott, stöd 
riktat till barn och unga samt 
riktlinjer och gränser för uppdraget. 
Utbildningen utgick från handboken 
”Brottsofferjourens stöd till barn 
och unga brottsoffer, vittnen och 
anhöriga”. 

Lokala jourer som är intresserade 
av liknande utbildning är varmt väl-
komna att kontakta Neslihan Erdis, 
verksamhetsutvecklare barn och 
unga på Brottsofferjouren Sverige. 

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) med verkar 
i Brottsofferjourens webbutbildning om våld i äldres 
nära relationer och föreläste också på konferensen.

30 år
firar Brottsofferjouren 

Sverige i år. Under två full-
späckade dagar i oktober 
firades 30-årsjubileum i 

Södertälje – platsen där allt 
började. Södertälje gick 

som en röd tråd  genom de 
inbjudna experternas föredrag. Del-
tagarna fick lära sig om Södertäljes 
historia, Brottsofferjourens historia 

och den kriminella historia som  
präglat staden. Men också om hur  

Södertälje jobbat för att ta sig ur den.

FOTO AGNETA BERGM
AN
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Sex är alltid frivilligt – annars är det ett 
brott. Det är utgångspunkten i Brotts-
offermyndighetens kampanj Av fri 
vilja. Den riktar sig till unga för att öka 
kunskapen om den nya sexualbrotts-
lagstiftningen.

Den nya lagen om sexualbrott som byg-
ger på samtycke började gälla den 1 juli 
i år. Brottsoffermyndigheten har fått i 
uppdrag av regeringen att öka kunska-
pen om den nya lagstiftningen. I ett 
första steg genomförs nu kampanjen Av 
fri vilja riktad till unga i åldern 18–25 år. 

Kampanjen går ut på att sprida 
information om Brottsoffermyndig-
hetens nya webbplats frivilligtsex.se. På 
webbplatsen kan unga bland annat lära 
sig mer om den nya lagstiftningen, vad 
som är okej och inte och var det går att 
få stöd och hjälp.

Kampanj ska öka kunskap  
om ny sexualbrottslag  

– Den nya lagstiftningen vänder på 
perspektiven och gör det tydligt att den 
person som vill ha sex måste vara säker 
på att andra verkligen vill, säger Annika 
Öster, generaldirektör vid Brottsoffer-
myndigheten i ett pressmeddelande. 
Hon har även medverkat i utredningen 
om den nya lagstiftningen.

Kampanjen är framför allt digital för 
att budskapet ska finnas där unga är  
– kända personer hjälper till att sprida 
informationen på sociala medier såsom 
youtube, instagram och snapchat. Men 
den innefattar även reklam i tunnel-
banan, på bussar i storstadstrafik och 
lokaltrafik, på SJ-tågen och på Stock-
holms central. 

Brottsoffermyndigheten ska också ta 
fram en webbaserad utbildning och en 
lärarhandledning om den nya lagstift-
ningen. 

Fler kvinnor uppger  
att de utsatts  
för sexualbrott
De senaste fem åren har andelen 
som uppger att de utsatts för 
sexual brott ökat, främst bland 
kvinnor. Det visar Nationella trygg-
hetsundersökningen (NTU) från 
Brotts förebyggande rådet, Brå.

Av befolkningen i åldrarna 16–84 år, 
uppger 6,4 procent att de utsattes 
för sexualbrott under 2017. Det är 
en ökning jämfört med 2016, då 
andelen var 4,7 procent. Mellan 
2006 och 2012 var nivån relativt 
stabil, men sedan 2013 har ande-
len som uppger sig vara utsatta 
för sexualbrott visat på en tydlig 
ökning. Det är också betydligt fler 
kvinnor än män som utsätts  
– 10,7 procent av kvinnorna jämfört 
med 1,6 procent av männen. 
Brå har också ställt frågor om oro 
för att drabbas av olika brott.

– Det är inte så stora skillnader 
mellan könen när det gäller oro 
för att utsättas för olika typer av 
brott, förutom när det gäller våld-
täkt och sexuella angrepp. Där är 
oron hos kvinnor betydligt större 
än hos männen, säger Sofie Ahlin, 
utredare på Brå, i ett pressmed-
delande. 

Tre kända personer är med i Brottsoffermyndighetens kampanj och sprider budskapet om att sex ska vara 
frivilligt. Det är skådespelaren Ellen Bergström, musikern Oskar Linnros och e-sportaren Emil ”Heaton”  
Christensen.

FOTO BROTTSOFFERM
YNDIGHETEN

misshandelsbrott anmäldes under  
2017, enligt statistik från Brotts-

förebyggande rådet (Brå). Det är en 
minskning med 5 procent (4 370 brott) 

jämfört med 2016.

84 200
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Fler barn känner  
till barnkonventionen
Barns kunskap om barnkonventionen 
har ökat under det senaste decenniet. 
Det visar en ny undersökning från 
Barnombudsmannen.

För tio år sedan gjorde Barnombuds-
mannen en undersökning för att 
undersöka om barn kände till barnkon-
ventionen och om de i så fall visste 
vad den innebar. I år har en jämförande 
undersökning gjorts. Den visar att barn 
i dag har ett bättre omfång om ämnet. 
Frågorna har i båda undersökningarna 
ställts till barn i årskurs 5 och 8.

2008 hade många barn en begränsad 
kunskap om sina rättigheter. En av fem 
kunde med säkerhet säga att de kände 
till barnkonventionen, och en liknande 
andel hade kanske hört talas om den. 
Av dessa två grupper hade 17 procent 
en djupare kunskap och visste med 

säkerhet vad den handlade om. Mer än 
hälften av alla barnen hade inte, eller 
visste inte om de hade, hört talas om 
konventionen.

I dag känner nästan vartannat barn 
till barnkonventionen. Ytterligare en 
sjättedel uppger att de kanske hört talas 
om den. 42 procent av dessa två grup-
per har en djupare kunskap och vet med 
säkerhet vad konventionen handlar om. 
Fortfarande känner en betydande andel 
av barnen inte till barnkonventionen. Två 
femtedelar har inte hört talas om den, 
eller vet inte om de hört talas om den.

Skolan är den i särklass största källan 
till barns kunskap om sina rättigheter 
och i synnerhet för den fördjupade 
kunskapen. Det är nästan tre gånger 
så vanligt att barn får information om 
barnkonventionen och sina rättigheter 
av lärare än av sina föräldrar. 

Kunskapen om barnkonventionen har ökat bland barn under de senaste tio åren. Det visar en ny undersökning 
från Barnombudsmannen.

FOTO THERESE W
IBERGDödsskjutningar  

bland unga män ökar
Dödsfall på grund av våld har 
länge minskat i Sverige. Men 
sedan 2012 har antalet ökat 
och då främst dödsskjutningar 
bland unga män. Det visar ny 
statistik från Socialstyrelsens 
dödsorsaksregister. Under 2017 
dog 26 män i åldern 15–29 år av 
skottskador, den högsta siffran 
sedan 1987. Totalt inträffade 37 
dödskjutningar i Sverige 2017. 

– De senaste tre åren har 
antalet dödsskjutningar bland 
unga män 15-29 år legat betyd-
ligt högre än tidigare år. Under 
perioden 2000 till 2014 orsa-
kade skottskador i snitt knappt 
sex dödsfall om året i den här 
gruppen, säger Socialstyrelsens 
utredare Jesper Hörnblad. 

Barnäktenskap ska  
inte erkännas i Sverige
Riksdagen har fattat beslut 
om att barnäktenskap inte 
ska erkännas i Sverige. De nya 
reglerna innebär ett förbud 
mot att erkänna utländska 
barnäktenskap, oavsett vilken 
anknytning till Sverige som per-
sonerna hade när äktenskapet 
ingicks eller hur gamla de är när 
frågan prövas av en myndighet. 
Lagändringen börjar gälla den 
1 januari 2019. 
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Fråga experterna

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

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

FOTO AM
ANDA SÄFSTRÖM

FOTO M
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Anneli Svensson är 
socionom och  
legitimerad psyko-
terapeut. Hon har 
tidigare arbetat inom 
kriminalvården, social- 
tjänsten och med 
RFSL:s brottsofferjour. 
Hon har lång erfarenhet 
av brottsofferstödjande 
arbete. 

 FOTO FRIDA OLAUSON

Har du frågor till expertpanelen? Skicka dem till fragaexperten@boj.se. 
Experterna har enbart möjlighet att besvara de frågor som publiceras i 
tidningen. Vi tar oss friheten att korta ned de frågor vi får.

Hur kommer  jag 
över rånet på min 
arbetsplats? 

Fråga: Jag var med om ett rån 
på min arbetsplats för drygt 
ett år sedan. Efteråt fick jag gå 
på krisbearbetning och kunde 
steg för steg komma tillbaka 
igen. Det har fungerat bra att 
arbeta sedan dess, men i förra 
veckan kom det in en kund 
i butiken som på något sätt 
påminde mig om det som hänt. 
Det kändes som om bilderna 
från rånet kom tillbaka och 
efter åt kunde jag inte sluta 
gråta. Tyckte att jag kommit så 
långt, men nu känns det som 
om jag är tillbaka på ruta ett. 

Min arbetsgivare är väldigt 
förstående, men jag känner att 
jag inte kan lite på mina egna 
känslor längre. Borde jag söka 
hjälp igen trots att jag redan 
gått i flera samtal? Vill inte vara 
med om detta igen.

Svar: Ibland får vi kvarvarande 
problem efter svåra händelser 
trots bearbetning. Jag tycker du 
ska få mer hjälp. Dina reaktio
ner tyder på att något i mötet 
med kunden antagligen utlöste 
någon form av trigger. Det kan 
vara skönt att tala med någon 
som förstår detta och kan ge dig 
rimliga förklaringar till det som 
hände. Förslagsvis ska du för
söka få hjälp av en legitimerad 
person som är kompetent på 

traumaområdet via din vård
central eller om du vill gå privat 
kan du eventuellt få terapeuter 
rekommenderade av din lokala 
brottsofferjour.

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Hur håller jag 
mobbarna borta 
från min son?

Fråga: Min son går i högstadiet 
och har länge blivit mobbad i 
skolan. Nu har vi äntligen bytt 
skola och allt börjar bli bättre 
för honom. Men nu upptäckte 
vi att några av killarna i hans 
klass som varit drivande i det 
hela har börjat dyka upp kring 
vårt hus. Jag misstänker att 
det är de som sparkat sön-
der växter i trädgården och 
lämnat oanständiga lappar 
i brevlådan. Jag vill att de 
håller sig borta från vår son. 
Att prata med föräldrar och 
skola har vi redan försökt med 
under många år utan att koma 
någon vart. Kan man ansöka 
om kontaktförbud när det gäl-
ler barn? De är 14 och 15 år.

Svar: Jag beklagar er situation 
och det är beklagligt att förra 
skolan inte tagit tag i proble
men. De är skyldiga enligt lag 
att vidta åtgärder när sådant 
här sker i skolan. Jag tycker att 
ni ska göra en polisanmälan 
på det som inträffat och låta 

polisen utreda vad som hänt 
och vilka de skyldiga i så fall 
är. Jag tror det är rätt väg att 
gå och genom att anmäla visar 
ni också att ni inte accepterar 
deras beteende. Nu verkar ni 
inte ha direkta bevis för vilka 
som är skyldiga men ni har era 
misstankar och då är det bättre 
att låta polisen ta tag i saken. 

Ett kontaktförbud är fram
förallt till för att förebygga 
hotfulla och farliga situationer 
och ges när det är bevisat att 
den person som ska skyddas 
har behov av det och riskerar 
att fara illa. Det finns inga for
mella krav angående begäran 
om kontaktförbud vad jag kan 
hitta och är den person som 
behöver skyddas underårig kan 
vårdnadshavarna ansöka om 
kontaktförbud åt den under
årige. Jag tycker ni ska börja 
med en polisanmälan och i 
samband med den ta upp frågan 
om kontaktförbud med polisen. 
De får sedan göra en bedöm
ning av situationen. Lycka till!

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Måste man  
polisanmäla för  
att få ersättning?

Fråga: Måste ett brott vara 
polisanmält för att man ska 
kunna få brottsskadeersätt-
ning? Finns det några undan-
tag?
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Fråga experterna
Svar:  Ja, huvudregeln är att ett 
brott måste vara polisanmält 
för att brottsskadeersättning 
ska kunna lämnas. Det finns 
dock undantag från det kravet, 
nämligen om det finns en giltig 
anledning till att en polisan
mälan inte har gjorts. Det kan 
till exempel vara så att polisen 
ändå har fått känne dom om 
brottet och därför utrett saken 
utan att brottsoffret själv har 
gjort en anmälan. 

ÅSA LUNDMARK CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Hur lång tid  
tillbaka kan  
man änmäla? 

Fråga: Hur lång tid tillbaka kan 
man anmäla en våldtäkt och är 
det ens någon idé om det gått 
för lång tid? För sex år sedan 
hade en, vad jag trodde då, vän 
sex med mig mot min vilja. Det 
hände flera gånger trots att jag 
sa nej. Jag har mått jättedåligt 
och försökt förtränga, men det 
kommer upp till ytan gång på 
gång, inte minst i nya förhål-
landen. Vad kan jag göra och 
vad är mina rättigheter?

Svar: Jag beklagar vad du 
blivit utsatt för och förstår 
att det är traumatiskt och 
svårbearbetat för dig. Du kan 
anmäla en våldtäkt bakåt i 
tiden inom tiden för preskrip-
tion. När det gäller våldtäkt är 
den lägsta preskriptionstiden 
10 år sedan händelsen. Du har 
alltså rätt att anmäla nu till 
polisen om det inträffade. 

Man måste ändå vara med

veten om att det kan bli svårt 
att bevisa vad som hänt efter så 
lång tid. Risken är att det blir 
en situation där ord står mot 
ord och då kan polis/åklagare 
besluta att lägga ned förunder
sökningen på grund av bris
tande bevisning. Det betyder 
inte att man inte tror på dig utan 
att man anser att det inte går att 
bevisa brott.  Det bästa är om du 
har någon form av stödbevis
ning. Det kan vara en vän som 
du berättat om händelsen för 
i direkt anslutning till när det 
hände exempelvis. Har du varit 
hos kurator eller liknande i nära 
anslutning till händelsen och 
berättat vad som hänt kan jour
nalutdrag från besöken utgöra 
stödbevisning. Har du annan 
bevisning i form av mejl eller 
sms från den misstänkte kan det 
också bli en stödbevisning. 

Räkna också med att det 
kan bli jobbigt rent känslomäs
sigt att berätta i förhör om det 
som hänt, men det kan också 
hjälpa dig att gå vidare med 
att bearbeta det som hänt. Om 
du anmäler till polisen har 
du också rätt att begära att få 
ett målsägandebiträde som 
då finns med dig under hela 
rättsprocessen. Ett måls-
ägandebiträde ser till dina 
intressen i ärendet och kan 
närvara vid förhör och stötta 
dig i kontakten med polis 
och åklagare. Kontakta gärna 
närmaste brottsofferjour och 
prata med dem om vad du 
varit med om. De kan ge dig 
hjälp och råd och också vara 
ett stöd för dig om du beslutar 
dig för att anmäla. Lycka till!

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Hur hjälper  
jag min mamma  
efter inbrottet?

Fråga: Min mamma, som är 
84 år, hade inbrott för ett tag 
sedan. Det har påverkat henne 
mycket, nästan så det har 
blivit en personlighetsföränd-
ring. Från att ha varit en glad 
pensionär, fortfarande nyfiken 
på livet, håller hon sig nu mest 
hemma. 

När jag ringer och frågar 
henne hur hon mår säger hon 
ofta att hon är ledsen. Att hon 
sörjer sina saker som försvann 
vid inbrottet. Hon är också 
orolig att inbrottstjuvarna ska 
komma tillbaka om hon inte är 
hemma och vaktar. Hur kan jag 
hjälpa henne att komma över 
detta?

Svar: Jag tycker att du ska följa 
med din mamma till den lokala 
brottsofferjouren så att hon 
får någon att prata med om det 
som hänt och vilka som är de 
vanligaste reaktionerna, det 
vill säga isolering, hjälplöshet, 
rädslor och ledsenhet. 

Om du har möjlighet – följ 
gärna med henne på några 
aktiviteter som till exempel 
det lokala PRO eller kyrkan 
anordnar eller om det finns 
andra träffar för äldre där hon 
bor. Hon behöver ”dras i” en 
aning och då hoppas jag att 
hon kan aktivera sitt gamla 
vanliga jag igen. Det gäller 
bara att inte låta det gå för 
lång tid.  

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT
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”Vi finns här för alla som vill 
ha vår hjälp” Rodolfo Roth  
Cortes samordnar vittnesstödet 
vid Solna tingsrätt. Sid 10

Hot mot vittnen ska  
undersökas. Brå ska studera 
tystnadskulturer och över
grepp i rättssak. Sid 14

Stärkt stöd till unga vittnen med 
neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar. Brottsofferjouren Luleå  
om pilotprojekt. Sid 16

Vittnesstöd

FOTO THERESE W
IBERG
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Brottsofferjourens utgångspunkt 
är att trygga vittnen är en för
utsättning för rättssäkerheten. 

Lugna vittnen som inte känner sig 
oroliga vågar berätta vad de sett och 
hört. 

– De flesta har inte haft kontakt 
med den här delen av rättsväsendet 
tidigare och den enda erfarenheten 
de har av rättegångar är från ame
rikanska filmer de sett på tv. Där är 
rättegångarna ofta väldigt drama
tiserade och försvarsadvokaterna 
försöker sätta dit vittnena genom att 
vända allt de säger emot dem. Så ser 
ju inte våra svenska rättegångar ut, 
säger Rodolfo Roth Cortes, vittnes
stödssamordnare på Solna tingsrätt.

Vittnesstöd gör  
vittnen tryggare

Vittnesstöd

Det är en kall onsdag i oktober och 
inne på Solna tingsrätt är det folktomt. 

– Ibland är det lugnare här på ons
dagar och fredagar, då kan det vara 
mer fokus på tvistemål och konkurs
förhandlingar, berättar Rodolfo Roth 
Cortes.

– Vårt uppdrag är egentligen 
brottsmål, men vi finns här för alla 
som vill ha vår hjälp. Jag är oftast 
på tingsrätten och våra vittnesstöd 
finns här när det är rättegångar. 

Vittnesstöden går runt i dom
stolens lokaler, tar kontakt 
och erbjuder stöd. För att inte 

påverka rättsprocessen kommente
rar vittnesstöden aldrig det aktuella 
målet, utan samtalar om det prak
tiska kring rättegången. De berättar 
hur en rättegång går till och vilka 
aktörer som finns i rättssalen. 

– Viktiga egenskaper hos vittnes
stöden är att de är lyhörda och 
ödmjuka. Det krävs en god social för
måga så att de kan närma sig besö
karna på ett bra sätt, presentera sig 
och berätta vad vi gör, säger Rodolfo 
Roth Cortes.

– Många är lite restriktiva först, 
men när vi har presenterat oss och 
berättat vad vi erbjuder brukar de 
flesta visa tacksamhet. De är glada 
för informationen och hjälpen de får.

Vittnesstöden kan också se till 
att målsägande och vittnen inte 
behöver vänta tillsammans med den 
tilltalade utanför rättssalen, utan 
kan sitta i ett annat rum. 

Rodolfo Roth Cortes får flera 
samtal om dagen från personer 
som ringer inför att de ska vara 

med på en rättegång. Om behovet 
finns kan han boka in ett vittnes
stöd som bara följer med en person 
och ger stöd under rättegångsdagen. 
Han tar också emot förbesök så att 
den som vill kan komma och besöka 
domstolen och bekanta sig med 
miljön i lugn och ro innan det är dags 
för rättegång.

– De som ringer innan de ska 
vittna är oftast väldigt oroliga inför 
sitt vittnesmål. En vanlig fråga är om 
de slipper vittna om de inte dyker 
upp. Men då förklarar jag att det inte 
fungerar så, istället kan de få betala 

Många vittnen och målsägande känner sig oroliga inför besöket på domstolen. Vem 
är vem i rättssalen? Vad förväntas av mig som vittne? Måste jag träffa den tilltalade? 
Frågorna kan vara många. Därför finns Brottsofferjourens vittnesstöd.

Text: Amanda Säfström   Foto: Therese Wiberg

De flesta har inte 
haft kontakt med 

den här delen av rätts
väsendet tidigare och 
den enda farenheten de 
har av rättegångar är 
från amerikanska filmer 
de sett på tv.
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Vittnesstöd gör  
vittnen tryggare

Vittnesstöd

Trots att många känner obehag inför att vittna, är det ovanligt att vittnen och målsägande uteblir, berättar Rodolfo Roth Cortes, vittnesstödssamordnare på Solna 
tingsrätt: ”I slutändan kommer de flesta. Även om de tycker att det är jobbigt att vittna, kommer de för att de tycker att det är viktigt att rättssystemet fungerar och att 
människor som begår brott inte ska kunna fortsätta med det. Civilkurage helt enkelt.”, 
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Vittnesstöd

Solna tingsrätt i snart två år. Han 
har en examen i både sociologi och 
kriminologi, och det i kombination 
med ett stort intresse av brottsre
laterade frågor, fick honom att söka 
tjänsten. 

Som vittnesstödssamordnare ser 
han till att vittnesstöd finns på plats 
de dagar då det är rättegångar. Andra 
viktiga arbetsuppgifter är rekryte
ring och utbildning av vittnesstöd. 
Just nu finns 13 aktiva vittnesstöd 
på Solna tingsrätt.

– Mina vittnesstöd gör en fantas
tisk insats. Men vi är ganska få och 

Många kan vara väldigt oroliga inför att de ska 
vittna, men när de kommer ut ur rättssalen 

efteråt säger de flesta att det inte alls var så jobbigt 
eller läskigt som de trodde att det skulle vara att 
möta och se den misstänkta personen.

ett vite och så blir det ett nytt datum 
för rättegången. I värsta fall kan det 
bli polishämtning. 

Men att målsäganden och vittnen 
uteblir händer inte ofta, berättar 
han.

– I slutändan kommer de flesta. 
Även om de tycker att det är jobbigt 
att vittna, kommer de för att de tyck
er att det är viktigt att rättssystemet 
fungerar och att människor som 
begår brott inte ska kunna fortsätta 
med det. Civilkurage helt enkelt.

Många som ringer är också 
rädda för repressalier. 

– De kanske vittnar mot 
någon de fortfarande träffar på dag
lig basis i skolan eller på arbetet. De 
är oroliga för vad som kommer att 
hända dem när de träffar personen 
de har vittnat mot igen.

Uppmärksammade fall i närområ
det, som morden i Hallonbergen där 
två vittnen mördades, gör att oron 
ökar. 

– Under perioden när det skrevs 
mycket om Hallonbergenmorden 
var det många som ringde till mig 
och sa att de var rädda att de skulle 
bli mördade om de kom och vittnade. 
Jag kunde spendera timmar med 
att bara prata med en person. Då 
måste vi respektera att rädslan är på 
riktigt, samtala om den och förklara 
att det är väldigt osannolikt att något 
sådant ska hända. 

Rodolfo Roth Cortes har arbetat 
som vittnesstödssamordnare på 

vi behöver definitivt bli fler, berättar 
han.

Rodolfo Roth Cortes sköter också 
vidareutbildningar, vittnesstödsträf
far, statistik och annat administra
tivt arbete. Dessutom samarbetar 
han med vittnesstödssamordnarna 
på Stockholms tingsrätt och Söder
törns tingsrätt som precis som han 
är anställda av Brottsofferjouren 
Södra Stockholm.

Han märker att vittnesstödens 
arbete gör stor skillnad. 

– Många kan vara väldigt 
oroliga inför att de ska vittna, men 
när de kommer ut ur rättssalen 
efteråt säger de flesta att det inte 
alls var så jobbigt eller läskigt som 
de trodde att det skulle vara att möta 
och se den misstänkta personen, 
säger Rodolfo Roth Cortes.

– Vi har alla möjliga typer av brott 
här på Solna tingsrätt. Det är många 
grova brott som mord, sexualbrott 
och gängbrottslighet. Men det är inte 
brotten jag minns bäst, utan det är 
hur vi har lyckats hjälpa människor. 
Tacksamheten vi får tillbaka och 
hur mycket hjälpen vi ger uppskat
tas, även om vi som ger den ibland 
uppfattar den som liten. Vi kanske 
bara har lyssnat en stund och svarat 
på några frågor.  

Vi har alla möjliga 
typer av brott här 

på Solna tingsrätt. Det är 
många grova brott som 
mord, sexualbrott och 
gängbrottslighet. Men 
det är inte brotten jag 
minns bäst, utan det är 
hur vi har lyckats hjälpa 
människor. 

Rodolfo Roth Cortes, vittnesstödssamordnare på Solna 
tingsrätt.
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Vittnesstöd

Så startades Sveriges  
första stöd till vittnen i Växjö 

 

I Brottsofferjourens brottsof-
ferpolitiska program lyfts flera 
förslag för att förbättra situatio-
nen för vittnen och målsägande. 
Här är tre exempel: 

• Vittnesstödsverksamheten ska 
få en mer långsiktig och hållbar 
finansiering. Verksamheten ska 
också ges bättre förutsättningar 
att verka utifrån principerna om 
självständighet och oberoende.

• Vittnen ska erbjudas stöd redan 
vid den första kontakten med 
polisen. Förundersökningskun-
görelsen bör kompletteras så 
att även vittnen, på samma sätt 
som målsägande, får information 
av polisen och hänvisas till stöd. 

• EU:s brottsofferdirektiv upp-
märksammar rätten att undvika 
kontakt mellan brottsoffer och 
förövare. Domstolar ska utrustas 
med särskilda entréer och av-
skilda väntrum för målsägande 
och vittnen. Detta gäller samtliga 
domstolar och inte enbart vid 
nybyggnation. 

Idag finns vittnesstöd på tings- och 
hovrätter över hela Sverige. Men så 
har det inte alltid varit. 1995 startade 
den första vittnesstödsverksamheten 
vid Växjö tingsrätt.

Idén kom från Birger Gustinger som 
arbetade som polis med ansvar för 
brottsofferfrågor. En dag träffade 
han en butikskontrollant på tingsrät
ten som skulle vittna mot två killar 
som stulit i en butik. Dagen därpå 
ringde butikskontrollanten och be
rättade att det varit en fruktansvärd 
upplevelse. Killarna hade 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: ”Ska 
det behöva vara så?”

”Nej”, tänkte Birger Gustinger. 
Dagen efter besökte han lasarettet 
i Växjö i ett annat ärende och såg 
Röda korsets sjukhusvärdinnor som 

hjälpte besökarna tillrätta. Då slog 
det honom att något liknande skulle 
kunna finnas även på tingsrätten. 
Snart hade han tillsammans med 
Brottsofferjouren Växjö startat 
landets första vittnesstödsverksam
het. Idén spreds sedan vidare och 
brottsofferjourer över hela landet 
rekryterade vittnesstöd.  

Vittnesstöd finns på alla 
tings- och hovrätter

På Växjö tingsrätt startade den första vittnesstödsverksamheten i Sverige 1995. Idén kom från Birger Gus-
tinger som arbetade som polis med ansvar för brottsofferfrågor.

• Vittnesstöd finns på landets 
alla tings- och hovrätter i Sve-
rige. Vid de allra flesta dom-
stolar är det Brottsofferjouren 
som driver verksamheten. 

• Brottsoffermyndigheten och 
Domstolsverket har i uppdrag 
av regeringen att verka för 
att det finns vittnesstöd vid 
alla tingsrätter och hovrätter 
i Sverige.

personer hade kontakt med Brottsof-
ferjourens vittnesstöd under 2017. Av 

dem var 55 procent vittnen, 18 procent 
målsägande och 6 procent tilltalade. 

21 procent var anhöriga och vänner till 
någon ur grupperna ovan.

40 034
FOTO M

ALIN M
ILEVI

Tre förslag för  
stärkt vittnesstöd
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Vittnesstöd

Hot kan leda till att brott inte ens 
anmäls eller till att förunder
sökningar läggs ner. Nu har 

både polis och åklagare larmat om 
att de har svårt att få uppgifter om 
brottslighet och därför ska Brotts
förebyggande rådet, Brå, studera 
tystnadskulturer och övergrepp i 
rättssak i ett nytt regeringsuppdrag.

– Vi ska titta på vilka mekanismer 
som styr när man har varit vittne 
eller utsatt för brott men väljer att 
vara tyst, säger projektledaren Jo
hanna Skinnari.

Enligt henne visar undersök
ningar att människor ofta kontaktar 
polisen i akuta skeenden men tyst
naden ökar när gärningsmannen har 
koppling till kriminalitet.  

– Men att en vanlig medborgare 
som ser ett brott blir hotad till tyst
nad är extremt ovanligt. Däremot 
är risken större om du själv rör dig 
i kriminella kretsar för då är risken 
större att du vet saker och kan peka 
ut människor som kan ha med brot
tet att göra.

Otillåten påverkan utövas enligt 
en tidigare studie framför 
allt i samband med ungdoms

brott, relationsvåld och organiserad 
brottslighet.

– Men det ska bli intressant att se 
om det dyker upp någon ny grupp. 
Man kan till exempel tänka sig att 
det förekommer i större utsträck
ning i socialt utsatta områden, säger 
Johanna Skinnari.

Att otillåten påverkan är vanligast 
i samband med ungdomsbrott beror 
främst på att ungdomar – både gär
ningsmän, brottsoffer och vittnen – 
rör sig på samma begränsade yta.

– När man har möjlighet att träf
fas ökar risken för påtryckningar 
eftersom tillfällena att kunna uttala 
ett hot är fler.

Det är också vanligt att kvinnor 
som utsatts för brott i nära relation 
känner sig hotade och inte vågar 
anmäla eller vittna.

– Ofta behöver gärningsmannen 
inte ens uttala ett hot. Kvinnan är 
ofta rädd för följderna eftersom hon 
vet vad mannen är kapabel till.

Brottsofferjouren Sveriges 
förbundsordförande Sven
Erik Alhem anser att vittnens 

rädsla och tystnad hotar demokratin 
och leder till att det inte alls råder 
likhet inför lagen.

 – Inte ens de beskjutna vill prata 
med polisen. Brottsoffren får sämre 
förutsättningar till rättvisa. Färre 
brott klaras upp och fler gärnings
män går fria, säger han.

– Det är ett av de värsta proble
men vi har, att bevisningen blir 
skralare och att det sprider sig en 
farligstämpel angående att vittna. 
Det finns extrema fall där det kan 
hända och har hänt att det varit far
ligt att vittna men i de allra flesta fall 
är rädslan obefogad.

Enligt SvenErik Alhem måste 

Hot mot vittnen ska  
undersökas i ny studie
”Om du anmäler mig blir det bara värre”. Det förtäckta hotet är ett typiskt exempel på 
hur en gärningsman kan utöva otillåten påverkan mot ett brottsoffer eller vittne. Nu ska 
Brottsförebyggande rådet, Brå, studera tystnadskulturer och övergrepp i rättssak.

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

Ofta behöver gär
ningsmannen inte 

ens uttala ett hot. Kvin
nan är ofta rädd för följ
derna eftersom hon vet 
vad mannen är kapabel 
till.
Johanna Skinnari, projektledare Brå.
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myndigheterna öka den upplevda 
tryggheten för vittnen. Han säger 
att detta kan göras redan i utform
ningen av den kallelse som skickas 
till vittnen.

– Man bör inleda på ett positivt 
sätt, att vittnet är en betydelsefull 
person, att beskriva de särskilda rum 
som finns att tillgå och så vidare. 
Först i slutet kan informationen 
om vittnesplikten och vittneseden 
komma.

SvenErik Alhem förespråkar 
också att viktiga vittnen i extrema 
fall ska ges möjlighet att höras i en 

Det finns extrema 
fall där det kan 

hända och har hänt att 
det varit farligt att vitt
na,  men i de allra flesta 
fall är rädslan obefogad.
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren 
Sverige.

annan domstol än där rättegången 
hålls – och i exceptionella fall även 
anonymt som i Norge och Danmark. 
Men han har fått mycket kritik mot 
sina förslag.

– I decennier har vi matats med 
att det bästa för rättsprocessen är 
när målsäganden och vittnen finns 
framför domaren i rättssalen. Men 
det är felaktigt. Det viktigaste är att 
det råder processharmoni – då ökar 
chansen att människor vågar vittna, 
säger SvenErik Alhem.

Vittnens trygghet kan också ökas 
genom att poliser i ett tidigt skede 

frågar dem om de vill ha stöd och i så 
fall förmedlar en kontakt.

– Det är en enkel åtgärd som 
inte kostar något, säger SvenErik 
Alhem.  

Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen utövas, enligt en tidigare studie från Brå, framför allt i samband med ungdomsbrott, relationsvåld och organiserad brotts-
lighet. Nu pågår en ny studie kring tystnadskulturer och övergrepp i rättssak.
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Pilotprojektet Ung i rättsprocessen 
med fokus på människor med ADHD, 
ADD & Asperger (AST) har gjorts för 
att unga med en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (NPF) ska få 
bra stöd och rättssäkerhet när de 
är måls äganden eller vittnen. Inom 
kort ska projektet implementeras till 
landets jourer, säger Ingri Vestin på 
Brottsoffer jouren Luleå som har lett 
projektet.

Vad är särskilt svår för unga med NPF?
– Det kan vara svårt att möta nya 
miljöer och nya människor. Att leva 
med NPF innebär för många att de 
ofta ligger på en högre stressnivå 
än vanligt även i vardagliga sysslor 
efter som dessa inte i samma ut
sträckning blir automatiserade som 
de blir för personer utan NPF.

Konsekvenserna vid polisförhör 
eller rättegång kan vara att stress
påslaget blir större och därmed mer 
kännbart för ungdomen. Stressen 
kan leda till att det blir svårt att 
förstå och svara på frågor, att kunna 
berätta fritt. Det i sin tur kan leda till 
att det under förhör och rättegång 
kan bli felaktiga antaganden och svar 
av ungdomen.

 
Hur kan rättsprocessens aktörer 
arbeta för att målgruppen ska få sina 
rättigheter tillgodosedda under en 
rättegång?
– Hela rättskedjan måste anpas
sas utifrån just den ungdomen med 
NPF som är brottsutsatt, vittne eller 
misstänkt genom att ha grundläg

gande kunskap om NPF och känna 
till att det finns lika många NPF
personligheter som det finns perso
ner utan NPF. Polis, advokater och 
tingsrätt har möjlighet att under
lätta och anpassa förhör, samtal och 
rättegångsproceduren. Exempelvis 
genom att utforma kallelser enkelt, 
avsätta extra tid och anpassa tid och 
miljö vid förhör och advokatsamtal. 
Advokaten kan behöva träffa klien
ten vid fler tillfällen än vanligt.

 
Hur kan Brottsofferjouren ge ett bra 
stöd för att förbereda inför och under 
förhör, samtal och rättegång?
– Stödpersonen och vittnesstöd 
måste känna just den ungdomens 
svårigheter och vid behov hjälpa 
till med att förmedla det till polis, 

Så ska unga vittnen  
med NPF få bättre stöd

advokat och tingsrätt. Stödet kan ha 
stor betydelse för att skapa förut
sägbarhet och trygghet för unga med 
NPF, både inför och under rätte
gången. Därför är det bra om de kan 
följa med under hela processen och 
att stödpersonen kan kommunicera 
och förtydliga på det sätt som passar 
ungdomen bäst.

YAMILE LINDGREN

• Syfte: Ungdomar med neuropsy-
kiatrisk funktionsnedsättning är 
överrepresenterade i rättsväsen-
det. Rättssäkerheten ökar om 
de som möter ungdomarna har 
mer kunskap om funktionsned-
sättningar och om de unga själva 
känner sig trygga och förberedda.

• Finansierat av: Arvsfonden 
och utfört av Brottsofferjouren 
Luleå med samarbetsparter 
2016–2018.

• Deltagare: Praktiker, experter 
och ungdomar har delat med sig 
av kunskap och erfarenheter.

• Resultatet: Nationellt utbild-
ningspaket med bok och e-learning 
för aktörer i rättsprocessen, bok 
och e-learning för skolans perso-
nal, samt handledningsmaterial 
för brottsofferjourer.

• Spridning: Materialet kommer 
att spridas nationellt av Brotts-
offerjouren Sverige.

Fakta om projektet

För en ung person med NPF kan det vara svårt att 
möta nya miljöer och nya människor. Utan rätt stöd 
kan stressen göra att det blir svårt att förstå och 
svara på frågor under en rättsprocess.

FOTO ANNE DILLNER/SKANDINAV BILDBYRÅ
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Länskonferens om 
hedersrelaterat 
våld i Sollefteå

Föreläsaren Anna-Karin Hasselborg berättade 
om orsakerna bakom hedersrelaterat våld.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLANDUnder ett par soliga dagar i mitten av 
september reste jour- och vittnes-
stödsgrupperna, närmare 40 personer, 
i Brottsofferjouren Västernorrland till 
hotell Hallstaberget i Sollefteå.

Dagarna syftade till utbildning men 
också till att stärka gemenskapen. 

Huvudtemat var ”Hedersrelaterat 
våld och demokratibrott” och föreläsare 
var kriminologen Anna-Karin Hasselborg 
som på ett sakligt, intresseväckande och 
ibland humoristiskt sätt berättade om de 
mönster och orsakssamband som ligger 
bakom våldsinslagen. 

Kriminologen beskrev ingående den 
kulturella uppbyggnaden av en familj/
släkt där hedersrelaterat våld kan före-
komma men förklarade också begripligt 
varför sådant överhuvudtaget förekom-
mer inom den egna familjen. 

De flesta deltagarna kunde nog, efter 
Anna-Karins beskrivning, intellektuellt 
förstå varför en far kan döda sitt eget 
barn även om det känslomässigt är helt 
absurt.

Brottsofferjouren Västernorrlands 
kontaktpoliser, Susanne Stoltz och Petra

 

Freudenthal, som har sin huvudsakliga 
gärning inom brottsoffer- och person-
säkerhetsgruppen, beskrev logistiken 
från det att ett brottsoffer begär kontakt 
med BOJ tills ärendet ligger för bearbet-

ning av stödpersonen. Samtidigt gavs 
deltagarna insyn i deras övriga uppgifter 
inom polisen.

Fredrik Mellqvist från Brottsoffer-
jouren Sverige berättade om arbetet i 
Brottsofferjourens telefoncentral och 
deltagarna gavs tillfälle att både ställa 
frågor och få svar kopplade till detta. 
Fredrik Mellqvist gav också en övergri-
pande bild av Brottsofferjouren och dess 
arbete i stort.

Medverkade gjorde även folkhälso-
planeraren i Sollefteå kommun Mia 
Brodin och Lena Johansson från polisen 
i Sollefteå. De arbetar med brottsföre-
byggande frågor inom Sollefteå kom-
mun och gav exempel på hur man i en 
kommun kan arbeta tillsammans.

En uppskattad och givande sam-
mankomst var kursdeltagarnas samlade 
intryck vid konferensens slut. Samtidigt 
uttrycktes behovet av att jourgrupper 
emellan ges mer tid till samtal och utby-
te av erfarenheter när man ges möjlighet 
att träffas på ett sådant här sätt.

Ordföranden Lars Edlund tog tack-
samt emot såväl lovorden för konferen-
sen liksom de förbättringssynpunkter 
som framfördes och hoppades på lika 
stor uppslutning ett annat år med nya 
intressanta teman och föreläsare.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST

Totalt 60 deltagare från hela Värm-
land deltog på Brottsofferjouren 
Värmlands heldagskonferens med 
fokus på sexuella övergrepp, inter-
net och porr. Inbjudna föreläsare 
var Åsa Kastbom, överläkare i 
psykiatri och doktor i pediatrik på 
Universitetssjukhuset i Linköping 
och Maria Duvfa, kriminolog och 
författare. Föreläsningarna lyfte 
barns sexualitet och vilka tecken 
det kan finnas på utsatthet, hur 
man kan hitta och samtala med 
utsatta barn och hur förövare går 
till väga. Även internet och sociala 
medier som nya arenor för brott 
lyftes samt porrens lättillgänglig-
het och dess påverkan på barn 
och unga. 

BROTTSOFFERJOUREN VÄRMLAND

Sexualbrott lyftes 
på Internationella 
barndagen

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄRM
LAND

Maria Dufva, kriminolog och författare, Neslihan Er-
dis, samordnare Brottsofferjouren Värmland, och Åsa 
Kastbom, överläkare i psykiatri och doktor i pediatrik.

En uppskattad och 
givande samman

komst var kursdeltagarnas 
samlade intryck vid konfe
rensens slut.
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Hittills har hösten rusat iväg i ett 
intensivt tempo. Brottsofferjouren 
Östra Värmland har deltagit på två 
årliga marknader, en i Storfors och en i 
Kristinehamn. 

Vi pratade och informerade om Brotts-
offerjouren till många människor och 
delade ut tidningen Brottsoffer och 
annat material. 

Efter den första marknaden insåg 
vi att det behövdes en liten påse med 
material att ge människor då flera tyckte 
att det var jobbigt att bära runt på en tid-
ning. Snabbt ordnade vi med påsar,

 stämpel med vår logga, lite olika infor-
mationsmaterial samt tidningen och la i 
påsarna. En påse tog folk gärna emot.

Nätverket mot våld i nära relation i 
Kristinehamn – som Brottsofferjouren 

ingår i – uppmärksammade årsdagen 
av #metoo-kampanjen den 24 oktober. 
Kampanjen uppmärksammades genom 
en #metoo-gudstjänst samt en ljusma-
nifestation efteråt. Det deltog cirka 200 
personer. 

Vår jour delade ut informationsmate-
rial om verksamheten samt informerade 
om vår verksamhet. 

BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRMLAND

Två årliga 
marknader och 
ljus för #metoo

Tobias Larsson delar ut material på marknaden i Storfors. I november ordnade jouren genom Nätverket mot 
våld i nära relation en ljusmanifestation i Kristinehamn Kyrka.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRM
LAND

I oktober fick Brottsofferjouren 
Västmanlands Stödcentrum för unga 
vara med och delta i en artikelserie 
om personrån i Västmanlands Läns 
Tidning, VLT. 

Under 2018 har allt fler unga sökt 
sig till jouren för stöd efter att ha 

Nytt grepp kring 
stödpersonsutbildning 

blivit utsatta för personrån. Främst 
är det skoldatorer och märkeskläder 
som de unga rånas på. 

I artikelserien fick Stödcentrum 
berätta om erfarenheterna av att 
möta unga som utsatts för rån samt 
hur man som brottsoffer kan reagera 
efter att ha varit utsatt för brott. 
BROTTSOFFERJOUREN VÄSTMANLAND

Ur artikelserien i Västmanlands Läns Tidning (VLT).

Flera tyckte att det 
var jobbigt att bära 

runt på en tidning. Men en 
påse tog folk gärna emot

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRM
LAND

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄSTM
ANLAND
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I Skaraborg använder vi sedan 
några år tillbaka västar när vi 
”tjänstgör ” som vittnesstöd. 
Det medför att vi är lätta att 
känna igen när vi vistas utanför 
rättssalarna.

I höst lyssnade vi på Asal 
Narimanis föreläsning om 
hederskultur. Flera vittnesstöd-
jare deltog även på inspirations-
föreläsning om hedersrelaterat 
våld och förtryck, som Skövde 
kommun bjöd in till.

I början av oktober träffades 
vi också på BOJ:s kontor för en 
stunds samvaro och erfaren-
hetsutbyte. 

Vi har även hunnit med den 
årliga höstträffen med lagman 
Anna-Karin Lundberg och 
chefen för administration och 
säkerhetsfrågor, Anders Eklind, 
vid Skaraborgs tingsrätt. 

Detta är en mycket uppskat-
tad tradition med ett givande 
och tagande från båda håll. 
Mötet avslutades med att vi 
bjöds på en god smörgåstårta.

BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA SKARABORG

Höstträff med 
vittnesstöd som syns

Journalisten Galaxia Elias-Wallin besökte Jönköping. 
Här tillsammans med Jeanette Fredriksson, GAPF.

Den 11 oktober på den Internationella 
flickdagen anordnade BOJ i Jönkö-
ping och GAPF (Glöm Aldrig Pela och 
Fadime) en heldagskonferens. 

Konferensen handlade om barnäkten-
skap och om de tomma skolbänkar som 
lämnats efter att flickor försvinner under 
loven. Inbjudna till konferensen var 
skolkuratorer, lärare, kvinno- och brotts-
offerjourer i länet, GAPF medlemmar, 
politiker, anställda inom socialtjänsten i 
länet med flera.

Konferensen var möjlig att genomföra 
tack vare medel från Brottsofferfonden.

Det blev en fantastiskt givande dag 
tack vare de kunniga och intressanta 
föreläsarna:

Marléne Stenman som är gymnasie-
lärare från Mjölby. Marlene har genom 
åren hjälpt flickor som blivit bortförda och 
utsatta för tvångsäktenskap, att åter-
vända till Sverige. Hon berättade gripande 
om flera av de flickor hon hjälpt. Marléne 
säger att skolan ALDRIG ska ta föräldra-
perspektivet OM det skadar barnet och 
att alla lärares skyldighet är att förhålla 
sig till de yrkesetiska principerna – även 
om de går över lagen ibland. 

Galaxia Elias-Wallin som är journa-
list och som i spåren av #metoo ska-
pade #underytan, där kvinnor anonymt 
berättar om sexuella övergrepp i en 
hederskontext. #under ytan är de tysta 
kvinnornas röst. Galaxia anser att dessa 
kvinnor glömts bort i metoo-rörelsen. 
Galaxia håller på och sammanställa en 
bok med kvinnornas berättelser som 
kommer ut i början av år 2019. Galaxia 
som själv kommer från Syrien tycker att 
vi i Sverige är lite för försiktiga och hän-
synstagande gällande dessa frågor. Hon 

kan tycka att vi valt fel ord när vi säger 
hederskultur, det borde heta skamkultur 
enligt henne, för det är det det handlar 
om. Hedern ansvarar kvinnorna för i en 
hederskultur men det är männen som 
har hedern och det är deras heder som 
kommer på skam om kvinnan inte följer 
de regler som finns i en hederskontext. 
Allt handlar om att kontrollera flickornas 
sexualitet och här är hela familjen och 
släkten engagerade.

Kickis Åhré Älgamo är kriminal-
inspektör och har stor erfarenhet av 
att utreda brott med hedersmotiv. Hon 
arbetade bland annat med mordutred-
ningen av Pela Atroshi 1999. Kickis är en 
av Sveriges mest framstående experter 
inom området. Hon pratade bland annat 
om de parallella rättssystem och de 
parallella samhällen som håller på att 
vinna mark i Sverige i dag. Detta är ett 
hot mot demokratin.

Vi har kopierat hela konceptet från 
Er på BOJ Värmland – vi tackar för den 
hjälpen och för Er generositet att dela 
med er!

BROTTSOFFERJOUREN JÖNKÖPING
KERSTIN ALSÉN

Givande konferens om flickor 
som försvinner under loven

FOTO BROTTSOFFERJOUREN JÖNKÖPING

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA SKARABORG

Vittnesstödjarna Inga och Anitha i samspråk 
i väntan på vittnen.
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Det blev stor uppslutning och ett stort 
engagemang när en konferens på temat 
demokratibrott, sexualbrottslag-
stiftning och #metoo ordnades i 
Sundsvall.

Värdar för den uppskattade konferensen, 
som hölls den 7 november, var Polismyn-
digheten Region Nord, Brottsofferjouren 
Västernorrland och Länsstyrelsen Väster-
norrland. 

Demokratibrott och #metoo 
lockade många till konferens

FOTO AGNETA BERGM
AN

Olivia Björklund Dahlgren och Elsa Levinsson sitter i 
styrelsen för FATTA, en organisation som engagerar 
sig mot sexuellt våld och som  ger metoder för ökad 
kunskap om samtycke.

Lisa Henningsson, verksamhetssamordnare i Brottsofferjouren Örebro län, 
slutade sin tjänst sista oktober efter att ha arbetat på jouren i tio år. 

Hon har med stort intresse och kunnighet varit en professionell samordnare 
och medarbetare i vår verksamhet. Inget har varit omöjligt, utan hon har med iver 
tagit sig an alla de uppgifter som ligger på en samordnare. Hon är positiv och glad 
och detta har smittat av sig på de ideella medarbetarna.

Lisa kommer att kandidera till jourens styrelse och med hennes erfarenhet 
kommer detta att bli mycket bra. 

Vi önskar Lisa all lycka i sitt nya arbete!

BROTTSOFFERJOUREN ÖREBRO LÄN
STYRELSEN GENOM GUNILLA STENLUND OCH CONNY BOMAN

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÖREBRO LÄN 

Verksamhetssamordnare avtackdes för tioårig insats

Efter 
tio 
år som 
verksamhets-
samordnare i 
Brottsofferjouren Örebro län slutar 
Lisa Henningsson. Ett 20-tal medar-
betare  deltog vid avtackningen. 

Flera intressanta föreläsare var in-
bjudna och höll engagerade föreläsningar. 
Jeanette Gustafsdotter, som är vd för 
Tidningsutgivarna, pratade om demo-
kratibrott och poliskommisarie Eva Sund 
berättade om hur polisen arbetar med hat 
och hot.  

Styrelsemedlemmar från organisa-
tionen FATTA förklarade hur den nya 
sexualbrottslagen kommer att fungera i 
praktiken och författaren och journalis-
ten Alexandra Pascalidou presenterade 
sin bok ”metoo – så går vi vidare: röster, 
redskap och råd”.  

I det samarbete som sedan många 
år äger rum mellan polisen, kommuner, 
regioner och stödorganisationer ingår det 
att träffas en gång om året för att ta del av 
kunskap om stöd till brottsutsatta personer. 

Syftet med konferenserna är att stärka 
samarbetet mellan de samhälleliga och 
frivilliga organisationerna med det 
gemensamma målet att stötta brotts-
drabbade. 

Konferensen föregicks av ett möte 
dagen innan mellan jourerna i Umeå-
regionen och Västernorrland. Inbjuden 
var också Agneta Bergman, kommunika-
tör från Brottsofferjouren Sverige. 

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
TEXT: AGNETA BERGMAN, BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE

Även författaren och journalisten Alexandra Pascalidou 
deltog på konferensen där hon presenterade sin bok  
”metoo – så går vi vidare: röster, redskap och råd”.
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På onsdagskvällen den 3 oktober 
diplomerades sex nya stödpersoner 
och vittnesstöd av Brottsoffer-
jourens ordförande i Kalmar Inger 
Erlandsson. 

Högtidligheten hölls i Brotts-
offerjouren södra Kalmar läns 
lokaler. Vidare erhölls stödpersons-
bevis som visar att personerna har 
genomgått den utbildning som krävs 
för att få utföra sitt uppdrag som 
stödperson eller vittnesstöd.

De kommer nu att påbörja sitt 
ideella arbete med att ge stöd till 
brottsoffer i södra Kalmar län samt 
stödja vittnen och målsägande som 
kommer till Kalmar tingsrätt för att 
vittna eller vara målsägare under 
rättegångar.

Samtliga känner sig nu 
inspirerade att påbörja sitt ideella 
arbete till gagn för alla de som på 
olika sätt utsatts 
för brott 
eller som 
på 
annat 
sätt 
kom-
mer 
att 
med-
verka i 
rättsprocess-
en.

 
BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA KALMAR LÄN

Nya stödpersoner 
diplomerade i 
södra Kalmar län 

Vi satt på Mora Hotell och åt lunch till-
sammans med några kompisar. Vi var 
nöjda och mätta, satt och småpratade. 

Rakt över vägen ligger Moras fina tings-
hus, byggt 1903. Det var ting på gång. Vi 
blev lite nyfikna och gick över för att se 
vad som pågick. 

Vi träffade några bekanta som 
berättade att de var där som vittnes-
stöd för de som skulle in och vittna vid 
rättegången. Vittnesstöd var något som 
var nytt för oss och vi blev nyfikna. Vi 
fick veta att Brottsofferjouren skulle ha 
information på Studieförbundet Vuxen-
skolan om stödpersoner och vittnesstöd 
inom några veckor.

    Bra och intressant information gavs 
på mötet. Skulle vi nappa? Ja, varför 
inte. Ett nytt område att lära sig mer om. 
Rättegångar och tingsförhandlingar låg i 
utkanten av våra erfarenheter. Samtidigt 
kändes det angeläget att kunna hjälpa 
och stödja vittnen som kanske är osäkra 
och okunniga inför det som händer i 
tinget. Vi anmälde oss till en utbildning 
som varade under 30 timmar.

Tre dagar på Stiftsgården i Rättvik 
och en dag i Falun stod på programmet. 
Det var som sagt ett helt nytt område för 
oss och det var en väldigt intressant och 
givande utbildning. En närpolis i Rättvik 
informerade om sitt jobb liksom en 
domare, åklagare och advokat. Duktiga 
representanter för sina områden.

 I Falun träffade vi chefen för häktet 
som berättade om sin vardag. Två poliser 
informerade oss om sitt arbete och hur 
utvecklingen har varit inom området. Stora 
förändringar har ägt rum – på gott och ont. 

Vi blev också insatta i begreppet 
”kontaktförbud”. Ännu ett område som 
var okänt för oss. 

Dagen i Falun avslutades uppe vid 
domstolarna. En bra ”husesyn” ledd av 
en duktig och trevlig anställd.

    Elsy Jonsson från Brottsoffer-
jouren Norra Dalarna planerade och 
höll i utbildningen. De tio personerna, 
åtta från Norra Dalarna och två från 
Leksand-Rättvik, var väldigt nöjda med 
utbildningen. 

Nu blir det praktik i tinget och senare 
får vi se om vi blir antagna och får vårt 
vittnesstödsbevis. Fem deltagare ska bli 
stödpersoner, fyra vittnesstöd och en får 
andra uppgifter. 

Christina och jag hoppas kunna ge de 
vittnen som behöver det ett bra stöd vid 
Mora tingsrätt.

BROTTSOFFERJOUREN NORRA DALARNA
OWE HÅLLMARKER OCH CHRISTINA ERIKSSON

Brottsofferjouren i Norra Dalarna har utbildat nya vittnes-
stöd och andra stödpersoner vid Mora tingsrätt.

Så blev vi 
vittnesstöd 
i Mora

FOTO BROTTSOFFERJOUREN NORRA DALARNA

FOTO BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA KALM
AR LÄN

Från vänster på bilden: 
Lena Petersèn, Gunvor Thörnblad, 
ordförande Inger Erlandsson, 
Maria Andersson, Hans Jonsson 
och Marie Rindfalk. Fattas på 
bilden gör Linn Hemme.
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Jourerna berättar

Sedan ett halvår tillbaka har vi i Haninge-
Nynäshamn utökat vår jour så att vi även 
svarar på obekväm arbetstid kvällar och 
helger. Mitt i natten svarar vi inte men då 
ringer vi upp direkt på morgonen. 

Det har givit både en ökad ärendemängd 
och en fördjupad erfarenhet om vad som 
är den inre kärnan i brottsofferstödet. Vi 
ser ut att öka vår ärendemängd med 35–45 
procent beroende på utfallet de sista måna-
derna. Det finns en positiv spiral mellan att 
polisen anmäler fler och att vi kan ge stöd 
direkt. Vi har fått en ökad självrekrytering, 
det vill säga mun mot mun. Lite problem är 
det dock att vår öppenhet har spritt sig så 
att polisen även hänvisar de som inte bor i 
våra kommuner till oss.

För att få grepp om vad som är verksamt 
i det sätt vi bedriver jourarbetet har jag som 
ordförande intervjuat dem som tagit flest 
ärenden och då i synnerhet vår vice ordfö-
rande Lars Lindholm som under åren tagit 
emot 1 300 brottsdrabbade. Själv har jag en 
bakgrund med 40 år inom socialtjänsten och 
är intresserad av hur samtal från Brottsof-
ferjouren skiljer sig från socialtjänstens jour-
verksamhet. Här kommer några nyckelord:

– Jämställdhet, det finns ingen över- och 
underordning mellan dem som samtalar 
med varandra.

– Förvåningen, förtjusningen i att det finns 
medmänniskor som är genuint intresserade 
och som inte gör något för att de har betalt.

– På obekväm arbetstid. Stödpersonerna 
jobbar ju och ringer oftast när man själv är 
ledig och det passar flertalet brottsdrab-
bade väldigt väl.

– Tid, ingen brådska i samtalet, ingen 
som kommer in och säger att samtalsrum-
met är uppbokat, ingen telefon ringer i 
bakgrunden. 

– Ingen plikt för brottsofferstödjaren att 
komma med lösningar, samtalet forceras 
därför inte.

– Lyhördhet för mäns och kvinnors olika 
sätt att hantera sin utsatthet. Kvinnor vill 
prata känslor först och kommer till sakfrå-
gorna senare. Män vill prata i sak först och 
så småningom kommer känslorna.

Jag tror att vi ska prata mycket mer om 
vad som är verksamt i kontakten, om gläd-
jen att kunna bistå en medmänniska och 
hur den glädjen skapar ett väldigt positivt 
klimat i mötet.

Vi har med andra ord koncentrerat oss 

Positiv respons på utökad jour

Stödpersonerna 
jobbar och ringer 

oftast när man själv är ledig 
och det passar flertalet 
brottsdrabbade väldigt väl.

på att fördjupa oss som jour och skalat bort 
annat som inte är direkt jourarbete – med 
några undantag. 

Vi har ägnat oss mycket åt att sprida 
studiehandledningen i hederskultur. Senast 
satte vi igång en studiecirkel hos Tjejjouren 
Pax i Nynäshamn. Vi har förstås också 
raggat nya stödpersoner på Haningedagen 
och haft en mycket lyckad paneldebatt 
med politiker inför valet. Ett arrangemang 
tillsammans med Haninge Kvinnojour och 
Manscentrum Östra Södertörn.

Men allt vilar ändå på det enskilda 
medmänskliga samtalet som sker då den 
brottsdrabbade bäst behöver det!

BROTTSOFFERJOUREN HANINGE-NYNÄSHAMN
CARIN FLEMSTRÖM, ORDFÖRANDE

FOTO BROTTSOFFERJOUREN HANINGE NYNÄSHAM
N

Den 5 oktober invigdes Nacka tingsrätt 
som har flyttat till nya ljusa fräscha 
lokaler på Sicklastråket 1 i Sickla. 

Ceremonin var endast för an-
ställda och särskilt inbjudna gäster, 
Birgitta Strandberg, samordnare 
för vittnesstödsverksamheten vid 
Nacka tingsrätt, var där tillsam-
mans med Veronica Nordlander, 
verksamhetschef vid Brottsoffer-
jouren Nacka, Tyresö, Värmdö. 

Den nya tingsrätten är modern 
och har nu även egna säkerhets-
salar samt säkerhetskontroll. 
I och med flytten fick vittnes-
stödsverksamheten också ett eget 
arbetsrum, något som vi uppskattar 
väldigt mycket. 

Vittnesstödsverksamheten har 
precis fått ett nytillskott av två ny-
utexaminerade vittnesstöd som till-
sammans med de övriga 12 är redo 
att ta emot vittnen och målsägan-
den, något vi är väldigt tacksamma 
över. Det är våra fantastiska volon-
tärer som gör så att vi kan hjälpa 
och stötta så många som vi gör!  

BROTTSOFFERJOUREN NACKA-TYRESÖ-VÄRMDÖ

Nacka tingsrätts 
nya lokaler invigda

Lars Lindholm och Carin Flemström.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN NACKA-TYRESÖ-VÄRM
DÖ
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Brottsofferjourerna

blekinge län

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

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

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

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

gotlands län

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

Lokalkontor Gotland 
Vittnesstöd: Gotlands tingsrätt.
0498-65 58 00
gotland@boj-stockholm-gotland.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
Vittnesstöd: Hudiksvalls tingsrätt
0650-100 20
info@hudiksvall.boj.se

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

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

hallands län

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

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

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

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

jämtlands län

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

jönköpings län

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

Jönköping
Habo, Jönköping, Mullsjö. Vittnes-
stöd: Jönköpings tingsrätt, Göta 
hovrätt.
036-10 76 40
info@jonkoping.boj.se
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 
Vittnesstöd: Oskarshamns tings-
ställe.
0491-176 00
info@oskarshamn.boj.se 
www.oskarshamn.boj.se 

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

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

kronobergs län

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

Växjö
Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge, Växjö. Vittnesstöd: 
Växjö tingsrätt.
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
Vittnesstöd: Gällivare tingsrätt, 
Haparanda tingsrätt, Kiruna tings-
ställe, Luleå tingsrätt.
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 
Vittnesstöd: Helsingborgs tingsrätt.
042-13 37 00
info@helsingborg.boj.se
www.helsingborg.boj.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Läs mer 
Läs mer om Brottsofferjouren  
på www.brottsofferjouren.se

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

stockholms län

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

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

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

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

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

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

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

Södra Roslagen
Danderyd, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker.
08–768 83 82
info@roslagen.boj.se  
 
Södra Stockholm
Stokholms stadsdelar: Enskede-
Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-
Liljeholmen, Skarpnäck, 
Skärholmen, Älvsjö.
Vittnesstöd: Solna tingsrätt, 
Stockholms tingsrätt, Södertörns 
tingsrätt, Svea hovrätt.
08-604 19 50
info@sodrastockholm.boj.se 
www.sodrastockholm.boj.se

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

södermanlands län

Eskilstuna
Vittnesstöd: Eskilstuna tingsrätt.
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. Vittnesstöd: Nyköpings 
tingsrätt.
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

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

värmlands län

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

västerbottens län

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

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

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

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

Vilhelmina
070-204 75 53
brottsofferjouren@
vilhelmina.se

västernorrlands län

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

västmanlands län

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

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

västra götalands län

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

örebro län

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

östergötlands län

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

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


