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Sparkontona länsades
Margareta och Eva-Lena blev lurade  
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“Det är som en taktisk 
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Brottsofferjouren Sverige är en ideell 
organisa tion som arbetar för bättre 
villkor för brottsoffer, vittnen och 
anhöriga. Brottsoffer jouren Sverige har 
cirka 70 medlems föreningar, lokala 
brottsofferjourer, över landet. Där kan  
den som utsatts för brott få kostnads- 
fri och konfidentiell hjälp. Brottsoffer- 
jouren har också vittnesstödsverk-
samhet vid de flesta tingsrätter och 
hovrätter i Sverige. 
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Vi är mycket tacksamma om du som läser tidningen vill bidra ekonomiskt  
till vår verk samhet. Vi tar tacksamt emot ditt bidrag på vårt 90-konto med 
PG: 90 03 44-3, BG: 900-3443 eller Swish-nummer: 123 900 34 43.
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”Många gånger förnekar 
offren att de blivit lurade. 
De är så djupt förälskade 
och vill inte tro på att deras 
älskade utnyttjat dem och 
haft onda avsikter med 
relationen.”
Leena-Kaisa Åberg,  
verksamhetsledare, RIKU.
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Redan ordet ”bedrägeri” ger säkert för många 
associationer i olika riktningar också utan
för straffrättens område. Det går att känna 

sig sviken och kanske också bedragen i många 
sammanhang. Arbetslivet är ett av dem. Indivi
duell lönesättning kan skapa misstämning på en 
arbetsplats där vissa anställda kan uppfattas ha 
gynnats medan den som tycker sig vara förtjänt 
av en uppskattning i lönehänseende från arbets
givarens sida kan känna sig frustrerad och svi
ken. Samma sak gäller kärlek där rivalitet ibland 
leder till en svek eller övergivandekänsla för 
den som blir lämnad. 

På nästan alla områden finns därtill fall där 
också straffrättens bedrägeribegrepp 
kan aktualiseras. För att nämna några 

exempel; romansbedrägeri där en uppvaktare 
söker lura till sig pengar från någon som kän
ner sig åtrådd samt brott mot äldre människor 
som till exempel luras lämna ifrån sig bank
koder. Bedrägeribrottet är så konstruerat att 
gärningspersonen genom att vilseleda någon 
förmår denne att handla eller låta bli att handla 
på ett sätt som medför vinning för gärnings
personen och skada för den lurade. Lite 
förenklat uttryckt. Att bli lurad kan alltså leda 
till – förutom känslan av svek – stora negativa 
ekonomiska konsekvenser. Ett bedrägeribrott 
kan ha ett högt straffvärde men också vara 
svårt att utreda om det är komplicerat. Ibland 

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 THERESE WIBERG

Den missnöjde bör  
begära överprövning

Det är lätt att förstå känslan av frustration hos den som känner sig bedragen 
om en förundersökning inte har inletts efter polisanmälan. Inom polisen 

kan många andra viktiga utredningar medföra att bedrägeribrotten liksom 
andra vardagsbrott blir nedprioriterade. 

Text: Sven-Erik Alhem

kan gränsdragningen mellan civilrätten och 
straffrätten vara besvärlig att avgöra. Också för 
polis och åklagare efter en anmälan.

I många fall känner den som anmäler ett 
bedrägeri brott sig sviken en andra gång om 
en fullgod förundersökning inte blir resulta

tet av polisanmälan. Jag har pratat med många 
som känt sig svikna av att en förundersökning 
inte ens inletts. Det är lätt att förstå känslan av 
frustration hos den som verkligen känner sig 
bedragen. Inom polisen kan många andra viktiga 
polisutredningar till exempel gällande mord 
och försök till mord inom den grovt kriminella 
gängvärlden (brott som ofta medialt kallas 
”dödsskjutningar”) medföra att bedrägeribrotten 
liksom andra vardagsbrott blir nedprioriterade.

Våra råd till målsägande som är missnöjda 
med polis eller åklagarbeslut som går dem 
emot bör vara att de begär överprövning. 

Något som är helt gratis och leder till en förnyad 
prövning och som kan göras väldigt enkelt. 

Ordförande har ordet
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Brottsofferjouren

Brottsofferfrågor lyfts 
med riksdagspartierna

Här syns Brottsofferjouren Sveriges Sven-Erik Alhem, Monica Ekström och Fredrik Mellqvist i samtal med 
Kristdemokraternas Andreas Carlsson och Ingemar Kihlström, Miljöpartiets Märta Stenevi och Samuel Svan 
samt Moderaternas Ulf Kristersson och Johan Forssell. 

Under hösten har Brottsofferjouren 
Sverige haft digitala möten med före-
trädare för riksdagspartierna. Bland 
annat har polisens information till 
brottsoffer och tidigt stöd till vittnen 
varit viktiga frågor som lyfts under 
samtalen. 

 
För att sätta brottsofferfrågor i 
fokus har Brottsofferjouren Sverige 
bjudit in företrädare för samtliga 
riksdagspartier till möten. Det har 
resulterat i en rad givande samtal 
där Brottsoffer jouren Sveriges för
bundsordförande SvenErik Alhem, 
vice förbundsordförande Monica 

Ekström och generalsekreterare 
Fredrik Mellqvist har deltagit. Med 
Vänsterpartiets Linda Snecker och 
Gudrun Nordborg diskuterades 
till exempel anonyma vittnen och 
finansiering av brottsofferstödjande 
verksamhet. Med Liberalernas 
Johan Pehrson diskuterades poli
sens förmedling av brottsoffer och 
behovet av en nationell strategi för 
brottsoffer.

Andra frågor som kommit upp 
under samtalen är höjda nivåer för 
skadestånd och ett ökat ansvar för 
staten i utbetalningen av dessa  samt 
stöd till våldsutsatta kvinnor. 

Under året har Brottsofferjouren 
Sverige gjort insatser för att särskilt 
uppmärksamma Brottsofferjourens  
nationella telefonlinje 116 006. Till 
116 006 kan brottsutsatta, vittnen 
och anhöriga från hela landet ringa, 
skriva eller chatta för att få en 
första kontakt och hjälp vidare till 
fortsatt stöd hos sin lokala brotts-
offerjour. Nu avslutas kampanjen 
med reklamfilm på biografer runt 
om i landet. 

116 006 i fokus

I slutet av september hölls Brotts-
offerjouren Sveriges förbunds-
stämma. Förbundsstämman är 
Brottsofferjouren Sveriges högsta 
beslutande organ och samlar lan-
dets brottsofferjourer för att fatta 
viktiga beslut kring organisationen. 
Stämman hålls vartannat år och 
i år hölls den digitalt på grund av 
pandemin. 

Under stämman valdes för-
bundsstyrelse för de kommande 
två åren. Sven-Erik Alhem och 
Monica Ekström omvaldes till för-
bundsordförande respektive vice 
förbundsordförande. Till ordinarie 
ledamöter valdes Johanna Kirsten, 
Yvonne Zingmark, Kurt Lundgren, 
Erika Berglund och Sven Stenson. 
Till ersättare valdes Hans-Åke 
Donnersvärd, Kent Fernström och 
Jean-Pierre Zune. 

Förbundsstämman 
hölls digitalt
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– Det är fantastiskt att se att 
så många är villiga att stötta sina 
medmänniskor på ideell basis – vi 
är mycket tacksamma för det stora 
engagemanget, säger Fredrik Mell
qvist, Brottsofferjouren Sveriges 
generalsekreterare.

Det finns alltid ett behov av fler volon
tärer inom Brottsofferjouren – beho
ven kan dock variera över tid och för 
olika lokala brottsofferjourer. Den 
som vill bli volontär hos Brottsoffer
jouren kan anmäla sitt intresse på 
www.brottsofferjouren.se. 

Stort intresse för att bli volontär
Att vara volontär på Brottsofferjouren 
är ett ideellt uppdrag som lockar 
många. Intresset var stort inför den 
nationella grundutbildningen som 
startade i oktober.  

Under hösten genomför Brottsoffer
jouren Sverige för första gången 
en nationell grundutbildning helt 
digitalt för blivande stödpersoner 
och vittnesstöd. Drygt 180 blivande 
volontärer deltar på utbildningen 
och de representerar tillsammans 
mer än 35 lokala brottsofferjourer.

Den nationellt ledda grund

utbildningen kompletteras av 
workshops och praktik hos de lokala 
brottsofferjourerna. En del av de 
lokala jourerna genomför också hela 
grundutbildningen på egen hand. 
Under utbildningen lär sig volon
tärerna bland annat om rättspro
cessen, ekonomisk ersättning och 
samtalsmetod.

Sammanlagt under året har det kom
mit in över 600 intresseanmälning
ar från människor runtom i landet 
som ville ge ideellt stöd till brottsof
fer, vittnen och anhöriga. 

Höstens nationella grundutbildning startade i oktober och lockade runt 180 personer som vill bli stödjare hos Brottsofferjouren.

FOTO TOBIAS BJÖRKGREN/BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE
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vuxna har känt oro för att de vet eller 
misstänker att ett barn far illa i sitt 

hem. Det visar en Sifo-undersökning 
genomförd på uppdrag av BRIS. 

1 av 3

FOTO THERESE W
IBERG

Stödlinjer för våldsutsatta  
män, transpersoner och  
icke-binära ska startas
Nationellt centrum för kvinnofrid, 
NCK, vid Uppsala universitet har 
fått i uppdrag av regeringen att 
starta en pilotverk-
samhet som ska 
tillhandahålla en 
nationell stödtele-
fon som riktar sig till 
män som utsatts för 
våld i nära relation. 
I uppdraget ingår även att erbjuda 
en motsvarande stödtelefon för 
icke-binära personer och personer 
med transerfarenhet. 

– Det är viktigt att män, 
icke-binära och personer med 
transerfarenhet som utsätts för 
våld i nära relationer eller för 
sexuella övergrepp har tillgång 
till en nationell stödtelefon dit de 
känner sig välkomna att vända sig 
för att få stöd och hjälp. Uppsala 
universitet får nu därför i uppdrag 
att tillhandahålla nationellt tele-
fonstöd till våldsutsatta personer i 
de målgrupperna, säger jämställd-
hetsminister Märta Stenevi, i ett 
pressmeddelande.

Sedan 2007 driver NCK Kvinno-
fridslinjen 020-50 50 50 på 
uppdrag av regeringen. 

Var fjärde politiker utsatt  
för hot, våld eller trakasserier

Politikernas trygghetsundersökning genomförs av Brå, på uppdrag av regeringen. Av drygt 13 000 tillfrågade 
ordinarie ledamöter i Sveriges riksdag och fullmäktigeförsamlingar har knappt 8 000 svarat på frågor om sin 
utsatthet för trakasserier, hot och våld under 2020.

26 procent av de förtroendevalda 
i riksdag, kommuner och regioner 
uppger att de blivit utsatta för trakas-
serier, hot eller våld under 2020. Det 
visar Politikernas trygghetsundersök-
ning från Brottsförebyggande rådet, 
Brå.

– Utsattheten bland politiker har 
minskat sedan den senaste mätning
en under valåret 2018. Men vi vet 
sedan tidigare mätningar att utsatt
heten är som högst under valåren, 
säger Anna Gavell Frenzel, utredare, 
Brå, i ett pressmeddelande.

Det är fortsatt få förtroendevalda 
som polisanmäler de brott de blivit 
utsatta för. Endast 16 procent av hän
delserna uppges ha blivit anmälda till 
polisen, vilket är den lägsta siffran 
sedan Brå började mäta utsatthet 
bland förtroendevalda. 

26 procent av politikerna uppger 
att de har påverkats i sitt förtroende
uppdrag på grund av utsatthet eller 
oro för att utsättas. Kvinnor uppger i 
högre utsträckning än män att deras 
uppdrag har påverkats, 31 procent 
jämfört med 23 procent. Den vanli
gaste typen av konsekvens är att de 
förtroendevalda undviker att enga
gera sig eller uttala sig i en specifik 
fråga.

– Att förtroendevalda till exem
pel självcensurerar sig eller ändrar 
ståndpunkt i en fråga på grund av 
oro över att utsättas för brott är 
allvarligt och riskerar att försvaga 
demokratin. Framförallt är det 
ämnen som rör rasism och invand
ring som politiker undviker, men i år 
nämns även covid 19pandemin och 
vaccineringen, säger Anna Gavell 
Frenzel.
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Ersättningsguide ska hjälpa brottsoffer
Brottsoffermyndigheten har tagit 
fram en guide om brottsoffers möj-
ligheter att få ersättning efter att ha 
utsatts för brott. Genom att svara på 
ett antal frågor i ersättningsguiden 
får den som utsatts för brott ett re-
sultat anpassat utifrån den aktuella 
situationen.

Ersättningsguiden handlar om 
alla ersättningsformer som finns för 

brottsoffer: försäkringsersättning, 
skadestånd och brottsskadeersätt-
ning. 

Guiden innehåller även hän-
visningar till mer information och 
kontaktuppgifter till olika aktörer 
som hanterar frågor om ersättning till 
brottsoffer. 

Ersättningsguiden finns på  
www.brottsoffermyndigheten.se. 

Ny antologi om 
övergrepp mot 
hbtqi-personer
Under höstens lanserades RFSL:s 
antologi “Vi också – hbtqi-personer 
berättar”. Boken samlar vittnesmål 
om sexuella övergrepp.

Trots att hbtqipersoner i hög grad 
är utsatta för sexuella övergrepp, 
inte minst bisexuella kvinnor och 
transpersoner, har dessa berättelser 
till stor del saknats i det offentliga 
rummet. Med antologin vill RFSL  
bryta tystnaden och hoppas att bo
kens berättelser ska ge fler styrka att 
våga berätta.

Antologin samlar hbtqipersoners 
egna berättelser om utsatthet. Precis 
som i samhället i stort har många 
blivit utsatta av någon de känner. 
Antologin innehåller historier som 
utspelar sig på fritiden, internet, 
nattklubb, fest, i hemmet, på flykt 
och i arbetslivet. 

I boken medverkar också poliser 

Antologin ”Vi också – hbtqi-personer berättar” samlar 
hbtqi-personers egna berättelser om utsatthet. 

och kuratorer specialiserade på 
sexualbrott mot hbtqipersoner, för 
att berätta om hjälp och stöd för den 
som blivit utsatt. 

Redaktör och författare av antolo
gin är Maria Niemi. Boken finns att 
ladda ned eller beställa på www.rfsl.se/
verksamhet/publikationer. 

FOTO RFSL

Regeringen tillsätter nu en utred-
ning för att se över hur skyddet 
mot psykiskt våld kan stärkas. 
Med psykiskt våld avses exempel-
vis muntliga kränkningar, nedvär-
derande omdömen och hån, att 
skambelägga eller att skämma ut 
den utsatta inför andra. Psykiskt 
våld kan även innebära kontroll 
av vad den utsatta gör, vem den 
umgås med och var den är, social 
isolering eller så kallat ekonomiskt 
våld som att den utsatta perso-
nen inte får styra över sin egen 
ekonomi.

Psykiskt våld sker ofta syste-
matiskt och vid upprepade tillfäl-
len. Det kan förekomma i en nära 
relation, tillsammans med eller 
utan annat våld.

– Det kan ifrågasättas om 
dagens lagstiftning är tillräcklig för 
att ge ett heltäckande skydd mot 
psykiskt våld. Straffansvaret för 
psykiskt våld bör därför ses över i 
syfte att stärka skyddet för de per-
soner som utsätts, säger justitie- 
och migrationsminister Morgan 
Johansson, i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas till 
Justitiedepartementet senast den 
1 augusti 2022. 

Skyddet mot psykiskt 
våld ska stärkas

FOTO THERESE W
IBERG

Regeringen 
tillsätter en 
utredning 
för att se 

över hur 
skyddet mot 

psykiskt våld 
kan stärkas. 
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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 boken 
”Målsägandebiträdet i 
rättsprocessen”.

FOTO AM
ANDA SÄFSTRÖM

FOTO M
ALIN SUNNA

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.

Har hon rätt att 
få veta när han 
släpps fri?

Fråga: Min systers kille har 
blivit dömd för grov misshan-
del mot henne och nu sitter 
han i fängelse för det och för 
andra brott han har begått. 
Har hon rätt att få reda på om 
han får permission och när 
han släpps? Hon är livrädd för 
honom.

Svar: Din syster har rätt att 
få information om när hen
nes kille får permissioner och 
när det närmar sig frigivning. 
Detta gäller speciellt när det 
är fråga om allvarliga brott 
som riktats mot en persons liv, 
hälsa, frihet eller frid som i din 
systers fall. 

Kriminalvården är den 
myndighet som har hand om 
dessa frågor. De får inte lämna 
ut uppgifter till vem som helst 
på grund av sekretess men 
information till en målsägande 
är undantagen. De har en 
skyldighet att lämna informa
tion till en målsägande om den 
dömde beviljas permission 
eller annan vistelse utomhus 
samt även informera om den 
intagne rymmer, flyttas till an
nan anstalt och när frigivning 
ska ske. Vanligtvis skickar de 
en blankett till målsäganden 
där denne får fylla i om man 
önskar information angående 

den intagna. Kolla med din 
syster om hon fått någon 
sådan eller om hon hade ett 
målsägandebiträde vid huvud
förhandlingen som kan vara 
behjälplig med at få informa
tion. Hon kan också ringa eller 
maila Kriminalvården och 
höra sig för. Det är bra om hon 
har domen framför sig när hon 
kontaktar dem och berättar att 
hon är målsägande i målet och 
önskar få information. 

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Är det svårare för 
ordningsvakter 
att få ersättning ?

Fråga: Min sambo jobbar som 
ordningsvakt och var med om 
en rätt allvarlig händelse för 
ett tag sedan som verkligen 
borde ge henne rätt till ersätt-
ning. Men är det svårare för 
ordningsvakter och andra lik-
nande yrken att få ersättning 
vid hot eller våld de utsatts 
för i tjänsten? Förväntas de ta 
sådant för att det liksom ingår 
i jobbet?

Svar: Om din sambo drab
bats av en personskada till 
följd av det inträffade bör hon 
vända sig till arbetsgivarens 
försäkring och se om hon kan 
få ersättning därifrån. Den 
försäkringen ersätter dock 
inte eventuell kränkning av 

den personliga integriteten. 
Sådan ersättning ska man som 
brottsoffer i stället begära från 
den som begått brottet. Kan 
den personen inte betala kan 
man vända sig till Brottsoffer
myndigheten och ansöka om 
brottsskadeersättning.

För att ett brottsoffer ska ha 
rätt till kränkningsersättning 
krävs att brottet har inneburit 
en allvarlig kränkning av den 
personliga integriteten. Det 
kravet gäller även om man 
utsätts för brott i arbetet. När 
det gäller personer som tillhör 
vissa särskilda yrkesgrupper, 
till exempel poliser och ord
ningsvakter, krävs det ibland 
mer för att de ska anses ha 
blivit allvarligt kränkta när de 
utsätts för brott i tjänsten. Det 
beror på att man vid allvarlig
hetsbedömningen beaktar att 
personen har viss utbildning 
och erfarenhet samt arbets
uppgifter och befogenheter i 
sin yrkesutövning som innebär 
att hen har en särskild bered
skap för att utsättas för vissa 
typer av angrepp i tjänsten. 
Den särskilda beredskapen 
påverkar vad som anses utgöra 
en allvarlig kränkning.

Det är svårt att uttala sig 
om vilken bedömning som 
kommer att göras i din sambos 
fall. Det beror på vilken typ av 
angrepp hon blev utsatt för, i 
vilken situation det skedde och 
vilken beredskap hon anses ha 
i sin yrkesroll.

ÅSA LUNDMARK CHEF BROTTSSKADEENHETEN
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Fråga experterna
Kan jag  
polisanmäla  
min granne?

Fråga: Vår granne klagar på 
att mina barn och jag låter för 
mycket. Det hela har pågått ett 
bra tag, men det blir bara värre 
och värre. Hon ringer på och 
skäller ut oss, stoppar hotfulla 
lappar i brevlådan och jag är 
rädd att hon ska ta till våld.  
Vi försöker att inte störa för 
mycket, men det är svårt med 
små barn att vara knäpptyst. 

Vi bor i bostadsrätt men 
ingen i styrelsen vill riktigt ta 
i problemet. Hennes beteende 
liknar alltmer stalkning. Jag 
undrar om vi kan polisa nmäla 
henne och om det i så fall 
skulle kunna leda till något? 
Jag vill inte göra situationen 
ännu värre än vad den redan är.

Svar: Det är inte ett accepta
belt agerande från din granne. 
Normala störningar som ljud 
från barn är något man får 
acceptera som hyresgäst/
bostads rätts ägare. Bostadsrätt
föreningen ska ta tag i detta i 
första hand och ta kontakt med 
din granne. Dock verkar hon ha 
gått över gränsen om hon beter 

sig hotfullt eller skriver hotfulla 
meddelanden. Försök ta kon
takt med styrelsen igen och be 
dem agera. Jag tycker också att 
du ska vända dig till polisen och 
anmäla om du känner rädsla för 
dig och dina barns säkerhet. 

Dokumentera så mycket du 
kan och ta med lapparna gran
nen skrivit när du gör en polis
anmälan. Du och dina barn har 
rätt till en trygg bostadsmiljö och 
ska inte behöva tåla grannens 
hotfulla beteende. Lycka till!

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Hur undviker  
jag att bli som 
min mamma?

Fråga: När jag var liten blev jag 
slagen av min mamma. Inte 
ofta, men det hände ibland att 
hon helt tappade kontrollen. 
Nu har jag själv fått barn, tvil
lingar, som jag älskar oerhört 
mycket, men ibland känner jag 
att jag bara blir galen på dem 
och att jag kan förstå varför min 
mamma gjorde som hon gjorde. 
Jag har aldrig slagit mina barn 
och vill absolut inte göra det, 
men jag är så rädd att jag ska 
tappa kontrollen precis som 
min mamma gjorde. Hur kan 
jag förhindra att det händer?

Svar: Jag förstår att du är rädd. 
Bäst är att du pratar med nå
gon utomstående om detta. Till 
exempel den BVC ni tillhör. 
Sannolikheten att du skulle slå 
dina barn kan jag inte uttala 
mig om. Men rädslor för detta 
är tufft att hantera. Du är inte 

ensam med sådana rädslor. 
Kvinnors våld är mer osynlig
gjort och därför mer ovanligt 
att prata om. Detta drabbar 
inte bara den som blir utsatt 
utan också den som är våldsut
övare. Så du är modig och gör 
helt rätt som frågar om hjälp.

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Kan vi få  
ersättning efter 
trafikolyckan?

Fråga: Min son skadades 
allvarligt i en trafikolycka för 
drygt ett år sedan. Han blev 
påkörd av en bil på ett över-
gångsställe och den som körde 
smet från platsen och har inte 
hittats av polisen. Efter olyck-
an har hela vårt liv förändras. 
Min son behöver hjälp med 
allt och kan inte längre leva 
som han gjorde innan. Har 
vi som familj möjlighet att få 
brottsskadeersättning?

Svar: Jag beklagar vad din son 
varit med om. I och med att han 
var oskyddad trafikant som blev 
påkörd av ett motorfordon ska 
hans skador i första hand ersät
tas genom trafikförsäkringen 
för fordonet som orsakade 
skadan. Om jag förstått dig rätt 
har man inte lyckats identifiera 
vem som körde på honom. I 
sådana fall lämnas ersättning 
i stället av Trafikförsäkrings
föreningen. Ni bör alltså vända 
er dit och begära ersättning. De 
ersätter skadan fullt ut.

ÅSA LUNDMARK CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Skicka din  
fråga till  

fragaexperten@boj.se
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Vill ligga steget före.  
Så arbetar Polisens nationella 
bedrägericentrum för att förebygga 
bedrägeribrott. Sid 10

”Det är som en taktisk  
psykologisk manipulation.”  
RIKU:s LeenaKaisa Åberg om  
romans bed rägerier. Sid 12

”Viktigt att inte skuldbelägga 
brottsoffren. BOJ Södra  
Stockholm om bemötandet av  
offer för bedrägerier. Sid 14

Bedrägeribrott

FOTO THERESE W
IBERG
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Bedrägeribrott

Så jobbar Nationellt  
bedrägericentrum
För att förebygga bedrägerier och förutspå nya metoder från bedragare finns sedan 
2015 Nationellt bedrägericentrum, NBC, inom den svenska polisen. ”Vårt fokus ligger 
på att förebygga bedrägerier och samordna utredningar men också på att  utveckla våra 
arbetsmetoder i utredningsfasen av dessa brott”, säger samordnare Lotta Mauritzson.

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

Bedrägerier fortsätter vara ett av 
de vanligast anmälda brotten 
och för att förebygga dessa 

samarbetar NBC nära med Bolags
verket, Skatteverket och andra som 
har olika former av register.

– Om vi tar kortbedrägerier som 
exempel så tittar vi på var kort
bedrägerier görs, vad gärningsmän
nen använder kortuppgifter till och 
vi pratar med webbutiker för att 
förhindra kortbedrägerier och öka 
säkerheten.

Antalet anmälda kortbedrägerier 
har sjunkit de senaste åren, troligen 
tack vare att man inom EU infört att 
man som nätkund måste verifiera sig 
en sista gång i många sammanhang. 
Annonsbedrägerier har däremot ökat 
under 2021 och handlar om när någon 
försökt köpa något via en annons men 
inte fått varan eller när någon vill sälja 
något och blir av med föremålet men 
inte får några pengar för det.

– Sådana bedrägerier finns på 
Tradera, Blocket men också på 
Facebooks Marketplace. Andra 

bedrägeriformer är identitetsbedrä
gerier – när någon exempelvis utger 
sig för att vara en annan person och 
försöker ta ett lån i dennes namn, 
befogenhetsbedrägerier genom 
exempelvis telefon – när någon 
utger sig att ringa från för banken 
eller en teleoperatör samt så kallade 
romansbedrägerier.

Vad är utmaningarna när det gäller att 
förebygga bedrägerier?
– Att det händer nytt hela tiden, 
bedragarna hittar nya sätt i takt med 
den digitala utvecklingen och nyttjar 
också nättjänsters svagheter. Därför 
kan vi inte förlita oss på gamla 
förebyggande metoder utan måste 
helst ligga steget före för att försöka 
förutse nya bedrägerisätt.

Lotta Mauritzson berättar att 
NBC har regelbunden dialog med 
bankerna så att de kan göra säker

Lotta Mauritzson, samordnare,  
Nationellt bedrägericentrum.

Bedragarna hittar 
nya sätt i takt med 

den digitala utvecklingen 
och nyttjar också  
nättjänsters svagheter. 
Därför kan vi inte förlita 
oss på gamla förebyggan-
de metoder utan måste 
helst ligga steget före för 
att försöka förutse nya 
bedrägerisätt.

FOTO M
IN

NA RIDDERSTOLPE, POLISMYNDIGHETEN
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Bedrägeribrott

Så jobbar Nationellt  
bedrägericentrum

hetsförändringar när det behövs. 
QRkoden är en av åtgärderna för 
att försvåra för bedragare. En annan 
är att bankerna har begränsat hur 
mycket pengar man kan skicka med 
Swish.

Ytterligare en utmaning för 
polisen är att nätbedrägerier gör det 
svårt att nå ut till potentiella brotts
offer i rätt tid.

– En tydlig bedrägerityp är 
romansbedrägerier som ofta på
går under en tid men som offer är 
du kanske bara mottaglig för den 

förebyggande informationen precis 
innan, eller i början av relationen – 
sedan har det gått för lång tid för att 
förhindra bedrägeriet så vårt fönster 
att nå ut med förebyggande informa
tion är inte så stort.

NBC utvecklar sina arbetsmetoder 
genom omvärldsbevakning, under
rättelser och samarbete med andra 
länder. I början av pandemin såg 
NBC att det i andra europeiska 
länder skickades ut masssms med 
länkar från myndigheter om corona

Under 2020 anmäldes omkring 218 000 bedrägeribrott i Sverige, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.  Den 
brottstyp inom bedrägeribrotten som minskade mest var kortbedrägeri, en minskning med 31 900 anmälda brott 
jämfört med 2019. Den brottstyp som ökade mest var bedrägeri genom social manipulation som ökade med 3 460 
anmälda brott.

Polisens nationella bedräge-
ricentrum, Brottsofferjouren 
Sverige, PRO och SPF senio-
rerna har tillsammans tagit fram 
utbildningspaketet ”Försök inte 
lura mig” som kan användas för 
att göra äldre mer medvetna om 
hur bedragare går tillväga. 2016 
vann utbildningspaketet första 
pris i den svenska brottsföre-
byggande deltävlingen i Euro-
pean Crime Prevention Award.

Många brottsofferjourer 
håller studiecirklar och före-
läsningar med utgångspunkt 
i utbildningspaketet. Är du 
intresserad av en utbildning 
på temat, ta kontakt med en 
brottsofferjour nära dig. Du 
hittar kontaktinformation på 
www.brottsofferjouren.se 

Utbildning för att 
stärka äldre mot 
bedrägeriförsök

restriktioner. Bedragare snappade 
upp och kopierade sms:en men med 
falska länkar.

– När vi såg detta varnade vi 
våra svenska myndigheter för att 
skicka ut massmeddelanden med 
länkar och då avstod myndigheterna 
från att göra det. Jag är jätteglad 
att de istället skickade ut sms utan 
länkar eftersom det handlade om 
miljoner meddelanden. På samma 
sätt har vi också försökt förhindra 
vaccinations bedrägerier, säger Lotta 
Mauritzson.  
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Bedrägeribrott

I takt med att människors användning av sociala medier växer ökar också antalet 
romans bedrägerier som innebär att bedragaren utnyttjar kärlek och någons känslor för 
att lura till sig pengar.  

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

”Det är som en taktisk  
psykologisk manipulation”

FOTO SAMI LIUKKONEN/RIKU

Leena-Kaisa Åberg,  
verksamhetsledare, RIKU.

Med tanke på hur 
enkelt och vanligt 

det är med videosamtal 
på exempelvis Messenger 
och Whatsapp är det 
något som är på tok om 
man i en kärleksrelation 
inte kan samtala via bild.

– Det är svårt att förstå och förebygga 
fenomenet. Det är som en taktisk 
psykologisk manipulation, säger 
LeenaKaisa Åberg, verksamhets
ledare på RIKU, den finska motsva
righeten till Brottsofferjouren.

RIKU har kommit långt i arbetet 
mot romansbedrägerier i samarbete 
med polis och banker. Romans
bedrägerier börjar ofta med vänför
frågningar på sociala medier som 
följs av massor med uppvaktande 
meddelanden. Inviterna kommer 
ofta från stiliga och framgångsrika 
män som utländska officerare, in
genjörer, läkare eller rika änklingar.

– Bedragarna har vanligtvis någon 
koppling till Finland och uttrycker 
en stark önskan om att bosätta sig 
i Finland och söker därför en finsk 
partner, säger LeenaKaisa Åberg.

Många gånger för-
nekar offren att de 

blivit lurade. De är så 
djupt förälskade och vill 
inte tro på att deras äls-
kade har utnyttjat dem 
och haft onda avsikter 
med relationen.

Offren är ofta ensamma kvinnor över 
45 år, men kan också vara män och 
unga och änkor/änklingar, som har 
förlorat saker i sitt liv, kanske gått 
igenom en uppslitande skilsmässa 
och som längtar efter kärlek och att 
bli sedd. Desto längre relationen 
pågår och ju mer man satsar de
sto svårare blir det att lämna trots 
varningssignalerna. Varningstecken 
kan vara att kontakten ofta är in
tensiv i början men när bedragaren 
är på väg för att träffa sin kärlek 
uppstår det plötsligt förhinder och 
ekonomiska problem som gör att 

personen inte kan komma utan att 
låna pengar. 

– Det kan handla om att bankerna 
har stängt just då, att han befinner 
sig i ett krigsområde där det är svårt 
att använda bankkontot eller att nå
gon närstående blivit allvarligt sjuk 
och behöver pengar till sjukvården. 
Det är ofta så att de här personerna 
säger sig ha pengar någonstans men 
att de inte kan få ut dem just nu, 
säger LeenaKaisa Åberg.

Hon berättar också att bedragarna 
har uppbyggda system som gör att 
bankkonton och kontoutdrag ser 
korrekta och pålitliga ut och som gör 
att det är lätt att bli lurad. Brotts
ligheten börjar ofta med mindre 
summor flera gånger och kan pågå 
under långa perioder, egentligen så 
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Bedrägeribrott

• Skicka inte mer pengar till  
någon.

• Kontakta din bank.
• Gör en polisanmälan.
• Berätta om din situation för en 

närstående för att få perspektiv 
på det som skett.

• Ta kontakt med Brottsofferjouren 
som kan hjälpa dig i situationen 
på ett sakligt sätt.

• Du kan göra ett test på  
RIKU:s hemsida som hjälper dig 
att fundera över din situation.

Källa: RIKU

FAKTA: Vad du kan göra  
om du misstänker att  
du blivit bedragen

länge offret går med på att skicka 
pengar. En annan varningssignal är 
att det sällan blir videokontakt med 
bedragare. Fast de bedyrar sin kärlek 
och skriver att de vill ses snart så 
stannar samtalet ofta i skrivande 
chattform. 

– Med tanke på hur enkelt och 
vanligt det är med videosamtal på ex
empelvis Messenger och Whatsapp 
är det något som är på tok om man i 
en kärleksrelation inte kan samtala 
via bild, säger LeenaKaisa Åberg.  

RIKU:s samarbete med polisen och 
banken Nordea handlar om informa
tionsspridning, exempelvis om hur 
man undviker att bli lurad och att man 

inte ska skicka pengar utomlands till 
okända människor, utbildning om 
fenomenet och hur man bäst bemöter 
och stödjer offren. Det finns en stor 
skam bland bedrägerioffer och då 
särskilt inom romansbedrägerier.

– Många gånger förnekar offren 
att de blivit lurade. De är så djupt 
förälskade och vill inte tro på att 
deras älskade har utnyttjat dem och 
haft onda avsikter med relationen, 
säger LeenaKaisa Åberg. 

– Dessutom förlorar offren sin 
kärlek när pengarna tar slut eller 
bedragaren avslöjas, det är förstås 
stora trauman för offret. Därför är det 
också viktigt att någon förstår och 
lyssnar på offret och även kan förkla

ra att de här brottslingarna är otroligt 
skickliga och vet hur de ska manipu
lera. Tyvärr är det nästan omöjligt att 
få fast bedragarna – speciellt om det 
handlar om utländska personer – och 
att få pengarna tillbaka.

Trots detta poängterar LeenaKaisa 
Åberg vikten att polisanmäla.

– Myndigheterna måste få vet
skap för att lära sig om fenomenet, 
utreda och förebygga. Vi vet också att 
bedrägeri pengar många gånger kan 
gå till annan allvarlig brottslighet, att 
det är organiserat och att det inte bara 
är enskilda personer som sitter och 
chattar och luras – utan att de ofta har 
strukturella nätverk bakom sig. 

Romansbedrägerier börjar ofta med vänförfrågningar på sociala medier som följs av massor med uppvaktande meddelanden, men när bedragaren är på väg för att träffa 
sin kärlek uppstår det plötsligt förhinder och ekonomiska problem som gör att personen inte kan komma utan att låna pengar. 
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Bedrägeribrott

”Det är viktigt att inte 
skuldbelägga brottsoffren”
Brottsofferjouren Södra Stockholm är en av landets största jourer och träffar således 
många människor som utsätts för ett av de allra vanligaste brotten; bedrägerier. 
”Vanligast är romansbedrägerier och bedrägerier mot äldre som utsätts både i sina hem 
och på nätet”, berättar samordnare Ida Arebark.

Text: Yamile Lindgren

Ida Arebark och kollegan Paola Tor
res Barron berättar att jouren möter 
alla typer av bedrägerier men att 
de vanligaste är så kallade sociala 
bedrägerier.

– Romansbedrägerier handlar 
ofta om att personen som uppvaktar 
är bosatt i utlandet men vill komma 
till Sverige och besöka sin käresta, 
men för att kunna göra det krävs x 
antal lån och över föringar innan 
mötet kan ske eftersom bedragaren 
hänvisar till olika akuta förhinder.

Bedrägerier mot äldre handlar 
däremot ofta mer om tjänster som 
ska utföras eller varor som ska säljas 
i hemmet och att den äldre manipu
leras till överföringar via bankid, 
berättar Ida Arebark.

Känslorna är desamma hos samt
liga brottsoffer upplever samordnar
na. Offren lider av svår ångest, skam 
och skuld.

– Oftast har man inte berättat för 
någon i sin närhet eftersom man 
skäms att man gått på det och varit 

naiv i sin tilltro till andra männ
iskor. Många utsatta har försatt sig 
i ekonomisk svårighet då de belånat 
sig själva eller tagit alla sina bespa
ringar och nu får det knapert, säger 
Paola Torres Barron.

De flesta av de bedrägerioffer som 
Brottsofferjouren kommer i kontakt 
med har redan polisanmält. Brotts
offerjouren blir därför ofta ett viktigt 
samtalsstöd och upplever att de 
drabbade tycker att det är skönt att 
få prata med någon som förstår och 
lyssnar.

– Det är viktigt att inte skuld
belägga brottsoffren. De behöver 
prata med någon som de inte har nå
gon relation till och där de kan vara 
öppna, arga, ledsna och helt transpa
renta. När det gäller bedrägerier är 
det ju dessutom så att gärningsper
sonerna ofta är mycket skickliga och 
ligger steget före polisen så de som 
drabbats är inte ensamma om att 
utsättas och det kan många gånger 
ge tröst att få veta det, säger Ida 
Arebark.

Brottsofferjouren behöver också 
ofta förklara varför chanserna är 

Ida Arebark och Paola Torres Barron är samordnare 
på Brottsofferjouren Södra Stockholm. 

När offret själv har överfört pengar till någon 
från sitt konto eller genom Swish så kan polisen 

tyvärr oftast inte göra så mycket. 
Ida Arebark, samordnare, Brottsofferjouren Södra Stockholm.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA STOCKHOLM



15Tidningen Brottsoffer nr 4/2021

Bedrägeribrott

Fortsättning på nästa uppslag

så små att få fast bedragarna och få 
tillbaka pengar till brottsoffren.

– När offret själv har överfört 
pengar till någon från sitt konto eller 
genom Swish så kan polisen tyvärr 
oftast inte göra så mycket. Kontona 
som pengarna förts över till stängs i 
regel efter överföringen och många 
gånger ombeds offren göra transak
tioner till olika konton under ett och 
samma ärende så är det mycket svårt 
att hitta kontoinnehavaren. Ofta 
befinner sig dessutom gärningsper
sonen utomlands och är kanske inte 
ens ensam i bedrägeriet, berättar Ida 
Arebark.

Oftast har man inte 
berättat för någon i 

sin närhet eftersom man 
skäms att man gått på det 
och varit naiv i sin tilltro 
till andra människor.
Paola Torres Barron, samordnare, Brottsofferjouren 
Södra Stockholm.

Sparkontona länsades

När jag först kommer i kontakt 
med Margareta berättar hon 
gråtande om hur hon blivit 

uppringd av en man som sa sig 
vara från hennes bank. Han sa att 
han kunde se att det togs ut stora 
summor pengar från hennes konto 
och att han bara vill kontrollera 
om det stämde. Hon blev för
skräckt, men han lovade att stoppa 
uttaget om han fick hennes bank
koder och bad henne hämta dosan. 
Det gjorde hon och han påstod att 
allt nu var i sin ordning. 

Telefonsamtalet avslutades, 
men hon började genast ana oråd 
och för säkerhets skull tog hon 
bilen och for direkt till sin bank 
inne i stan. Väl där konstaterades 
att hennes sparkonto länsats på 

hela beloppet, ett par hundratusen 
kronor. Fortfarande i chocktill
stånd åkte hon till polisstationen 
och anmälde bedrägeriet. Väl 
hemma bestämde hon sig för att 
aldrig berätta för någon om vad 
som hänt. Hon skämdes fruktans
värt och vad hennes döttrar skulle 
säga om de fick veta vågade hon 
inte ens föreställa sig.

Vi träffas i Brottsofferjourens 
lokal några veckor senare. 
Margareta som är pensio

nerad sjuksköterska och änka 
sedan ett par år sålde villan i stan 
som hon bott i under närmare 
40 år med god vinst och flyttade 

Ett bedrägeribrott kan gå snabbt, men konsekvenserna för den 
som utsatts kan bli stora. Här berättar en stödperson på Brotts-
offerjouren om två kvinnor hon mött som båda blivit lurade på 
stora summor pengar. Namnen är fingerade.

Både Margareta och Eva-Lena lurades på sina besparingar av en man som sa sig ringa från banken. 
Personen på bilden har ingen koppling till artikeln.

FOTO THERESE W
IBERG

Hur kan ni utveckla stödet till bedräge-
riutsatta?
– Vi försöker att sprida informa
tion om hur man kan skydda sig 
och vad man ska tänka på eller 
undvika för att inte drabbas av 
bedragare men vi skulle också vilja 
hjälpa de som redan utsatts genom 
träffar med andra som också drab
bats. Vi skulle därför vilja ha ett 
forum där personer som utsatts för 
bedragare kan ses och prata med 
varandra. Det är viktigt att kunna 
utbyta utsatthet, tillvägagångs
sätt, bemötande och känslor och 
att inte behöva känna sig ensam i 
sin upplevelse, säger Paola Torres 
Barron.   
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Bedrägeribrott
ut till sommarstugan. Hon köpte en 
bil och tänkte renovera sommarstu
gan. Nu skulle hon kunna bli lite mer 
generös mot barnbarnen och ge dem 
fina presenter på födelse dagar. Hen
nes pension är inte så stor. Men ödet 
ville annorlunda. Nu gäller det att dra 
in på det mesta.

Hon känner skam och självförakt, 
har svårt att sova och har ingen ap
tit.” Får du kontakt med någon som 
varit lika korkad som jag och låtit sig 
luras vill jag träffa den personen”, 
säger hon när vi skiljs åt.

Det skulle inte bli svårt att upp
fylla hennes önskan. Några veckor 
senare ringer polisen upp jouren 
och vill att vi genast ska kontakta en 
kvinna som mår mycket dåligt och 
blivit av med över en miljon kronor 
via bedrägeri. 

Eva-Lena orkar inte ta sig till 
vår jourlokal så vi ses på ett 
konditori i närheten av hennes 

bostad. Hennes historia låter väl
bekant. En trevlig man från banken 
(samma bank som Margareta har) 
som påstår att hon inte betalat 
sin hemförsäkring. Men det är ju 
praktiskt med autogiro och han kan 
se att hon redan har Läkare utan 
gränser på autogiro. Han erbjuder 
sig vänligt att hjälpa henne med det 
om hon ger honom sitt bankid.  Så 
var det klart. Men på natten när hon 
ligger vaken kommer hon att tänka 
på att det står ju på bankens hem
sida att de aldrig brukar ringa. Kan 
det stå rätt till?

På morgonen ringer hon sin son 
och får rådet att genast uppsöka 
banken, vilket hon gör och får reda 
på att hennes besparingar på över 
miljonen är borta. 

EvaLena har också sålt sitt hus 
när hon blev änka och bor nu i en 

nyproducerad hyresrätt med rätt hög 
hyra. Pensionen är låg men med be
sparingarna skulle hon klara hyran. 

Jag berättar för EvaLena om 
Margareta som gärna vill träffa 
någon som råkat ut för samma 
fruktansvärda brott och frågar om 
hon önskar samma sak. Hon nappar 
genast på detta förslag och bjuder 
hem oss.

En eftermiddag i juni besöker 
vi EvaLena i hennes lägen
het i ett nybyggt hus med hiss. 

Margareta har med blommor från 
sin trädgård och vi slår oss ned på 
den inglasade balkongen med utsikt 
över skogen. Där dricker vi kaffe 
och äter hembakt. Idyllen står i djup 
kontrast till vårt samtalsämne om 
att bli lurad och kränkt och vara arg 
och ledsen om vartannat. Skammen 
att känna sig dum och godtrogen är 
nästan lika hemsk som förlusten av 
pengarna.

Jag kan luta mig tillbaka och bara 
lyssna. De två olyckssystrarna har 
mycket att tala om. Det är mycket 
som förenar och en del som skiljer. 
EvaLenas barn och vänner vet vad 
som hänt och hon har pratat och 
pratat med dem. Margareta har 
inte velat berätta för någon mer än 
banken, polisen och oss. Hon har 
gått igenom en verklig kris och tap
pat mycket i vikt. Hon säger att hon 
följt mitt råd att skriva dagbok och 
det har varit till god hjälp. EvaLena 
säger till Margareta: ”Hur kunde du 
som verkar så klok blir lurad?”  Ska 
du säga – du blev ju också lurad”, 
svarar Margareta. Vi måste till slut 
bara skratta åt eländet. Innan vi 
skiljs åt byter de telefonnummer 
med varandra.

Och efter några veckor kommer 
en kvinna till lokalen och berättar 
att hon blivit uppringd av en trevlig 
man från banken. Tar det aldrig slut?

MARIANNE, STÖDPERSON PÅ BROTTSOFFERJOUREN

För Margareta och Eva-Lena, som båda blev lurade på stora summor pengar, är skamkänslorna nästan lika illa 
som förlusten av pengarna.  

FOTO THERESE W
IBERG
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Viktigt att 
påminna om 
att våldet inte 
går i pension
Vad kan man göra när Brottsofferjour-
en Sverige ger ut en bok om att våldet 
som inte går i pension? Jo, på jouren i 
Jönköping såg några medlemmar flera 
möjligheter. 

Boken ”Våldet går inte i pension” gav oss 
inspiration att ta upp hur våldet kan bli 
än värre när båda makarna är pensionä-
rer och då barnen är vuxna, men också 
att nå årsrika personer, som ofta är 
målgrupp för olika bedrägerier. Självklart 
ville vi också presentera Brottsoffer-
jouren och vårt arbete. 

Allt startades under senhösten 
2019 då vi skrev till alla pensionärs-
organisationer i våra kommuner. Redan 
här planerade vi en konferens med 
riksdagsledamoten Barbro Westerholm 
och författaren till boken, Eva Wassén 
Eriksson. 

Vi hann med fyra föreläsningar våren 
2020 och nådde mer än 300 personer 
innan pandemin stoppade allt. 

Tidigt nu i höstas anade vi att vi 
kunde återuppta vårt arbete och gick ut 
till alla de föreningar som ställt in våra 
besök och till de som av olika skäl inte 
hade bokat vårt program ännu. Det gör 
att vi nu i höst också når mer än 300 
personer och vi är inbokade på besök 
fram till maj 2022. 

Den 19 oktober – på dagen ett år efter 
den först planerade konferensen, ge-
nomfördes vår föreläsning tillsammans 
med Länsstyrelsen. Barbro Westerholm 
föreläste utifrån ett nationellt perspektiv 

– dels med erfarenheterna från riks-
dagsarbetet, dels från åren som för-
bundsordförande i SPF Seniorerna. Även 
författaren Eva Wassén Eriksson som 
skrivit boken ”Våldet går inte i pension” 
deltog. Eva Wassén Eriksson gjorde 
olika kopplingar till Barbro Westerholms 
föreläsning och tog upp exempel och 
frågeställningar utifrån boken. 

Även vår samordnare för stödperso-
nerna, Ingrid Grubbström, medverkade 
med en föreläsning kring kopplingen 
mellan våld och alkohol.  

BROTTSOFFJOUREN JÖNKÖPING

FOTO BROTTSOFFERJOUREN JÖNKÖPING

• Våld mot äldre är ett tabubelagt ämne och ett dolt samhällsproblem som 
inte lyfts fram i samma utsträckning som våld mot andra åldersgrupper.  

• Våldet sker inte bara mellan makar, gärningspersonerna kan också vara 
andra närstående eller vårdare och vuxna missbrukande eller kriminella 
barn som kräver pengar eller husrum.

 • Brottsofferjouren Sveriges bok ”Våldet går inte i pension – en bok om våld 
i äldres nära relationer” är framtagen för att synliggöra våldet och förbättra 
stödet till våldsutsatta äldre personer.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN JÖNKÖPING

Fakta: Våld mot äldre

Eva Wassén Eriksson är författare till Brottsofferjouren Sveriges bok ”Våldet går inte i pension”.

Riksdagsledamot Barbro Westerholm.
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Många människor, stora som små,  
trängdes och trivdes på Lextorps-
kyrkans basar som ordnades till 
förmån för Världens Barn.

Många människor hade skänkt fina 
saker till loppmarknaden i Trollhättan 
och bakat bröd till brödförsäljningen och 
flera organisationer hjälptes åt att göra 
dagen så bra som den blev. 

Förutom Svenska kyrkan var det 
Brottsofferjouren Fyrbodal, Integrations-
forum mot rasism Trollhättan, Anti- 
diskrimineringsbyrån Fyrbodal, Röda 
korset, Rädda barnen, IOGT-NTO samt 
Pingstkyrkan, som hade flyttat delar 
av sin secondhand-butik till Lextorps-
kyrkan.

I stora salen pågick kommersen när 
loppmarknadsfynden bytte ägare och 
lotterna gick åt som smör med fina vin-
ster. Man kunde också köpa fika – kaffe, 
smörgås och mjuk pepparkaka, för bara 
20 kronor. 

De unga killarna Esmaeil och Ibrahim 
från Röda korset skötte fiskdammen 
som lockade många barn och utanför 
kyrkan fanns Elise Danielsson som hade 
tagit med sig sin egen häst, shetlands-
ponnyn Magic.

Här ute fanns också korvförsäljning 
och tipspromenad med kluriga frågor för 
både barn och vuxna. All behållning gick 
oavkortat till Radiohjälpens insamling 
Världens Barn. 

– Bara i kontanter inbringade basaren 
10 000 kronor, berättar Lextorpskyrkans 
präst Barbro Gustavsson. 

Därtill kommer alla pengar som folk 
swishade till basaren och även direkt till 
Radiohjälpen.

BROTTSOFFJOUREN FYRBODAL 
LISBETH BENGTSSON 

Stort intresse för Lextorpskyrkans             lyckade basar för Världens Barn

• Samarbete mellan public service, där Radiohjälpen ingår, och många svenska civilsam-
hällesorganisationer. • Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett tjugotal projekt inom Världens Barn, ofta 
spridda i över 20 länder världen över. • Alla projekt har fokus på att främja barns rättigheter så som deras rätt till hälsa, skola 
och trygghet.

Fakta: Radiohjälpens insamling Världens barn

Ronja kom till basaren med sin mamma Deborah Clark och fikade och spelade på lotteriet. Ronja hade 
sådan tur att hon vann en fin gosiskanin.

FOTO LISBETH BENGTSSON
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Stort intresse för Lextorpskyrkans             lyckade basar för Världens Barn

Lextorpskyrkans basar 
bjöd på många aktiviteter 
som lockade besökare i alla 
åldrar.  

Ibrahim och Esmaeil från 
Röda korset ansvarade för 
fiskdammen som lockade 
många barn precis som 
Elise Danielssons häst 
Magic gjorde. 

Till väntser:  
Marita Martinelle och 
Rose-Marye Rosheden 
från Brottsofferjouren, 
Nora Emanuelsson från 
Antidiskrimineringsbyrån 
och Lisbeth Bengtsson från 
Brottsofferjouren och Inte-
grationsforum mot rasism.

Till höger: 
Lextorpskyrkans präst 
Barbro Gustavsson såg till 
att allt flöt fint under dagen 
där både smörgåsar, korv 
med bröd och kaffe fanns 
som förtäring. 

FOTO LISBETH BENGTSSON
FOTO LISBETH BENGTSSON

FOTO LISBETH BENGTSSON
FOTO LISBETH BENGTSSON
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Brottsofferjouren Värmland ordnade  en 
föreläsning med efterföljande reflektion 
och diskussion om våldets konse-
kvenser för att få större förståelse för 
våldsutsattas beteenden och situation 
och för att kunna använda den kunska-
pen i våra kommande samtal. 

Föreläsare var Sandra Anders-
son, doktorand i socialt arbete på 
Karlstads universitet. Hon berättade 

om det faktum att leva med våld 
ger oerhört stora konsekvenser inte 
bara för den enskilde utan också för 
samhället i stort. 

Världshälsoorganisationen 
beskriver våld i nära relationer som 
ett av de allvarligaste hoten mot 
kvinnors hälsa. Arbetet för att stötta 
och skydda utsatta kvinnor innebär 
åtskilliga insatser och arbetstimmar. 

Sandra Andersson berättade att 
kvinnojourer, brottsofferjourer och 
tjejjourer lägger mellan 321 070 och 
377 270 timmar i frivilligarbete varje 
år. Det motsvarar mellan 38 och 44 
miljoner kronor per år. 

Alla som arbetar med det brotts-
offerstödjande arbetet gör ett fantas-
tiskt arbete och vi behövs. 

BROTTSOFFERJOUREN VÄRMLAND

Våldets konsekvenser är oerhört stora

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄXJÖ

Brottsofferjouren i Växjö vill uppmärksamma volon-
tären Britt-Marie Johansson som efter 28 år slutar 
som vittnesstöd på jouren. Hon började som vittnes-
stöd 1993 i samband med att hennes arbetssituation 
förändrades.

– Jag var anställd på Rank Xerox i 25 år men se-
dan blev alla uppsagda. Det föll sig både med tid och 
nyfikenhet att göra en insats som vittnesstöd. Jag har 
inte ångrat en dag att jag tag tog mig an detta uppdrag, 
berättar hon.

Mycket har förändrats under åren som hon varit 
vittnesstöd på Växjö tingsrätt. 

– När jag började var tillvaron lugnare och inte så 
provocerande. Nu är det helt annorlunda. När jag började 
var vi två vittnesstöd på varje pass men sedan tyckte 
man att det inte skulle behövas. Det kändes tryggt när 
vakterna kom till tingsrätten. I mitt uppdrag fick jag 
mycket fin kontakt med både åklagare och advokater.

Under hösten avtackades Britt-Marie Johansson 
i samband med att hon avslutade sitt uppdrag som 
vittnesstöd på jouren, men på frågan om hon skulle 
rekommendera andra att engagera sig som vittnesstöd 
tvekar hon inte. 

– Det skulle jag absolut göra för det är både intres-
sant och givande med alla olika människor som jag mött.

Brottsofferjouren i Växjö vill rikta ett stort varmt tack 
till Britt-Marie för alla år du hjälpt oss att hjälpa!

BROTTSOFFERJOUREN VÄXJÖ 

Hon slutar som vittnesstöd efter 28 år

Britt-Marie Johansson var volontär i Brottsofferjouren Växjö i 28 år som vittnesstöd. Under 
hösten avtackades hon för sin fina och uppskattade insats på jouren.
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Starka föreläsningar på årets MR-dag
En riktig festdag med mycket folk, 
stora förväntningar och fantastiska 
föreläsare. Så blev årets Mänskliga 
Rättigheter-dag i ungdomskulturhuset 
N3 i Trollhättan, där Brottsofferjouren 
Fyrbodal var en viktig medarrangör.

Redan i ungdomskulturhuset N3:s entré-
hall möttes besökarna av en god stämning. 
Här kunde man mingla bland informations-
bord som omkring 20 organisationer och 
verksamheter ställt i ordning.

Mänskliga rättighetsdagen har 
anordnats i Trollhättan varje år sedan 
2017 med anledning av FN-dagen. Värd 
för evenemanget är Integrationsforum 
mot rasism och det var dess ordförande, 
Ema Enderlein Fall, som öppnade årets 

MR-dag och hälsade varmt välkomna, 
både till besökarna på plats och till alla 
som följde med digitalt. Nytt för i år var 
att evenemanget också teckenspråk-
tolkades.  

Första programpunkten på scenen 
var Trollhättan Pride, där Johan och 
Said från Prides styrelse intervjuades 
av Antidiskrimineringsbyråns projektle-
dare Elin Nilsson om HBTQIA-personers 
situation och hur det är att vara gay i 
Trollhättan. 

Johan och Said berättade att i det var 
en trevande start i Trollhättan 2017 men 
att det sedan blev en pride-parad med 
4 000 deltagare bara två år senare. 

”Men kampen är inte på långa vägar 
över och en av svårigheterna är att nå 

ut”, förklarade de och gav tips till den 
som behöver stöd: ”Kontakta Trollhättan 
Pride! Mår man dåligt ska man inte vara 
tyst. Du är inte ensam och alla har rätt 
att leva sitt liv som den man är.”

Patrick Konde, sakkunnig på organi-
sationen Friends var en annan förelä-
sare. Han har specialiserat sig på råd 
och stöd och att ge vuxna verktyg för att 
hantera mobbningssituationer.

Patrick Konde menar att vi på många 
sätt har en skolkultur där rasism och 
sexism inte bara tolereras utan också 
uppmuntras och belönas.

”Någon drar ett rasistiskt skämt och 
får skratt. Okej, det går hem. Då väljer 
man att fortsätta.”

Konde visade våldspyramiden, som 

FOTO LISBETH BENGTSSON

Först ut på scenen var Johan och Said från styrelsen för Trollhättan Pride, som intervjuades av Antidiskrimineringsbyråns projektledare, Elin Nilsson.
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börjar med knuffar, tafsande, sparkar 
och slag och kan fortsätta med miss-
handel och våldtäkt. Och han visade 
Friends-rapporten, som 21 000 elever 
har besvarat.  

”Det svåra för ett barn är det tysta 
bifallet. Att en lärare hör, men inte ingri-
per. Och att även läraren kränker.”

”Hur hanterar man mobbning?”frågar 
någon. Både mobbaren och offret behö-
ver ju hjälp.

”Ett varmt bemötande är viktigt för 
att hjälpa individen vidare. Förtroende-
fulla samtal: Jag bryr mig om dig, men 
du måste sluta med ditt beteende”, 
svarade Patrick Konde.

Nästa talare var Aron Andersson, 
före läsare, äventyrare och inspiratör, 
som sitter i rullstol och som kallar sig 
den hjulbente äventyraren. Hans resa 
var både beundransvärd och inspireran-
de att lyssna på. Trots sitt handikapp har 
han klarat den ena omöjliga utmaningen 
efter den andra – bestigit Kebnekajse 
och Kilimanjaro, simmat 3,7 mil från 
Grisslehamn till Åland, åkt Vasaloppet 
och cyklat till Paris med bara armarna. 
Dessutom besegrade han cancern som 

han fick som åttaåring och nu som 
vuxen är han framgångsrik ambassadör 
och insamlare för Barncancerfonden.

Dagens sista talare var aktivisten och 
influencern och Isatou Aysha Jones, 
trebarnsmamman som grundade Black 
Lives Matter-rörelsen i Sverige. Det var 
hon som arrangerade den uppmärksam-
made digitala demonstrationen den 2 
juni 2020, när nästan 70 000 personer 
genom sociala medier checkade in på 
USA:s ambassad i Stockholm för att 
protestera mot rasism och polisbrutali-
tet. Tillsammans nådde budskapet ut till 
1,3 miljoner människor.

I Trollhättan berättade Aysha om sin 
härkomst som ättling till slavar i Gam-
bia, koloni till Brittiska samväldet.

”Slaveriet är inte de svartas historia. 
Det är vit historia med alla dess fläckar.”

Hon berättade också om sin uppväxt 
i Örebro på 90-talet, som då var ett 
nynazistiskt fäste. Aysha beskriver sig 
själv som ”en svarting som vågar ta 
ton” och som därför får mängder av hat 
och hot om alla vidriga saker man vill 
göra med henne. Men hon kämpar för 
att hennes egna barn och alla barn ska 

få växa upp i ett bättre samhälle. ”Det 
är viktigt att ni också tar ansvar. Det 
finns inget vi och dom”, säger Aysha 
Jones och tar liksom Patrick Konde upp 
tystnadskulturen – att ingen ingriper vid 
kränkningar och våld.

”Jag är inte rädd för rasister och 
nazister. Jag är rädd för tystnaden.” 

Tekniken under MR-dagen rattades 
utmärkt av Johan Lind med flera i 
teknik gruppen och evenemanget filma-
des  av TV2stad.

BROTTSOFFJOUREN FYRBODAL
LISBETH BENGTSSON

FOTO LISBETH BENGTSSON
FOTO LISBETH BENGTSSON

FOTO LISBETH BENGTSSON

Isatou Aysha Jones grundade Black Lives Matter-rörelsen i Sverige och kämpar mot rasism och främlingsfientlighet för att alla barn ska få ett bättre samhälle att växa upp i . 
Översta bilden: Ema Enderlein Fall och Patrick Konde. Till höger: Äventyraren och föreläsaren Aron Andersson.
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blekinge län

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

dalarnas län

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

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

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

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

gotlands län

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

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

gävleborgs län

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

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

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

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

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

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

hallands län

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

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

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

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

jämtlands län

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

jönköpings län

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

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

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

kalmar län

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

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

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

kronobergs län

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

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

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

norrbottens län

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

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

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

skåne län

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefoncentral 
Brottsofferjourernas Telefon- 
central nås på 116 006 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 116 006.

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
engelholm.boj.se

stockholms län

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

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

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

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

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

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

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

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

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

södermanlands län

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

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

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

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

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

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

värmlands län

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

västerbottens län

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

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

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

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

Vilhelmina
076-795 24 30
info@vilhelmina.boj.se

västernorrlands län

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

västmanlands län

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

västra götalands län

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

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

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

Fyrbodal
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, 
Munkedal, Uddevalla, Vänersborg, 
Sotenäset, Strömstad, Tanum, 
Trollhättan, Åmål. Vittnesstöd: 
Uddevalla tingsrätt, Vänersborgs 
tingsrätt.
116 006
Uddevalla: 0522-151 31
Trollhättan: 0520-805 14
info@fyrbodal.boj.se
fyrbodal.boj.se

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

Storgöteborg
Göteborg, Härryda, Kungälv, Möln-
dal, Orust, Partille, Stenungsund, 
Tjörn.
Vittnesstöd: Göteborgs tingsrätt, 
Hovrätten för Västra Sverige.
0709-70 50 50
info@goteborg.boj.se
storgoteborg.boj.se

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

örebro län

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

östergötlands län

Östergötland 
Finspång, Kinda, Linköping, Norr-
köping, Söderköping, Valdemars-
vik, Ydre, Åtvidaberg.
011-61 000
info@ostergotland.boj.se
ostergotland.boj.se 

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


