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»Hopp och  
uthållighet är  
det som gäller«
 BOJ Storgöteborg satsar 
 för att nå ut i utsatta områden. 

»Ingen kan göra allt,  
men alla kan göra något«
 Brottsofferjouren Sveriges Markus Haile  
om att utsatta områden är allas ansvar. 

En bortglömd grupp
BOJ Västerort ger stöd till  
anhöriga till gärningspersoner. 
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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 65 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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”Många känner skuld 
och undar vad de  
gjorde för fel, varför 
just deras barn  
hamnade snett” 
Annika af Sandeberg,  
verksamhetsledare BOJ  
Västerort, om att ge stöd till  
anhöriga till gärningspersoner.

10. 

Tema: 
Utsatta områden  
– Allas ansvar
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Områdena är geografiskt inte så omfattande. 
Sammantaget mycket lite sett till hela 
Sverige. Men där bor förhållandevis många 

människor. Allra värst är det – beskriver Polis-
myndigheten på sin hemsida – i ett särskilt utsatt 
område. Ett sådant område kännetecknas av en 
allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen.
Även systematiska hot och våldshandlingar mot 
vittnen och målsägare till exempel förekommer. 
Polisen själv tycker att det nästintill är omöj-
ligt göra sitt jobb. Ibland har det gått så långt att 
varken polisen eller de boende undrar över det 
avvikande läget. Låter inte så lite uppgivet, tycker 
jag. Hur kan det få fortgå?

Det är alltså många kriminella här som själva 
bestämmer över vad som i praktiken ska 
gälla. En parallell samhällsstruktur har 

”tillåtits” växa fram genom någon slags låt-gå- 
passivitet i grunden. I varje fall en passivitet som 
är märklig. Att inom staten Sveriges gränser låta 
kriminella krafter härja ytterst med mord och 
försök till mord av en omfattning som vi aldrig 
tidigare skådat. Det kallas ”dödsskjutningar”. Med 
alldeles för få uppklarade synnerligen grova brott. 
Även om EncroChat, där polisen lyckades ta del 
av krypterad kommunikation mellan kriminella, 
med flera tillfälligt hjälpt upp statistiken något.

Inte minst i en valrörelse har nästan alla po-
litiska partier högljutt förordat strängare straff 

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

Utvecklingen  
är djupt oroande

Jag känner mig tydligt berörd varje gång jag hör benämningen ”Utsatta 
områden”. Benämningen (inom Sverige) gäller geografiskt avgränsade områden 
vilka karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de kriminella har 
en inverkan på lokalsamhället. Det låter så officiellt och neutralt. Nästan kallt.

Text: Sven-Erik Alhem

och ibland fördubblade straff och mycket annat 
som ständigt fler poliser. Inget av förslagen – inte 
heller något av de vi själva i vår organisation fört 
fram – innebär lösningen på denna synnerligen 
allvarliga situation.

Det som känns riktigt allvarligt är att det vuxit 
fram en maktsfär av tuffa kriminella med 
vålds kapital som i stor utsträckning satt 

vår viktiga princip om likheten inför lagen ur spel 
inom de särskilt utsatta områdena.

Kan det bli en vidare spridning av uppfatt-
ningen som finns hos många grovt kriminella att 
staten inte klarar av dem? Vem kan vända skutan? 
Särskilda och – sannolikt – enorma resurser för 
att hindra nyrekryteringen till gängkriminalite-
ten? Det låter sunt och bra men kommer det att 
lyckas? Och i så fall när?

Jag är djupt orolig även om jag varje ny morgon 
försöker övertyga mig själv om att vara mer opti-
mistisk än under gårdagen. 

Ordförande har ordet
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EU-projekt för stärkt 
vittnesstöd i Europa
I september startade EU-projektet 
COVIS (Court Based Support Ser-
vice for Victims and Witnesses of 
Crime). Målet är att utveckla kunskap, 
material och verktyg för att etablera, 
utveckla och leverera vittnesstöd till 
brottsoffer och vittnen kallade att 
delta i en rättegång. 

Projektet, som kommer att pågå 
till 2024, leds av Brottsofferjouren 
Sverige med samarbetspartners från 
Portugal, Irland, Finland, Danmark 
och Victim Support Europe. Ökad 
tillgänglighet av stöd av hög kvalitet 
hjälper brottsoffer och vittnen att 

känna sig lugnare, bättre informerade 
och bemötta med respekt. Detta kan 
i sin tur ha positiv inverkan på deras 
vilja att delta i en straffrättslig pro-
cess och möjlighet att återhämta sig 
från negativa konsekvenser till följd 
av brott. Genom att samla in kunskap 
från hela EU, bygga nya verktyg för 
direkt stödverksamhet och informa-
tionsspridning och identifiera vilka 
faktorer som ligger till grund för en 
väl fungerande vittnesstödsverksam-
het syftar COVIS till att uppnå:

1. Ökad kunskap och verktyg för 
att etablera, administrera och leve-
rera vittnesstöd till brottsoffer och 

I september inleddes EU-projektet COVIS som leds av Brottsofferjouren Sverige och arbetar för att utveckla kunskap, material och verktyg för vittnesstöd. Personerna 
på bilden har ingen koppling till artikeln.

FOTO TOBIAS BJÖRKGREN/BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE

vittnen, för att möta deras behov och 
rättigheter i samband med rättegång.

2. Förbättrade arbetsformer, 
samverkan, förståelse och kommuni-
kation mellan vittnesstöd och samar-
betspartners för att förbättra kvalite-
ten och säkerställa en väl fungerande 
vittnesstödsverksamhet.

3. Ökad förståelse av kvalitet och 
inverkan av vittnesstöd, både för 
enskilda brottsoffer och vittnen och 
för rättssystemet i stort.

4. Bättre kunskap bland brottsoffer 
och vittnen, samarbetspartners och 
allmänheten rörande syfte, värde och 
tillgänglighet av vittnesstöd. 
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I brottets skugga – ny bok  
om stöd till våldsutsatta barn
Våld i nära relation är ett allvarligt samhälls- och folkhälso-
problem som sker i det fördolda, många gånger med barn 
som ofrivilliga vittnen. Ibland utsätts barnen som bevittnar 
våldet själva för fysiskt våld. 

För att yrkesverksamma, ideella och anhöriga som möter barn 
och unga som bevittnat eller utsatts för våld ska kunna ge ett 
fullgott brottsofferstöd krävs god kompetens och förståelse 
av problematiken. I brottets skugga – en bok om barn och unga 
som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation är framtagen 
för att förbättra stödet till dessa barn och unga och för att 
synliggöra olika typer av våld som de kan utsättas för.

Boken är illustrerad av Karin Rosenberg och varvar fakta 
med anonymiserade fallbeskrivningar från lokala brottsoffer-
jourer. Syftet med boken är att stödja kunskaps- och kom-
petensutveckling för yrkesverksamma och ideella som kan 
tänkas möta barn och unga som är eller har varit utsatta för 
olika slags våld. Även anhöriga kan med fördel läsa boken för 
att få en medvetenhet om hur våld i nära relation kan yttra sig 
och vilket stöd som finns att få.

Boken innehåller också förslag på upplägg av en studie-
cirkel med fyra träffar. Den passar bra att använda i olika 
utbildningsinsatser men också för den som föredrar enskild 
läsning. 

Boken finns att beställa på www.brottsofferjouren.se

Den 1 juli kompletterades 13 § i Förun-
dersökningskungörelsen så att vittnen 
nu ska få information av polisen och 
erbjudas kontakt med stödverksam-

Vittnen ska få tidig  
information om stöd

ILLUSTRATION KARIN FORM

het redan vid den första kontakten 
med polisen.

Det innebär att vittnens status höjs 
i rättsprocessen och att de när de 
kallas till förhör också ska informeras 
om vilket stöd som finns att tillgå.

Att vittnen, i likhet med målsägan-
de, ska informeras om det stöd som 

finns att få när ett brott har begåtts är 
en fråga som Brottsofferjouren drivit 
under många år. 

Brottsofferjouren har ideella vitt-
nesstöd på plats i de flesta domstolar 
i landet för att informera och ge stöd 
till vittnen, målsägande och anhöriga 
– helt kostnadsfritt. 
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Sveriges kommuner värderar  
ideellt brottsofferstöd olika

Landets kommuners bidrag till ideellt brottsofferstöd varierar stort. Men de kommuner som har tecknat sam-
verkansavtal med sin lokala brottsofferjour ger i genomsnitt mer i bidrag.

Kommunernas bidrag till ideellt brotts-
offerstöd varierar stort över landet. 
Men kommuner som valt att teckna 
ett avtal med sin lokala brottsoffer-
jour ligger i framkant. Det visar en 
undersökning från Brottsofferjouren 
Sverige där kommunernas bidrag till 
de lokala brottsofferjourerna för 2021 
har kartlagts.

Brottsofferjouren gav under 2021 
stöd till över 52 000 brottsoffer, 
anhöriga och vittnen från Sveriges 
alla kommuner och vid de flesta av 
landets domstolar. I BOJ:s kommun-
bidragsundersökning har samtliga 
69 medlemsjourer svarat på frågor 
om bidrag från och avtal med kom-
munerna under verksamhetsåret 
2021. 

Undersökningen visar att bidragen 
varierar stort över landet. Omkring 
20 kommuner ger 6 kronor per invå-
nare och år eller mer. I 28 av landets 
kommuner har ansökan om bidrag 
fått avslag eller lämnats utan svar. 

De 234 kommuner som ger ett 
bidrag till BOJ ger i genomsnitt 2,94 
kronor per invånare. Det handlar 
alltså om låga summor totalt sett 
jämfört med föreningsbidrag och 
ekonomiskt stöd till civilsamhället 
inom andra områden som till exem-
pel idrott eller kultur.

– BOJ:s målsättning är att oavsett 
vilket brott man varit med om och 
var man bor i landet ska man erbju-
das ett likvärdigt stöd av hög kvali-
tet. Det arbetet försvåras förstås av 
att kommunerna var och en gör så 

olika bedömning av vilken nivå av bi-
drag man beviljar till lokala brottsof-
ferjourer som erbjuder medborgarna 
den här tjänsten, säger Sven-Erik 
Alhem, förbundsordförande, Brotts-
offerjouren Sverige.

Kommuner som har tecknat samver-
kansavtal med sin lokala brottsoffer-
jour utmärker sig i undersökningen. 
Dessa kommuner ger i genomsnitt 
3,68 kronor per invånare i bidrag till 
sin lokala brottsofferjour.

– Avtal som skrivs över flera år 

ger en långsiktigt hållbar ekonomisk 
lösning och säkrar kontinuiteten för 
den brottsofferstödjande verksam-
heten. Det tydliggör också respek-
tive parts åtaganden. Dessutom 
sparar det tid och pengar för båda 
parter när man inte årligen behöver 
lämna in respektive ta ställning till 
nya ansökningar om bidrag, säger 
Fredrik Mellqvist, generalsekrete-
rare, Brottsofferjouren Sverige.  

Läs hela undersökningen på  
www.brottsofferjouren.se
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Arbetet mot sexköp 
behöver förbättras
Brottsförebyggande rådet (Brå) har 
på uppdrag av regeringen ge-
nomfört en uppföljning av lagens 
tillämpning gällande köp av sexuell 
tjänst samt utnyttjande av barn 
genom köp av sexuell handling. 
Resultatet redovisas i två olika 
rapporter. Brå beskriver att poli-
sens arbete mot sexköpsbrott med 
vuxna säljare idag är inriktat mot 
så kallade eskort sidor. Det gör att 
ett stort antal sexköpsbrott relativt 
snabbt och enkelt kan upptäckas, 
utredas och lagföras. Men sam-
tidigt riskerar polisen att missa 
flera grupper av säljare som kan 
vara i behov av stöd och skydd, 
som ekonomiskt utsatta kvinnor 
boende i Sverige, hbtqi-personer, 
personer i missbruk samt särskilt 
utsatta migranter.

När det gäller barn som 
utnyttjas genom köp av sexuella 
handlingar behöver polisen och 
socialtjänsten bli bättre på att 
motverka kontakter mellan för-
övare och barn och att upptäcka 
brott oavsett arena, menar Brå. 

Rapporterna finns att ladda ned 
på www.bra.se

brott anmäldes under det första halv-
året 2022, enligt Brottsförebyggande 
rådet (Brå). Det var 6 procent färre än 

under motsvarande period 2021.

685 624
Aktuellt

Information om hatbrott ska få fler att anmäla
Brottsoffermyndigheten har fått i 
uppdrag av regeringen att ta fram 
information till personer som riske-
rar att utsättas eller har utsatts för 
hatbrott med islamofobiska motiv. 
Materialet ska informera om bland 
annat utsattas rättigheter, hur en 

polisanmälan går till, vad som händer 
efter en anmälan och vilken ersätt-
ning som brottsutsatta personer kan 
ha rätt till. Syftet är att få fler utsatta 
att polisanmäla händelser som kan 
vara hatbrott med islamofobiska 
motiv. 

Volontärbyråns nua bok Din handbok 
i att leda och motivera ideellt engage-
mang handlar om hur ideella organi-
sationer kan ta tillvara på människors 
engagemang och ge plats för det i 
verksamheten.

Boken handlar om hur ideella orga-
nisationer kan ta tillvara på männis-
kors engagemang och ge plats för det 
i verksamheten. Den ger också tips, 
övningar och förslag på frågor att 
reflektera kring.

Brottsofferjouren i Södra Stock-
holm medverkar i boken och delar 
med sig av sina tips. Samordnarna 
Paola Torres Barron och Ida Arebark 
berättar bland annat hur delaktig-
het och pepp är viktigt för att skapa 
motivation till ideellt engagemang. 
Dessutom betonar de vikten av att 
ha en kontinuerlig dialog mellan 
samordnare och volontärer.

– När vi på BOJ Södra Stockholm 
blev tillfrågade om vi kunde dela 
med oss om hur vi arbetar med moti-

I volontärbyråns nya bok Din handbok i att leda och 
motivera ideellt engagemang delar Brottsofferjouren 
i Södra Stockholm med sig av sina tips.

vation kring ideellt engagemang med 
våra volontärer sa vi självklart ja. Vi 
tycker det är viktigt och roligt att alla 
delar med sig av sina tips och sätt att 
arbeta, så vi tillsammans kan växa 
och bli bättre, berättar Paola Torres 
Barron och Ida Arebark. 

Boken Din handbok i att leda och 
motivera ideellt engagemang finns att 
beställa på www.volontarbyran.org. 

Boktips om  
att leda och  
motivera ideella

FOTO THERESE W
IBERG
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Åsa Lundmark är 
beslutsfattande 
jurist på 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
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Anneli Svensson är 
socionom och  
legitimerad psyko-
terapeut. Hon har 
tidigare arbetat inom 
kriminalvården, social- 
tjänsten och med 
RFSL:s stödmottagning. 
Hon har lång erfarenhet 
av brottsofferstödjande 
arbete. 

 FOTO FRIDA OLAUSON

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

Vad händer  
om hon anmäler 
hoten?

Fråga: Vad kan man göra när 
någon hotar att sprida naken-
bilder på en? Min kompis är 
livrädd för vad hennes expojk-
vän ska göra med bilderna 
han har på henne. Han har 
hotat henne och sagt att om 
hon inte gör som han vill 
kommer han lägga upp dem 
på nätet. Vad händer om hon 
polisanmäler? Kan polisen se 
till att bilderna försvinner? 
Hon är rädd att han kommer 
att få reda på om hon anmäler 
och att det bara kommer göra 
situationen värre.

Svar:  Jag förstår att det känns 
jobbigt för din kompis. Det 
hennes ex utsätter henne för 
nu är brottsligt och kan tänkas 
vara olaga hot och jag tycker 
absolut att hon ska anmäla det 
till polisen. De kommer däref-
ter bedöma vilket brott som är 
aktuellt och eventuellt inleda en 
utredning. Vad jag förstår har 
exet ännu inte publicerat några 
bilder. Om han gör det är det en 
brottslig handling och det kan 
bli frågan om ”grovt förtal” och 
även ”olaga integritetsintrång” 
i så fall. Det är allvarliga brott 
som polisen ser allvarligt på 
och som tyvärr blivit mer och 
mer vanligt. Situationen som 
din kompis nu befinner sig i är 

inte acceptabel. Försök stötta 
henne och visa henne gärna 
mitt svar. För att få ett slut på 
exets beteende är det nödvän-
digt att hon polisanmäler. Hon 
kan också kontakta närmaste 
brottsofferjour och få hjälp och 
stöd därifrån. Det är en ideell 
organisation som finns till för 
att stötta och ge råd till folk som 
blivit utsatta för brott. Lycka till!

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Kan ett  
vittne få  
ersättning?

Fråga: Kan vittnen få brotts-
skadeersättning? Jag blev 
vittne till en allvarlig misshan-
del för ett år sedan och har mått 
väldigt dåligt efter det. Jag har 
haft svårt att sova, undviker 
andra människor på grund av 
rädsla och har isolerat mig allt 
mer. Jag har vittnat och de som 
utförde misshandeln blev fällda 
och ska betala skadestånd 
till offret. Men brottet har ju 
påverkat mig också, har inte jag 
rätt till någon ersättning?

Svar: Som huvudregel kan 
vittnen inte få brottsskade-
ersättning för att de sett eller 
hört  ett brott och fått besvär 
på grund av det. Normalt 
sett krävs att man själv varit 
utsatt för ett brott för att ha 
rätt till brottsskadeersätt-

ning. Det finns undantag från 
denna princip. En person som 
bevittnat hur en nära anhörig 
skadats allvarligt till följd av 
brott kan i vissa fall ha rätt till 
ersättning. Om den som miss-
handlades var en nära anhörig 
till dig finns alltså viss möjlig-
het till ersättning, annars inte.

ÅSA LUNDMARK BESLUTSFATTANDE JURIST

Måste jag  
vittna mot  
min kusin?

Fråga: Måste jag vittna mot 
min kusin? Jag läste att det 
kan göras undantag från att 
vittna om man är nära släkt 
med den åtalade. Men vad 
räknas som nära släkt? Jag 
berättade för polisen vad jag 
sett, men jag vill inte behöva 
vittna i domstolen.

Svar: I Sverige har vi vittnes-
plikt och det betyder att man är 
skyldig att vittna om man blir 
kallad till en huvudförhandling 
i domstol. Det finns dock ett 
undantag från skyldigheten att 
vittna enligt Rättegångsbalken 
36 kap. 3 § och det är om man 
är närstående till någon. Med 
närstående menas om man är 
make/maka, sambo, syskon, 
förälder, far/morförälder, 
barn eller barnbarn. I dessa 
fall måste man inte vittna 
men man får göra det om man 
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Fråga experterna
vill. Det är tveksam om kusi-
ner räknas som närstående. 
Det beror på hur närstående 
man är, om man bott eller bor 
tillsammans exempelvis. Det 
är upp till domstolen att göra 
bedömningen om du betraktas 
som närstående eller inte och 
om du måste vittna eller inte.

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Ska föräldrarna 
betala barnets 
skadestånd?

Fråga: Vad händer om ett barn 
döms att betala skadestånd? 
Blir föräldrarna skadestånds-
skyldiga då istället för barnet?

Svar: Ett barn som dömts att 
betala skadestånd är ansvarig 
för hela beloppet på samma 
sätt som en vuxen. För att 
kräva betalt av barnet skickar 
man in en ansökan om verk-
ställighet till Kronofogden. 
Föräldrar har ett solidariskt 
skadeståndsansvar för skador 
som barnet orsakar genom 
brott. Det innebär att föräld-
rarna är skadeståndsskyldiga 
tillsammans med barnet. An-

svaret för föräldrarna omfattar 
sakskador, personskador och 
kränkning men gäller bara 
upp till ett visst belopp per 
skadehändelse, nämligen en 
femtedel av prisbasbeloppet. 
För 2022 är det 9 660 kronor. 
I vissa undantagsfall kan för-
äldrarnas skadeståndsansvar 
jämkas, alltså sättas ned eller 
helt falla bort. Exempel på en 
sådan situation är när barnet 
varit omhändertaget av myn-
digheter och därför inte bott 
hemma vid tiden för brottet. 

ÅSA LUNDMARK BESLUTSFATTANDE JURIST

Måste barnen 
träffa sin pappa 
mot sin vilja?

Fråga: Måste barn träffa sin 
pappa om de inte vill? Min 
syster har separerat från sina 
barns pappa efter ett långt 
förhållande där han miss-
handlade henne psykiskt 
och hotade henne. Det kunde 
aldrig bevisas och nu har de 
delad vårdnad. Men barnen 
vill inte bo hos pappan och 
speciellt den äldsta som är 
10 år har börjat vägra att åka 
dit, vilket gör pappan galen. 
Barnen och min syster mår 
jättedåligt av detta. Kan min 
syster bli skyldig till brott om 
hon låter barnen bestämma 
själva, eller måste hon tvinga 
dem att träffa sin pappa?

Svar: Jag skulle råda din syster 
att ta kontakt med en advokat 
som arbetar med Familjerätt 
och fråga den personen om 

råd. Eventuellt går det att hitta 
någon lösning i samförstånd, 
annars får man vända sig till 
Familjerätten för vägledning 
och försöka hitta en lösning 
som är förenlig med barnens 
bästa. Barn har rätt till båda 
sina föräldrar men de har 
också rätt till en trygg och 
kärleksfull miljö. Kan man inte 
komma överens angående um-
gänge och boende hos Familje-
rätten finns det en möjlighet 
att vända sig till tingsrätten så 
får de göra en bedömning. 

Om en förälder obehörigen 
skiljer ett barn under 15 år 
från den andra föräldern som 
är vårdnadshavare kan det 
vara fråga om egenmäktighet 
med barn, vilket är ett brott. 
Dock är det oftast fall där den 
ena vårdnadshavaren för bort 
barnet utan att informera den 
andre föräldern om vart och 
barnet undanhålls och det 
hålls oåtkomligt utan beak-
tansvärda skäl och så verkar 
inte fallet vara här enligt din 
beskrivning. Beaktansvärda 
skäl kan vara om ett barn 
måste skyddas från den ena 
föräldern.

Jag råder din syster att ta 
kontakt med en advokat så 
får de gå igenom situationen 
tillsammans och komma 
fram till vad som är bäst i din 
systers fall. Viktigt att komma 
ihåg är att barnen alltid har en 
rätt att komma till tals och om 
det blir en vårdnadsutredning 
så småningom ska man lyssna 
till barnen och se till deras 
bästa. Det är barnens behov av 
umgänge med en förälder som 
ska styra.

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Skicka din  
fråga till  

fragaexperten@boj.se
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”Hopp och uthållighet är det 
som gäller” BOJ Storgöteborg 
satsar för att nå ut till invånare  
i utsatta områden. Sid 10

”Alla kan göra något”  
Brottsofferjouren Sveriges  
Markus Haile om att utsatta  
områden är allas ansvar. Sid 12

Skuld och skam är vanligt 
BOJ Västerort om att ge stöd till  
en bortglömd grupp – anhöriga  
till gärningspersoner. Sid 14

Utsatta områden – Allas ansvar

FOTO THERESE W
IBERG
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Utsatta områden

”Hopp och uthållighet  
är det som gäller”
Brottsofferjouren Storgöteborg arbetar för att utveckla stödet i utsatta områden. Bland 
annat har jouren anställt flerspråkiga juriststudenter för att nå ut till fler. Arbetet är  
långsiktigt och ett av jourens tips är: ”Ge inte upp och se arbetet som långsiktigt.”

Text: Yamile Lindgren   Foto: Brottsofferjouren Storgöteborg

Under fjolåret började Brotts-
offerjouren Storgöteborg 
med ett större nätverkande 

arbete för att få kontakt med lokala 
föreningar, organisationer och 
verksamheter – syftet var att nå 
ut till utsatta områden i jourens 
upptagningsområde. Feedbacken 
var positiv och snart påbörjades 
informationsmöten för boende i 
utsatta området Lövgärdet i sam-
verkan med lokala föreningar.

– Under våra möten märkte vi 
att det finns en stor oro för polis 
och socialtjänst och att föräldrar 
kände oro för att deras barn skulle 

bli utsatta för brott eller begå brott. 
Det fanns också en ängslan kring 
att behöva vittna i en rättegång, om 
man hade observerat någon obe-
haglig händelse i bostadsområdet, 
berättar joursamordnaren Anna 
Siitam Wadman.

I år har Brottsofferjouren Stor-
göteborg fått extra medel för 
att bedriva just den här riktade 

verksamheten för att nå ut till fler – i 
flera områden. Anna Siitam Wad-
man berättar att de har anställt fyra 
flerspråkiga juriststudenter för 
att göra verksamheten mer känd i 
staden, erbjuda stöd och upplysa om 
rättsprocessens olika delar och vilka 
rättigheter brottsutsatta och vittnen 
har och med det öka kunskaperna 
om rättssystemet och motverka 
felaktig informationsspridning.

Vilka svårigheter finns med det här 
stödarbetet? 
– Det inledande kontaktsökande 
arbetet är svårt från och till. Att få 
kontakt med olika verksamheter och 

boka in informationsmöten är inte 
alltid lätt. Vi kämpar fortfarande 
med att få komma ut till skolor och 
informera. I vissa områden har det 
varit svårare att hitta kontakter än i 
andra men vi har alltid blivit väldigt 
väl bemötta och vi märker att det 
finns ett stort intresse för vår verk-
samhet och för att få information 
om rättsprocessen från en neutral 
part. Det är så många som inte kän-
ner till vår verksamhet som skulle 
behöva känna till att det finns stöd 
att få.

Vad har ni upplevt som framgångsrikt 
för att nå ut med stöd? 
– Vi har fortfarande mycket arbete 
framför oss och vi kämpar på med 

  Under våra möten 
märkte vi att det 

finns en stor oro för polis 
och socialtjänst och att 
föräldrar kände oro för 
att deras barn skulle bli 
utsatta för brott eller 
begå brott. 

Problemen i dessa 
utsatta områden 

har alstrats under 20 år 
och mer, den utveckling
en tar tid att vända. 
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Allas ansvar

”Hopp och uthållighet  
är det som gäller”

att bli en naturlig organisation att 
kontakta, för alla. Men vi har en 
lång väg framför oss i vårt arbete. 
Vi känner fortfarande att vi bara 
har påbörjat detta arbete och vi 
hoppas att vi kommer få mer medel 
för att kunna fortsätta i samma 
takt under 2023 men det vet vi inte 
ännu.

Anna Siitam Wadman lägger till 
att tålamod är viktigt för att 
arbetet i utsatta områden ska  

bli framgångsrikt.
– Problemen i dessa utsatta områ-

den har alstrats under 20 år och mer, 
den utvecklingen tar tid att vända. 
Hopp och uthållighet är det som 
gäller i detta spännande och givande 
arbete!   

Joursamordnare Anna Siitam Wadman och informatören Shania Hama Said på Brottsofferjouren i Storgöte-
borg informerar om Brottsofferjourens stöd. ”Det är så många som inte känner till vår verksamhet som skulle 
behöva känna till att det finns stöd att få”, säger Anna Siitam Wadman.

• Samverka med flera lokala fören-
ingar och kommunala verksamhe-
ter för att nå ut. 
• Se er som en organisation bland 
många i lokalsamhället. Det gäller 
att nå ut till alla föreningar och 
grupper av boende som finns där 
och arbeta tillsammans.
• Ge inte upp och se arbetet som 
långsiktigt. 
•  Håll fast vid era målsättningar 
och ha med er att nätverkande 
basarbete brukar gå upp och ned.

BOJ Storgöteborgs 
tips för att nå ut

FOTO THERESE WIBERG

FAKTA:  
Utsatta områden

  Polisen definierar ett utsatt 
område som ”ett geografiskt 
avgränsat område som karaktä-
riseras av en låg socioekonomisk 
status där de kriminella har en 
inverkan på lokalsamhället”. 
Effekten blir bland annat att 
de boende i området upplever 
otrygghet. Det kan i sin tur leda 
till en minskad benägenhet att 
anmäla brott och att medverka i
rättsprocessen. Polisen beskriver 
läget som allvarligt.

  Polisen delar in utsatta om-
råden i tre olika kategorier: utsatt 
område, riskområde och särskilt 
utsatt område. Ett särskilt utsatt 
område kännetecknas av en 
allmän obenägenhet att delta 
i rättsprocessen. Det kan även 
förekomma systematiska hot 
och våldshandlingar mot vittnen, 
målsägare och anmälare i områ-
det. Här beskrivs läget som akut.

Ett riskområde är ett slags 
mellanläge – ett utsatt om-
råde som riskerar att nå upp till 
kriterierna för ett särskilt utsatt 
område om inte åtgärder sätts in.

  I rapporten ”Lägesbild över 
utsatta områden. Regerings-
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Utsatta områden

Mina år som fritidsledare på en 
ungdomsgård i södra Stock-
holm måste vara något av 

det bästa jag gjort. Hundratals ung-
domar har passerat revy under åren, 
flertalet av dem har etsat sig fast hos 
mig. En av dem, vi kan kalla honom 
Abbe, träffade jag första gången när 
han var 12 år. Jag såg honom växa 
upp – världens roligaste, skarp och 
ödmjuk, samtidigt kaxig som bara en 
tonåring kan vara. 

Abbe hade sju syskon. Flera 
gånger såg jag hur han stod upp för 
sin lillebror när de äldre på gården 
var elaka. Hans mamma ringde till 
gården ibland för att förhöra sig 
kring något av barnen. Att vara en-

samstående med åtta barn kan inte 
ha varit enkelt. Men hon var tack-
sam för att hennes barn kunde vara 
på ungdomsgården. 

Jag tror att alla vi som arbetade 
på gården uppskattade Abbe. 
Bäst var det när vi stod och 

tjafsade om godispriser i gårdskios-
ken. Han skulle alltid pruta och jag 
ge honom mindre eller fel godis. Det 
blev många skratt. Varje gång man sa 
något han inte höll med om var det 
alltid ett ”shit vad sjuk du är man-
nen” till svar. Jag undrar vad han 
hade sagt ifall jag kunde ha berättat 
vad som skulle komma att hända 
honom om några år? 

FOTO THERESE WIBERG ”Ingen kan 
göra allt, 
men alla kan 
göra något”
Utsatta områden är allas ansvar. Det menar Markus Haile 
som är projektledare Utsatta områden på Brottsofferjouren 
Sverige. Här beskriver han ett möte från tiden som 
fritidsledare som berört honom djupt.

Text: Markus Haile   Foto: Liv Wallinder

uppdrag 2021” bedömde 
Polisen att det fanns totalt 61 
utsatta områden i Sverige. 

  Polisen betonar att de 
individer som begår brott och är 
inblandade i kriminella nätverk 
endast är en liten andel av de 
människor som bor i de utsatta 
områdena. Men trots att de är 
mycket få till antalet har de en 
stor inverkan på området.

  De utsatta områdena mot-
svarar sammanlagt 0,02 pro-
cent av Sveriges geografiska 
yta och befolkningsmängden i 
de utsatta områdena är omkring 
550 000 personer, vilket 
motsvarar ungefär 5 procent av 
Sveriges befolkning.

  Polisen menar att en 
framgångsfaktor för att på sikt 
minska brottsligheten och öka
tryggheten i utsatta områden är 
att bedriva långsiktiga och före-
byggande åtgärder i samverkan 
med andra aktörer i samhället 
på strategisk nivå. 

Källa: www.polisen.se
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Allas ansvar

”Vilka lyssnar till de anhöriga till offren och gärningsmännen i våra utsatta områden?” Det frågar sig Markus 
Haile, projektledare Utsatta områden på Brottsofferjouren Sverige.

Jag slutade arbeta på gården. Nå-
got år senare hörde jag att Abbe och 
hans familj flyttat till norra Stock-
holm då de behövde ett större hem. 

Liksom alla andra, ser även jag 
med bestörtning på vad som 
händer i våra utsatta områden. 

Hur utsattheten där enbart ökar 
samtidigt som hopplösheten bre-
der ut sig. Jag läser om bilar som 
brinner, ungdomar som dödas, om 
anhörigas tårar som aldrig hinner 
sina. Utsatta områden är nu något 
alla verkar ha en åsikt kring, utan 
att för den skull bidra med några 

långsiktiga lösningar eller att se de 
människor som de facto bor där.

I början av året läser jag om en 18-
årig pojke som har avrättats i en 
trappuppgång. Det var min lilla 

Abbe. Tydligen relaterat till en på-
gående gängkonflikt i området. Min 
Abbe. Jag tänker på hans mamma, 
hans syskon, vem ska ta hand om 
hans lillebror nu? 

Jag vet inte vad som förde Abbe 
till den där trappgången den da-
gen. Jag vet heller inte vad han var 
inblandad i. Men jag vet vad han en 
gång var där på ungdomsgården, när 

Jag kommer aldrig att få tillbaka Abbe, men 
kanske kan vi tillsammans se till att mammorna 

i de utsatta områdena får se sina barn växa upp. 

vi stod och tjafsade om musik och 
godis. Så här skulle det inte bli. Var-
för fortsätter skotten eka i takt till de 
anhörigas tårar? Hur många liv ska 
det till och vem bär ansvaret?

Jag kommer aldrig att få tillbaka 
Abbe, men kanske kan vi tillsammans 
se till att mammorna i de utsatta 
områdena får se sina barn växa upp. 
Vilka lyssnar till de anhöriga till 
offren och gärningsmännen i våra ut-
satta områden? Ansvar är något vi nu 
kräver, alla vill vi att någon ska axla 
det och ställas till svars. Men vad har 
vi själva för ansvar, du och jag?

Ska vi lyckas vända utveck-
lingen måste alla dra sitt strå 
till stacken. Låt därför de som 

enbart skriker om högre straff och 
populistiska lösningar göra det. Ing-
en kan göra allt, men alla kan göra 
något. Brottsofferjouren är en av de 
få aktörer som ser och lyssnar till 
de anhöriga. Det är nu Brottsoffer-
jouren behövs som mest. Ungdomar 
som dör, bilar som brinner och för-
äldrars tårar är inte enbart en parts 
ansvar. Det är allas ansvar, även vårt 
i Brottsofferjouren. Det får räcka 
nu, det måste få ett slut. Låt oss alla 
bli bättre på att se och lyssna till 
de mest utsatta. Brottsofferjouren 
ska ingenstans, istället ska vi nu bli 
bättre på att göra det vi redan gör. Så 
tar Brottsofferjouren ansvar.  

Det är nu Brotts
offerjouren behövs 

som mest. Ungdomar 
som dör, bilar som brin
ner och föräldrars tårar 
är inte enbart en parts 
ansvar. Det är allas an
svar, även vårt i Brotts
offerjouren. 
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Utsatta områden

Skuld och skam vanligt bland 
anhöriga till gärningspersoner
Brottsofferjouren Västerort i nordvästra Storstockholm har ett upptagningsområde 
med drygt 400 000 invånare och med varierade områden, många av dem klassas som 
särskilt utsatta. Sedan ett par år tillbaka har jouren ett särskilt fokusområde: att stötta 
anhöriga till gärningspersoner, alltså anhöriga till människor i kriminalitet.

Text: Yamile Lindgren   

Brottsofferjouren Västerort arbetar för att nå ut till anhöriga till gärningspersoner. ”Den här gruppen brottsoffer har ingen stark röst och det kan vara svårt att hitta dem 
och därför är det en utmaning att visa att även de tillhör vår målgrupp”, säger  Annika af Sandeberg, verksamhetsledare på BOJ Västerort. Personen på bilden har ingen 
koppling till artikeln.

FOTO THERESE W
IBERG
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Allas ansvar
– Det här är en lite bortglömd grupp 
som många inte tänker på också 
kan vara brottsoffer och jag tror inte 
att de själva ser sig som brottsoffer 
heller och därmed förstår de inte att 
de också har rätt till stöd och hjälp 
och att de mycket väl kan vara just 
brottsoffer.

Det säger Annika af Sandeberg 
som är verksamhetsledare på BOJ 
Västerort. Hon berättar att jouren 
inledde den här stödsatsningen i 
samarbete med sociala insatsgrup-
pen hos socialtjänsten.

– Den här gruppen brottsoffer 
har ingen stark röst och det kan vara 
svårt att hitta dem och därför är 
det en utmaning att visa att även de 
tillhör vår målgrupp, säger Annika af 
Sandeberg.

Socialtjänsten kommer i kontakt 
med unga kriminella som vill lämna 
den livsstilen och kan på det sättet 
få kontakt med anhöriga. Samar-
betet mellan sociala insatsgruppen 
och brottsofferjouren har lett till 
anhörigträffar i studiecirklar med 
olika teman så som bland annat 
kriminalitetens kännetecken och 
verktyg, gränssättning och eget 
välmående.

– Det slående är att det finns 
mycket skuld och skam hos mål-
gruppen. Ofta är de anhöriga föräld-
rar till kriminella men det kan också 
vara syskon och andra närstående. 
Många känner skuld och undrar vad 
de gjorde för fel, varför just deras 

barn hamnade snett. Det är inte så 
kul att säga att någon närstående 
sitter i fängelse och oron att det ska 
hända deras barn något är också stor.

Annika af Sandeberg berättar att bris-
ten på information kan vara tärande 
för de anhöriga. Är gärningsperso-
nen över 18 år har föräldrarna ingen 
rätt till information och därmed ökar 
också oron för vad som ska hända 
efter exempelvis en rättegång.

– De här anhöriga kan också ham-
na i svåra situationer själva. De kan 
själva vara brottsoffer, med beroende 
och vara rädda för att behöva vittna 
mot eller ange sin anhörig. Vad 
händer om man upptäcker att någon 
gömt narkotika till exempel? Det kan 
uppstå svåra dilemman för anhöriga.

– Vi säger aldrig att de ska göra 
eller måste något, det måste vara upp 
till personen själv, det kan ju också 
finnas en hotbild mot dem. Vår hjälp 
handlar mest om att lyssna, prata 
om alternativ och fråga dem vad de 
själva vill och hoppas på. Oftast är 
det att den anhörige som är kriminell 
ska få stöd och hjälp, ofta är vägen dit 
att koppla in myndigheter även om 
det kan bidra till andra problem och 
svårigheter. 

Rebecca Fritz var tidigare anställd i 
projektet och medverkade på träf-
farna med anhöriga. Hon minns att 
samtalen kretsade mycket kring 
drogmissbruk och hur man som 

förälder kan kommunicera och sätta 
gränser samt hantera alla känslor av 
skuld och skam.

– Men i stort hade de som deltog 
ett stort behov av att få dela med sig 
till någon i liknande situation som 
kunde förstå utan att döma. Det upp-
levde jag som att deltagarna tyckte 
var viktigast, säger hon.

Stödcirklarna blev försenade på 
grund av pandemin men så här inför 
en ny termin blickar verksamhets-
ledaren Annika af Sandeberg framåt 
och ser fram mot fler fysiska möten.

– Stödcirklarna med olika teman 
var väldigt uppskattade så dem ska 
sociala insatsgruppen fortsätta med 
och vi kommer att vara med en gång 
per termin.

Hur har responsen från era stödperso-
ner varit att hjälpa den här målgrup-
pen?
– Det fanns lite osäkerhet i början 
men vi har haft utbildningar inom 
ramen för projektet och innan träf-
farna och satsningen har uppskat-
tats även internt. Till exempel har 
vi haft besök av personer som själva 
har den erfarenheten att vara an-
hörig till en kriminell som berättat 
om situationen och erfarenheterna 
så att stödpersonerna ska känna sig 

Många känner skuld och undrar vad de gjorde 
för fel, varför just deras barn hamnade snett. 

Det är inte så kul att säga att någon närstående sitter 
i fängelse och oron att det ska hända deras barn något 
är också stor.

De här anhöriga 
kan också hamna i 

svåra situationer själva. 
De kan själva vara brotts
offer, medberoende och 
vara rädda för att behöva 
vittna mot eller ange sin 
anhörig. 
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Utsatta områden

”Vår hjälp handlar mest om att lyssna, prata om alternativ och fråga dem vad de själva vill och hoppas på. 
Oftast är det att den anhörige som är kriminell ska få stöd och hjälp, ofta är vägen dit att koppla in myndigheter 
även om det kan bidra till andra problem och svårigheter”, berättar Annika af Sandeberg, verksamhetsledare på 
Brottsofferjouren Västerort. 

Jag tror det är vik
tigt att alltid ta upp 

den här målgruppen när 
vi är ute och informerar 
om BOJ, oavsett samman
hang. Man vet aldrig vem 
som tillhör vilken mål
grupp och därför ska vi 
alltid berätta om hela vår 
bredd, vad vi kan hjälpa 
till med och för vilka.  

trygga att jobba med de här frågorna. 
Det är förstås jätteviktigt att stöd-
personsgruppen känner sig bekväm 
med det här, säger Annika af Sande-
berg.

Det är en svår grupp att nå ut till, hur 
ska ni utveckla det?
– Jag tror det är viktigt att alltid ta 

upp den här målgruppen när vi är 
ute och informerar om BOJ, oav-
sett sammanhang. Man vet aldrig 
vem som tillhör vilken målgrupp 
och därför ska vi alltid berätta om 
hela vår bredd, vad vi kan hjälpa till 
med och för vilka. Till exempel ska 
vi träffa föräldrar på skolor i höst 
och då bör vi passa på att även prata 

om anhöriga till gärningspersoner. 
Men andra sätt att hitta människor 
i målgruppen är att ta kontakt med 
och samarbeta med olika föreningar 
och nattvandrare och förstås att 
även informera polisen så att de kan 
hänvisa till oss även när det gäller 
anhöriga till gärningspersoner. 

Det är valtider och många nyhetshän-
delser handlar om kriminalitet som 
skjutningar. Märker ni av det?
– Inte så mycket som vi borde kan 
jag tycka. Behovet av stöd till brotts-
offer, även anhöriga till gärningsper-
soner, borde vara jättestort, men vi 
märker inte riktigt av det tycker jag. 
Visst har våra kontakter med anhö-
riga till gärningspersoner ökat men 
det är svårt att säga vad det beror 
på, om det är samhällsutvecklingen 
eller vårt projekt.

– Lokalt inom brottsofferområdet 
borde man kunna rida på den här 
vågen att det nu pratas mycket om 
brott men man borde då också ha fo-
kus på hur man kan förbättra stödet 
för de som drabbas och inte bara på 
lagstiftning och straff, säger Annika 
af Sandeberg.  

FOTO JENNIE STRÖM
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När Brottsofferjouren Fyrbodal an-
ordnade stödpersonsträff på Quality 
Hotel i Vänersborg inleddes träffen 
med en tyst minut till minne av Rune 
Andréasson, som gick bort den 4 maj, 
76 år gammal. 

Rune var polis och under många år en 
engagerad och mycket omtyckt ord-
förande för Brottsofferjouren Bohus 
norra Älvsborg. 

– Vi hedrar i dag hans minne och vi vill 
fortsätta i hans anda, sa ordförande Britt 
Älvsäter Thomasson.

Efter en kul lära känna-övning infor-
merade jourens tre samordnare, Emilia 
Engdahl, Susanne L Kristiansson och 
Åsa Osbeck Oltegen om kommande kur-
ser och aktiviteter. Bland mycket annat 

Träff med kunskap
om hur man loggar in på Brottsofferjour-
ens kunskapsportal  där man samlar allt 
utbildningsmaterial. 

Den 23 november blir det ett digitalt 
seminarium som Fyrbodal håller i, 28-29 
oktober är det konferens om heders-
relaterat våld i Göteborg och i höst 
kommer Fyrbodals erfarenhetsmöten 
att hållas på olika platser i länet. 

Studiecirklar kan, om intresse finns, 
startas om hedersrelaterat våld och/ 
eller Våldet går inte i pension, något som 
Stenungsund har gjort. 

På eftermiddagen hölls ett intressant 
och lärorikt föredrag av Sara de Blanche 
från Barnahus Fyrbodal, Enheten mot våld 
i nära relationer och Hederscentrum.

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL
LISBETH BENGTSSON

FOTO BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

 

När Guldvargengalan prisade årets 
bästa marknadsföringsinsatser i 
Värmland blev Brottsofferjouren 
Värmlands kampanj 
”Kvinnorna mellan 
raderna” trea i ka-
tegorin årets an-
nons. Kampanjen 
uppmärksam-
made kvinnors 
utsatthet för våld 
i nära relation under 
pandemin och skapades 
av Markant Reklambyrå. 

Motiveringen från juryn löd: 
”Att uppnå ett imponerande kam-
panjresultat kräver både skicklighet 
och finess som detta bidrag har 
förvaltat på allra bästa sätt med väl 
valda kanaler och en smart stra-
tegi. Trots små medel och minimal 
budget har de lyckats uppnå ett 
fantastiskt resultat som bidrar till ett 
tryggare samhälle och förtjänar dem 
klivet till en glänsande titel.”

BROTTSOFFERJOUREN VÄRMLAND

FOTO LISBETH BENGTSSON/BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

Den 29 juli var stödjare Chaima 
Zahri och samordnare Åsa Osbeck 
Oltegen med i Uddevalla kom-
muns informationstält på Dalaberg 
i Uddevalla, tältet ordnas varje 
sommarfredag. I år när det är valår 
kombinerades deltagandet med 
politiska partier. Vi var där tillsam-
mans med Kristdemokraterna.

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

Fyrbodals samordnare för brottsofferstödet Emilia Engdahl, Susanne L Kristiansson och Åsa Osbeck Oltegen.

Event i informationstält 
med politiker i valtider

”Kvinnorna mellan raderna” 
vann Guldvargen-pris

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄRM
LAND
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Så jobbade BOJ Mellersta Skåne  
med skolattentatet i Malmö

Brottsofferjouren Mellersta Skåne gjorde en stor stödinsats under rättegångsdagarna i Malmö när en 18-årig man stod åtalad för att ha dödat två lärare.

På eftermiddagen den 21 mars i år 
larmades polisen av gärningsmannen 
själv om pågående dödligt våld på 
Latinskolan i Malmö. 

Polisen åkte direkt till platsen och 
den misstänkte gärningsmannen, en 
18-årig elev på skolan, greps. Det var 
efter den dagens sista lektion som 
eleven attackerat två lärare med yxa 
och kniv. Senare samma kväll avled 
båda lärarna till följd av sina skador.

Det föll sig naturligt för Brotts-
offerjouren Mellersta Skåne att 
aktivt arbeta med attentatet vid 
Malmö Latinskola, då jouren sedan 
årsskiftet 2021/2022 har ansvaret 
för vittnesstödsverksamheten vid 

Malmö tingsrätt och Malmö ligger 
angränsat till jourens stödverksam-
hets upptagningsområde. Initiala 
åtgärder som jouren tog dagen efter 
attentatet var, för det första, att ta 
kontakt med polisens brottsoffer- 
och personsäkerhetshandläggare 
(BOPS) för att få hjälp med att un-
dersöka om det fanns målsäganden 
eller vittnen som bodde i jourens 
upptagningsområde. Den andra 
åtgärden var att använda sociala 
medier och marknadsföring. Jouren 
lade ut en händelse på Instagram 
och Facebook, precis som riksor-
ganisationen Brottsofferjouren 
Sverige gjorde. Information om att 
personer kunde vända sig till Brotts-

offerjouren Mellersta Skåne för stöd 
fanns med i händelsen, och jourens 
förhoppning var att drabbade skulle 
se inlägget och höra av sig till jouren 
för stöd. Händelsen marknadsfördes 
i vårt upptagningsområde. Försöken 
att lokalisera de som behövde stöd 
gav inget resultat i form av att drab-
bade sökte upp oss, men gav resul-
tat i form av knutna kontakter och 
marknadsföring åt jouren.

Några veckor efter attentatet hörde 
en kommunpolis i Malmö av sig till 
Brottsofferjouren Mellersta Skåne. 
Kommunpolisen hade varit på 
Malmö Latinskola vid två tillfällen 
och pratat med dels de avlidna lärar-

FOTO BROTTSOFFERJOUREN M
ELLERSTA SKÅNE
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nas kollegor, dels med eleverna på 
skolan. Under samtalet med anställ-
da på skolan framkom det att det var 
många frågor och mycket oro knutet 
till den annalkande förhandlingen. 
Måste jag vittna? Hur kommer det 
gå till? Blir förhöret en offentlig 
handling? Kan man begära ut video-
inspelningen? Kommer journalister 
vara på plats? Vad gör ett vittnes-
stöd? Polisen bad jouren att närvara 
vid ett möte med personalen för 
att besvara många av de frågor som 
uppkommit kopplat till rättegången. 
I slutet av maj samlades således 
personal, kommunpolis och sam-
ordnare från BOJ Mellersta Skåne. 
Under mötet besvarades frågor, rät-
tegångens alla delar förklarades och 
bilder från Malmö tingsrätt samt 
säkerhetssalen vid Rättscentrum i 
Malmö visades. 

I början av juli lämnades stämnings-
ansökan in till Malmö tingsrätt och 
målet sattes ut i slutet av juli under 
fyra förhandlingsdagar. Rättegången 
planerades i säkerhetssalen på 
Rättscentrum i Malmö. Eftersom 
dådet varit medialt uppmärksam-
mat uppskattades intresset av att 
följa förhandlingen på plats vara 
stort vilket gjorde att även två salar 
vid Malmö tingsrätt bokades. Säker-
hetssalen på Rättscentrum reserve-
rades för journalister och anhöriga 
medan salarna på Malmö tingsrätt 
var medhörningssalar åt allmänhet, 
elever och anställda.

När stämningansökan lämnades 
in bokade samordnare vid Brottsof-
ferjouren Mellersta Skåne in ett 
möte med teamledaren för säker-
hetsvakterna vid Malmö tingsrätt 
för att lägga upp en plan för stödet 
vid rättegången. För att kunna ge så 
bra stöd som möjligt till måls ägande, 
vittnen, anhöriga och allmänhet 

beslutades det att samordnare 
från jouren skulle finnas på plats 
vid säkerhetssalen under samtliga 
förhandlingsdagar för målsäganden, 
vittnen och deras anhöriga. Vid sa-
larna på Malmö tingsrätt skulle vitt-
nesstöd finnas för dem som skulle 
följa förhandlingen via medhörning. 

Under den första rättegångsdagen 
beslutade jouren att två samordnare 
skulle vara på plats på Rättscentrum. 
På Malmö tingsrätt fanns samtidigt 
två vittnesstöd på plats som gav stöd 
och svarade på frågor från åhörare. 
Den höga närvaron från jourens sida 
berodde på svårigheter att förutse 
dels hur många av målsäganden som 
skulle följa förhandlingen på plats, 
dels hur stort behovet av stöd och in-
formation skulle bli. Målet för arbetet 
var att varje målsäganden, anhörig 
och vittne som var på plats skulle få 
ett personligt stöd från det att perso-
nen kom till domstolen tills personen 
kände sig redo att lämna. Jourens er-
farenhet är att det kan vara tufft och 
påfrestande för måls ägande, vittnen 
och anhöriga att delta vid en förhand-
ling. Ett grovt brott som attentatet vid 
Malmö Latinskola, som dessutom är 
medialt uppmärksammat, kan göra 
det ännu mer påfrestande och emo-
tionellt krävande. Under en huvud-
förhandling behöver målsäganden, 
vittnen och deras anhöriga lyssna på 
sakframställan, bevispresentation 
och förhör, vilket gör att de upplever 
brottet ytterligare en gång och oftast 
på ett djupare och mer informativt 
sätt. Jourens tidigare erfarenheter är 
att det ofta är mycket påfrestande för 
parter att ha journalister närvarande, 
vilket även var fallet i detta ärende. 

Förhandlingen fortsatte veckan efter. 
Ett av vittnesstöden som var vitt-
nesstöd på Malmö tingsrätt under 

den första förhandlingsdagen var 
bokad på samtliga pass under de 
resterande tre dagarna och fanns 
tillgänglig vid medhörningssalarna 
vid tingsrätten. Vid säkerhetssalen 
på Rättscentrum fanns minst en 
samordnare på plats för resterande 
förhandlingsdagar. När vittnena 
var kallade ökade antalet samord-
nare igen. Vitten får inte närvara 
vid en förhandling innan de ska 
avlägga sitt vittnesmål. Dagen då 
de är kallade är därför första dagen 
för dem att komma till domstolen. 
Intryck, stundens allvar, vad de ska 
berätta och att behöva återuppleva 
brottet kan vara lika påfrestande 
för vittnet som för målsäganden. 

Domen blev utdömd till livstids 
fängelse. Grunden för att domen 
bestäms till ett inte tidsbegränsat 
straff är att gärningen bestod av två 
mord och var särskilt hänsynslösa. 

BROTTSOFFERJOUREN MELLERSTA SKÅNE

• Ta kontakt med polisen.  

•  Ta en aktiv plats i planeringen  
och under förhandlingsdagarna  
vid tingsrätten.  

• Håll tät kontakt med domstol  
och säkerhetspersonal under 
förhandlingsdagarna.  

• Använd sociala medier.  

•  Närvara vid eventuella möten  
med drabbade.  

•  Samverka med kommunen. 

Tips kring jourarbete vid  
uppmärksammade grova brott
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FOTO BROTTSOFFERJOUREN STORGÖTEBORG

Brottsofferjouren Storgöteborgs som-
marträff, som alla engagerade inom 
jouren bjudits in till, inleddes med att 
vår nya ordförande, Marie-Louise Gill, 
hälsade hjärtligt välkommenoch tackade 
alla för deras värdefulla insatser i jouren.  
Därefter följde en guidad tur i området 
Klippan i Majorna med en stadsvand-

ringsledare. Klippans historia går långt 
tillbaka i tiden så det var en intressant 
vandring där vi fick veta mycket om 
området där vårt kontor är beläget. 
Kvällen avslutades med en god middag 
på en restaurang i området och trevlig 
gemenskap. 

BROTTSOFFERJOUREN STORGÖTEBORG

Lyckad sommaravslutning trots skyfall

Inför valet den 11 september anord-
nade Brottsofferjouren Värmland ett 
panelsamtal om brottsofferfrågor med  
representanter från riksdagspartierna.
Fokus låg på vad de värmländska politi-
kerna vill bidra med för att stärka rätten 
till likvärdigt och högkvalitativt stöd 
till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. 
Vår ordförande Monica Ekström ledde 
samtalet och började med att poängtera 
att samtalet kommer att ha fokus på 
brottsoffer och deras rättigheter inte 
på kriminalpolitiken, det vill säga på 
förövarna.

Samtliga partier var överens om att 
det är viktigt med tidigt stöd till brottsut-
satta och att man vill förenkla utbetal-
ningen av brottsskadeersättning. Många 
lyfte också frågan om anonyma vittnen 
och att barn ska skyddas från våld. Alla 
partiföreträdare uttryckte att de lärt sig 
mycket nytt under samtalet. 

Vi tackar alla som deltog och ser fram 
emot att de värmländska politikerna nu 
kommer att aktivt arbeta för en bättre 
situation för brottsutsatta, vittnen och 
anhöriga 

BROTTSOFFERJOUREN VÄRMLAND

Panelsamtal inför valet

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄRM
LAND

Strömstads kommuns pris Årets Fana 
har för år 2021 tilldelats Brottsoffer-
jouren Fyrbodal. Brottsofferjouren har 
varit särskilt viktig under pandemin 
och är en viktig del av civilsamhället. 
– De kanske inte alltid märks men de 

jobbar mycket i det 
tysta, sa Tove Mejer 
Kulturchef i Ström-
stad som delade ut 
priset i samband 
med nationaldags- 
firandet den 6 juni. 
På bilden syns två 
av våra brottsof-
ferstödjare som tog 
emot fanan liksom 

ett ekonomiskt bidrag på 5 000 
kronor.   
BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

Årets fana delades   
ut till BOJ Fyrbodal

FOTO BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

De värmländska politikerna bjöds in av BOJ Värmland för att prata om brottsofferfrågor inför riksdagsvalet.
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Jubileumsfirandet för Brottsofferjouren Kungsbacka hölls både på land och till sjöss.

1992 startade den idéburna, ideella 
föreningen Brottsofferjouren i Kungs-
backa. Det var en av de första Brotts-
offerjourerna i Sverige, och den första 
samordnaren var Mai Bengtsson. 

De första trettio åren har varit intres-
santa och utvecklande. Våra volontärer 
är alla mycket kompetenta, och gör stor 
skillnad för brottsoffer i Kungsbacka och 
Varbergs tingsrätt. En viktig del i arbetet 
är fortbildning av volontärer, personal 
och styrelse, för att vidga kompetensen 
och att ligga i framkant i förståelsen av 
nya typer av brott och lagändringar.

Lördag den 20 augusti hade vi vårt 
jubileum. Gäster var medlemmar, 
stödpersoner, vittnesstödjare, styrelse-
representanter från Falkenberg, Varberg 
och Kungsbacka, politiker från Social-
nämndens Individ och Familjeomsorg, 
Kvinnojouren, ”gamla” styrelseledamö-
ter, förbundsordförande och generalse-
kreterare från Brottsofferjouren Sverige.

Dagen började i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler, med cider och 
snittar. Vår ordförande Ulf Nordenman 
välkomnade alla och introducerade vår 
förbundsordförande Sven-Erik Alhem. 
Han visade en bild på Manifest 2022, 
med tio punkter som är angelägna 
att arbeta med från Brottsofferjouren 
Sverige. Vidare talade han om vikten av 
ökad kompetens och samordning mellan 
proffsiga förhörsledare, utredningstekni-
ker, poliser och andra inblandade i stället 
för fler vakter som idag har en utbildning 
på åttio timmar. ”Vi står inför ett riks-
dagsval och många av våra frågor ligger 

högt på dagordningen. Det är viktigt att 
vi inte *faller* i farstun för fagra tal, om 
hårdare straff och fler poliser och vakter 
som den enda lösningen på problemet. 
Frågan är mycket mer komplex än så”, 
sa Sven-Erik Alhem.

Sedan talade vår generalsekreterare 
Fredrik Mellqvist om vår gemensamma 
styrka mellan lokala jourer sinsemel-
lan och mellan förbundet och lokala 
jourer. Det är vi tillsammans som måste 
utveckla oss. Nu till hösten skall vi ha en 
konferens med lokala ordföranden och 
samordnare samt personal från förbun-
det för att tillsammans staka ut det arbe-
tet. Också viktigt att samtala kring hur vi 
ska behålla kraften och engagemanget 
från alla volontärer, samt att än mer 
synliggöra hur viktigt samarbetet mellan 
myndigheter och ideell verksamhet är.

Därefter åkte vi med abonnerad buss 
längs den vackra vägen vid sjön Lyg-
nerns strand och fick en guidning av vår 
sekreterare om trakten Sätila och dess 
historia. I Sätila steg vi ombord på ånga-
ren Isa, som inte alls är en ångbåt men 
en kopia och namne av den gamla båten 
och numera eldriven. Vi fick fantastiskt 
goda räk- och laxsmörgåsar och under-
bar chokladkonfektyr, allt tillagat på den 
lokala gården Hede. Under den två och 
en halv timme långa båtresan berättade 
båtguiden Christer Linderoth mycket 

Jubileumsfest 
för 30 år i 
Kungsbacka

FOTO BROTTSOFFERJOUREN KUNGSBACKA

underhållande om tiden från 1600-talet 
fram till idag, med konungens ekar, 
förläggarverksamheten, människors 
beslutsamhet och envishet, fattigdom, 
påhittighet, glädje, röverier, gränsstrider 
med mycket mera från denna intres-
santa del av vårt land som ibland var 
danskt och ibland svenskt.

Strax innan vi kom i land igen, höll vår 
förbundsordförande ett litet hurra-tal, 
och överlämnade en ljusstake i kristall till 
Kungsbackajouren, samt höll vår ord- 
förande ett litet tal till Sven-Erik och Fredrik 
och överlämnade en gåva i form av en 
bricka med Kungsbackamotiv, så att denna 
trevliga dag skulle vara ihågkommen.

Efter detta åkte vi tillbaka till 
Kungsbacka med bussen och kunde 
konstatera att dagen varit väldigt värdig 
vårt jubileum. Vädret var perfekt med 
lagom sol och vind, programmet var väl 
planerat, utformat tack vare vår sam-
ordnare Barbro Näslund. Att få träffas så 
här under trevliga former är så viktigt för 
att ge energi och kraft att fortsätta det 
viktiga ideella arbetet och Kungsbacka 
Brottsofferjour vill tacka Brottsoffer-
myndigheten som gjorde detta möjligt 
samt alla som gästade vårt jubileum och 
ser fram emot tiden tillsammans och 
nästa avstämning om tio år igen?

BROTTSOFFERJOUREN KUNGSBACKA
KATARINA CRONELID, STYRELSESEKRETERARE
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Till vår glädje i Brottsofferjouren 
Kristinehamn-Storfors-Filipstad ord-
nade Storfors en liten föreningsmässa 
som vi snabbt och utan särskilt lång 
förberedelse deltog i med det material 
som vi för tillfället hade hemma. Det 
innebar också att vi fick en god insikt 
i hur vi skulle lägga upp mässan i 
Filipstad den 7-8 maj som ju dessutom 
var mycket större med både företag 
och föreningar.  
Mässan i maj började klockan 10.00 på 
förmiddagen och höll på till 17.00 dag ett 
och till 16.00 den andra dagen.

Vi hade fått en bra placering så vi 
kunde ställa upp vår skärm och bordet 
där vi la upp allt vårt material. Det var 
tidningen Brottsoffer, informationskort, 
volontär-informationskort, böcker om 

våld i nära relation och ”Våldet går inte i 
pension”. Vi hade också med oss infor-
mationsblad på olika språk samt pennor 
som vi delade ut. 

Under den första dagen pratade 
vi med och delade ut information till 
cirka 170 personer, dag två till cirka 190 
personer barn, unga, vuxna och äldre, 
förutom att AnnSofi Goldman i slutet av 
dagen gick runt till alla 80 utställare och 
lämnade information. Ibland var de två 
bakom disken.

Vi pratade med Studieförbunden, 
förskolan, vuxenenheten, kyrkan, anhö-
rigföreningen, någon från kommunen, en 
del politiker som vill att vi kommer och 
informerar senare. Vi pratade också med 
polisen som var på mässan. Vi fick cirka 
10 personer som sa att de var intresse-

rade och som tog informationsblad om 
vårt volontärarbete.

På lördagen blev vi avlösta en skön 
stund av Ginger Johansson i styrelsen och 
på söndagen kom stödpersonerna Ronny 
och Helena Alfredsson som satt en timme 
så vi kunde gå ut i solen. Stödperson Anki 
var på plats för en annan förening men 
pratade om BOJ och sände folk till oss 
på lördagen, Elisabeth vår stödperson i 
Filipstad var på söndagen funktionär för 
lottorna men kom flera gånger till oss och 
sände även hon folk till vår monter.

Efter pandemiåren då vi inte kunnat 
vara ute med information någonstans 
var det en fantastisk känsla som vi trötta 
men glada åkte hem med.

BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRMLAND
CARINA BÄCKLUND

Efterlängtad mässa i två dagar

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRM
LAND

AnnSofi Goldmann, Carina Bäcklund, och Ginger Johansson. På bilden till höger syns Ronny Alfredsson, Carina Bäcklund och Helena Alfredsson,
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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 
blekinge.boj.se 

dalarnas län

Avesta-Hedemora
070-627 90 17
info@avesta-hmora.boj.se
avesta-hmora.boj.se 

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

Övre Dalarna
Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, 
Rättvik, Vansbro, Älvdalen. Vittnes-
stöd: Mora tingsrätt.
0250-181 68
info@ovredalarna.boj.se
ovredalarna.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

Jönköpings län
Aneby, Eksjö, Habo, Jönköping, 
Mullsjö. Nässjö, Sävsjö, Tranås, 
Vetlanda. Vittnesstöd: 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

Norrbotten
Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, 
Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, 
Överkalix, Övertorneå.  
Vittnesstöd: Gällivare tingsrätt, 
Haparanda tingsrätt, Kiruna tings-
ställe, Luleå tingsrätt.
0920-104 13
info@lulea.boj.se
lulea.boj.se

Piteå-Älvdal
Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn.
070-850 48 00
info@pitea.boj.se

skåne län

Helsingborg    
Bjuv, Helsingborg, Höganäs. 
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
landskrona.boj.se

Mellersta Skåne
Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Käv-
linge, Lomma, Lund, Staffanstorp.
Vittnesstöd: Lunds tingsrätt, 
Malmö 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

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
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

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
Stockholms 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

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

Södra Lappland
Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storu-
man, Vilhelmina, Åsele. 
Vittnesstöd: Lycksele tingsrätt.
0730-77 73 03
info@sodralappland.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

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-Sjuhärad
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, Orust, Uddevalla,  
Vänersborg, Sotenäset, Ström-
stad, Stenungsund, Tanum, Tjörn, 
Trollhättan, Åmål.  
Vittnesstöd: Uddevalla tingsrätt, 
Vänersborgs tingsrätt.
0720-44 45 93, 116 006
info@fyrbodal.boj.se
fyrbodal.boj.se
Lokalkontor Vänersborgs 
tingsrätt: 073-54 60 039, 
vittnesstod@fyrbodal.boj.se
Lokalkontor Uddevalla: 116 006
Lokalkontor Trollhättan: 116 006

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

Storgöteborg
Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Mölndal, Partille, 
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 


