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»Stödet ska alltid utgå  
från barnets perspektiv«
Så arbetar Brottsofferjouren 
med stöd till barn och unga. 

Här får unga hjälp att  
sätta ord på sina känslor
Stödcentrum i Västerås ger stöd 
till unga brottsutsatta.

Unga är en prioriterad grupp
Vittnesstöden vid Södertörns tingsrätt  
arbetar uppsökande mot unga vittnen. 

Tema
Barn och  

unga i rätts -
processen
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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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”Genom att barn och unga 
får möjlighet att i lugn och 
ro berätta om det som de 
tänker på, pågår samtidigt 
ett läkande.” 

Emelie Dahlin, 
verksamhetsutvecklare 
Barn och unga, 
Brottsofferjouren Sverige.

12. 

Tema: 
Barn och unga  
i rättsprocessen
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Temat finns med i hela detta nummer av Tidningen 
Brottsoffer. För min del uppehåller jag mig vid 
några viktiga reflektioner. Barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet måste alltid finnas med.
Nu lever vi inte i en bekymmersfri rättslig sfär, där 

alla målsägande och misstänkta/tilltalade är myndiga 
och äger fullständiga förståndsgåvor. Och där alla 
barn får utvecklas med skolgång, lek och idrott där 
barn möjligen när något går snett ägnar sig åt att palla 
äpplen, planka på tunnelbanan eller att stjäla godis.

Barn och unga rekryteras aktivt till kriminella 
gäng. För att där lockas in i fördärvet som deltagare 
eller medverkande i så kallade dödskjutningar, det 
vill säga mord eller försök till mord. Synnerligen 
allvarliga brott som numera dessvärre är så vanligt 
förekommande att de ibland bara alldagligt noteras 
medialt. Det är alltså förståeligt att samhällsskyddet 
också måste få en framträdande roll jämte barnrätts-
perspektivet.

Hur barn och unga har hanterats rättsligt har varie-
rat kraftigt över tid. Vi har tidigare haft ung-
domsfängelser för unga kriminella som var en 

tämligen tuff straffpåföljd. Kanske kan vi vara på väg 
att få något liknande igen. Å andra sidan har vi som 
bekant länge haft ungdomsrabatter i fråga om påfölj-
der för unga lagöverträdare och vi har också alltjämt 
särskild åtalsprövning vid brott som begås av barn.

Under den senaste valrörelsen var ropen på allt 
strängare straff ymnigt förekommande. Det fanns 

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

Barnrättsperspektivet 
måste alltid finnas med

Barn och unga i rättsprocessen. Temat känns tungt. Barn och unga borde inte 
alls finnas i rättsprocessen i den bästa av världar. Inte som brottsoffer och inte 
som misstänkta eller tilltalade. Inte som inspärrade under mycket långa tider. 

Särskilt gäller det i fråga om barn.

Text: Sven-Erik Alhem

även politiker som framhöll vikten av att satsa före-
byggande på barn och unga och med tidiga insatser 
skapa förutsättningar för dem att tro på en ljus fram-
tid. Allt för att motverka att de lockas in i de krimi-
nella gängen.

Personligen menar jag att det är just barn och unga 
som det är så oändligt mycket värt att helhjärtat 
satsa brottspreventivt på för att ge dem en chans 

att i tid kunna inse att det finns en viktig plats också 
för dem utanför den kriminella världen. Och vad 
gäller brottsofferperspektivet är barn särskilt skydds-
värda. Allt måste göras för att söka skydda dem för att 
utsättas för brott. Lätt att säga, vet jag men svårare att 
effektuera. 

Är det konstigt att det krävs tuffare tag när alltför 
få av dödsskjutningarna klaras upp och när den så 
kallade tystnadskulturen breder ut sig och gynnar de 
kriminella gängen när bevisningen mot dem försvå-
ras? Nej, jag förstår dilemmat. Och jag tillstår gärna 
att hänsynen till samhällsskyddet väger tungt i sam-
manhanget. 

Ordförande har ordet
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Cornelia Johansson, Brottsofferjouren Sverige, var 
moderator för seminariet ”Ska man behöva känna sig 
rädd för att vittna?”

Bedrägerier via telefon där någon 
falskt utger sig för att komma från 
olika organisationer och myndig-
heter har ökat i Sverige. I kampen 
mot bedrägerierna testar nu 
Brottsofferjouren den nya appen 
Securifid, där anställda och volon-
tärer kan identifiera sig när de tar 
kontakt med brottsutsatta. 

Ny app testas för att 
minska bedrägerier

FOTO BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE

BOJ på MR-dagarna
Under MR-dagarna fanns Brottsoffer-
jouren Sverige på plats med seminarier 
som fokuserade på tre viktiga frågor: 
brott mot barn, utsatta områden och 
rädsla hos vittnen.

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett 
samverkansprojekt mellan civilsam-

hällesorganisationer, universitet och 
myndigheter. Målsättningen är att bi-
dra till att respekten för de mänskliga 
rättigheterna genomsyrar samhället. 
Årets evenemang genomfördes i Öre-
bro. Brottsofferjouren Sverige fanns 
med som utställare och arrangerade 
tre seminarier. 

I samband med att den nya 
regeringen tillträdde efter valet 
kommenterade Brottsofferjouren 
Sverige regeringsförklaringen 
utifrån ett brottsofferperspektiv. 
Förslaget om att regelverket för 
brottsskadeersättning ska ses över 
välkomnades.  
– Att väsentligt underlätta skade-
ståndshanteringen för brottsut-
satta har länge varit en av våra 
mest prioriterade frågor. Därför 
välkomnar vi särskilt detta förslag, 
sa Sven-Erik Alhem, förbundsord-
förande Brottsofferjouren Sverige.

Stark kritik riktades mot 
förslaget att människor från andra 
länder som utnyttjas för prostitu-
tion ska kunna utvisas på grund av 
”bristande vandel”. Alla brottsof-
fer har rätt att få hjälp och stöd, 
menade BOJ. 

Läs hela kommentaren på  
www.brottsofferjouren.se

BOJ kommenterar  
regeringsförklaringen

Markus Haile, Brottsofferjouren Sverige, ledde 
seminariet ”Från osäkert till säkert – så utvecklar 
vi utsatta områden” som arrangerades i samarbete 
med Sensus studieförbund.

Brottsofferjouren Sveriges Liv Wallinder, Emelie 
Dahlin och Cornelia Johansson i BOJ:s monter under 
MR-dagarna. 

Emma Bertholdsson, polis och FU-ledare på brott 
mot barn i Örebro, Paulina Wånggren, målsägande-
biträde/särskilt biträde barn på juristbyrån Paulina 
Wånggren och Emelie Dahlin, Brottsofferjouren Sve-
rige under seminariet ”När hemmet inte är tryggt”.
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Upptäck Brottsofferjourens 
material om barn och unga
Brottsofferjouren Sverige har tagit fram  
material om brottsutsatta barn och unga – i både 
utbildnings- och informationssyfte. Här är några 
tips på material som kan beställas.

Stöd i mötet med barn och unga
I metodhäftet Samtal med barn och 
unga får du tips och råd inför stödsamtal 
med målgruppen. Metodhäftet riktar sig 
till stödpersoner och ger verktyg, stöd 
och vägledning i det direkta mötet med 
barn och unga – i telefon eller fysiskt. 

Metodhäftet Möte med unga i tingsrät-
ten riktar sig till dig som kan möta unga 
i tingsrätten. Häftet går igenom för-
hållningssätt för barnets bästa och ger 
exempel på frågor att ställa till barnet. 
Det beskriver också hur du kan tänka när 
vårdnadshavare är med. Häftet rekom-
menderas till alla vittnesstödjare.

Du hittar detta material och mycket mer i webbshopen på www.brottsofferjouren.se. Större delen av Brottsofferjourens 
material är gratis, men fraktkostnad tillkommer alltid. 

Lär dig mer om stöd till barn 
och unga som utsatts för våld
I brottets skugga – en bok om 
barn och unga som bevittnat el-
ler utsatts för våld i nära relation 
är framtagen för att förbättra 
stödet till barn och unga som 
bevittnat eller utsatts för våld 
och för att synliggöra olika typer 
av våld som de kan utsättas för.

Boken innehåller ett förslag 
på upplägg av en studiecirkel 
med fyra träffar. Den passar 
också bra att använda i olika 
utbildningsinsatser eller för den 
som föredrar enskild läsning.

Sprid information
Brottsofferjouren har tagit fram  
olika sorters material med information direkt riktad till barn 
och unga, men det finns också material som vänder sig till 
dem som möter barn och unga. För att sprida kunskap om 
barnkonventionen och om barnfridslagen har BOJ exempelvis 
tagit fram affischer i A3-format. I foldern Alla barn har rätt 
till en uppväxt fri från våld finns information om barnkon-
ventionen, barnfridslagen och orosanmälan. Denna folder är 
speciellt framtagen för En vecka fri från våld 2022. Upptäck 
mer material i Brottsofferjourens webbshop.
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Aktuellt
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Orosanmälningar till 
socialtjänsten ökar 

Förra året gjordes cirka 422 000 orosanmälningar 
till landets socialtjänster om barn som for eller 
misstänktes fara illa. 

Förra året gjordes cirka 422 000 
anmälningar till landets socialtjänster 
om barn som far illa eller misstänks 
fara illa. Det är en ökning med 27 
procent sedan 2018. Vart tionde barn 
berördes av en orosanmälan 2021. 
Några nya tendenser är orosanmäl-
ningar om allt yngre barn i riskzon för 
kriminalitet och anmälningar om barns 
utsatthet i sociala medier.

Socialstyrelsens andra nationella 
kartläggning visar att antalet anmäl-
ningar ökat med 27 procent sedan 
2018. Även sett till antal anmäl-
ningar per 1 000 barn har det skett 
en ökning, från 154 till 192. 

– Den nya kartläggningen indi-
kerar att anmälningsbenägenheten 
över tid har fortsatt öka, vilket är 
positivt då det ökar möjligheten för 
socialtjänsten att tidigt hjälpa barn 
i behov av stöd, säger Olivia Wigzell, 
generaldirektör på Socialstyrelsen, i 
ett pressmeddelande.

– Samtidigt ser vi att antalet 
anmälningar per barn ökar. Det visar 
att fler vuxna uppmärksammar barn 
i utsatthet, men det kan också tyda 
på att barn och familjer inte får det 
stöd de behöver, vilket kan leda till 
nya anmälningar och att barnets si-
tuation hinner bli allt mer komplex. 

Flera orsaker kan ligga bakom 
ökningen – exempelvis att barns rät-
tigheter uppmärksammats mer efter 
att barnkonventionen blev lag 2020. 
En annan orsak kan vara utveck-
lingen av digitala e-tjänster som gör 
det lättare att anmäla. Ytterligare 
en förklaring kan vara att enskilda 

fall uppmärksammas i medier och 
sociala medier, vilket kan påverka 
anmälningsstatistiken.

– Det kan även vara så att de 
senaste årens fokus på förebyggande 
socialt arbete med barn i riskzon 
har gett effekt. Att anmälare tidigt 
uppmärksammar barn är viktigt för 
att de ska få rätt hjälp innan en ne-
gativ utveckling hunnit gå för långt. 
Våra intervjuer med socialsekrete-
rare pekar också på att polisen gör 
fler anmälningar än förut, utifrån 
observationer av barn i utkanten av 
kriminella gäng och i andra risk-
miljöer, säger Olivia Wigzell.  

Läs hela kartläggningen på  
www.socialstyrelsen.se

Skolan vanlig 
brottsplats när unga 
utsätts för brott 
Trots att en stor del av under-
visningen skedde digitalt under 
2021 uppgav elever i årskurs 9 
skolmiljön som den vanligaste 
platsen för utsatthet för brott 
under året. Det visar Brottsföre-
byggande rådets skolundersök-
ning om brott.

Skolundersökningen om brott ge-
nomförs vartannat år bland elever 
i årskurs nio. I årets undersökning 
har drygt 5 000 elever svarat 
på frågor om utsatthet för och 
delaktighet i brott. 45 procent av 
eleverna i årskurs 9 uppgav att de 
utsattes för brott under 2021. Det 
är den lägsta nivån sedan 2015. 

Skolan var den vanligaste 
brottsplatsen för både lindrig och 
grövre misshandel samt för fysiska 
sexuella kränkningar, och är även 
den näst vanligaste brottsplatsen 
när det gällde rån.

– Undersökningen genomfördes 
under en period när många elever 
hade undervisning på distans. Där-
för är det något anmärkningsvärt 
att en så stor andel av alla brott 
ändå skedde i skolan. Bland unga 
som blivit utsatta för till exempel 
misshandel är det dessutom en 
betydligt större andel nu än för 
några år sedan som uppger att 
brottsplatsen var just i skolmiljön, 
säger Sofia Axell, utredare på Brå, i 
ett pressmeddelande. 

Läs hela undersökningen på  
www.bra.se
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Aktuellt

300 regeringsuppdrag på området  
mäns våld mot kvinnor sammanställda
Sedan 2017 har Sverige en nationell 
strategi för att förebygga mäns våld 
mot kvinnor. Strategin löper över tio 
år. Nu har Jämställdhetsmyndig-
heten sammanställt över 300 olika 
regeringsuppdrag på området mäns 
våld mot kvinnor. Syftet är att öka 
kunskapen om insatser som görs 

och underlätta erfarenhetsutbyte 
mellan olika aktörer. Totalt finns 54 
myndigheter med i sammanställ-
ningen. 

Den webbaserade sammanställ-
ningen finns att ta del av på 
 jämställdhetsmyndigheten.se

RFSL:s nya handbok ger stöd och råd 
i mötet med personer som utsatts för 
hatbrott. Boken vänder sig till alla 
som vill ha mer kunskap om att stötta 
hatbrottsutsatta hbtqi-personer.

Med handboken Stöd vid hatbrott 
vill kuratorerna på RFSL:s Stöd-
mottagning dela med sig av många 
års kunskap och erfarenhet av att 
arbeta med hbtqi-personer utsatta 
för hatbrott. Målet är att  bidra till 
en ökad förståelse för hatbrott och 
hur utsattheten kan påverka männ-
iskor. 

Handboken riktar sig till yrkes-
verksamma som vill lära sig mer om 
att stötta hbtqi-personer utsatta 
för hatbrott, men också till den som 
arbetar ideellt, är närstående eller 
av andra anledningar söker mer kun-
skap i ämnet. 

I RFSL:s handbok Stöd vid hatbrott delar kuratorerna 
på RFSL:s Stödmottagning med sig av sina erfarenhe-
ter av att möta personer utsatta för hatbrott.

Texten är indelad i kortare avsnitt 
och innehåller flera checklistor för 
att vara lättillgänglig. 

Handboken finns att ladda ned som 
pdf från www.rfsl.se/verksamhet/
publikationer

Ny handbok om  
stöd till offer  
för hatbrott

ILLUSTRATION RFSLFärre uppger att  
de utsatts för brott
Den självrapporterade utsatthe-
ten för brott mot person minskar 
för tredje året i rad och ligger nu 
på den lägsta nivån sedan 2016. 
Det visar Nationella trygghets-
undersökningen (NTU) 2022 från 
Brottsförebyggande rådet, Brå.
Det är 19,5 procent av befolk-
ningen (16–84 år) som uppger att 
de under 2021 utsattes för någon 
eller några av de brottstyper som 
i NTU sammantaget kallas brott 
mot enskild person: misshandel, 
hot, sexualbrott, personrån, fick-
stöld, försäljningsbedrägeri, kort-/
kredit bedrägeri eller nätkränkning. 
Det innebär en minskning jämfört 
med 2020, då andelen var 20,2 
procent.

För nästan alla brottstyper har 
andelen utsatta legat stabilt eller 
minskat sedan förra året. För-
säljningsbedrägerier är den enda 
brottstyp som har ökat jämfört 
med föregående mätning (från 5,5 
2020 till 5,7 procent 2021). 

– Utsattheten för försäljnings-
bedrägerier har även ökat på 
längre sikt, sedan 2016. Vi ser 
också att bedrägeri är en brottstyp 
som många oroar sig för, säger 
Johanna Viberg, utredare på Brå, i 
ett pressmeddelande.

Den självrapporterade utsatt-
heten är generellt störst i de yngre 
åldersgrupperna, och minskar med 
äldre åldersgrupper. 

Läs mer om Brås: nationella 
trygghets undersökning (NTU) 
2022 på www.bra.se
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Magnus Öhrn är chef 
för brottsskade-
enheten på Brotts-
offermyndigheten. 
I Tidningen Brottsoffer 
svarar han på frågor om 
brottsskadeersättning 
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 JOHAN GUNSÉUS

Anneli Svensson är 
socionom och  
legitimerad psyko-
terapeut. Hon har 
tidigare arbetat inom 
kriminalvården, social- 
tjänsten och med 
RFSL:s Stödmottag-
ning. Hon har lång 
erfarenhet av brottsof-
ferstödjande 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.

Min son blir  
lurad – kan jag 
polisanmäla?

Fråga: Min son är inte så bra 
på att hålla ordning på sina 
pengar. Han blir ofta lurad av 
”kompisar” att låna ut pengar 
som han aldrig får tillbaka. Nu 
verkar det som en av killarna 
han hänger med har satt detta 
i system och mer eller mindre 
pressar min son på pengar. 
Jag har försökt ta upp det med 
skolan och med killens föräld-
rar, men de lyssnar inte. 

Min son hade fått 1 000 kro-
nor av sin mormor och nu är 
pengarna bara borta, och när 
jag frågar honom vart de tagit 
vägen får jag reda på att den 
här kompisen fått dem. 

Föräldrarna lyssnar inte och 
min son tycker bara att allt är 
obehagligt och vill inte prata 
om det som händer. Kan jag 
polisanmäla? De är 16 år gamla.

Svar:  Det låter som din son är 
väldigt utsatt och jag tycker 
absolut att det ska anmälas till 
polisen så får de ta ställning till 
om brott begåtts. Du i egenskap 
av vårdnadshavare kan göra 
polisanmälan. Det är viktigt 
att din son berättar precis som 
det är och det kan ju vara så att 
han utsätts för hot av något slag 
och tvingas betala eller ge bort 
pengar mot sin vilja. Försök 

stötta honom och förklara att 
det här inte är okej och att ni 
måste få ett slut på det. 

Tyvärr är det många yngre 
som utsätts för sådant här av lite 
äldre ungdomar och ibland även 
av ”kompisar” och man brukar 
kalla det för ”bötning”. Lycka 
till!

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Vad kan jag göra 
för att hjälpa min 
mamma?

Fråga: Min mamma börjar bli 
äldre och lite virrig. Jag vet 
att hon hade en svår uppväxt 
och att morfar var svår. Han 
slog mormor och sina barn 
och familjen verkar ha levt i 
skräck för honom. 

Min mamma har aldrig velat 
prata om det tidigare, men nu 
är det som om mer och mer 
börjar komma fram och att hon 
inte vet var hon ska göra av alla 
känslor. Hon ringer och gråter 
på nätterna och verkar ha en 
stark oro inom sig. Jag har sagt 
till henne att hon borde gå och 
prata med någon, men hon sä-
ger att hon är för gammal och 
inte vill hålla på och gräva i det 
förflutna. Vad kan jag göra för 
att hjälpa henne? 

Svar: Jag tycker din mamma 
definitivt ska försöka hitta 

någon att prata med. Hon har 
lidit alldeles för länge. Börja 
med närmaste vårdcentral 
och följ gärna med henne. Om 
det finns en brottsofferjour i 
närheten kan det också vara en 
möjlig väg. 

Hennes ålder är inget hin-
der. Om hon vill och orkar så är 
det kanske också en möjlighet 
att uppsöka en psykoterapeut 
med trauma som inriktning. 
För det mest ångestladdade 
finns det bra medicinering att 
få hjälp av, därför tror jag att en 
bra start kan vara att börja hos 
vårdcentralen. 

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Måste det finnas 
en fällande dom 
för ersättning?

Fråga: Jag blev rånad och 
misshandlad i våras. Polisen 
kunde konstatera brott, men 
har fortfarande inte kunnat 
hitta någon misstänkt. Måste 
det finnas en fällande dom för 
att man ska kunna ansöka om 
brottsskadeersättning eller 
räcker det med att polisen 
gjort en utredning?

Svar: En förutsättning för rätt 
till brottsskadeersättning är 
att gärningarna polisanmälts 
och att den rättsliga processen 
är avslutad, till exempel genom 
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Fråga experterna
att polisen lagt ned förunder-
sökningen. Du kan således 
ansöka om brottsskadeersätt-
ning för det fall polisen lagt 
ned förundersökningen och du 
inte kunnat få full ersättning 
från någon försäkring.

MAGNUS ÖHRN CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Vad gör jag om 
jag misstänker 
att barn far illa?

Fråga: Vad kan man göra om 
man misstänker att ett barn 
far illa hemma? Jag hör mina 
grannar bråka med sina barn 
hela tiden och ibland låter det 
som om de slår dem och kas-
tar saker. Om jag gör en polis-
anmälan, måste de få veta att 
det är jag som anmält? Jag vill 
bara att någon kommer och 
kollar upp så att barnen har 
det bra. 

Svar: Det är bra att ni reagerar 
och också bra att ni agerar. 
Det ni kan göra i första hand 
är att göra en orosanmälan till 
social tjänsten och den anmä-
lan kan vara anonym. Social-

tjänsten har en skyldighet att 
ta upp anmälan och undersöka 
hur det ligger till hos era gran-
nar och därefter eventuellt 
starta en utredning. Social-
tjänsten kan också göra en 
polisanmälan om de anser att 
det finns bevis på att barnen 
far illa i hemmet. 

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Jag har så dåligt 
samvete – kan  
jag be om ursäkt?

Fråga: När jag gick i högsta-
diet blev min bästa kompis 
mobbad. Det var ett gäng 
i skolan som alltid var på 
henne på olika sätt och alla 
var rädda för dem. Jag borde 
ha stått upp för henne, men 
det gjorde jag inte. Nu går vi 
på olika gymnasieskolor och 
hörs inte så ofta. Jag vet att 
hon har det mycket bättre nu 
och har nya kompisar, men 
jag har så fruktansvärt dåligt 
samvete över att jag inte stod 
upp för henne. Vet inte hur jag 
ska hantera detta och inte hel-
ler om jag kan prata med henne 
om det som hände? Det känns 
som om hon bara vill glömma 
och gå vidare. 

Svar: Jag förstår att du vill 
säga att du har dåligt sam-
vetet för att du inte hjälpte 
henne. Och kanske det skulle 
bli minska om du berättade 
och sa förlåt till henne. Gör 
det i så fall skriftligt så hon 
kan välja att svara eller inte. 
Och förvänta dig inget svar. 

Men först kanske du ska 
prata med exempelvis din 
skolkurator eller en annan 
vuxen eftersom din före detta 
kompis verkar vilja gå vidare. 
Du kan behöva bearbeta ditt 
dåliga samvete och förstå hur 
du kan göra annorlunda om 
något liknande händer igen. 

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Kan anhöriga få  
ersättning efter 
misshandeln?

Fråga: Vid vilka tillfällen kan 
anhöriga få brottsskade-
ersättning? Min lillebror 
skadades svårt vid en miss-
handel för några år sedan. 
Det har påverkat våra föräld-
rars liv helt. Ingen av dem 
kan jobba heltid längre, all 
deras lediga tid går åt till att 
ta hand om honom. 

Svar: En nära anhörig – till 
exempel en förälder – till en 
person som skadats mycket 
allvarligt till följd av brott kan 
ha rätt till ersättning för egen 
personskada, bland annat för 
sveda och värk. Det kan därtill 
finnas möjlighet för din lille-
bror att begära ersättning för 
kostnader och inkomstförlus-
ter som dina föräldrar haft för 
att vårda honom. 

Sammanfattningsvis kan 
dina föräldrar, och din lillebror, 
ha rätt till brottsskadeersätt-
ning om de inte kunnat få full 
ersättning från gärningsperson 
eller försäkring.

MAGNUS ÖHRN CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Skicka din  
fråga till  

fragaexperten@boj.se
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Här får unga hjälp att sätta ord 
på sina känslor. Stödcentrum 
i Västerås möter unga som blivit 
utsatta för brott. Sid 10

Unga är en prioriterad grupp  
Vittnesstöden på Södertörns 
tingsrätt arbetar uppsökande  
mot unga. Sid 12

”Stödet ska alltid utgå från 
barnets perspektiv” Så arbetar 
Brottsofferjouren med stöd till 
barn och unga. Sid 14

Barn och unga i rättsprocessen

FOTO THERESE W
IBERG
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Barn och unga
Bearbetning kan bli 
en form av upprättelse
Stödcentrum i Västerås för unga brottsoffer är unikt då det drivs i Brottsofferjourens 
regi, genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västerås kommun och inte 
under socialtjänsten som i de flesta andra kommuner. Här får unga hjälp att sätta ord på 
sina känslor.

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

Maria Wirén jobbar som sam-
ordnare på Stödcentrum för 
unga sedan ett år tillbaka 

och är utbildad socionom. Hon 
berättar att ungefär 90 procent av 
alla ärenden hon får kommer via 
polisen när en polisanmälan har 
gjorts. Maria Wirén brukar ta den 
första kontakten genom ett förbe-
redande sms om vilket stöd som 
Stödcentrum erbjuder. Är ungdo-
men under 15 år kontaktas även 
vårdnadshavare.

– Sedan tar jag kontakt med ung-
domen per telefon inom två dagar 
och erbjuder ungdomen stödsamtal, 
hjälp med att bearbeta brottshändel-
sen och praktiskt stöd kring rätts-
processen. Jag är också noga med att 
informera att jag är socionom och 
inte polis.

Vad ska man tänka på när man vill ge 
stöd till unga brottsoffer? 
– Att inte förlita oss på att de unga 

tar kontakt med oss. De lever ofta 
i nuet. Det är viktigt att som 
vuxen våga höra av sig 
flera gånger och visa 
att man fortfarande 
finns och är mot-
taglig för den 
ungas berättelse 
även om man 
tackade nej 
till stöd första 
gången.

Maria Wirén 
berättar att det ofta 
finns en oro bland 
unga att det inte ska bli en 
konsekvens för förö-
varna.

– Om man själv är 
under 15 år så kan det i många fall 
vara så att förövaren också är det. 
Då är det viktigt att klargöra att 
man inte är straffmyndig om man är 
under 15 år. Polisen lämnar då över 
ärendet till socialtjänsten och så är 

det deras ansvar att utreda hän-
delsen och om det finns behov 

av stöd från dem. Hos 
polisen får man ta del 

av information om 
vad som händer i 

en utrednings-
process om man 
är målsägande 
för att man är 
part i ärendet 

men lämnas 
ärendet över till 

socialtjänsten råder 
det sekretess. Många 

tycker att det är skönt att i 
alla fall få veta vad som 
gäller, så informationen 
är viktig även om det 

inte blir så som den unga hade öns-
kat, att polisen utreder brottet.

Den vanligaste oron hos unga är 
att utsättas för repressalier 
efter att man gjort en polis-

anmälan. Att förövarna ska söka 
upp personen eller får reda på att en 
polisanmälan gjorts.

– De umgås ofta i samma kompis-
gäng eller samma skola som föröva-
ren så rädsla och även skuldkänslor 

Det är viktigt att som vuxen våga höra av sig 
flera gånger och visa att man fortfarande finns 

och är mottaglig för den ungas berättelse även om 
man tackade nej till stöd första gången.

FOTO PRIVAT

Maria Wirén, samordnare,  
Stödcentrum i Västerås
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Barn och unga
Bearbetning kan bli 
en form av upprättelse

är vanliga. Det råder en tystnads-
kultur bland unga att man inte ska 
berätta för polisen och det påverkar 
unga mer än vad man tror. Därför är 
det så viktigt att stötta och upprepa 
att ansvaret för brottshändelsen lig-
ger helt på förövaren. 

När rättegången närmar sig bru-
kar det dyka upp andra frågor hos 
den unge. Hur ser det ut i en rättssal, 
vilka kommer vara där, vad händer 
om ingen tror på mig och vad händer 
då är vanliga frågor.

– Det är då viktigt att ge tydlig 
information och jag brukar även 
erbjuda ett besök på tingsrätten till-
sammans med mig före rättegången, 
på så sätt kan man minimera frågor 
och oro kring rättegångsförfarandet, 
något som annars kan ta mycket 
onödig energi. Min information 

Det är viktigt att kunna vänta in den unges berättelse, blir det för många frågor blir det lätt motsatt effekt, att den unge sluter sig, berättar Maria Wirén, samordnare på 
Stödcentrum för unga i Västerås. ”Att bygga upp en allians med den unga är oerhört viktigt för att få den unges förtroende”, säger hon.

 Det är inte alltid den rättsliga upprättelsen i 
form av straff för förövaren blir det viktigaste 

för unga i slutändan utan att de ska få tillbaka trygg-
heten och återta kontrollen över sina egna liv.

måste förstås också anpassas till den 
unga vad gäller ålder, mognad och 
förutsättningar vilket ligger i linje 
med Barnkonventionen och EU:s 
brottsofferperspektiv, säger Maria 
Wirén.

Hon berättar att ett av hennes 
arbetsmål är att hjälpa den 
unge att sätta ord på känslan 

som finns i dag och hur den unge vill 
att det ska bli i framtiden.

– Många unga känner att bara det 
blir ett åtal och rättegång så ska det 

kännas bra sen, men många gånger 
kanske inte polisanmälan leder till 
åtal, säger Maria Wirén

– Det är inte alltid den rättsliga 
upprättelsen i form av straff för för-
övaren blir det viktigaste för unga i 
slutändan utan att de ska få tillbaka 
tryggheten och återta kontrollen 
över sina egna liv. Att få hjälp att 
bearbeta det som hänt kan därför 
vara en viktig del i att känna att man 
får upprättelse och kan gå vidare i 
livet, oavsett om polisanmälan leder 
till åtal eller inte.  
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Barn och unga

Brottsofferjouren Södra Stock-
holm samarbetar med social-
tjänstens Stödcentrum för 

unga brottsdrabbade och kommer 
ofta i kontakt med ungdomar som är 
vittnen, målsägare och brottsdrab-
bade. Natalie Hansdotter är samord-
nare för vittnesstödsverksamheten 
och berättar att de har ett uppsö-
kande arbete på domstolen där unga 
målsägare och vittnen alltid priori-
teras när vittnesstöden ser det i sitt 
arbetsmaterial om de är under 18 år.

– Vi möter mest ungdomar mel-
lan 14 och 18. Åldersgränsen för 
vittnesplikten är 15 år. Ofta föredrar 
ungdomar att smsa eller maila och 
det är förstås helt ok, säger hon.

Det finns också möjlighet till för-
bokade samtal och möte på tingsrät-
ten för att få praktisk information 
inför en rättegång och få se hur det 

ser ut och hur en rättegång går till. 
Natalie Hansdotter upplever inte 

att ungas behov skiljer sig mer från 
vuxnas egentligen. Där-
emot har ungdomar 
ofta svårare att 
öppna upp och 
säga vad de vill.

– Det blir lätt 
en obekväm 
situation i rätts-
salen. Det är ju 
vuxna överallt 
och så har man 
ofta med sig sin 
vårdnadshavare och 
det hela kan handla om 
något som man egentligen 
inte vill prata om. Oftast 
vill ungdomen inte heller 
prata om händelsen inför 
sin vårdnadshavare.

Natalie upplever att föräldrar 
som kommer till tingsrätten ofta är 
hetsiga och oroliga.

– Man kan ju inte bara 
prata med föräldern 

men blir det så, så blir 
det en obalans. Ett 

tips är att alltid 
rikta sig till ung-
domen för att få 
in den personen i 
samtalet och visa 

att det är den som 
är huvudpersonen. 

Föräldrar är ofta 
väldigt oroliga och de 

vet sällan hela händelsen 
eftersom ungdomar inte 
berättar så mycket eller 
ofta. Föräldrar får bara 
fragment. Ofta vill inte för-

äldrar att barnen ska vittna heller. 

Varför är ungdomsmålen svåra att 
stötta i?
– För att gärningsmän, offer och vitt-
nen ofta är från samma umgänges-
krets eftersom ungdomar lever i en 
ganska liten värld. De stöter på de 
här personerna i skolan, på fritids-
gården och så vidare. De har ofta 

Det blir lätt en obekväm situation i rättssalen. 
Det är ju vuxna överallt och så har man ofta 

med sig sin vårdnadshavare och det hela kan handla 
om något som man egentligen inte vill prata om. Of-
tast vill ungdomen inte heller prata om händelsen 
inför sin vårdnadshavare.

Unga en prioriterad 
grupp för vittnesstöd
För unga som ska vittna är domstolen ofta en ny och obekväm miljö där de kan ha svårt 
att öppna upp sig. Därför arbetar vittnesstöden på Södertörns tingsrätt för att fånga 
upp unga målsägare och vittnen och erbjuda stöd i samband med rättegången.

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

FOTO PRIVAT

Natalie Hansdottere,  
vittnesstödssamordnare, 

Södertörns tingsrätt
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Barn och unga

pratat med andra ungdomar om att 
de ska vittna, vad de ska säga och så 
vidare och då kan det också finnas 
subtila hot och påtryckningar att de 
inte ska vittna eller säga som det är. 

Natalie Hansdotter märker 
ofta av att det finns mycket 
skuldkänslor och ångest hos 

ungdomar som ska vittna.
– De vet att de kommer bli konfron-

terade av någon i sin bekantskaps-
krets. Det är ungefär som att vi vuxna 
skulle behöva vittna mot en kollega. 
Det finns en slags skuldkänsla att 
det kommit fram att det är de som 
har anmält. De här ungdomarna som 
anmäler har ett rättspatos men det 
blir så klart jobbigt att behöva stå upp 
inför rättsstaten och de här männis-
korna som är misstänkta för brottet.

Natalie upplever att det blir allt 
vanligare att ungdomar säger att de 
inte minns och att åklagaren får un-
derstryka och pressa att ungdomen 
vittnar under ed.

Nyhetsrubrikerna berättar nästan 
dagligen om dödsskjutningar, många 
gånger med mycket unga personer, 
märker ni av den brottsligheten i ert 
arbete?
– Ja det gör vi. Det är inte allt som 
kommer till domstol. Men den 
kriminella verksamheten som 
kan handla om dödsskjutningar, 
människo rov, övergrepp i rättssak 
och så vidare ingår i den kategorin av 
människor och kriminella ungdomar 
som kommer till tingsrätten. Vi har 
aldrig haft problem med de ungdo-
mar som ingår i kriminella gäng. 

De vet att de kom-
mer bli konfronte-

rade av någon i sin be-
kantskapskrets. Det är 
ungefär som att vi vuxna 
skulle behöva vittna mot 
en kollega.

De har ett visst sätt, de ska visa en 
lojalitet att stå upp för sin kompis 
och det ingår i deras liv att vara med 
på rättegångar som tilltalade från 
väldigt ung ålder. Men vittna gör de 
inte för då är de golare och ”körda” i 
deras värld. Men de vet vad som gäl-
ler i domstolen i alla fall och sköter 
sig där. Då har det nog varit fler 
händelser mellan vuxna i klaner som 
bråkar öppet, samt mc-gäng.  

Natalie Hansdotter, vittnesstödssamordnare på Södertörns tingsrätt, berättar att hon ofta märker skuldkänslor och ångest hos unga som ska vittna. 



14 Tidningen Brottsoffer nr 4/2022

Barn och unga

Barn har rätt till samma brottsofferstöd som vuxna men även barn kan ha olika behov 
som stödjare behöver ta hänsyn till. Därför måste samtalet anpassas därefter. Det 
berättar Emelie Dahlin på Brottsofferjouren Sverige.

Text: Yamile Lindgren   Foto: Therese Wiberg

Brottsofferjouren Sverige har tagit fram en handlingsplan för att på både kort och lång sikt stärka barns rättigheter i hela organisationen. Stöd till unga brottsoffer ska 
alltid utgå från barnets perspektiv, alltså barnets egen berättelse och tolkning av sin situation, enligt barnkonventionen och barnen har också rätt till delaktighet.

”Stödet ska alltid utgå 
från barnets perspektiv”



15Tidningen Brottsoffer nr 4/2022

Barn och unga

Barn ingår i det som Brottsoffer-
jouren brukar kalla sårbara 
grupper. 

– Det innebär inte att de utsätts 
oftare för brott, men om de utsätts 
har de svårare att få hjälp och stöd 
och det är inte ovanligt att de lever 
med våldet i sin vardag, säger Emelie 
Dahlin som är verksamhetsutveck-
lare Barn och unga på Brottsoffer-
jouren Sverige.

Stöd till unga brottsoffer ska alltid 
utgå från barnets perspektiv, alltså 
barnets egen berättelse och tolkning 
av sin situation enligt barnkonven-
tionen och barnen har också rätt till 
delaktighet.

– Genom att följa barnkonventio-
nen och se barnen som egna indivi-
der och utgå från deras rättigheter 
ökar chansen till en förtroendefull 
relation som bidrar till tillit, säger 
Emelie Dahlin. 

Brottsofferjouren Sverige har 
tagit fram en handlingsplan för att 
på både kort och lång sikt stärka 
barns rättigheter i hela organisa-
tionen.

– I samtal med barn och unga 
är det också viktigt att känna till 
att berättandet i sig är en del i 
läknings processen. Genom att barn 
och unga får möjlighet att i lugn och 
ro berätta om det som de tänker på, 
pågår samtidigt ett läkande. Därför 
räcker det ofta långt att bara lyssna. 

Emelie Dahlin berättar att det 

finns situationer där barnet uttryck-
er en ovilja att föräldrarna ska få veta 
vad som hänt och att hen sökt stöd 
hos jouren.

– Då är det viktigt att vi lyssnar 
och respekterar det. Om vi bedömer 
att det vore bra att barnets föräld-

rar är involverade i det som händer 
arbetar vi tillsammans med barnet 
för att komma dit. 

Brottsofferjouren Sverige 
har tagit fram riktlinjer för 
orosanmälan som görs till 

socialtjänsten när det finns oro för 
ett barn. Det är exempelvis aldrig 
stödjaren själv som ska göra oros-
anmälan – utan samordnaren. 

– Om vi är oroliga att barnet far 
illa och att det finns risk för barnets 
liv eller hälsa måste vi inom Brotts-
offerjouren ta anmälningsplikten till 
socialtjänsten på stort allvar. 

  Se barnet som kompetent. 
Behåll barnets perspektiv under hela 
samtalet. 

 Lyssna mer än du pratar, ha tåla-
mod och vänta in barnet med lugn. 
Låt lyssnandet bli grunden för hela 
samtalet. 

 Anpassa språket på ett sätt så 
barnet förstår. Barnets förkunskaper 
kan skilja sig åt från ett barn till ett 
annat och även ålder spelar in. 

 Om eller när du behöver lotsa ett 
barn vidare – gör en plan med barnet 
om vem som ska kontaktas. Du är 
fortfarande en viktig vuxen som kan 
vara den som tar kontakt med ex-

empelvis polis eller socialtjänst. Stå 
kvar, var den röda tråden i barnets liv 
även om det behöver lotsas vidare för 
professionell hjälp. 

 Du behöver inte kunna allt. Ta 
handledning. Rådgör med kollegor 
och diskutera i grupp.

 Ta hjälp av material. Exempelvis 
Brottsofferjourens handbok ”Brotts-
offerjourens stöd till barn och unga 
brottsoffer, vittnen och anhöriga” och 
häftena ”Samtal med barn och unga” 
samt ”Att stötta och bemöta brottsut-
satta barn och unga”. 

 Delta i grundutbildning om barn-
konventionen. 

Tips till stödjare i mötet med barn och unga

I samtal med barn och unga är det också viktigt 
att känna till att berättandet i sig är en del i 

läkningsprocessen. Genom att barn och unga får 
möjlighet att i lugn och ro berätta om det som de 
tänker på, pågår samtidigt ett läkande. Därför räcker 
det ofta långt att bara lyssna. 
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”Många barn saknar kontinuiteten från vuxenvärlden och där kan vi på Brottsofferjouren skilja oss från 
mängden och fylla en viktig funktion”, säger Emelie Dahlin, verksamhetsutvecklare Barn och unga på Brottsof-
ferjouren Sverige.

Generellt kan vi se 
att ju yngre barn 

och unga vi möter, desto 
mer sker stödet i dialog 
med föräldrar eller annan 
anhörig. I vissa fall går 
stödet till den vuxne, vi 
träffar kanske inte ens 
barnet. En viktig uppgift 
för oss blir då att möta 
och stärka den vuxne så 
att stödet blir så bra som 
möjligt för barnet.

En svår omständighet när 
stödjare möter barn och unga 
är att en medföljande vuxen, 

till exempel förälder, syskon eller 
släkting, är den som också är förö-
varen. Risken för detta gör det där-
för viktigt att brottsofferstödjaren 
är medveten kring den maktoba-
lans som kan finnas mellan barn, 

unga och vuxna. Och att det kan 
vara omöjligt för barnet att berätta 
om förövaren är närvarande under 
samtalet.

– Många stödjare tycker det är 
svårt att veta var gränsen för vårt 
stöd går, när vi ska hänvisa vidare och 
inte. Det viktigaste är att vi finns med 
som en trygg röd tråd för barnet och 

FOTO CORNELIA JOHANSSON 

informerar det om att det alltid är väl-
kommet tillbaka till oss på Brottsof-
ferjouren, säger Emelie Dahlin.

I rättsprocessen är det skillnad 
mellan de rättigheter barn och 
unga har som brottsoffer i teorin 

och hur dessa rättigheter tillvaratas i 
praktiken, fortsätter hon.

– Det är till exempel inte ovanligt 
att barn förväntas att under ett enda 
samtal med en främmande person 
berätta om våld och kränkningar 
som barnet själv kanske inte kan 
sätta ord på. Detta sammanhang är 
förstås inte en trygg miljö som utgår 
från barnets bästa eller från barnets 
rättigheter. 

Hur skiljer sig ungas stödbehov från 
vuxnas?
– Generellt kan vi se att ju yngre 
barn och unga vi möter, desto mer 
sker stödet i dialog med föräldrar 
eller annan anhörig. I vissa fall går 
stödet till den vuxne, vi träffar kan-
ske inte ens barnet. En viktig uppgift 
för oss blir då att möta och stärka 
den vuxne så att stödet blir så bra 
som möjligt för barnet. 
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Nu har det gått 30 år sedan 
Brottsoffer jouren Gotland startade. 
Detta firade vi en gråmulen och vind-
stilla lördag i oktober. 
Det började på förmiddagen med en 
stadsvandring på temat Brott och straff 
i Visby. Våra steg ekade i de tomma 
gränderna när vi följde vår guide som 
berättade om fasansfulla brott och 
ohyggliga straff under medeltiden. Vi 
fick gå upp i Kajsarns fängelsetorn där 
i kyla och mörker tjuvar, horkarlar och 
barnamörderskor och allsköns fattigt 
folk med tvivelaktig vandel väntade på 
rannsakningen. Det slutade ofta med 
döden.

När vi avslutat vandringen tog vi  
vägen nedför Volters gränd där en rådig 
pensionär i somras knuffade omkull en 
flyende man som i fallet tappade en 
blodig kniv. Nere på Donners plats låg då 
en dödligt knivskuren kvinna, Ing-Marie 
Wieselgren, som senare på avled på 
Visby lasarett.

Vi stannade en stund på mordplatsen 
och talade om det ofattbara faktum 
att en terrorist med flera personer på 
dödslistan slagit till mitt i folkvimlet 
under Almedalsveckan. Vad händer i 
vårt öppna och demokratiska samhälle? 
Det paradoxala var att samma eftermid-
dag var vi några från Brottsofferjouren 
som deltog i ett seminarium om våld i 
Donnerska huset.

I denna dystra sinnesstämning gick 
vi vidare till Almedalsbiblioteket för att 
lyssna på Nina Rung. Vår ambition var 
att allmänheten skulle få ta del av vårt 
30-årsjubileum så vi hade bjudit in till en 

öppen föreläsning . ”Jämställdhet som 
motkraft till våld – så minskar vi utsatt-
heten”. Nina berättade bland annat om 
projektet ” Huskurage” som visar att vi 
alla kan göra något som granne, arbets-
kamrat eller vän. 

På kvällen middag på restaurang 
Bolaget och nya och gamla stödjare och 
våra samarbetspartners var inbjudna. 
Pensionerade polisen Sune Jakobsson, 
berättade om hur han, en diakon och 
en präst grundade Brottsofferjouren på 
Gotland 1992. Intresset var så stort på 
det första informationsmötet att man 
blev tvungen att byta lokal. Landshöv-
dingen blev ordförande, fint skulle det 

vara. Till första grundkursen anmälde sig 
25 personer så det fick bli tre grupper. 
Man kan bli grön av avund när vi idag 
med svårighet lyckas skrapa ihop delta-
gare till en enda kurs. Men å andra sidan 
stannar stödjarna kvar år efter år och vi 
är flera aktiva som minns 20-årsjubiléet 
och vi är fortfarande kvar. Sedan 2015 
ingår vi i Brottsofferjouren Stockholm-
Gotland och det har gagnat oss alla. När 
Norrort har många ärenden kan vi hjälpa 
till för stödjare har vi ingen brist på.

Tiden går – det ideella engagemanget 
består.

BROTTSOFFERJOUREN GOTLAND  
MARIANNE NILSSON

Vandring, föreläsning och middag stod på schemat när Brottsofferjourens 30 år på Gotland uppmärksammades.

30 års- 
jubileum 
på Gotland

FOTO GUNNAR BERGFASTH
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Sedan mars i år har Brottsofferjouren 
Mellersta Skåne arbetat med ett 
projekt för att nå flera målsäganden 
och vittnen i syfte att tillgodose deras 
rätt till stöd. 
I korthet innebär projektet att utbilda 
operatörerna på PKC Region Syd (poli-
sens kontaktcenter) om Brottsofferjour-
ens stödinsatser, Polisens informations- 
och förmedlingsskyldighet samt om 
brottsutsatthet och dess konsekvenser 
för brottsutsatta.

Vi valde att dra igång projektet 
eftersom både vi och våra kollegor i de 
skånska jourerna såg dalande siffror i 
förmedlingen från polisen. En av våra 
samordnare har tidigare arbetat på 
PKC Region Syd och tillsammans med 
henne och hennes tidigare kollegor 
analyserade vi vilka utmaningar som 
kan finnas för de anställda på PKC vad 
gäller att ge information om brottsof-
ferstöd. Med detta som grund utfor-
made vi en föreläsning om bland annat 
BOJ:s personliga stöd som utgår från 
den brottsutsattas behov, vilka våra 

målgrupper är, vad stödet innebär och 
hur länge en kan få stöd från oss. 

PKC är regionstäckande och med 
anledning av detta ville vi involvera våra 
fantastiska kollegor i polisregion Syd i 
projektet. Alla lokala jourer fick erbju-
dande om att vara med och finansiera 
projektet. Totalt var det åtta jourer 
som valde att vara med. Jourerna har 
tillsammans finansierat projektet. Total 
beställde vi pennor och informationskort 
till en summa av strax över 8 000 kr. Vi 
kände nämligen också att vi behövde 
jobba för att få informationen att fastna 
och stanna kvar hos operatörerna, även 
efter vår föreläsning. Vi tog därför fram 
pennor och informationskort som vi 
kunde dela ut när vi var på plats 

Under våren och hösten har vi haft 
flera föreläsningar. Reaktionerna från 
operatörerna och förundersöknings-
ledarna på PKC har varit väldigt positiva. 
Många uttrycker att de nu inser vikten 
av att ställa frågan om brottsofferstöd i 
samtliga fall.

BROTTSOFFERJOUREN MELLERSTA SKÅNE

Framgångsrikt föreläsnings- 
arbete med polisanställda

Föreläsning om 
sexualbrott
Den 4 juni 2022 hade Brottsoffer-
jouren Hässleholm-Osby-Perstorp 
föreläsning med författaren och poli-
sen Simon Häggström för förtroende-
valda, volontärer och allmänheten.

Temat för dagen handlade om 
sexualbrott, så kallat koppleri. Simon 
Häggström berättade: ”Droger och 

vapen kan man endast sälja en gång 
sedan måste det plockas fram nya 
produkter som går att sälja igen, 
samma kvinna kan säljas om och om 
igen. Straffet för koppleri är inte högt 
i Sverige, något som gör att fler vågar 
ta risken och det är stora pengar som 
är i omlopp.”

Dagen avslutades med en trevlig 
gemensam måltid.

 

 BROTTSOFFERJOUREN HÄSSLEHOLM-OSBY- PERSTORP

Tillsammans i Sverige. Så heter ett 
språkcafé med samhällsinformation, 
som Integrationsforum mot rasism, 
Brottsofferjouren Fyrbodal och 
Rädda Barnen har startat i Trollhät-
tan tillsammans med Studiefräm-
jandet.

Kursen omfattar tio tillfällen till 
att börja med och vänder sig till 
människor i alla åldrar som behö-
ver språkstöd. Deltagarna är från 
Litauen, Afghanistan, Ukraina och 
Kina.

Förutom undervisning i svenska 
får gruppen varje gång lyssna till en 
föreläsning i olika ämnen. Var-
dagssvenska, där man går igenom 
dagstidningar och annonser. Sam-
hällskunskap med information om 
valet och riksdagen. Information från 
Brottsofferjouren med språkblad på 
deltagarnas olika språk.

Ledarskap, utveckling och demo-
krati ingår också liksom information 
om Migrationsverket, banker och 
hälso- och sjukvård. 

Man har gjort studiebesök på 
biblioteket och på träffarna ingår 
också musik samt lättsamma och 
roliga övningar.

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL
LISBETH BENGTSSON

FOTO BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

Språkcafé med  
viktig information
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Brottsofferjouren Fyrbodal medver-
kade vid FN-dagen för Mänskliga Rät-
tigheter 24 oktober i Trollhättan. 
Arrangör var föreningen Integrations-
forum mot rasism och temat i år var 
Fakta eller fejk. 

I ungdomskulturhusets entréhall stod 
inte mindre än 23 informationsbord 
uppställda och bemannade med repre-
sentanter för föreningar, studieförbund, 
organisationer och fackföreningar.

På scenen talade Kristina Alexander-
son från Internetstiftelsen, som lärde ut 
grunderna till källkritik och hur man ska 
göra i praktiken med dagens informa-
tionsflöde.

Vi översköljs av information från alla 
håll. Konspirationsteorier blir fakta och 
sanningar blir fejk och det verkar vikti-
gare än någonsin att vara källkritisk och 
lära sig att hantera desinformation.

Ulrika Nandra berättade om egna 
erfarenheter och hur hennes far, en 

fri konstnär, kunde förvandlas till en 
fanatiker. 

Medverkade gjorde också Center mot 
våldsbejakande extremism (CVE), som 
är placerat inom Brottsförebyggande 
Rådet och arbetar med att stärka och 
utveckla det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism.

Publiken fick också fin information av 
Nora Emanuelsson, verksamhetsledare 
för Integrationsforums Antidiskrimine-
ringsbyrå, som faktiskt är landets äldsta.

Elever från Nils Ericsongymnasiet 
visade filmer, som de hade spelat in, 
om konsekvenserna av att tro på rykten 
och inte vara källkritisk. De visade sig 
vara riktigt duktiga skådespelare och 
belönades med varsitt blockljus med 
texten Burn rasism.

Dagen avslutades med ett panelsam-
tal.  

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

Fakta eller fejk – riskerna  
med desinformation

Brottsofferjouren 
Värmland satsar på 
praktikanter 
Just nu har vi två praktikanter 
på Brottsofferjouren i Värmland. 
Josefine och Johanna studerar på 
Karlstads Universitet och gör en 
halv termins praktik på jouren. De 
studerar till samhällsanalytiker där 
programmet handlar om att förstå 
och förändra människor, grupper 
och organisationer i samhället. 

Praktikanterna är på jouren 
för att applicera sina teoretiska 
kunskaper i praktiken. Josefine 
har fått i uppdrag att kartlägga 
vilka stödverksamheter det finns 
inom våra upptagningsområden 
samt vad det finns för behov hos 
stödpersoner. Johanna ska ta fram 
underlag på hur verksamheten kan 
nå ut till unga vuxna med utländsk 
bakgrund. Med detta har Josefine 
gjort en organisationsanalys och 
Johanna genomför en enkätunder-
sökning på fritidsgårdarna i vårt 
upptagningsområde. Syftet med 
enkäten är att ta fram underlag 
om hur fritidsgårdarna arbetar för 
att förebygga och minska brott i 
verksamheterna. 

Utöver detta har praktikanterna 
gått grundutbildningen för att bli 
brottsofferstöd och kunna hantera 
ärenden. De har också fått vara 
med på givande föreläsningar och 
kunskapsseminarium om olika 
brottstyper. 

Nu planerar Josefin och Johanna 
“En vecka fri från våld” som kom-
mer att arrangeras på Mitt i City 
i Karlstad under vecka 47. De har 
också tagit fram informationsmate-
rial för att söka språkvolontärer.

BROTTSOFFERJOUREN VÄRMLAND 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

Gymnasieungdomarna hade spelat in källkritiska filmer och visade sig vara riktigt duktiga skådespelare. Efteråt 
belönades de med varsitt blockljus med texten Burn rasism.
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Eldsjälspris i Rune 
Andreassons anda
I samband med jourens tidigare 
ordförande, Runes Andreassons 
bortgång, inkom medel till BOJ 
Fyrbodal, och Runes önskan var 
att dessa pengar skulle användas 
till stödjarna.

”Brottsofferjouren består av 
eldsjälar som ser till att leverera 
trots små resurser”, var Runes 
ord.

Så BOJ Fyrbodal har instiftat 
ett årligt Eldsjälspris – I Runes 
Anda, till minne av Rune Andreas-
son. 1000 kr per år, tilldelas den 
stödjare som bidragit till jouren i 
Runes anda. Priset utdelas årligen 
i samband med stödjarträff och 
julavslutning i december.

Vinnaren utses av BOJ 
Fyrbodals jury, bestående av 
samordnarna, verksamhetsledare, 
styrelseledamot och ordförande.

Den som utses till pristagare 
kommer också att nomineras till 
Volontärbyråns årliga utmärkelse 
Årets volontär, som sker varje 
höst.

 BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

FOTO BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

Som en del av Umeås 400-årsfirande 
hade Umeå kommun inbjudit ideella 
organisationer att interagera med 
olika målgrupper och synliggöra akti-
viteter under jubileumsåret. 

För styrelsen för Brottsofferjouren Ume-
åregionen – som inte bara inkluderar 
Umeå utan också Bjurholm, Nordmaling, 
Robertsfors, Vindeln och Vännäs – var 
det en självklarhet att vara med. Så-
lunda var jouren på plats vid Studie 400 
på Rådhustorget i Umeå under eftermid-
dagen den 2 september.

I studion fanns under dagen olika 
representanter för jouren, som infor-
merade om och diskuterade Brottsof-
ferjourens verksamhet med förbipasse-
rande. I fokus var speciellt de områden 
jouren för närvarande har i blickpunkten, 
dels barn och ungdomar, dels äldre, som 
idag hör till speciellt utsatta grupper. 
Men verksamheten med brottsoffer- 
och vittnesstöd gäller förstås alla som 
utsatts för brott och vi ville nå så många 
som möjligt för att erbjuda det stöd som 
finns. 

Det blev många samtal med männ-
iskor på torget och ett mycket bra 
tillfälle att visa på och diskutera det 
stöd som Brottsofferjouren erbjuder. Att 
dessutom valrörelsen fått fler människor 
än vanligt att samlas just på Rådhus-
torget bidrog naturligtvis till att många 
kunde ta del av vår information. Och en 
extra poäng var att vi också kunde nå 
fram till och samtala med politiker ur 
olika partier som fanns där. Vi kunde till 
exempel diskutera den nya socialtjänst-
lagen och de möjligheter till samverkan 
mellan oss och socialtjänsten som vi ser 
framför oss. Välinformerade och intres-
serade politiker är ju en förutsättning 
för att utveckla vår verksamhet. Och 
en organisation som Brottsofferjouren 
styrs ju i hög grad av politiska beslut. 

Att det var ett lyckat tillfälle att nå 
ut med vad vi står för stod klart för de 
brottsoffer- och vittnesstödjare, liksom 
de medlemmar ur styrelsen som med-
verkade under dagen. Och fler människ-
or än tidigare vet nu att man kan få stöd 
om man hamnar i en utsatt situation.

BROTTSOFFERJOUREN UMEÅREGIONEN 

Brottsofferjouren deltog 
i Umeås 400-årsfirande

Många Umeåbor fick ta del av Brottsofferjourens material när staden firade 400 år under valrörelsen.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN UM
EÅREGIONEN

Rune Andreasson.
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Anna Hansson och Thomas Wiman från Högskolan 
Väst höll intressanta föreläsningar för fokusgruppen.

En liten klick kan påverka ett helt 
samhälle negativt. Och människor 
”blundar” och anpassar sig.

– Vi måste hjälpas åt att synliggöra 
dessa strukturer, sa Anna Hansson från 
Högskolan Väst, som föreläste för Fokus-
grupp Jämlik Trygghet i Trollhättan. 

Anne Fagerberg, Trollhättans brotts-
förebyggande strateg, hade kallat 
samman fokusgruppen, där Brottsof-
ferjouren ingår. BOJ:s samordnare Emilia 
Engdahl, var speciellt inbjuden och i 
övrigt bestod gruppen av personer med 
stor kunskap och stark känsla för de 
utsatta områdena. 

Tre stadsdelar i Trollhättan har av 
polisen flyttats upp från utsatt område 
till riskområde, med risk att hamna i den 
allvarligaste kategorin – särskilt utsatt 
område. Glädjande nog rapporterade grup-
pen att sommaren har varit relativt lugn i 
Trollhättan med mindre bråk och stök och 
färre ungdomar ute på gatorna, även om 
viss skadegörelse förekom närmare skol-
starten. Förklaringen till det ovanliga lugnet 
är att det fanns mycket bra verksamhet 
plus att många fick sommarjobb.

Anna Hansson uppehöll sig vid 
frågorna: Vad finns det för problem i 
stadsdelen? Vem skapar dem? Hur på-
verkas lokalsamhället? Hon delade upp 
åtgärderna i två delar, där Del 1: Inkomst, 
utbildningsnivå, levnadsstandard och 
arbetslöshet är relativt lätta att åtgärda. 
Medan Del 2 är betydligt svårare. Här kan 
det handla om direkta påtryckningar, till 
exempel hot och utpressning mot företag, 

beskyddarverksamhet samt hot och 
våld mot social tjänst, skolpersonal och 
hyresvärdar.

Dessutom indirekta påtryckningar, 
som känns hotfulla och begränsar 
människans livsutrymme. Exempelvis 
trapphäng – att ett gäng stökiga kil-
lar uppehåller sig i trapphuset, vilket 
betyder att jag inte går ut utan håller mig 
inne i lägenheten. Man vänjer sig och an-
passar sig (normalisering), någon annans 
normer blir mina (internalisering) och 
man medverkar: ”Så är det här” (sociali-
sering), förklarar Anna Hansson.

Nästa talare var Thomas Wiman, 
forskare och docent i pedagogik på Hög-
skolan Väst, själv uppvuxen på Krono-
gården, som numera ingår i riskområdet.

Fokus på 
jämlik 
trygghet

Han talade om problematiken ”vi och 
dom” utifrån sin forskning, att det finns en 
över- och underordning i samhället, som 
fortplantar sig till barnen som växer upp, 
att det finns många förutfattade meningar 
om de utsatta områdena och människorna 
som bor där, att man ser ner på dem, trots 
att majoriteten inte är kriminell.

Thomas Wiman förklarade att många 
inte känner sig som en del av samhället 
och saknar förtroende för myndighe-
terna, polisen, socialtjänsten och skolan. 
Många känner sig också fångade, efter-
som de saknar ekonomiska resurser att 
förändra sin situation.  

Det byggs också för få hyreslägenheter 
och de som byggs är så dyra att folk inte 
har råd att bo där, konstaterar han.

Har vi lärt något av andra städer? 
ville gruppen veta och Thomas Wiman 
tog New York som exempel, där man på 
80-talet införde nolltolerans mot organi-
serad brottslighet, började använda ett 
korrekt språkbruk och där områdespoli-
sen gick runt och pratade med i princip 
varje människa.

– Förtroendet för myndighetsperso-
nerna ökade och dessutom benägenhe-
ten att anmäla brott.

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL 
LISBETH BENGTSSON

FOTO BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

Med anledning av Brottsoffer-
jouren Hässleholm-Osby-Perstorps 
30-årsfirande samlades alla aktiva 
på härliga Margretetorp en helg i 
september. Att få umgås och koppla 
av tillsammans var tanken efter ett 
långt uppehåll på grund av pandemin 
som drabbade oss alla. Natursköna 
omgivningar, vackert höstväder, 

FOTO BROTTSOFFERJOUREN HASSLEHOLM
-OSBY-PERSTORP

30-årsfirande med 
avkopplande helg

underbar mat och trivsam stämning 
blev en uppskattad, minnesvärd och 
välförtjänt helg för deltagarna.

 BROTTSOFFERJOUREN HÄSSLEHOLM-OSBY- PERSTORP
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Rigmor Nilsson slutar 
efter 21 år som stödjare
84-åriga Rigmor Nilsson var med och 
startade vittnesstödsverksamheten 
vid tingsrätten i Vänersborg. I 21 år har 
hon sedan varit stödjare där, tills hon 
avtackades den 7 september.

”Hon har varit en fantastisk 
stödjare, mycket omtyckt. Vi kommer 
att sakna henne i tingsrätten”, säger 
vittnesstödssamordnaren Susanne L 
Kristiansson i Vänersborg.

Rigmor Nilsson arbetade på Skara-

borgs Flygflottilj F7 i Såtenäs. Där 
ingick hon i en grupp som hade hand 
om utbildningar, krigsplaceringar och 
rekrytering.

Hur fick du kontakt med BOJ?
”Jag är föreningsmänniska och kände 
att jag ville göra något nyttigt. Så fick 
jag kontakt med en polis, som tyckte 
att jag skulle engagera mig i Brottsof-
ferjouren”.

Rigmor har varit med om otäcka 
mål och hon har faktiskt hämtat ho-
tade kvinnor och kört dem hem efter 

rättegången. ”Annars hade de inte 
vågat komma”, berättar hon.

Hur har uppdraget förändrats sedan 
du började?
”Vi var en grupp som träffades på 
möten och diskuterade svåra saker 
och hjälptes åt. Det hände ju saker 
som man inte hade väntat sig och då 
var det bra att ha gruppen som stöd. 
Jag uppskattar att jag har varit med så 
länge och om det behövs så kan jag ta 
något pass på tingsrätten”.

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL 

Sparbankshjärtat var en kväll med för-
eningarna i fokus då Varbergs Sparbank 
genom Sparbanksstiftelsen delade ut 
pengar till Varbergs Föreningsliv.

Alla anställda i Varbergs Sparbank 
har fått ge ett bidrag på 5 000 kronor till 
valfri förening som ens hjärta klappar 
lite extra för inom Varbergs kommun.

Det resulterade i att Brottsofferjouren 
Varberg erhöll ett bidrag på 10 000 
kronor som vi stolta tagit emot.

På bilden syns Hans Fabisch ordfö-
rande, Conny Heed vice ordförande och 
Jan-Inge Lyckberg, verkställande tjäns-
teman på Sparbanksstiftelsen Varberg.

BROTTSOFFERJOUREN VARBERG 
CONNY HEED

BOJ Varberg 
fick gåva när 
föreningar 
stod i fokus
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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 




