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Styrelsens arbetsutskott har under året varit vilande och därmed inte haft några protokollförda 
möten. 
 
Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsesammanträden. Vid samtliga möten har 
vittnesstöds- och stödpersonsgruppen varit representerade. 
 
Kommande Projekt: 
 
I dagsläget har vi fått bidrag från Brottsofferfonden till två nya projekt som ska genomföras under 
kommande verksamhetsår.  
 



 
 
Grundutbildning av stödpersoner och vittnesstöd  
10 500 kronor 
 
Då vi sedan cirka två år tillbaka ändrat utbildningsupplägg där det tidigare var vanligt med en till 
två träffar per vecka under en period av fem till tio veckor använder vi oss nu av så kallade 
intensivkurser. 
Deltagarna träffas under en helg då vi går igenom större delen av det från Riksförbundet 
rekommenderade kursinnehållet, varefter vi sedan följer upp med tre till fyra stycken återträffar där 
vi går igenom resten av kursinnehållet. 
I utbildningen ingår också en intervju med vår vice ordförande, samt handledarledd praktisk 
utbildning där de ideella för börja kontakta brottsoffer. 
 
Utbildningsmaterial har köpts in i form av tjugo stycken ”Handledarbok för stödpersoner och 
vittnesstöd”, vilket är den bok som hela kursen bygger på. Sedan har kursledaren också lagt till 
andra punkter som en brottsofferstödjare bör veta och som gås igenom under utbildningen.  
Böckerna lånas ut till kursdeltagarna, eller kan köpas för en kostnad av 200 kronor om så önskas.  
 
Utöver kostnaden för utbildningsboken och skrivmaterial, då det blir en hel del att anteckna, 
tillkommer även kostnad för mat och dryck. För att hålla kostnaden nere tillagar frivilliga 
brottsofferstödjare maten på plats samt sköter all annan service för att kursen ska flyta på så smidigt 
som möjligt. Det här gör att kurserna är förhållandevis billiga att hålla och att vi borde kunna få till 
åtminstone fem till sex stycken under verksamhetsåret 2009. 
 
I månadsskiftet januari/februari 2009 startade vi en grundutbildning för dessa projektpengar. 
Fjorton deltagare hade anmält sitt intresse, sex kom till kursen och fyra håller nu på att avsluta sin 
utbildning. 
 
 
 
Utveckling av vittnesstödsverksamheten vid Norrköpings Tingsrätt 
122 500 kronor 
 
Medel har erhållits för att kunna projektanställa en vittnesstödssamordnare på deltid under 
ett år. Dennes uppgift är bland annat att samordna vittnesstödsverksamheten, utbilda nya 
vittnesstöd samt fungera som ett stöd för redan verksamma vittnesstöd .  
 
 
Avslutade projekt – verksamhetsåret 2008 
Då det blev en del turbulens inom föreningen 2007 fick vi dispens med de projekt som skulle ha 
genomförts detta verksamhetsår och istället slutfördes samtliga under 2008. 
 
Grundutbildning av nya stödpersoner och vittnesstöd  
Grundutbildning av nya brottsofferstödjare har genomfört både med projektmedel och med medel 
från jourens egen kassa. Tyvärr är det svårt att hitta intresserade och ännu svårare att få dem stanna 
kvar efter avslutad utbildning så därför ger varje nyutbildning ganska magert resultat i antal nya 
medarbetare.  
 
Det var tänkt att börja en utbildning i februari 2008 och det lades ner mycket jobb på att hitta nya 
intresserade. Vi stod bland annat och informerade om vad det innebär att vara brottsofferstödjare 
utanför diverse affärer i vårt verksamhetsområde och då vi fått ihop en grupp om elva stycken 
kände vi oss redo att starta en kurs. Tyvärr dök bara tre av dessa upp på den informationsträff som 
vi hade några dagar innan intensivkursen skulle dra igång och med det magra resultatet bestämde vi 
oss för att ställa in kursen. 
 



I juli bestämde vi oss för att köra nästa intensivkurs eftersom vi återigen hade fått ihop tillräckligt 
med intresserade. Det kom sammanlagt tolv stycken till informationsmötet några dagar innan 
kursstart men när kursen sen drog igång dök det återigen bara upp tre personer. Vi bestämde oss för 
att köra utbildningen ändå eftersom vi har ont om brottsofferstödjare men ingen av dessa tre 
fullföljde hela kursen och därmed fick vi inga nya ideella.  
 
I slutet av augusti startade vi sen ytterligare en kurs där det deltog sju stycken personer. Två hörde vi 
aldrig av efter den helgen som vi körde intensivkursen och de svarar inte heller på varken mail, brev 
eller telefon då vi önskar få tillbaka det utbildningsmaterial de fick med sig den helgen. 
Ytterligare två har hoppat av efter att de avslutat hela utbildningen och i dagsläget finns det alltså 
tre stycken kvar som är aktiva efter den kursen. 
 
 
Föreläsning för stödmedlemmar 
Under verksamhetsåret 2008 fick vi också projektpengar för att genomföra två stycken 
föreläsningar för stödmedlemmar och på så sätt kunna ge dem lite mer ”valuta” för 
medlemsavgiften.  
Projektet tog sin början vid föregående årsmöte då Backup kom och pratade om sin verksamhet och 
senare under året, i september, kom sen Isabella Canow och pratade om kulturella skillnader 
gällande brottsoffer. Det var två mycket intressanta föreläsningar men tyvärr så var det mycket få 
besökare, cirka femton stycken per tillfälle.  
 
 
Vidarutbildning av stödpersoner och vittnesstöd 
Redan under 2007 påbörjades en serie kortare fortbildningar för aktiva stödpersoner och vittnesstöd 
och som sedan fortsatte under 2008.  
Vi har bland annat lärt oss mer om ”barn till och som brottsoffer, vilket varit mycket lärorikt då 
antalet yngre brottsoffer fortsätter komma in i en stadig ström. 
Vi hade också en mycket lärorik helg med övernattning på Breviks kursgård. Förutom att vi åt gott 
och umgicks körde vi också en hel del samarbetsövningar i form av olika lekar. Tyvärr blev 
kämparandan lite hög mellan varven och en stödperson fick skjutsas till vårdcentralen och kom sen 
att hoppa på kryckor några veckor efter det.  Förutom samarbetsövningar diskuterade vi också 
mycket kring olika fallbeskrivningar och körde rollspel.  
 
Gemensamt för samtliga fortbildningstillfällen är dock att de är förlagda till en helg och att vi då 
läser heldagar. 
 
 
Folder till Tingsrätten 
Vi fick också projektpengar till att skriva en folder som var tänkt att ligga på Tingsrätten för att 
informera målsägande, vittnen och naturligtvis även tilltalade om hur rättsprocessen går till. I första 
han tar vittnesstöden hand om den informationen men det finns tillfällen i veckorna då de inte är 
närvarande och då tänkte vi att det kunde vara bra att ha en broschyr som på ett enkelt och lättläst 
sätt förklarar hur en rättegång går till. 
Broschyren, som heter Brottsoffrets lilla handbok genom rättsprocessen, kom att bli mycket 
detaljerad och tar upp allt från vad som händer när man gör en anmälan till hur själva 
huvudförhandlingen går till, samt även frågor som rör ersättningar och skadestånd. I broschyren 
finns även en liten ordlista, samt några sidor med vanliga frågor och svar. 
Lagman Lars Dahlstedt och åklagare Hans Isaksson har läst och korrigerat broschyren innan den 
gick till tryck varför vi också kan garantera att allt som står i den stämmer.  
 
Vi hade också planerat att ha med en liten saga längst bak i broschyren för att på ett enkelt sätt 
förklara för mindre barn om rättsprocessen, men även för att berätta om vanliga frågor och känslor 
som barn kan ha när de utsatts för brott.  
Berättelsen blev så pass detaljerad att vi istället valde att trycka den separat och därför kom 
projektpengarna att bli två broschyrer istället för en. 
Sagan heter När Ola och Gunilla hade inbrott och har blivit mycket populär bland både barn och 
vuxna.  



 
Konferenser 
 
Konferens om unga brottsoffer 
Då representanter från Brottsofferjouren Östra Östergötland redan tidigare gått utbildningar som 
Riksförbundet anordnat i ämnet Unga brottsoffer kändes det viktigt att närvara vid den fortbildning 
Riksförbundet anordnade i Lund under april månad förra året. Det var en mycket lärorik helg där 
man fick möjlighet till rollspel, diskussioner och även ett föredrag från föreningen Vi Unga, 
Studieförbundet Vuxenskolan. Under helgen diskuterades, förutom just hur vi ska jobba med unga 
brottsoffer, även hur vi ska kunna locka yngre människor att vilja jobba ideellt i vår förening.  

 
Ordförande- och samordnarkonferens 
I oktober hölls en kombinerad samordnar- och ordförandekonferens under två dagar i Nacka. 
Fredrika Sundström och Mari Landell närvarade som representanter för Brottsofferjouren Östra 
Östergötland.  
Mest tid ägnades åt ”styrd” erfarenhetsutbyte som Studieförbundet Vuxenskolan höll i. Bland annat 
så fick man ett antal frågor på ett papper som varje grupp fick välja ut några av och diskutera kring. 
Jourerna från Östergötlands och Sörmlands län satt vid samma bord och diskuterade en av dagarna 
och det resulterade i att vi bestämde oss för att fortsätta diskussionerna i någon slags nätverksträff 
där vi helt informellt kan byta erfarenheter och idéer med varandra. Brottsofferjouren Östra 
Östergötland blev ombedd att hålla i den första nätverksträffen och den kommer att äga rum i slutet 
av mars med två representanter från varje jour.  
 
Idéforum 
Ingen representant från Brottsofferjouren Östra Östergötland närvarade vid Idéforum då ekonomin 
inte tillät några större utsvävningar. 

 
Vittnesstödskonferens 
Brottsoffermyndigheten anordnade en heldagskonferens i Stockholm landets alla 
vittnesstödssamordnare men då vår samordnare, Fredrika, blev sjuk skickades ingen annan 
representant.  
 
Internationella Brottsofferdagen 
Då vi under flera års tid försökt göra saker som ska fånga allmänhetens intresse så bestämde vi oss 
för att göra något för oss själv i år och gick därför ut och åt middag. Det var en trevlig tillställning 
där festkommittén ordnat med lättare förtäring i jourens lokaler innan vi sen begav oss av till 
restaurangen.  

 
Brottsförebyggande åtgärder samt information 
Även i år har vi satsat hårt på att visa upp vår förening ut mot allmänheten och då helst i 
sammanhang där det förekommer ungdomar. 
Under sommaren besöktes olika evenemang och gemensamt för dem alla var att vår medverkan fick 
en positiv och lugnande effekt på många ungdomar. Även andra besökare, arrangörer och vakter 
var mycket positiva till vår medverkan. 
Inför vår medverkan på dessa evenemang köpte vi in jackor som vi sen lät trycka vår logga på så att 
allmänheten skulle förstå varifrån vi kom. Vi tryckte också loggan på t-shirtar som Riksbyggen 
skänkt till oss och även dessa plagg används flitigt när vi representerar jouren vid liknande tillfällen. 
 
Under sommaren 2008 medverkade vi vid en rockfestival i Söderköping, Karnebåtfestivalen i 
Valdemarsvik under två dagar, Skogsröjet i Finspång, samt Rix FM-festivalen och Augustifestivalen 
under sammanlagt tre kvällar.  
Sammanfattningsvis kan nämnas att fortbildning behövs i ämnet punk, eftersom de band som var 
populära i vår ungdom är hopplöst omoderna nu, dock fick en av våra stödpersoner en oförglömlig 
upplevelse då hon fick prata med sin stora ungdomsidol – Svenne Hedlund.  
 



Vi har under verksamhetsåret varit ute på skolor, både grundskolor, gymnasieskolor och Komvux. 
Vad vi pratar om i samband med dessa besök varierar utifrån lärarnas önskemål men bland annat 
har vi blivit inbjudna för att informera om vår verksamhet, diskutera ämnen som rör ungdomars 
vardag samt fungerat som ett komplement till läroboken i ämnet Lag och rätt.  
 
Vi har även besökt Kriminalvårdens utbildningar, varit hos olika pensionärsföreningar, Lions och 
diverse andra föreningar och informerat om brottsoffers situation och om vår verksamhet. 
Dessutom har vi varit på ABF och pratat i ämnet sexualbrott i samband med ett ”runda-bords-
samtal”. 
Vid några tillfällen har en av våra stödpersoner, Ann-Marie Kleveborn, varit och informerat om vår 
verksamhet hos olika PRO-föreningar och hennes besök har blivit mycket varmt emottagna.  
 
I början av verksamhetsåret besökte vi också polisen och socialen i Valdemarsvik för att informera 
även dem om vår verksamhet. Det var några mycket givande besök där det bland annat framkom att 
polisen på orten inte hade en aning om vad vi sysslade med, men redan dagen efter började de 
skicka sina ärenden till oss.  
Tilläggas bör att det är alltid lika trevligt att besöka Valdemarsvik för oavsett om vi åker till deras 
skolor, socialförvaltning, polisstation eller som i somras, till Karnebåtfestivalen så blir vi alltid så 
varmt välkomnade.  

 
 
Media 
Vår mediatid fortsätter att hålla en jämn nivå och vi har vid flertalet tillfällen blivit intervjuade av 
reportrar från NT, 24NT och Radio Östergötland.  
Dessutom fick vår ordförande chansen att berätta för Brottsoffertidningen om hur vi i Norrköping 
jobbar med våldtäktsoffer, vilket var väldigt roligt med tanke på hur mycket tid och jobb vi lägger 
ner på just sexualbrotten. 
 
 
Övrigt 
I dagsläget är vi i akut behov av flera stödpersoner eftersom ärendena fortsätter strömma in och 
dessutom har en tendens att bli allt grövre vilket också gör att det krävs mer och mer insatser från 
våra ideellas sida.  
Idag har vi en brottsoffersamordnare hos polisen, Ninna Lennemark, som skickar oss ärenden och 
det fungerar mycket, mycket bra. Ninna är också till en enorm hjälp för oss i vårt arbete med 
brottsoffer eftersom vi när som helst kan vända oss till henne om vi har några frågor som rör det 
polisiära förfarandet kring ett brottsoffer.  Vi är verkligen tacksamma för att polisen tillsatt den här 
tjänsten och att samarbetet fungerar så otroligt bra.  
 
Sedan föregående verksamhetsberättelse har antalet deltagare på de månadsmöten vi anordnar en 
gång i månaden sjunkit drastiskt. Det har gått en ”trend” i hos en del brottsofferstödjare att sätta 
dessa möten i andra hand, så om det kommer något annat emellan väljs automatiskt månadsmötet 
bort. De här träffarna är obligatoriska och i samband med att man börjar som ideell i föreningen får 
man också information om att detta. Vi måste nu försöka hitta ett sätt att locka folk till att börja 
komma på de här träffarna. De är viktiga både för att lära känna de andra i gruppen och byta 
erfarenheter med dem, men även för att det här är ett sätt att kunna vara med och påverka 
verksamheten i stort.  
 
Vi har avslutat vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, SV, och istället börjat ett 
samarbete med Sensus. Anledningen till det var att SV:s lokaler började bli för små för oss då det 
enbart får vistas tolv personer i dem på en gång.  
 
Den utbildning angående sexualbrott som dåvarande gruppen brottsofferstödjare åkte bort över en 
helg och läste har under förra verksamhetsåret också körts för våra egna ideella, men även för 
intresserade vid Mjölbys Brottsofferjour. Linköpings Brottsofferjour påtalade även de att de var 
intresserade av utbildningen, då deras brottsofferassistent också deltog samtidigt som Mjölby, men vi 
har inget mer hört om detta sedan kursen avslutades. 
 



Vi blev inbjudna att närvara vid ett seminarium i Mjölby där man pratade en hel dag om 
kvinnovåld. Inbjudna var ordförande, vice ordförande och brottsofferassistenten från vår jour.  
 
Under hösten anordnade Linköpings Brottsofferjour en träff för samtliga andra brottsofferjourer i 
länet. Större delen av dagen föreläste ordförande från föreningen Glöm inte Pela och Fadime. Det 
var en mycket intressant dag som gick alldeles för snabbt så vi önskade att hon skulle kunna komma 
tillbaka vid något annat tillfälle eftersom vi aldrig hann att ställa alla de frågor som dök upp hos 
gemene man under föreläsningens gång.  
Betalningen för den här utbildningsdagen togs ur en kassa som upprättats för flera år sedan inför ett 
eventuellt bildande av ett regionråd så därför blev deltagandet kostnadsfritt för gemene jour. 
Från Norrköping medverkade sammanlagt sex stycken brottsofferstödjare. 
Under verksamhetsåret har vi haft en heltidsanställd brottsofferassistent, Fredrika, men tyvärr 
slutade hon sin anställning första februari, på grund av sjukdom. I dagsläget finns ingen anställd, 
utan telefonen är omkopplad till Telefoncentralen och kontoret sköts återigen med hjälp av ideella 
krafter.  
 
 
Medlemmar: 
Antalet medlemmar under verksamhetsåret 2008 har varit cirka 80 stycken. 
 
Medeltillströmning 
Det avtal som ska förhandlas fram mellan Brottsofferjouren Östra Östergötland och Valdemarsviks, 
Finspångs, Söderköpings och Norrköpings kommun är ännu ej färdigt. Vad vi vet är att anslaget från 
kommunerna kommer att förbli oförändrat och därmed kommer vi inte att få till stånd den 
successiva ökning av bidraget som kommunalråd Eva Andersson lovade oss i samband med den 
första höjningen.   
 
 
Vi har även fått bidrag från: 
 

• Riksbyggen _______________________________ 3 000 kronor samt  
15 stycken t-shirtar 

 
• Frimurarorden _____________________________ 12 000 kronor 

 
• Socialdemokraterna i Söderköping ____________ 5oo kronor 

 
• Lions Söderköping __________________________ 3 000 kronor 

 
• Rebeckalogen Finspång ______________________ 3 000 kronor 

 
• Rebeckalogen nr. 7 __________________________ 1 000 kronor 

 
• S:t Johannes, kollekt _________________________ 971 kronor 

 
• S:t Johannes, kollekt _________________________ 520 kronor 

 
• SH:n Damklubb _____________________________ 2 000 kronor 

 
• Lions ______________________________________ en bärbar dator  

 
Ekonomi: 
Bilaga I 
Ekonomisk redogörelse samt revisorernas berättelser medföljer som bilaga till 
verksamhetsberättelsen. 



 
 
Ärendetillströmning 
Se bilaga 2, diagram 
 
Sammanfattning: 
Sammanfattningsvis kan nämnas att vi i dagsläget är i akut behov av flera brottsofferstödjare och att 
de redan aktiva jobbar mycket hårt med att hjälpa alla de som söker sig till oss för att få stöd och 
hjälp. Vi kommer under året hålla kontinuerliga grundkurser varefter vi får ihop nya intresserade. 
Jag vill också framhålla att det många gånger inte bara är brottsoffret vi hjälper, utan inte allt för 
sällan finns det även föräldrar, syskon, vänner och andra anhöriga som också behöver stöd i det 
arbete som det innebär att komma igenom de krisreaktioner som ofta följer efter dem blivit utsatt för 
brott. Det arbete våra brottsofferstödjare utför är en enorm samhällsinsats och det ska inte 
förglömmas att de också utför den på sin fritid.  
 
Under de senaste åren har antalet grova brott ökat. Även om misshandel fortfarande toppar 
listan över vanligast förekommande brott så har vi fått känslan av att den blivit så mycket 
grövre de sista åren.  
Även antalet sexualbrott fortsätter stadigt att öka och det kan bero på flera olika orsaker. Kanske är 
det så att de verkligen har ökat i samhället, eller kanske är det så att fler och fler vågar anmäla det 
de varit utsatta för eller åtminstone söka hjälp för det, men det kan också bero på att vi på vår jour 
har blivit så pass mycket duktigare på att ta hand om dessa brottsoffer. Vi har också lärt oss att 
”våga” se förbi misshandeln i ett relationsbrott och även fråga om den sexuella biten. Ett ämne som 
många gånger är mycket skuldbelagt för kvinnan och som hon därför inte törs prata ens med sina 
närmaste om och då kan det vara skönt att få prata med någon utomstående. 
Vad som däremot ökat sedan föregående år är antalet våldtäkter och våldtäktsförsök på män. Ofta 
rör det sig om tonårspojkar, både som utsatta och som gärningsmän.  
Som man kan se i statistiken så är våldsbrotten de brott som toppar statistiken hos oss och de kräver 
ofta ett stort engagemang av våra brottsofferstödjare. Det är en konst att kunna ge en brottsdrabbad 
människa all sin tid, all sin empati och sen släppa det man fått höra när samtalet avslutas. Det är en 
konst som alla våra brottsofferstödjare måste kunna behärska för annars skulle de aldrig orka gå 
vidare till nästa brottsoffer och stötta den personen med samma med känsla som den förra.  
 
I den bästa av världar skulle det inte behövas någon brottsofferjour, för då skulle det varken finnas 
några brottsoffer eller gärningsmän, men; 
I alla tider har det funnits de som inte kunnat respektera sina medmänniskor. 
I alla tider har det funnits de som inte kunnat skilja på vad som är deras eget och vad som är någon 
annans. 
I alla tider har det också funnits de som inte lärt sig att inte kränka andra som kommer i deras väg 
och  
I alla tider har det funnits de som inte förstått budskapet i det enkla citatet ”behandla din nästa så 
som du själv vill bli mött”. 
Så med andra ord, tills vi kanske får den bästa av världar, för hoppet ska man aldrig tappa, så kan vi 
ändå konstatera att vi behövs och vi gör nytta. Våra insatser förändrar livet till det bättre för flera 
hundra människor varje år. 
Det vi gör för andra, och för varandra, det ska vi vara stolta över. För det är något stort när en okänd 
människa säger att hon finns där för dig, hon lyssnar på dig och är villig att offra sin tid och sitt 
engagemang för att du ska må bra. Den okända människan är våra brottsofferstödjare, varje gång de 
med förnyad energi tar sig an ytterligare en brottsdrabbad medmänniska.  
 


