
BROTTSOFFERJOUREN
Södertälje



Anställda Styrelsen

Volontärer



Leda, 
motivera och 

stärka 
kvinnorna

Brottsutsatta, vittnen 
och anhöriga får de 
stöd de har rätt till

Stötta och 
stärka unga 
mellan 13-

21år



Vi som jobbar på Brottsofferjouren 

Verksamhets-
ansvarigSamordnare Volontärer



Ekonomisk 
ersättning

Försäkringsärenden

Vittnesstöd
- Vittnen

- Brottsutsatta

- Anhöriga

Medföljning
-polis

-socialtjänst

-sjukvård

Samtalsstöd Praktisk hjälp

Rådgivning

Information 

Juridisk hjälp

Brottsofferjouren i Södertälje
Erbjuder:



Brottsofferjouren i Södertälje
● Under 2019 sökte 827 personer stöd hos oss Bland 

dessa finns både anhöriga, utsatta och vittnen.

● Vår största grupp är personer som utsatts för våld i 
nära relation.

● De flesta önskar kontakt med oss flera gånger.

● 208 st stödkontakter i Södertälje tingsrätt. 



BROTTSOFFERJOUREN
Södertälje



Vi som jobbar på Juventas ungdomsjour

Verksamhets-
ansvarigProjektledare Volontärer Syskonskap-

ansvarig



JUVENTAS UNGDOMSJOUR

Stödverksamhet Gemenskap

Syskonskap

HBTQ+

Erbjuder:



• 245 stödsamtal via telefon och chatt

• 9st nya syskonskap 

• Föreläsningar:

➔ Less Pain More Gain- Idrottslag

➔ Kärlek börjar aldrig med bråk- Skolor

➔ Porrkultur till samtyckeskultur- Företag & allmänhet

➔ Eyes wide open- Kunskapsstöd om hederskultur till fritidspedagoger 

JUVENTAS UNGDOMSJOUR



Vi som jobbar på Kvinnojouren Annfrid

Verksamhets-
ansvarig

Kurator/ 
samordnare Volontärer



Kvinnojouren 
erbjuder

Medföljning

Stöd i kontakt 
med 

myndigheter

Allmän och 
juridisk 

rådgivning

Stödsamtal på 
plats, via 

telefon, mail & 
chatt



Kvinnogrupper Volontärskap Samverkan Föreläsningar



Skydd



Kvinnojouren Annfrid

• Under 2019 fick 280 kvinnor stöd av oss 

• Sammanlagt hade vi 621 stödsamtal på plats, via telefon och mail

• Våra kvinnogrupper träffades vid 27 tillfällen



“Ett Södertälje Fritt Från Våld”

➢ FN:s Deklaration om- Mänskliga rättigheter

➢ FN:s Konvention om- Barns rättigheter

➢ FN:s Deklaration om- Avskaffande av våld mot kvinnor

Förebyggande Akuta Läget Bearbetande





Vad innefattar mäns våld mot kvinnor?



Våld i nära relationer
➔ Systematiskt våld utövas av en person som offret har en 

emotionell relation till

➔ Försvårar möjligheten för motstånd och uppbrott

➔ Det ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår

➔ Förekommer i alla samhällsgrupper och åldrar

➔ 85 procent av alla som utsätts är kvinnor



Hedersrelaterat våld och förtryck
➔ Kollektiv Socialt våld

➔ Skam, heder, oskuld

➔ Ej knutet till någon viss religion eller etnisk grupp

➔ Odemokratiska samhällen med starka patriarkala 
strukturer

➔ Både flickor och pojkar drabbas



Skamligt i en hederskontext
➔ Skilsmässa

➔ Kontakt med socialtjänst/polis

➔ Psykisk ohälsa

➔ Bryta mot heteronormen

➔ Kriminalitet

Missbruk



Våldet på en skala

Kontroll/Begränsningar Ryktesspridning       Hot       Misshandel       “ Självmord”       Mord



Psykiskt 
våld

Ekonomiskt 
våld

MAKT & 
KONTROLL

Fysiskt våld Sexuellt våld

Materiellt våld

Latent våld



Normaliseringsprocessen

Kvinnans sätt att anpassa sig efter mannens försök att 
upprätthålla och utöka kontrollen av henne

Begränsa 
livsutrymmet

Kontrollera och 
isolera

Strukturellt 
förtryckta



Livsutrymme

Livsutrymmet minskar i takt att kontrollen ökar

Självbild Nedbruten Tappar tron på 
sig själv 

Internalisering-
känslan av att 
våldet skedde pga 
av mig

Självförtroende



Statistik
● Mäns våld är överrepresenterade 

● 30 000 fall av misshandel mot kvinnor anmäls varje år

● 2500 fall av grov kvinnofridskränkning 

● Brå uppskattar att 80 % aldrig polisanmäls

● 315 mördade kvinnor sedan år 2000

● Var tredje vecka mördas en kvinna

● Var fjärde kvinna säger sig varit utsatt



Traumatiska band



Hinder för uppbrott



En riskfylld separation

➔ Risk  för mer och kraftigare våld i samband med en 

separation

➔ Hälften av morden på kvinnor varje år  i Sverige sker i 

samband med separation

➔ En separation kan också utlösa våld, även om det inte 
förekommit tidigare i relationen



Vi alla är en del i ett stort “GENSVARSPUSSEL”

Vården Jourer Socialtjänst Polis RättsväsenKurator



Är du eller någon du känner utsatt? 

Brottsofferjouren: 070 494 68 75 

Kvinnojouren: 08 550 170 80

Ungdomsjouren: 076 909 84 87

@brottsoffejouren_sodertalje

@kvinnojourenannfrid

@juventasungdomsjour



Hjälp oss att stötta!

Bli medlem 150:- / år uppge din mail i

meddelanderaden 

Swish: 1233 022 688 


