
BROTTSOFFERJOUREN
Södertälje



Anställda Styrelsen

Volontärer



Skydd & stöd till 
våldsutsatta 

kvinnor och deras 
barn

Stöd & information till 
brottsutsatta, vittnen 

och anhöriga 

Stöd & prevention 
till ungdomar



“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



Stödverksamhet

Medföljning

Stöd i kontakt 
med 

myndigheter

Allmän och 
juridisk 

rådgivning

Stödsamtal på 
plats, via 

telefon, mail & 
chatt

Skydd



Kurator 
Kvinnojouren

Brottsofferjouren

Kuratorstöd 
barn

Juridisk 
rådgivning

Gruppaktiviteter

Anhörigstöd 
Kvinnojouren

Ungdomsjouren
ungdomar 13-21 årKvinnojouren

Vittnesstöd

Skydd

Mentorskap



Ekonomisk 
ersättning

Försäkringsärenden

Vittnesstöd
- Vittnen
- Brottsutsatta
- Anhöriga

Medföljning
-polis
-socialtjänst
-sjukvård

Samtalsstöd Praktisk hjälp

Rådgivning

Information 

Juridisk hjälp

Brottsofferjouren i Södertälje

Trappansamtal 
för barn



Trappansamtal 
för barn

Mentorskap

SkyddKontakt med 
myndigheter

Samtalsstöd Gemenskap

Rådgivning
-allmän

-juridisk

Medföljning 
-polis

-socialtjänst

-sjukvård

Anhörigstöd

Kvinnojouren i Södertälje

Gruppaktiviteter



Gemenskap

Tjejläger

Syskonskap

Kuratorsamtal

Samtalsstöd Gruppaktiviteter

Mobil kurator

Chatt

HBTQ-häng

Ungdomsjouren i Södertälje



Statistik för hela stödverksamheten 2020

Totalt 3122 stödtillfällen gavs under året

548 stödsökande kvinnor
283 stödsökande män
258 stödsökande barn och unga upp till 25 år

Det skyddade boendet öppnades augusti 2020



Utåtriktad
verksamhet

Utbildnings-
insatser

Våldsprevention

Föreläsningar & 
Workshops

Handledning

SamverkanInformation & 
opinionsbildning



Utåtriktad verksamhet 2020 

Totalt 62 utåtriktade aktiviteter hölls under föregående år

Erbjuder föreläsningar och workshops i bland annat:

• Våldsprevention till skolor & föreningar
• Våld i nära relation
• Hedersrelaterat våld och förtryck
• Viktimologi
• Feminism
• Intersektionalitet
• Normer
• Makt



● Inspirerat utifrån den beprövade metoden 
MVP (Mentorer för våldsprevention) 

● Fokus på åskådarperspektivet

● Inga förkunskaper krävs

● Möjliggör för skolor att hantera sitt obligatoriska 
jämställdhetsuppdrag utifrån skollag, 
diskrimineringslag och läroplan

● Syftet är att förebygga våld och samtidigt främja de 
mänskliga rättigheter

Kärlek börjar aldrig med bråk





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



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

● 325 mördade kvinnor sedan år 2000

● Var tredje vecka mördas en kvinna

● Var fjärde kvinna säger sig varit utsatt



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



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: 073 860 06 12

@brottsoffejouren_sodertalje

@kvinnojourenannfrid

@juventasungdomsjour



Hjälp oss att stötta!

Bli medlem 150:- / år uppge din mail i

meddelanderaden 

Swish: 1233 022 688 


