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För ytterligare information kontakta:
 

Box 470, 901 09 UMEÅ
Servicetelefon: 090-70 82 00

Fax: 090-17 83 53
E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se

Hemsida: www.brottsoffermyndigheten.se

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
har rikstäckande ansvar för tre områden:

Brottsskadeersättning
Har du utsatts för brott? Du kan, särskilt om du 
drabbats av personskada, ha rätt till ekonomisk 
kompensation via Brottsoffermyndigheten. En 
förutsättning är att den som begått brottet inte 
har förmåga att betala skadorna, en annan att det 
inte finns någon försäkring som täcker dem. Rätt 
till ersättning kan finnas även om brottslingen är 
okänd.

Brottsofferfonden
Fondens medel delas ut till olika former av  
brottsofferinriktad verksamhet, i såväl ideell som 
offentlig regi, och till forskning om brottsoffer. 
Fonden byggs upp av en särskild avgift på 500 kr, 
som varje dömd person ska betala om brottet kan 
straffas med fängelse. Fonden tar även emot gåvor 
och donationer. Varje år fördelas sammanlagt 
drygt 30 miljoner kr.
Ansökningstid: 1 april respektive 1 oktober. 

Kunskapscentrum 
Myndigheten ska samla och sprida information 
och forskningsresultat för bättre bemötande och 
behandling av brottsoffer. Det sker bl.a. genom 
informationsmaterial till myndigheter, ideella 
organisationer och brottsoffer. Myndigheten 
arrangerar också vidareutbildningar och semina-
rier för att sprida forskningsresultat och praktiska 
erfarenheter av brottsofferarbete. 
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Kompletterande och aktuell information finner 
du på Brottsoffermyndighetens hemsida:

www.brottsoffermyndigheten.se



Har du utsatts 
för hot eller våld 

i arbetet?
Kontakta Brottsoffermyndigheten. 

Du kan vara berättigad till ekonomisk  
ersättning, så kallad brottsskadeersättning.

Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ
E-post: boj.riks@boj.se     Hemsida: www.boj.se

Jourtelefon: 0200-21 20 19

Mansjourerna
E-post: info@mansjouren.net    

Hemsida: www.mansjouren.net
Jourtelefon: 08-30 30 20

Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejourer  
i Sverige, ROKS

E-post: info@roks.se     Hemsida: www.roks.se
Tel: 08-442 99 30

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande,  
RFSL, Brottsofferjour

E-post: hbt-jouren@rfsl.se
Hemsida: www.rfsl.se

Jourtelefon: 08- 34 13 16

 Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR
E-post: info@kvinnojour.com

Hemsida: www.kvinnojour.com
Tel: 08-642 64 01 

Terrafem
(Jour för invandrade kvinnor och tjejer på ett stort antal språk) 

E-post: info@terrafem.org    Hemsida: www.terrafem.org
Jourtelefon: 020-52 10 10 

Ersättning från försäkring
Om din arbetsgivare är ansluten till Arbetsmarknads- 
försäkringar (AFA) anmäler du din personskada dit. AFA ersät-
ter vanligen både fysisk och psykisk personskada på grund av 
brott. AFA ger däremot inte ersättning för kränkning. I vart 
fall för den kan du ha anledning att lämna en ansökan till 
Brottsoffermyndigheten.
Om din arbetsgivare har tecknat en företagsförsäkring ska din 
skada också anmälas dit. 

Kränkning 
För att du ska ha rätt till ersättning för kränkning krävs 
att brottet har inneburit en allvarlig kränkning av din 
person, frihet eller frid. Dit hör bank-, post- och butiks-
rån. Andra exempel kan vara sexuella trakasserier, våld 
eller hot mot tjänsteman liksom andra former av miss-
handel eller hot i ditt arbete. Det lägsta beloppet är  
5 000 kr, men väsentligt högre belopp kan bli aktuellt, särskilt 
om du utsatts för ett grovt brott eller för upprepade brott. 
Om det ingår i dina arbetsuppgifter att kunna ingripa mot hot 
och våld, som t.ex. för poliser och ordningsvakter, uppfattas 
det skadeståndsrättsligt som en allvarlig kränkning först om  
hotet eller våldet varit allvarligare än du rimligen kan anses ha 
haft anledning att räkna med.

Ansökan 
För att du ska kunna få brottsskadeersättning krävs en 
skriftlig ansökan. Brottsoffermyndigheten tillhandahåller  
en blankett för detta. Ansökan måste i princip vara inlämnad 
till Brottsoffermyndigheten senast två år efter brottet eller  
det rättsliga förfarandet. Myndigheten har rätt att i vissa  
fall pröva en ansökan som lämnats in senare.

Om den person som utsatt dig för brott inte har förmåga att 
betala skadestånd och om det inte finns någon försäkring 
som täcker skadorna, kan du ha rätt till ekonomisk kompen-
sation från staten, så kallad brottsskadeersättning. Den rätten 
kan också finnas om gärningsmannen är okänd. Brottet ska i 
regel vara polisanmält. Brottsskadeersättningen avser främst  
personskador och kränkning.

 

Skada på din person
Både fysisk och psykisk skada som drabbat dig på grund av 
brottet kan ersättas. Dessa skador kan avse:
• kostnader för sjukvård, samtalsterapi och andra utgifter  
 som du eller någon nära anhörig har haft och som har  
 samband med skadan

• inkomstförlust

• fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda  
 och värk), t.ex. om du varit inlagd på sjukhus eller genom 
 gått smärtsam behandling 

• bestående skador som lyte eller annat stadigvarande men,  
 t.ex. ärr, förlust av tänder, nedsatt syn eller hörsel 

• särskilda olägenheter till följd av skadan, t.ex. mycket  
 påtagliga besvär i arbetslivet.

Om du har fått en personskada kan ersättning också lämnas 
för skadade kläder, glasögon, tandprotes eller liknande ting 
som du bar på dig vid brottstillfället.

Möjligheter till stöd och hjälp
Att bli utsatt för brott väcker ofta en mängd känslor och skapar 
kanske också andra problem. Socialtjänsten i din kommun 
har ansvar för att du som utsatts för brott och dina anhö-
riga får stöd och hjälp. Det kan handla om både ekonomiskt,  
praktiskt och psykologiskt stöd.

Flera ideella föreningar arbetar med att stödja och hjälpa den 
som utsatts för brott genom t.ex. stödsamtal och kontakter 
med myndigheter och försäkringsbolag. Nedan finner du 
uppgifter om några sådana föreningar på riksnivå. De kan 
bland annat förmedla kontakt med sina lokala föreningar. 
Kanske finner du dem även i din telefonkatalog. 

Ideella organisationer


