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1. INLEDNING

1.1. Presentation

I brottmålsprocessen är ett framgångsrikt åtal oftast beroende av vittnesmål, det 

är  ett  av  de  viktigaste  bevismedlen1 och  att  medborgare  fritt  kan  lämna 

information är en förutsättning för att upprätthålla rättssamhället.   I  Sverige 

råder dessutom en allmän vittnesplikt, vilket innebär att bevispersoner i de allra 

flesta fall är skyldiga att vittna i domstol.

Att bevittna ett brott kan vara en traumatisk upplevelse. Forskningen kring vad 

vittnet upplever är bristfällig men klart är att vittnet kan drabbas av samma 

reaktioner som det direkta brottsoffret; ångest, stress och rädsla. Vittnet har inte 

valt sin situation, hen råkade bara vara på fel plats vid fel tillfälle och blir en 

del av något hen själv inte kan påverka. 

Inte bara det att iaktta ett brott orsakar stress och rädsla, rättsprocessen i sig kan 

också vara en obehaglig upplevelse. Att återuppleva en traumatisk händelse i 

en rättssal, inför en grupp främmande människor och i en situation man inte är 

van  vid,  kan  vara  minst  lika  påfrestande  som  att  bevittna  själva  brottet. 

Okunskapen om rättsprocessen  är  väl  utbredd i  samhället  och  de flesta  har 

aldrig upplevt en rättsprocess på nära håll. 2

Detta sammantaget leder till att oviljan att anmäla brott och vittna i domstol är 

större än någonsin. Vittnen glömmer vad de sett eller vill inte prata. Att en viss 

grad  av  stress  följer  med  rättsprocessen  är  ofrånkomligt,  ett  brott  är  per 

1 Ds 1995:1, Vittnen och målsägande i domstol, s. 3
2 Se bl.a. SOU 1998:40, Brottsoffer Vad har gjorts? Vad bör göras? och SOU 2008:106, Ökat  
förtroende för domstolarna – strategier och förslag 
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definition ingen trevlig historia och stress är en naturlig reaktion som inte helt 

kan undvikas. Frågan är hur mycket stress som kan tolereras. Hur mycket kan, 

och  bör,  rättsväsendet  göra  för  att  minska  de  negativa  upplevelserna  för 

deltagarna i en rättegång? Hur ska vi få människor att vilja vittna?

1.2. Syfte och frågeställning

Uppsatsen handlar om vittnets roll i rättsprocessen och vittnets upplevelse av 

denna.  Syftet  är  att  ge en  bild  av  vittnets  roll  i  processen,  utreda vilka de 

främsta  orsakerna  till  vittnets  rädsla  och  stress  är  samt  vad  detta  får  för 

konsekvenser, primärt för vittnet, men även för samhället. Befintliga stöd- och 

skyddsåtgärder kommer också beskrivas för ge en mer allsidig bild av vittnets 

situation. 

I  examensarbetet  kommer  följande  frågeställningar  vara  vägledande  för 

diskussionen:

• Vilka psykiska reaktioner kan uppstå efter att ha bevittnat ett brott?

• Är det relevant att i formellt och materiellt hänseende alltid skilja på 

målsäganden och vittnen?

• Hur ser den otillåtna påverkan vittnet kan utsättas för ut och vilken är 

egentligen den huvudsakliga orsaken till vittnets rädsla?

• Hur ser det befintliga stödet för vittnet ut samt hur och av vem 

förmedlas detta stöd?

I  detta  sammanhang  kan  skolan  om terapeutisk  juridik  vara  relevant.  Med 

vittnet och brottmålsprocessen i fokus vill jag redogöra för denna rättsfilosofi 

och utreda om det finns teorier och idéer där som är användbara i hanterandet 

av vittnets situation. 
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1.3. Avgränsningar och definitioner

Som framgått utgår uppsatsen från vittnets perspektiv och då avses främst det 

vuxna och psykiskt  friska  vittnet  i  brottmålsprocessen som inte  uppträder  i 

egenskap  av  sakkunnig  eller  expertvittne.  Då  alla  vittnens  reaktioner  och 

upplevelser  är  individuella  har  inga avgränsningar  avseende  brottstyp  gjorts 

men våldsbrott och andra brott mot person ligger närmast till hands att relatera 

till.  Andra  delar  av  uppsatsen  fokuserar  mer  på  upplevelsen  av  själva 

rättsprocessen och där är brottstypen av mindre vikt.

Vad  gäller  skolan  om  terapeutisk  juridik  tillämpas  teorierna  på  vitt  skilda 

rättsområden  men  då  uppsatsens  fokus  är  vittnet  i  brottmålsprocessen 

begränsas  redogörelsen  i  detta  avseende  till  den  del  av  den  terapeutiska 

juridiken som rör straff- och processrätt.

Jag har valt att i huvudsak utgå från den befintliga lagstiftningen och vad som 

kan göras inom ramen för denna. Därför utlämnas åtgärder som i och för sig 

kan skydda och stötta vittnen men inte kan användas inom ramen för befintlig 

lagstiftning,  till  exempel  möjligheten  att  vittna  anonymt.  På  vissa  ställen 

diskuteras dock möjligheten att utvidga tillämpningen av befintlig lag.

Framställningen är inte avsedd att vara heltäckande men då jag ändå vill ge en 

översiktlig bild över vittnets situation har vissa delar fått hållas korta, fokus har 

lagts  på  stöd  i  stället  för  skydd  och  delen  om  terapeutisk  juridik  är  av 

utrymmesskäl kort. 

Vittnet,  gärningspersonen  och  andra  personer  kommer  av  praktiska  skäl  att 

benämnas ”hen” i den fortsatta framställningen. Med ”gärningsperson” avses 

den person som är misstänkt, åtalad eller dömd för brott, när det inte framgår 

vilken av dessa som avses är det irrelevant för framställningen. Vittnet kommer 

ibland benämnas ”indirekt brottsoffer” och målsägande ”direkt brottsoffer” då 
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det stämmer väl överens med uppsatsens syfte.

1.4. Material och metod

Det material  som använts  i  denna utredning är  delvis  traditionella  juridiska 

källor, lagar, förordningar, förarbeten och doktrin.  För att utreda vittnets upp-

levelser, reaktioner och upplevda konsekvenser har också använts rapporter och 

myndighetsinformation, materialet kommer bland annat från Domstolsverket, 

Brottsförebyggande rådet och Brottsofferjouren. Storbritannien var tidiga med 

att  utveckla stöd för vittnen  och en del  myndighetsinformation därifrån har 

använts.  Delen  om  terapeutisk  juridik  bygger  till  största  delen  på  olika 

vetenskapliga  artiklar.  Forskning  och  litteratur  på  området  vittnen,  deras 

reaktioner  på  brott  och  upplevelser  av  rättsprocessen  är  väldigt  begränsad 

varför mycket av materialet främst är inriktat på brottsoffer. 

Jag har således inte endast använt  mig av traditionella  juridiska källor  utan 

också andra former av material  och metoden kan därför närmast liknas den 

rättsvetenskapliga, då annat än enbart juridisk metod används för att analysera 

rätten och samhället. Detta knyter också an till den terapeutiska juridiken då 

den där starkt framhålls att hänsyn ska tas till också andra vetenskaper än den 

juridiska. 

1.5. Disposition

Uppsatsen inleds med ett kapitel med en definition av vittnet, sett i ljuset av 

definitionen av brottsoffer  och  målsägande.  Här  redogörs  sedan för  vittnets 

skyldigheter och rättigheter, med fokus på själva rättegången.

Kapitel tre har fokus på de psykiska reaktionerna och konsekvenserna av att 

bevittna ett brott.
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Kapitel  fyra  fokuserar  mer på  deltagandet  i  rättsprocessen.  Vad är  otillåten 

påverkan och vem utför det? Vilka andra orsaker finns till att vittnet drabbas av 

rädsla  och  oro  och  vad  får  detta  för  konsekvenser  för  vittnet  själv  och 

samhället?

Kapitel  fem handlar  om vittnesstöd,  både från ett ansvarsperspektiv om hur 

verksamheten  fungerar  och  vittnesstödets  perspektiv,  vad  krävs  för  att  vara 

vittnesstöd och vilka är arbetsuppgifterna?

Kapitel sex beskriver vilka möjligheter det finns att skydda vittnet. Denna del 

hålls av utrymmesskäl kort. 

Kapitel  sju  beskriver  den terapeutiska juridiken utifrån brottmålsprocessen i 

allmänheten och vittnesperspektivet i synnerhet samt hur denna teori eventuellt 

kan nyttjas för att utveckla stödet för vittnen. 

Kapitel åtta består av slutsatser och mina kommentarer. 
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2. VITTNET SOM BEVISMEDEL

2.1. Vad är ett vittne?

Denna fråga kan verka meningslös, men att klargöra vem som är målsägande, 

brottsoffer  eller  vittne  har  betydelse  i  flera  avseenden.  Ersättning  för  vissa 

former av behandling ges först när en person fått status som ett ”offer”.3 De 

åtgärder som vidtagits för att stärka brottsoffrets ställning är oftast knutna till 

begreppet målsägande4, exempel på detta är rätten till målsägandebiträde och 

av domstolen förordnad stödperson samt rätten till information enligt förunder-

sökningskungörelsen (1947:948).

2.1.1. Definition av begreppen brottsoffer och målsägande 

Målsägandebegreppet är definierat i lagtext, rättegångsbalken (1942:740) 20:8 

st. 4 stadgar att målsägande är den mot vilket brott blivit begånget, den av brott 

blivit  förnärmad eller  lidit  skada.  För  att  avgöra  vem denna  person är  kan 

ledning tas i brottsbalkens systematik genom att se vem straffbestämmelsen är 

avsedd att  skydda, exempelvis brott  mot  enskild person eller  förmögenhets-

brott.5 Målsäganden kan vara en fysisk eller juridisk person och formellt sett är 

hen bara part i målet när ett eget yrkande framställts. 

Det  finns  däremot  inget  allmänt  sätt  att  definiera  vem  som  är  brottsoffer. 

Termen återfinns inte i lagtext men den anses generellt sett syfta till en fysisk 

person som drabbats av skada till följd av ett brott.6 Begreppet brottsoffer kan 

3 Lindgren, Magnus m.fl., Brottsoffer Från teori till praktik, 2001, s. 27

4 SOU 1998:40,  s. 88

5 Diesen, Christian m.fl., Brottsoffrets rätt, 1995, s. 29

6 A. a., s. 29
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sägas ge uttryck för ett faktiskt förhållande medan målsägande är mer av en 

processuell  term  som  ger  en  person  viss  ställning  i  en  rättsprocess.7 Då 

brottsoffer inte är en lagteknisk term kan också antas att definitionen beror på 

vilket perspektiv som antas, vissa är mer generella och andra mer begränsade. 

En psykologisk definiton av termen är bredare än den juridiska då den utgår 

från individens egna tolkning och upplevelse av det som hänt.8

2.1.2. Definition av begreppet vittne

Begreppet  vittne  definieras  inte  heller  uttryckligen  i  svensk  lag.  Enligt  en 

allmän  uppfattning  kan  dock  ett  vittne  sägas  vara  en  person  som  lämnar 

information om en brottslig handling utan att själv vara misstänkt.9 Det finns 

inget krav på att personen fysiskt har bevittnat brottet men gruppen vittnen kan 

ytterligare delas in genom att vittnen som gjort en fysisk iakttagelse ses som 

vittnen i formell mening.  Andra personer som lämnar uppgifter, exempelvis 

angående  hörsägen,  hörs  upplysningsvis  och  ses  som  vittnen  i  materiellt 

hänseende.10

Den  senare  definitionen  stämmer  överens  med  Europakonventionen11 som 

stadgar att som vittne inte bara räknas det ”formella vittnet” utan också det 

”materiella  vittnet”.  Europarådet  har  slagit  fast  att  varje  person  som  har 

upplysningar relevanta för en brottmålsprocess är att se som ett vittne, detta 

oberoende av hens status enligt den nationella lagstiftningen.12

7 A.a., s. 31

8 Lindgren, s. 29

9 Bring, Thomas & Diesen, Christian, Förundersökning, 2005, s. 83

10 Bring & Diesen,  s. 84
11  Europeiska konventionen 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, gällande rätt i Sverige genom lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

12 Europarådets rekommendation om hot mot vittnen och den tilltalades rätt till försvar, No. R (97) 13 
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2.1.3. Alternativa perspektiv 

Det förekommer definitioner av begreppet brottsoffer som är vidare än den som 

anses gälla i Sverige.  FN har slagit fast att som brottsoffer räknas de som lidit  

fysisk  eller  psykisk  skada,  ekonomisk  förlust  eller  försämring  av  sina 

grundläggande rättigheter genom handling eller underlåtenhet som strider mot 

lagstiftning.13 Anhöriga och utomstående som försökt ingripa räknas in här. En 

ännu vidare definition tillämpas av The International Association of Chiefs of 

Police  (Internationella  polischefsföreningen).  De räknar även de omedelbara 

offrens familjer och andra, till exempel vittnen till våldsbrott, som brottsoffer.14 

Ett  annat  internationellt  perspektiv  på  detta  är  att  i  många  länder  finns 

målsägandebegreppet inte över huvud taget  utan det  direkta brottsoffret  står 

utan någon egen roll i processen och i de fall de deltar är det som vittnen.15 

Vad  gäller  gränserna  mellan  målsäganden  och  vittnet  är  intressant  att 

uppmärksamma att  barn  som bevittnat  våld  mellan  sina  föräldrar  kan  vara 

berättigade  brottsofferersättning,16 trots  att  de  inte  kan  klassificeras  som 

målsägande.  Vilka  brott  som  berättigar  ersättning  ska  avgöras  efter  en 

helhetsbedömning  i  det  enskilda  fallet,  inte  bara  vålds-  och  sexualbrott  är 

aktuella utan även hot och skadegörelser. Det avgörande är snarare hur brottet 

har påverkat barnet.17 En bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) slår också 

fast att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående 

vuxna ska betraktas som offer för brott.18

13 General assembly, resolution 40/34, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims  
of Crime and Abuse of Power, 1995
14 IACP, What do victims want? Effective Strategies to Achieve Justice for Victims of Crime,  
2000
15 Ett exempel är England där det enbart finns två parter i processen; Crown prosecutor och 
den tilltalade. 
16 Brottsskadelagen (1978:413) 4 a §
17 Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev, 2006/03, 
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev
%20Brottsoffermyndigheten/Brottsoffermyndighetens%20nyhetsbrev%202006%203.pdf 
Hämtad 2013-10-01
18 SoL 5:11 st. 4 
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2.2. Vittnesplikten

I princip kan var och en som har uppgifter att lämna höras i ett brottmål som 

vittne.19 För att försäkra vittnesmålets sanningsenlighet får den som vittnar som 

huvudregel avlägga en vittnesed och befinner sig därefter under sanningsplikt. 

Vittnesplikten bestäms till stor del negativt varför undantagen här kommer att 

belysas.

Den som är part i målet får aldrig höras som vittne, i brottmål får alltså inte 

tilltalad eller målsägande vittna.20 Inte heller den som åtalats för medverkan till 

den gärning målet avser, eller annan gärning som har omedelbart samband med 

den, får höras som vittne.21 ”Omedelbart samband” avser främst att den som 

ska höras har åtalats för förberedelse eller anstiftan till just det brott målet rör 

men det kan även röra sig om andra gärningar, domstolarna bör i varje enskilt 

fall  göra  en  bedömning  huruvida  det  finns  ett  nära  och  påtagligt  samband 

mellan  brotten.22 Bestämmelsen  rörande  dessa  kategorier  är  obligatoriskt 

utformad, dessa personer får alltså under inga omständigheter vittna. 

Den  andra  kategorin  av  personer  som anses  obehöriga  att  vittna  består  av 

personer under femton år eller personer som lider av psykisk störning.23 Här är 

dock reglerna inte obligatoriska, således kan dessa få vittna om rätten bedömer 

dem lämpliga till detta. Får de vittna behöver de inte avlägga vittnesed.24 De 

som  med  hänsyn  till  bestämmelser  i  Offentlighets-  och  sekretesslagen 

(2009:400) har tystnadsplikt är också obehöriga att vittna om uppgifter som är 

sekretessbelagda25 om  inte  personen  sekretessen  berör  har  lämnat  sitt 

19 RB 36:1

20 RB 36:1 st. 1

21 RB 36:1 st. 2

22 Proposition 1983/84:78  om ändringar i rättegångsbalken m.m., s. 72

23 RB 36:4

24 RB 36:13

25 RB 36:5
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medgivande.26

En annan kategori av personer som är undantagen vittnesplikten är närstående 

till part i målet.27 Med närstående avses enligt lagtexten släkt i rätt upp- eller 

nedstigande led, syskon, svågrar, gifta eller före detta gifta. De är inte skyldiga 

att avge vittnesmål men bestämmer de sig själva för att vittna gör de det inte 

under ed.28 Anledningen till detta är att de skulle ställas inför ett för svårt val 

om det kom att handla om en konflikt mellan sanningsplikten och deras önskan 

att skydda den närstående.29 Ett vittne är inte heller skyldig att uttala sig om 

omständigheter  som innebär  att  vittnet  själv eller  någon till  hen  närstående 

(närstående  definieras  här  på  samma  sätt  som  ovan  förklarats)  utfört  en 

brottslig handling.30

2.2.1. Sanktioner 

För att upprätthålla vittnesplikten finns olika sanktioner domstolen kan ta till. 

Till  en  början  kallas  vittnet  vid  vite.31 Om  vittnet  ändå  uteblir  ska  rätten 

förelägga  nytt  vite  eller  förordna  polishämtning32.  Om  vittnet  under 

rättegången, utan giltigt skäl, vägrar avlägga ed eller avge vittnesmål kan rätten 

även i denna situation förelägga vittnet att fullgöra sin plikt vid hot om vite 

eller  till  och  med  häkta  vittnet.33 Denna  mer  ingripande  sanktion  är  dock 

utformad som en  fakultativ bestämmelse vilket innebär att rätten får använda 

den, men inte måste.34  

26 Ekelöf, Per-Olof & Boman, Robert, Rättegång IV, Stockholm, 1992, s.  174

27 RB 36:3

28 RB 36:13 st. 3

29 Fitger, Peter m.fl., Zeteo, kommentar till RB 36:13, hämtad 2013-10-01 

30 RB 36:6

31 RB 36:7

32 RB 36:20

33 RB 36:21

34 Därom  råder  dock  viss  oenighet,  se  bland  annat  Heuman,  Lars,  Absolut  eller  relativ  

vittnesplikt, JT 1994/95, s. 153
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De som är under femton år eller psykiskt störda får inte föreläggas vite eller 

häktas men kan hämtas av polis till  rätten.35 För de närstående som valt att 

vittna, men inte ska avlägga ed, gäller samma sanktioner som för de vittnen 

som talar  under  ed.36 Om vittnet  i  något  av  dessa  fall   har  orsakat  ökade 

rättegångskostnader för någon av parterna kan hen åläggas att ersätta denna 

kostnad.37

2.2.2. Mened

Vittnen som avlagd ed och därmed lämnat en sanningsförsäkran kan göra sig 

skyldiga  till  mened genom att  lämna osann  uppgift  eller  förtiga  sanningen, 

enligt brottsbalken (1962:700) 15:1. Hen kan då dömas till fängelse i fyra år, 

eller  om  brottet  är  grovt,  åtta  år.  För  brott  av  ringa  grad  kan  även  böter 

utdömas. Ett vittnesmål är osant när det återger en händelse eller omständighet 

på ett oriktigt sätt men osanningen kan också röra rena sakuppgifter. Förtigande 

av sanningen har att göra med att vittneseden anses innehålla en försäkran om 

fullständighet.38

35 RB 36:22

36 Fitger, hämtad 2013-10-01

37 RB 36:22

38 Berggren, Nils-Olof m.fl., Zeteo, kommentar till BrB 15:1, hämtad 2013-10-01
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3. VITTNETS REAKTIONER

Många vittnen  blir  offer  för  slumpen.  De har  inte  valt  att  bli  vittnen,  utan 

befann sig bara på fel plats vid fel tillfälle men deras liv kommer oundvikligen 

att påverkas av detta. De konsekvenser som följer av att bevittna ett brott kan 

vara  av  temporär  eller  bestående  natur.  De  kan  också  vara  av  olika  art, 

ekonomiska, praktiska, sociala och psykiska. Här kommer fokus ligga på de 

olika känslomässiga reaktioner som kan följa bevittnandet av ett brott.

3.1. Ekonomiska och praktiska konsekvenser

Vad gäller  ekonomiska  konsekvenser  är  det  vanligare  att  direkta  brottsoffer 

drabbas,  exempel  på  kostnader  är  skadegörelser  och  utgifter  för  vård.  En 

undersökning  från  Brottsförebyggande  rådet  visar  dock  att  för  vittnen  som 

upplevt bevittnandet av ett brott som mycket traumatiskt kan kostnader för vård 

bli aktuella.39 Flera personer uppger i undersökningen att de varit sjukskrivna 

till  följd  av  bevittnandet  av  brottet  och  tillhörande  upplevelser.  Problem  i 

arbetslivet med orsak i olika skyddsåtgärder eller det personliga måendet har 

också uppstått, vilket även det leder till ett inkomstbortfall.40

3.2. Psykiska och sociala konsekvenser 

Den psykiska upplevelsen är ofta den som för vittnet är svårast  att hantera. 

Samtidigt är  den i det närmaste osynlig för omgivningen och därmed också 

svårast  för  dem  att  förstå.  Hur  den  psykiska  reaktionen  utvecklas  är 

individuellt. Vissa upplever inte några större känslomässiga reaktioner, men för 

39 Brottsförebyggande rådet, rapport 2008:8,  Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen.  

Stockholm, 2008, s. 100

40 Brå 2008:8, s. 108
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andra vittnen kan bevittnandet blir en mycket traumatisk upplevelse som leder 

till en kraftig påverkan.41 Dessa reaktioner står ofta i proportion till vilken typ 

av brott det handlade om och hur grovt brottet och dess efterverkningar var, 

men  även  till  synes  bagatellartade  brott  kan  innebära  stora  psykiska 

påfrestningar.42

Medan brottet pågår agerar människor i allmänhet rationellt.  Detta  kan vara 

förvånande men då individen är inriktad på överlevnad är  panik en ovanlig 

reaktion. Efter att händelsen passerat går individens psykiska energi åt till att 

hantera alla känslor  brottet  givit  upphov till  och då kan förmågan att  agera 

rationellt påverkas. Känslor av panik, tomhet och ilska är inte ovanliga.43 Då 

detta lämnar mindre kapacitet tillgänglig för bearbetning av information kan 

vittnet i detta skede ha svårigheter att ta emot och förmedla både muntlig och 

skriftlig information.44

Vittnet kan också ägna mycket tid åt att försöka hitta en förklaring till det som 

hänt  och  varför  just  hen  själv  hamnade  i  denna  situation.  Att  hamna  i  en 

situation  där  brott  begåtts  kan  innebära  att  tilliten  till  omgivningen skadas, 

samtidigt som vittnet känner att kontrollen över livet försvinner. I ett försök att 

återfå kontrollen kan personen själv ta på sig skulden för det inträffande – hen 

kan  se den traumatiska händelsen som en följd av sitt egna beteende eller sina 

egna egenskaper. Detta kan leda till att vittnet i framtiden undviker situationer 

som liknar den brottet begicks i eller försöker ändra sitt beteende.45

Efter en tid har den drabbade ofta fått bättre överblick över situationen och en 

mindre kaotisk tid följer. Nu är känslor av ångest är vanliga och dessa kan ta 

sig uttryck i  sömnsvårigheter,  muskelspänningar,  huvudvärk och magbesvär. 

41 Lindgren,  s. 124
42 SOU 1998:40,  s. 81
43 Lindgren, s. 124
44 A. a., s. 127
45 A. a., s. 124 f.
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För att hantera denna ångest tar personen till olika försvarsmekanismer46 den 

vanligaste är bortträngning och innebär att det värsta obehaget kan hållas borta 

från medvetandet genom att tränga bort vissa känslor som är förknippade med 

den traumatiska händelsen.47

Efter en tid kan ofta två förändringar hos personer som blivit offer för ett brott 

upptäckas; grundtryggheten försämras och de utvecklar en ökad misstanke mot 

människor i omgivningen. Detta begränsar offrets liv och kan bli långvarigt. 

Der kan påverka tankemönster, känslor och livsval. Många har visat sig göra 

riskbedömningar  och  vidta  brottsförebyggande  åtgärder  i  sin  vardag,  ett 

exempel är att de funderar mycket kring vilka risker som finns i de områden de 

besöker och anpassar sitt liv efter det.48 Detta påverkar inte bara den drabbade 

själv utan även omgivningen. Denna rädsla kan också ha långt större inverkan i 

personens liv än själva bevittnandet av brottet (se nedan om självcensur).

I  särskilt  allvarliga  fall  kan  reaktionerna  uppnå  kriterierna  för  en  klinisk 

diagnos. Posttraumatiskt stressyndrom eller akut stressreaktion är de reaktioner 

som oftast kan relateras till stress och rädsla av detta slag. Båda uppkommer 

som reaktioner på en traumatisk upplevelse och utmärks av att den drabbade 

lider  av  ångest  och  försöker  undvika  situationer  som  kan  påminna  om 

händelsen. Att reaktionerna blir möjliga att diagnosticera innebär att de inte är 

normala reaktioner på stress49, till skillnad från de andra som beskrivs i detta 

kapitel. 

46 Försvarsmekanismer är huvudsakligen omedvetna reaktioner en person vidtar för att skydda 
sig själv från obehagliga känslor, se vidare Weiten, Wayne, Psychology themes and Variations,  
2006, s. 524
47 Lindgren, s. 127

48 Heber, Anita, Var rädd om dig! Rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och  

dagspress. Akademisk avhandling, Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet, 

2007, s. 73

49 Miller, Monica K & Bornstein, Brian H, Stress, Trauma and Wellbeing in the Legal System,  

Oxford, 2012, s. 6 f.

17



3.2.3 Faktorer som påverkar reaktionerna 

Det går inte att uttala sig om hur en enskild individ kommer reagera efter att ha 

bevittnat ett brott eller hur lång tid återhämtningen kommer att ta. Det finns 

emellertid ett antal faktorer som i allmänhet påverkar reaktionernas omfattning. 

En av dessa är brottets karaktär, hade det inslag av våld eller hot om våld leder 

det  i  allmänhet  till  att  de  drabbade  mår  sämre  jämfört  med  personer  som 

drabbats av brott utan våldsinslag. Hade vittnet en reaktion till  någon av de 

inblandade  leder  detta  ofta  till  att  reaktionerna  blir  mer  komplicerade  och 

allvarliga.50 En annan faktor som påverkar kan vara hur många som bevittnade 

brottet, att fler har delat upplevelsen kan ofta underlätta bearbetningen.51

Faktum är att även brott som är odramatiska kan leda till kraftiga reaktioner. 

Det  hela  är  avhängigt  personens  motståndskraft  och  övriga  personliga 

egenskaper.  Faktorer  som  här  har  setts  påverka  är  ålder,  kön  och  tidigare 

erfarenhet av brott och traumatiska erfarenheter. Den aktuella livssituationen 

spelar också in, brottet ger ofta större konsekvenser för de som redan befinner 

sig i en påfrestande livssituation.52

Ett sätt att bearbeta traumatiska upplevelser är att  prata med andra vad man 

varit med om. Genom att återberätta händelseförloppet reds det ut och personen 

kan återfå kontroll över upplevelsen. Den gemenskap man har - eller saknar - 

är  alltså  viktig  för  att  ta  sig  ur  krisen.  Att  ensam bearbeta  traumat  är  ofta 

omöjligt.  Vänner  och  familj  är  viktiga  men  ibland  kan  det  behövas 

professionell hjälp för att ta sig igenom krisen.53

En annan faktor som påverkar de reaktioner och konsekvenser den enskilda 

individen upplever är de följdhändelser brottet medför. Själva bevittnandet av 

50 Lindgren, s. 132

51 Jägervall, Elin, Unga brottsoffer & vittnen: om utsatthet och stöd, Stockholm, 2008, s. 31

52 Lindgren, s. 133 f.

53 Lindgren, s. 134 f. Se även Diesen, 1995, s. 38
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brottet utgör inte alltid det största hotet mot den drabbades psykiska hälsa, lika 

viktigt kan bemötandet och åtgärder (eller bristen av dessa) efter brottet  ägt 

rum  vara.54 Konsekvenserna  av  att  delta  i  en  rättsprocess  kan  alltså  vara 

allvarligare än konsekvenserna av att bevittna ett brott.

54 Lindgren, s. 135
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4. RÄTTSPROCESSENS 

KONSEKVENSER

Som ovan konstaterats har de flesta vittnen inte valt sin situation utan befann 

sig på fel plats vid fel tillfälle. Med vår vittnesplikt blir de sedan indragna i 

något de inte hade för avsikt att delta i, vare sig de vill eller inte. Denna process  

kan visa sig innebära avsevärt större problem för vittnet är själva bevittnandet 

av brottet.  Att en viss grad av stress medföljer ett deltagande i en rättsprocess 

är ofrånkomligt, frågan är hur mycket stress vi kan tolerera.

Det finns förvånansvärt lite forskning på detta område, oavsett om vi ser till det 

direkta  brottsoffret  eller  vittnet,  vilket  också  konstateras  i  en  rapport  från 

Brottsförebyggande rådet  (Brå)55, vars  information  till  stora delar  ligger  till 

grund för detta kapitel. 

4.1. Otillåten påverkan 

Otillåten påverkan innefattar trakasserier, hot, våld och skadegörelse som äger 

rum i syfte att påverka rättsprocessen. Denna definition är upprättad av Brå och 

inte  helt  överensstämmande  med  övergrepp  i  rättssak  som  innebär  att 

gärningspersonen  hotat  eller  brukat  våld  mot  exempelvis  ett  vittne  för  att 

påverka en rättsprocess.56 Otillåten påverkan är ett vidare begrepp som även 

innefattar  mer subtila och underförstådda typer av påverkan, som inte alltid 

uppfyller rekvisiten för brott.57 Om den otillåtna påverkan som vittnet utsätts 

för  faller  in  under  någon  av  bestämmelserna  i  brottsbalken  är  vittnet  ett 

55 Se vidare Brå 2008:8
56 Brb 17:10 
57 Brå 2008:8, s. 16

20



brottsoffer  och  en  målsägande  i  alla  avseenden.58 De  händelser  som 

klassificeras som brott kommer redogöras för i kapitel 6. 

4.1.1. Omfattningen av otillåten påverkan 

En mörkertalsproblematik är en naturlig följd av den otillåtna påverkan – där 

påtryckningarna  har  haft  effekt  kommer  de  ju  inte  till  myndigheternas 

kännedom.  Trots  att  grundbrottet  är  känt  berättar  brottsoffret  eller  vittnet 

sannolikt inte om den otillåtna påverkan.59 Det är också svårt att klassificera 

händelser som otillåten påverkan då det är svårt för både offer och myndighet 

att känna till gärningspersonens uppsåt.60 

I  Brå:s undersökning svarade drygt åtta procent av Sveriges åklagare att de 

uppmärksammat  misstänkta eller  styrkta  fall  av otillåten påverkan minst  en 

gång under en period av fyra veckor. Åklagare har dock dålig insikt om vad 

som sker tidigare i utredningen och Brå jämförde informationen från åklagarna 

med antalet anmälda brott för övergrepp i rättssak under samma period, vilket 

var 372 stycken. Detta antal, jämfört med åklagarnas svar som inbegrep 173 

fall av otillåten påverkan visar att påverkansförsök ofta äger rum tidigare än 

åklagaren kommer in i processen.61

4.1.2. Vem utövar otillåten påverkan?

Majoriteten av de som utövar otillåten påverkan har i nästan samtliga fall Brå 

undersökt  begått  även  grundbrottet  och  hade  ofta  begått  även  andra  brott 

tidigare.  Mindre  vanligt,  men  ändå  förekommande,  är  att  anhöriga  till 

gärningspersonen utövat påverkan.62

58 Oavsett om den otillåtna påverkan denna del syftar till är straffbar eller inte kommer jag 
använda benämningen gärningsperson.
59 Brå 2008:8, s. 22
60 A. a., s. 26
61 A. a., s. 24
62 A. a., s. 63
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Brå:s  undersökning  visar  att  det  finns  tre  huvudsakliga  kategorier  av 

gärningspersoner; ungdomar, män som utövar relationsvåld och personer inom 

den organiserade brottsligheten63. När otillåten påverkan väl sker finns alltså 

oftast  någon  slags  relation  mellan  gärningsperson  och  offer.64 När  vittnet 

besitter information om gärningspersonen – namn, var hen befinner sig och 

kanske  andra  detaljer  om  brottsligheten  –  utgör  vittnet  ett  potentiellt  hot. 

Otillåten påverkan utövas sällan mot helt okända personer.65

Otillåten  påverkan  begås  ofta  av  endast  en  gärningsperson,  trots  att  flera 

personer  kanske  varit  delaktiga  i  grundbrottet.66 Påverkan  sker  ofta  på 

offentliga platser, till exempel domstolsbyggnaden. De flesta explicita hot sker 

dock på privata platser, hem, skola eller arbetsplats . Internet är också en kanal 

för att utöva påverkan, särskilt för ungdomar.67

4.1.3. Former av otillåten påverkan 

4.1.3.1. Trakasserier 

Trakasserier  kännetecknas  av  upprepade  handlingar  eller  att  outtalade  hot 

framförs  på  ett  underförstått  och  därmed  svårbevisat  sätt.  De kan bestå  av 

blickar eller kroppsspråk ägnat att få vittnet att förstå att hen kan komma till 

skada.  Själva  sättet  trakasserierna  genomförs  på  behöver  inte  vara  grymma 

eller otäcka, men sammanhanget gör att mottagaren förstår syftet.68

Trakasserier är en vanlig form för otillåten påverkan vid relationsvåld, detta 

kan förklaras med att grundbrottet i sig ofta består av upprepade händelser. I 

63 Organiserad brottslighet definieras i Brå 2005:11 (s. 18) som detsamma som en 
affärsdrivande verksamhet, med skillnaden att det rör sig om brott.
64 SOU 1990:92, Våld och brottsoffer, s. 160 f.

65 BRÅ 2008:8, s. 116

66 A. a., s. 76

67 A. a., s. 91 f.

68 A. a., s. 30
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dessa  fall  sker  trakasserierna sällan  vid  personliga  möten,  parterna  har  ofta 

separerat, utan genomförs i stället genom e-post eller telefon.69 För ungdomar 

är det svårt att undvika gärningspersonen då de ofta går i samma skola, bor i 

samma  område  eller  umgås  i  samma  kretsar.  Mellan  ungdomar  rör  sig 

trakasserierna  om  spridandet  av  falska  rykten,  utfrysning  och  nedsättande 

kommentarer.  Utmärkande  är  att  trakasserierna  mellan  ungdomar  i  stor 

utsträckning  sker  på  internet.  Inom  den  organiserade  brottsligheten  är 

trakasserier inte särskilt vanligt.70

4.1.3.2. Hot och utpressning 

Till skillnad från trakasserierna är hoten oftast mer konkreta. Här finns en mer 

eller mindre uttalad konsekvens för det fall gärningspersonen inte skulle få sin 

vilja igenom vilket inte är fallet vid trakasserier. Vanligast är att hoten gäller 

våld mot person eller egendom men de realiseras sällan. En annan skillnad från 

trakasserierna  är  att  hot  alltid  är  straffbara  gärningar  i  form av  olaga  hot, 

utpressning eller övergrepp i rättssak.71

Ungdomar  använder  ofta  direkta  hot.  Det  är  inte  alltid  de  unga  gärnings-

personerna  och  offren  uppfattar  att  deras  handlingar  kan  klassificeras  som 

brottsliga.  Det  faktum  att  de  inte  ser  hot  som  brott  leder  också  till  att  

mörkertalet  här  är  stort  då  de  inte  ser  någon  anledning  till  att  prata  med 

polisen.72 Även myndighetspersoner kan ha denna inställning till  hot mellan 

ungdomar och bagatellisera händelserna. Hoten realiseras som sagt sällan men 

även ”tomma hot” kan få allvarliga konsekvenser för de utsatta.73

69 A. a., s. 33 f.

70 A. a., s. 36

71 A. a., s. 44

72 Jägervall, s. 25 f.

73 Brå 2008:8, s. 113
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4.1.3.3. Våld och skadegörelse 

Brå:s  undersökning  visar  att  faktiskt  våld  som  otillåten  påverkan  är  mer 

ovanligt än de andra formerna. Det finns exempel på våld i undersökningen 

men det är då oklart om det rör sig om en faktiskt otillåten påverkan eller bara 

spontan ilska som inte kunnat kontrollerats.74 Det rör sig då ofta om våld inom 

familjen eller mellan personer inom samma kriminella nätverk.75

Skadegörelse drabbar oftast det direkta brottsoffret men det finns även exempel 

på att vittnen utsatts. Det handlar om skadegörelse mot privatbostäder, bilar, 

cyklar och det finns även fall där husdjur har dödats.76 Skadegörelsen visar att 

gärningspersonen har kapacitet att vandalisera och den kan även användas för 

att visa att gärningspersonen har kunskap om vart vittnet bor och befinner sig.77

4.2. Sekundär traumatisering

Begreppet  sekundär  traumatisering  syftar  till  det  andra  trauma  vittnet  kan 

uppleva,  det  första  traumat  är  bevittnandet  av  själva  brottet,  medan  efter-

följande  händelser  kan  orsaka  ny  stress.78 Det  handlar  inte  om  stressen 

bevittnandet  av  brottet  orsakade  utan  rättegången  blir  en  ny  traumatisk 

upplevelse.79 Olika  element  av  processen  kan  leda  till  denna  effekt,  men 

generellt  kan  sägas  att  den  orsakas  av  att  olika  obehagliga  upplevelser 

ackumuleras.  Att  polisen  inte  bemött  vittnet  med  respekt,  att  möta 

gärningspersonen  i  rättssalen,  att  bli  korsförhörd  av  försvarsadvokaten, 

74 A. a., s. 47

75 A. a., s. 31

76 A. a., s. 50

77 A. a., s. 32

78 Christiasson, Sven-Åke (red.),  Rättsspsykologi.  Den forensiska psykologin i Sverige. En  

kunskapsöversikt. Stockholm, 1996, s. 325

79 Diesen, Christian, Terapeutisk juridik, Stockholm, 2011, s. 224 f.
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okunskap om vad som kommer att hända i rättssalen och att över huvud taget 

avge vittnesmål är stressande och emotionellt krävande. Rättegången blir alltså 

inte en hjälp att komma över upplevelsen utan försvårar och förvärrar vittnets 

situation.80 Denna företeelse ligger nära och kan jämföras med den självcensur 

vittet kan vidta.

4.3. Självcensur 

I befolkningen finns många som är rädda för att utsättas för brott eller otillåten 

påverkan,  dessa  är  långt  fler  än  antalet  personer  som kommer  att  utsättas. 

Denna rädsla kan ha större inverkan i en persons liv än ett faktiskt brott eller 

otillåten påverkan.81 En (förvisso relativt gammal) fallstudie som genomfördes 

i Bronx, USA, visade att 57 % av bevispersonerna upplevde rädsla eller oro, 

trots att de inte utsatts för något faktiskt hot eller några påtryckningar.82 Vid en 

granskning av Brottsförebyggande rådets statistik och studien i Bronx måste 

hänsyn givetvis tas till att alla brott inte anmäls, brott som anmäls kanske inte 

rubriceras som övergrepp i rättssak trots att de egentligen faller där under och 

att  Bronx givetvis i många avseenden skiljer sig från Sverige. Det ger ändå 

indikationer på att hot och otillåten påverkan inte är huvudorsaken till vittnens 

rädsla. Personer som inte utsatts för hot och inte heller befinner sig i riskzonen 

för att utsättas är ändå rädda. 

Denna rädsla  leder  till  självcensur,  vilket  innebär  att  vittnet  i  ett  försök att 

skydda sig själv  försöker undvika  att  medverka  i  rättsprocessen.  Detta  sker 

alltså  utan  att  någon  otillbörlig  påverkan  förekommit.  Självcensuren  kan 

snarare ses som ett svar på oron om otillåten påverkan, vittnet agerar och vidtar 

80 Diesen, Christian, Therapeutic jurispridence and the victim of crime, i Progress in forensic 

Psychiatry – about boundaries (Red. Oei, K & Groenhuijen, M), Tilburg University, 2012, s. 

587

81 Lindgren, s. 138

82 Davis C Robert, Smith E Barbara och Henley, Madeline, Wictim/vitness intimidation in the 

Bronx courts: How common is it, and what are its consequenses? New York, 1990 
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olika åtgärder för att  slippa utsättas för sådan.83 Fenomenet med självcensur 

kan knytas samman med sekundär viktimisering. Upplever vittnet det senare är 

risken för självcensur större.

4.3.1. Orsaker till självcensur 

4.3.1.1. Okunskap och rädsla för rättsprocessen 

Förutom  ett  eventuellt  studiebesök  på  tingsrätten  under  skolgången  är  det 

många som aldrig upplevt en rättsprocess på nära håll. En följd av detta är att 

det i samhället råder dålig kunskap om hur en rättegång går till. Statistik har 

visat  att knappt fyra av tio personer ansett sig vara mycket eller ganska väl 

insatta i  domstolarnas roll  och uppgift  i  samhället.84 I  en sådan situation är 

risken  att  är  rädsla  uppstår  givetvis  större  än  om det  hela  vore  en  bekant 

situation, den främmande situationen i sig väcker oro hos vittnet.85

För vittnen är det inte ovanligt att den enda kontakten de haft med utredningen 

är ett samtal med polisen i direkt anslutning till brottet, sedan hör de ingenting 

om vad som händer med utredningen förrän kallelsen till rättegången kommer 

på  posten.86 Detta  påverkar  inte  bara  vittnets  psykiska  mående  utan  också 

vittnesmålets  kvalitet  och  vittnets  förmåga  till  deltagande  i  processen.87 

Åklagare har angett att det är lättare att förhöra en person som tidigare hörts i 

domstol eller som på annan väg har kunskap om hur processen gått till.88

Att vittna i en rättegång kan vara en påfrestande upplevelse och okunskap kan 

då leda till att missförstånd uppstår, bland annat i form av att det så viktiga 

83 Brå 2008:8, s. 53

84 SOU 2008:106, s. 63 

85 SOU 1998:40, s. 80. Se även  Miller & Bornstein, s. 96

86 Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjourernas Riksförbund, Vittnesstödshandboken,  

Umeå respektive Stockholm, 2002 (reviderad 2007), s. 18

87 Miller & Bornstein, s. 96

88 SOU 1998:40, s. 299 f.
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förhöret kan leda till att vittnet känner sig anklagad för något och då reagerar 

med självcensur.89 En del som vittnat uppger att de inte behandlas med respekt i 

domstolen,  många  upplever  stress  vid  förhöret  från  försvarsadvokat  och 

åklagare.90 Hade de haft mer insikt i hur processen går till och vilka roller alla 

innehar hade de antagligen kunnat hantera förhöret bättre. Information är alltså 

en viktig komponent för att förmå människor att ställa upp och vittna. 

4.3.1.2. Historier och rykten om otillåten påverkan

Rädslan  för  processen  är  konkret,  men  dess  ursprung  är  ofta  diffust.  Vid 

självcensur har ju inte förekommit några hot eller tecken på yttre påverkan. Det 

råder en syn på rättegången som något obehagligt, en syn som ofta är baserad 

på rykten från omgivningen och media. Denna syn kan sprida sig, och påverka 

även vid brottstyper där otillåten påverkan normalt inte finns (alltså utanför de 

tre kategorierna som nämns ovan, ungdomsbrott, relationsvåld eller organiserad 

brottslighet). Det nya informationssamhället gör också att rykten får större och 

snabbare spridning och kan påverka fler.91

Det är den organiserade brottsligheten som vittnena i detta fall är rädda för och 

som skrämmer allmänheten från att vittna. I Brå:s undersökning framkommer 

att medier, både nyhetsmedia och exempelvis filmer, gärna lyfter fram historier 

om  oskyldiga  vittnen  som  råkar  ut  för  hot  från  organiserad  brottslighet. 

Uppfattningen att det fungerar som i amerikanska filmer, med vittnen som i 

panik får fly undan maffian, förekommer92. Se mer om medias roll nedan under 

stycke 4.4.

För ungdomar händer det att föräldrarnas rädsla smittar  av sig, ungdomarna 

skräms upp av föräldrarna och det  kan även gå så långt  att  de förbjuds att 

89 Brå 2008:8, s. 56

90 Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjourernas Riksförbund, s. 18

91 Brå 2008:8, s. 56 f.

92 A. a., s. 114
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vittna.93 Föräldrarna kan vara rädda för kontakt med polisen, de kan tro att ett 

medverkande  innebär  också  en  anmälan  till  socialen.  Oro  över  vad  om-

givningen kan komma att tycka påverkar också. De är rädda att rättsprocessen 

ska öka trycket på deras barn och att de ska komma att utsättas för otillåten 

påverkan.94

4.3.1.3. Kärlek till eller ekonomiskt beroende av gärningspersonen

Det är allmänt känt att det är svårt att vittna mot närstående. En relation är ju 

inte  bara präglad av det  brottsliga agerandet  utan även positiva sidor finns. 

Benägenheten att anmäla brott minskar när det finns en relation mellan vittnet 

och  gärningspersonen.95 Hindret  kan  bestå  i  att  vittnet  inte  vill  påverka 

gärningspersonens  liv  negativt  eller  orsaka  påtryckningar  från  den  övriga 

familjen.  Brott  med inslag  av  hederskultur  är  vanliga  i  detta  avseende,  det 

förekommer då ofta ett tryck från hela familjen att inte anmäla och det finns en 

risk att anmälaren ska behöva bryta med hela familjen. Självcensur av denna 

orsak är också vanlig hos barn som har bevittnat våld mellan sina föräldrar. De 

är  i  en  extra  utsatt  position  då  de  är  mer  beroende  av  sina  föräldrar  än 

föräldrarna är beroende av varandra.96

Även  ekonomiska  aspekter  kan  spela  in.  Vid  brott  i  nära  relationer  är  det 

sannolikt  att  vittnet  själv eller  andra närstående är  ekonomiskt  beroende av 

gärningspersonen och att en rättsprocess får följder för dessa personer. Även på 

arbetsplatser  kan  det  förekomma att  självcensur  tillämpas  med  grund  i  det 

ekonomiska beroendet en arbetstagare befinner sig i.  Rädslan att få sparken 

eller få dåliga vitsord kan påverka viljan att anmäla eller vittna.97

93 A. a., s. 56

94 Jägervall, s. 59 f.

95 Brottsförebyggande rådet, rapport 2006:1, Konsten att läsa statistik, Stockholm, s. 71

96 Brå 2008:8, s. 57 f.

97 A.a.,, s. 58
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4.3.1.4. Lojalitet med gärningspersonen 

Det  är  främst  inom  de  kriminella  nätverken  som  lojalitet  är  en  del  av 

problematiken med självcensur. Vittnen kan vara rädda för att skada sitt rykte 

och exkluderas  från  sociala  nätverk  där  acceptans  är  viktigt.98 Att  ord  som 

”gola” och ”tjalla” har stark negativ klang ger en bild av det synsätt som dessa 

kretsar har. Det är dock inte  givet att det handlar om rädsla i dessa situationer, 

utan  det  kan  handla  om att  skydda sina  vänner  som man är  genuint  lojala 

med.99

4.3.1.5. Rädsla för konkret (potentiell) gärningsperson 

I  denna  kategori  återfinns  ofta  personer  som  utsatts  för  eller  bevittnat 

relationsvåld,  dessa  är  rädda  för  att  bli  utsatta  av  otillåten  påverkan  från 

gärningspersonen. Vittnet väljer att hålla sig passivt och inte berätta vad de sett 

på grund av rädsla för gärningspersonen. En oro för att orsaka ännu mer våld 

kan vara ett skäl att inte samarbeta med myndigheterna. Oron kan gälla både 

vittnet själv och de anhöriga.100

Vissa grupperingar behöver inte använda sig av otillåten påverkan över huvud 

taget, grupperingen i sig är tillräcklig för att skrämma vittnen. Rädsla för att 

vittna är exempelvis särskilt stor när det handlar om individer som är kända 

kriminella.101 Detta  hänger  samman  med  historier  och  rykten  om  otillåten 

påverkan. Problemet kan vara av större betydelse i mindre samhällen, risken 

för igenkänning är större och medvetenheten om vissa personers dåliga rykte 

likaså. Något som också bidrar till oro är mötet med gärningspersonen innan 

och under rättegången. I dagsläget väntar vittnena innan rättegången oftast i 

98 O'Flaherty Brendan och Sethi Rajiv, Witness intimidation, Journal of Legal Studies, Vol. 39, 

Issue 2, 2010, pages 399-432,  s. 342

99 Brå 2008:8, s. 58 f.

100 A. a., s. 60

101 Heber, s. 76
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samma rum den tilltalade (i de fall hen inte är häktad) och dennes vänner.102

4.4. Hur påverkar media? 

Då de flesta människor inte kommer i kontakt med domstolarna är det viktigt 

att  kunskaper  om  domstolarnas  roll  och  olika  rättssäkerhetsprinciper  kan 

förmedlas.  Media  har  en  viktig  funktion  som en  förmedlande  länk  mellan 

befolkningen och domstolarna. En undersökning som genomfördes i samband 

med en offentlig utredning visade att drygt sju av tio personer får största delen 

av sin information om domstolarna från media.103 Som konstaterat är det viktigt 

med information för att förmå personer att ställa upp och vittna, medias roll här 

borde vara att förmedla budskapet att i de flesta situationer det är ofarligt att 

vittna.104

I massmedier rapporteras dock ofta om hot mot vittnen och andra personer i 

rättsväsendet. Det är stor fokus på begångna brott och vittnen framställs ofta 

som rädda.  Det  har  i  tidigare  forskning  visats  att  medierapporteringen  kan 

påverka samhällets uppfattningar, till exempel inställningen att det är farligt att 

vittna.105 

Massmediernas fokus på begångna brott kan få situationen att se värre ut än 

den  egentligen  är.  En  granskning  av  artiklar  publicerade  i  bland  annat 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet visar att brottsoffer ofta 

beskrivs  som  utsatta  för  oprovocerat  och  slumpmässigt  våld  medan 

gärningspersoner beskrivs som onda och omänskliga.106  Att rapporteringen är 

präglad på det viset bidrar till en ökad rädsla hos allmänheten. 

102 Brå 2008:8, s. 60

103 SOU 1998:40, s. 63 

104 A. a.,, s. 77

105 Heber,  s. 8

106 A. a., s. 165
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Massmedierna ger därigenom upphov till – och sprider – stereotypa107 bilder, 

både  av  brottsoffer  och brottslingar.  Detta  skapar  rykten  om vissa  gruppers 

farlighet. Ett exempel är ett vittne i ett mål med en rysk gärningsperson där 

vittnet på grund av stereotypa bilder i nyhetsrapporteringen sammankopplade 

ryska personer med organiserad brottslighet och därför inte vågade vittna under 

ed.108 Dessa stereotypa skildringar kan också ge bilden av att det är accepterat 

för vissa grupper att vara rädda för brott. Känslor som rädsla, oro och ilska 

framställs också som acceptabla och självklara reaktioner på brott. Det skapas 

på detta vis ett särskilt sätt att förhålla sig till brott som mottagarna anpassar sig  

till.109

Det nya informationssamhället har gjort att nyhetsrapporteringen delvis ändrat 

karaktär. Med tanke på hur lätt det idag är att få fram information krävs nya 

grepp för att behålla publiken, detta gör man bland annat genom att fokusera på 

detaljer som kan väcka fantasi hos mottagarna. Ett exempel på detta är den vän 

som var med Anna Lindh på NK den ödesdigra dagen i september 2003. Hon 

konstaterar att om mordet hade skett för hundra år sedan hade endast hennes 

närmaste vetat vad som hänt henne, i dagens samhälle visste alla, på en gång.110 

Denna ingående rapportering bidrar också till  vittnens självcensur genom att 

det uppstår en rädsla för att själv hamna i fokus. Journalister hamnar här ofta i  

en svår sits då brottsoffer också har behov av att få dela med sig av sin historia, 

för att varna andra, så att händelserna inte inträffat förgäves.111

107 Med stereotyper avses uppfattningar om personers egenskaper med grund i personernas 
grupptillhörighet, till exempel kön och ålder, eller ett kriminellt gäng, Weiten, s. 636
108 Hadley, Jonathan,  Witness intimidation and protection practices: A front line view from  
Helsinki,  consideration of  Finnish  police  law,  and review of  research  in  the  UK.  Finland: 
Polishögskolan, 2006, s. 17 f
109 Heber, s. 221 

110 Franchell, Eva, Livsfarligt att bli exponerad som vittne i massmedierna. Dagens Nyheter, 
Stockholm,  2005-02-15
111 Lindgren,  s. 217
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4.5. Samhälleliga konsekvenser av otillåten påverkan och 

självcensur

I detta avseende kan självcensur och otillåten påverkan jämställas – följden för 

samhället  blir densamma vid självcensur som om otillåten påverkan faktiskt 

förekommit. Vittnen som ändrar sin historia, drar tillbaka den eller i värsta fall 

helt  uteblir  från att  medverka kan leda till  att  brott  inte  går  att  klaras  upp. 

Många aktiva inom rättsväsendet anser att problemet med självcensur är större 

än problemet med den faktiska otillåtna påverkan som sker.112

Frågan  om  vittnens  rädsla  inför  rättsprocessen  hänger  tätt  samman  med 

förtroendet för domstolarna. Tre av de faktorer som i en utredning klassades 

som  extra  viktiga  för  allmänhetens  förtroende  var;  domstolarnas  och 

personalens  tillgänglighet  för  bevispersoner,  domstolens  bemötande  av 

bevispersoner  och  allmänhetens  kunskap  om  domstolarnas  verksamhet.113 

Detta är tre faktorer som också påverkar vittnets upplevelse av processen och 

om självcensur uppstår vilket alltså i förlängningen även påverkar förtroendet 

för hela rättsväsendet. 

Att detta förtroende upprätthålls är av största vikt för rättsväsendet och centralt 

i en demokratiskt rättsstat. För att medborgarna ska rätta sig efter domar och 

beslut  är  förtroendet  en  förutsättning114 och  tar  vi  inte  hand  om  våra 

bevispersoner  blir  följderna  stora.  Minskar  förtroendet  kan  befolkningens 

benägenhet att frivilligt medverka i rättsprocesser minska. Detta leder i sig till 

en ineffektiv och därmed dyrare handläggning, med längre handläggningstider 

som  följd.  Det  kan  låta  dramatiskt  men  den  yttersta  konsekvensen  av  ett 

minskande förtroende är rättsstatens sammanbrott.115 Med tanke på det redan 

existerande  systemet  med  skydd  och  stöd  för  vittnen  (se  de  kommande 

112 Brå 2008:8, s. 117

113 SOU 1998:40, s. 42 f.

114 A. a., s. 41

115 A. a., s. 42
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kapitlen) är detta otänkbart men otillåten påverkan och självcensur kan likväl 

ge upphov till allvarliga konsekvenser. 

Dömandets kvalité påverkas också. Den stress som ett vittne kan uppleva har 

generellt  sett  en  negativ  effekt  på  vittnesmålet  i  sig  och  vittnets  minne. 

Vittnesmålet  är  ofta  en  viktig  del  av  bevisningen  i  ett  brottmål  så  för 

domstolens del är trygga vittnen som kan lämna en fri och fyllig berättelse en 

viktig  förutsättning.116 Skyldiga  gärningspersoner  riskerar  annars  att  gå  fria. 

Dessa personer kan sedan fortsätta begå brott – mot samma eller nya brottsoffer 

– och fortsätta med sin otillåtna påverkan i de fall det förekommer. Det rör sig 

alltså om allvarliga konsekvenser, både för enskilda medborgare och samhället 

i ett större perspektiv. 

116 Brå 2008:8, s. 119 
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5. VITTNESSTÖD

Flera statliga utredningar betonar vikten av vittnesstöd i domstolen117 och vissa 

går så långt som att utnämna verksamheten till det viktigaste som kommit ur 

allt arbete med bemötande på domstolarna.118 Domstolarna själva uppskattar 

också verksamheten med vittnesstöd och är positiva till arbetet vittnesstöden 

utför.119

Själva  begreppet  vittnesstöd  är  en  svensk  version  av  engelskans  ”witness 

service”. På vissa domstolar kallas de istället ”rättegångsstöd.120 Det engelska 

arbetet med vittnesstöd är en förebild för det svenska i flera avseenden. De 

startade  verksamheten  redan  på  åttiotalet  och  utgörs  av  ideellt  verksamma 

personer som alla genomgått en utbildning på sextio timmar.121

Vittnesstödsverksamheten möter behov hos många besökare i domstolen, inte 

bara vittnen.  Syftet med vittnesstöden är att ge en ökad trygghet i domstolen 

och  även  kunna  ge  information  till  vittnen  och  målsägande.  Som  tidigare 

redogjorts för i  denna uppsats är många vittnen rädda inför förhandlingen i 

domstol. Denna rädsla kan förstärkas av domstolsmiljön i sig.122

117 Se bl.a. SOU 1998:40 och 2008:106

118 SOU 2008:106, s 133

119 JU 2006-5404 KRIM, Slutredovisning av regeringsuppdrag, Vittnesstöd, s. 22

120 Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjourernas Riksförbund, s. 10

121 JU 2001-4716 KRIM, Slutredovisning av regeringsuppdrag, Vittnesstöd, s. 9

122 Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjourernas Riksförbund, s. 25
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5.1. Organisation och  ansvar

Vittnesstödsverksamheten startades 1995 i Växjö, genom ett initiativ av den 

lokala  brottsofferjouren  och  med  ekonomiskt  stöd  av  Brottsofferfonden. 

Verksamheten  föll  väl  ut  och  flera  lokala  brottsofferjourer  följde  Växjös 

exempel  och  inrättade  vittnesstöd.  2001  fanns  vittnesstöd  vid  ett  fyrtiotal 

domstolar  och  idag  är  samtliga  tings-  och  hovrätter  bemannade  av 

vittnesstöd.123 

Vid  de  flesta  domstolar  organiseras  och  administreras  verksamheten  av  de 

lokala  brottsofferjourerna124 men  det  övergripande  ansvaret  ligger  hos 

Brottsoffermyndigheten,  de  har  hand  om  rekrytering,  utbildning  och 

kvalitetssäkring.125 Domstolsverket har hand om vissa praktiska frågor som att 

ordna  lokaler  för  vittnesstöd  men  de  samverkar  också  med  Brottsoffer-

myndigheten  och  Brottsofferjourernas  Riksförbund.126 Domstolarna  själva 

förmedlar  information  vittnesstödsverksamheten  behöver,  bland  annat  om 

kommande förhandlingar samt informerar även om verksamheten utåt, bland 

annat i sina kallelser.127

Verksamheten finansieras  till  stor  del  genom bidrag  från  Brottsofferfonden. 

Vissa av de lokala verksamheterna har också finansiering från andra aktörer, 

till  exempel  hemkommunen  som ofta  ger  bidrag  till  de  lokala  brottsoffer-

jourerna.128

Lokalt vilar verksamheten på vittnesstödssamordnaren. Samordnaren kan ha en 

heltidstjänst,  arbeta helt  ideellt  eller  i  form av en kombination av de båda. 

123 www.brottsoffermyndigheten.se, hämtad 2013-10-01 

124 Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjourernas Riksförbund, s. 9 f.

125 JU 2006-5404 KRIM, s. 12

126 A. a., s. 14

127 A. a., s. 15 

128 A. a.,  s. 18 
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Avgörande  här  är  domstolens  storlek  och  de  lokala  brottsofferjourernas 

ekonomi.  Samordnaren  fungerar  som  kontaktperson  och  ledare  för 

vittnesstödsgruppen  och  är  även  den  som  har  kontinuerlig  kontakt  med 

domstolen och tar emot information om målen som kommer upp.129

Rekryteringen  av  vittnesstöd  sker  av  Brottsofferjouren  eller  Brottsoffer-

myndigheten. Efter intervjuer får de som väljs ut genomgå en utbildning på 15-

20 timmar  som omfattar frågor  om den rättsliga processen  och bemötande. 

Utbildningen består av föreläsningar av yrkesverksamma personer inom olika 

områden, diskussioner och besök vid förhandlingar. Innan vittnesstödet sedan 

börjar arbeta får hen gå bredvid ett erfaret vittnesstöd några gånger och även 

avlägga ett tystnadslöfte. Löftet är inte juridiskt bindande men en förutsättning 

för att få arbeta som vittnesstöd.130

5.2. Att vara vittnesstöd 

5.2.1. Vilka egenskaper bör ett vittnesstöd ha?

Vid arbete  med människor är den personliga kompetensen det huvudsakliga 

redskapet.  Denna  utvecklas  ur  våra  medfödda  egenskaper  och  genom 

förvärvade  erfarenheter  och  kunskaper.131 Som vittnesstöd  är  det  viktigt  att 

inneha social kompetens. De måste våga ta kontakt med okända människor, 

vara beredda på att möta alla olika slags reaktioner från ett komplett avvisande 

till att ge stöd åt en mycket nervös och osäker medmänniska. Med tanke på 

detta är det viktigt att vittnesstödet närmar sig människor på ett förutsättnings-

löst  vis,  för  att  kunna  göra  det  krävs  god  självkännedom.  De  måste  vara 

medvetna  om  sina  egna  känslor  och  behov  för  att  inte  låta  dessa  styra 

kontakten med vittnet utan låta den hjälp man ger präglas av vittnets villkor 

och behov. En annan förmåga som grundar sig i den personliga kompetensen är 

129 A. a., s. 17

130 Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjourernas Riksförbund , s. 27

131 A. a., s. 25
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empati. Denna är en förutsättning för att kunna sätta sig in i och förstå vittnets 

känslor och situation.132

Utöver  de  personliga  egenskaperna  är  det  mycket  viktigt  att  vittnesstödet 

innehar  kunskap  –  både  psykologisk  kunskap  och  insikt  i  den  rättsliga 

processen. Det är viktigt att kunna förklara för vittnet hur processen kommer 

att gå till och vad som krävs av vittnet. Att besitta goda kunskaper inom dessa 

områden innebär också att vittnesstödet inser sina egna begränsningar och när 

det är dags att hänvisa personer som behöver ytterligare stöd vidare.133 Vissa 

vittnen kan ha ett mer omfattande behov av stöd än vittnesstödet kan erbjuda, 

de kan exempelvis må mycket dåligt och behöva professionell hjälp, då är det 

viktigt att kunna hänvisa vittnet till exempelvis socialtjänst eller kvinnojour. 134 

5.2.2. Vad gör ett vittnesstöd?

Innan vittnet kommer till rättegången har hen förhoppninsvis fått information 

om vittnesstödsverksamheten,  den brukar bifogas när  domstolens skickar ut 

kallelse. Vittnet får då kontaktuppgifter för att i förväg kunna ta kontakt med 

vittnesstöd  men  informeras  också  om  att  de  kommer  finnas  på  plats  på 

domstolen.135 Vittnesstöden fyller  viktig  funktion  när  besökare  anländer  till 

domstolen. Det är en helt ny miljö för många vittnen och väntsalen i många 

domstolar  är  inte  avdelad  på  något  vis  så  alla  väntar  med  varandra  – 

målsägande,  vittne,  tilltalad  och  parternas  vänner.  Många  tycker  det  känns 

obehagligt och det medför också en ökad risk för att konflikter ska uppstå. 

Vittnesstödet kan genom sin närvaro minska den stress detta medför.136 I en 

statlig utredning konstaterades att vittnesstödet har huvudansvaret för att möta 

bevispersoner  och  parter  när  de  kommer  till  domstolen.137 När  vittnet  väl 

132 A. a., s. 25 f.

133 A. a., s. 26

134 A. a., s. 26

135 A. a., s. 30

136 Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjourernas Riksförbund, s. 25

137 SOU 2008:106, s. 158 f.
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befinner sig på domstolen bedriver vittnesstöden där ett utåtriktat arbetssätt. 

De tar kontakt med de människor som kommer in i domstolen och känner då 

av om personen har behov av stöd.138 

Vittnesstödets redskap för att  stötta  och hjälpa är  kommunikation.  Samtalet 

skapar möjlighet att lära känna varandra lite och uppmuntrar vittnet att ställa 

frågor. Samtalet ska utgå från vittnets förutsättningar och balans är viktigt  - för  

mycket  information  kan likväl  som för  lite  information  leda  till  stress  och 

oro.139 Vittnet vill ofta prata om själva brottshändelsen men det är inte optimalt. 

Vittnesstödet ska inte diskutera målet i sak men kan i och för sig lyssna på 

vittnets berättelse om hen gärna vill prata om det. Vittnets berättelse får dock 

inte påverkas av kontakten med vittnesstödet så samtalet bör ledas in på mer 

neutrala  ämnen.  Känslorna kring brottet  och tankarna inför  rättegången hör 

dock inte dit utan dessa har en given plats i samtalet.140 

Då det för många vittnen är första besöket i domstol är de osäkra på vad som 

förväntas  av  dem.  Vittnesstödet  ska  kunna  ge  praktisk  information  om 

rättegången. Detta innefattar att beskriva hur förhandlingen går till,  förklara 

vilka de olika aktörerna är och var de sitter i rättssalen.141  Vissa vittnen är 

osäkra på om de kommer förstå myndighetsspråket och om de är ofta rädda att 

inte  ”göra  rätt”.  Vittnesstöden har  här  en  viktig  uppgift  i  att  avdramatisera 

rättegången, de kan behöva förklara att vittnet får ställa frågor även i rättssalen 

om det är något hen är osäker på, att det är okej att be om en paus eller få en 

fråga  omformulerad.  Genom  att  avdramatisera  processen  kan  vittnesstödet 

också neutralisera den oro och stress många upplever inför den. Det kan hen 

göra genom att ta initiativ till samtal om sådant som inte rör rättegången utan 

mer vardagliga ämnen.142

138 Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjourernas Riksförbund, s. 31

139 A. a., s. 35

140 A. a., s. 35 f.

141 A. a., s. 28

142 A. a., s. 29
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Ibland är det bästa ett vittnesstöd kan göra vara något så enkelt som att bara 

finnas där, som sällskap till vittnet. Att komma ensam till en helt främmande 

miljö  och  göra  något  man  aldrig  tidigare  gjort  upplever  de  flesta  som 

stressande. Det är dessutom vanligt att rättegången tar längre tid än planerat 

och vittnet får vänta länge, att då få sällskap av en vänlig person kan göra att 

vittnet känner sig mindre ensamt och utsatt.143 Vittnet kan också vara rädd för 

att  möta  den  tilltalade  eller  andra  personer  på  plats,  då  är  det  viktigt  att 

vittnesstödet  kan  erbjuda  sitt  sällskap  på  en  avskild  plats.  Väntrummen är 

oftast  gemensamma  men  det  brukar  också  finns  separata  rum,  vittnen  har 

själva inte tillgång till dessa, men vittnesstöden  har som regel det.144

5.2.3. Ideellt arbete 

Arbetet som vittnesstöd är ideellt och bedrivs främst under dagtid i domstolen. 

Tid  går  även  åt  till  att  delta  i  vittnesstödsträffar,  som hålls  för  att  utbyta 

erfarenheter och planera arbetet och även låta vittnesstöden själva prata om 

sina känslor och upplevelser. Vidareutbildningar av olika slag sker fortlöpande, 

ofta genom föreläsningar eller studiebesök.145

Sett  ur vittnets perspektiv kan det vara positivt att möta någon som arbetar 

ideellt  i  stället  för att  möta en myndighetsperson, att uppdraget vilar  på ett 

personligt  engagemang  och  genuint  intresse  är  betydelsefullt.  Vittnesstöden 

själva  uttrycker  att  de  får  mycket  i  utbyte  av  sitt  arbete  och  att  det  är 

utvecklande och givande.146

Samhällsekonomiskt  är  det  givetvis  positivt  med  ideella  lekmän  som 

vittnesstöd  och  positivt  för  samhället  i  allmänhet  är  att  rättsmedvetenheten 

143 A. a., s. 30

144 A. a., s. 29

145 A. a., s. 32 f.

146 JU 2001-4716 KRIM s. 29
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bland befolkningen ökar och rättsprocessen kan bli mer folkligt förankrad. Det 

rör  sig  om  tusentals  personer  som  genomgått  vittnesstödsutbildningen.  Då 

arbetet bedrivs på dagtid är vittnesstöden ofta pensionärer, arbetslösa, studenter 

eller skiftarbetare vilket är positivt då människor från olika grupper i samhället 

kan spegla de personer som behöver hjälp.147

En negativ effekt av att arbetet är ideellt är att omsättningen av aktiva ökar 

vilket  gör  att  det  krävs  återkommande  utbildningsinsatser.  För  att  kunna 

genomföra verksamheten på ett bra sätt är det viktigt att antalet vittnesstöd i 

gruppen  bibehålls  så  inte  allt  ansvar  hamnar  på  enstaka  vittnesstöd. 

Återkommande rekrytering och utbildning är kostsamt för brottsofferjourerna, 

både tidsmässigt och ekonomiskt.148

147 A. a., s. 36

148 A. a.,s. 36 f.
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6. VITTNESSKYDD

6.1. Straffrättsliga bestämmelser 

6.1.1. Övergrepp i rättssak

Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att denne exempelvis 

har avlagt vittnesmål eller för att hindra att vittnesmål ska komma att avläggas 

döms för övergrepp i rättssak, enligt BrB 17:10. Straffet för brott av normal-

graden är fängelse i högst fyra år. Vid ringa brott döms till böter eller fängelse i  

högst sex månader och grovt brott kan leda till fängelse i lägst två och högst 

åtta år. Straffskalan har sedan åttiotalet flera gånger höjts149 motiverat med det 

hårdnade klimaten i samband med brottmålsprocesser, särskilt narkotikabrott. 150 

Själva  gärningen  består  i  våld  eller  hot  om våld  men omfattar  även annan 

gärning som orsakar lidande, skada, olägenhet för vittnet. 

6.1.2. Brott enligt brottsbalkens kapitel 3 och 4

Straffbestämmelserna som återfinns i dessa kapitel, brott mot liv och hälsa samt 

frihet och frid, ger också vittnet skydd. Om någon gör sig skyldig till övergrepp 

i rättssak genom misshandel eller olaga hot ska  dock straffet bestämmas enligt 

brottsbalken  17:10.  Om  gärningen  däremot  består  av  grov  misshandel  ska 

gärningspersonen dömas för  båda  brotten i  konkurrens.151 Vad gäller  brottet 

olaga tvång konsumeras även detta av övergrepp i rättssak.152

149 Se bland annat prop. 2001/02:59,  Hets mot folkgrupp m.m., s. 9

150 Prop. 1981/82:141, Om ändring i lagstiftningen om kriminalvård i anstalt m.m., s. 36

151 A. a., s. 36

152 Prop. 1996/97:135, Ändring i brottsbalken Skärpning av straff för övergrepp i rättssak, s. 
10
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6.2. Kontaktförbud 

Kontaktförbudet innebär ett förbud mot att både besöka och på något sätt ta 

kontakt  med  en  skyddsperson,  till  exempel  ett  vittne  utsatt  för  otillåten 

påverkan. Detta regleras i lag (1998:688) om kontaktförbud vars första paragraf 

stadgar  att  sådant  förbud  får  meddelas  om det  på  grund  av  särskilda  om-

ständigheter finns risk för att  den person mot vilken förbudet  ska gälla kan 

komma att begå brott, förfölja eller på annat sätt trakassera den förbudet ska 

skydda. Här finns alltså en möjlighet att skydda och ingripa mot handlingar 

som  inte  nödvändigtvis  är  straffbara  vilket  var  ett  av  syftena  med  lagens 

införande.153 Frågan om kontaktförbud prövas av allmän åklagare, åklagaren tar 

antingen upp frågan ex officio eller på begäran av den förbudet ska skydda154 

och kan sedan överklagas  hos tingsrätten.155 Om kontaktförbudet  överträdes 

döms till böter eller fängelse i högst ett år.156

6.3. Sekretess

De uppgifter som finns i folkbokföringen är som huvudregel offentliga. Detta 

kan vålla problem för vittnet, som med hjälp av adressuppgifter lätt kan hittas. 

När det befaras att folkbokföring kan användas för personförföljelse finns flera 

åtgärder som kan vidtas för att skydda en person som vittnat eller medverkat i 

en polisutredning.157

153 SOU 1998:40, s. 272

154 Lag (1998:688) om kontaktförbud 7 §

155 A. a. 14 §

156 A. a. 24 § 

157 Se bland annat prop. 1997/98:9, Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m.,  
s. 46 
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6.3.1. Sekretessmarkering

Detta  är den minst ingripande folkbokföringsåtgärden och därför den som i 

första hand ska tillgripas.158 Den innebär  att  om en förfrågan om personens 

uppgifter  görs  hos  myndighet  ska  en  särskild  bedömning  huruvida  det  är 

lämpligt att lämna ut uppgiften alltid göras. Det finns inga formella krav för att 

beviljas en sekretessmarkering men en begäran bör ha stöd av någon form av 

utredning som styrker påståendet om förföljelse, en dom behövs inte utan ett 

utlåtande från polis, socialmyndighet eller sjukvården kan räcka.159 Fråga bör 

vara om ett konkret hot, det ska objektivt sett föreligga en risk för förföljelse. 

6.3.2. Kvarskrivning

Om sekretessmarkeringen inte är tillräcklig och andra möjligheter, exempelvis 

kontaktförbud,  heller  inte  räcker  kan  kvarskrivning  bli  aktuellt.160 Folkbok-

föringslagen (1991:481) 16 § stadgar att en person som av särskilda skäl kan 

antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier kan medges att 

vid  flyttning  vara  folkbokförd  på  den  gamla  folkbokföringsorten.  Detta 

förutsätter  att  det  finns  en  konkret  risk  för  förföljelse,  det  räcker  inte  att 

personen anser sig hotad eller förföljd.161 

6.3.3. Fingerade personuppgifter

Detta är den mest ingripande åtgärden och regleras i en särskild lag (1991:483) 

om fingerade personuppgifter. En person som riskeras att bli utsatt för särskilt 

allvarlig brottslighet som riktar sig mot hens liv, hälsa eller frihet kan medges 

att använda andra personuppgifter om sig själv än de verkliga. Åtgärden har 

samma syfte som kvarskrivning. Förföljaren är oftast känd men åtgärden kan 

158 SOU 1980:40, s. 282

159 Prop. 1997/98:9, s. 35

160 SOU 1998:40, s. 282

161 Prop. 1997/98:9, s. 45
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användas även när hen inte gått att identifiera.162 

6.4. Åtgärder under rättegången

En förhandling  i  domstol  är  som huvudregel  offentlig.163 vilket  innebär  att 

allmänheten får närvara. Förutom att vittnet kommer kunna bli igenkänt till sitt 

utseende  kommer  även  vittnets  namn och  eventuellt  också  ålder,  yrke  och 

hemvist bli känt.164

6.4.1. Utvisning ur rättssalen

RB 5:9 reglerar rättens ordförandes skyldighet att hålla ordning i rättssalen och 

meddela  ordningsregler.  Denna  bestämmelse  är  inte  inrättad  för  att  skydda 

bevispersoner men med stöd i denna paragraf kan rättens ordförande visa ut 

personer som stör eller på annat sätt uppträder otillbörligt. När ordföranden ska 

ingripa  anges ej  närmare men att  bevispersoner  får komma till  tals  utan att 

störas eller bli avbrutna är ett av skälen till att utvisa någon ur salen.165 

6.4.2. Medhörning

För ett vittne som störs på ett mer subtilt sätt ger RB 36:18 rätten en möjlighet 

att besluta att en part eller åhörare inte får vara närvarande vid ett vittnesförhör 

om  det  finns  anledning  att  anta  att  vittnet  inte  kommer  kunna  berätta  sin 

historia fritt i  personens närvaro eller  personen på något vis hindrar vittnets 

berättelse. Den senare situationen, att vittnet hindras på ett mer uppenbart sätt 

faller  också  under  tillämpningsområdet  för  RB  5:9  (se  ovan).  Skillnaden  i 

effekt mellan de två bestämmelserna är att om den som visas ut är part i målet 

ska  hen  få  ta  del  av  vittnesförhöret  på  något  vis,  vanligtvis  genom 

162 SOU 1998:40, s. 287

163 RB 5:1. Se även Europakonventionen artikel 6 och RF 2:11 st. 2

164 RB 36:10

165 Fitger, Zeteo, kommentar till RB 5:9
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ljudöverföring,  om  RB  36:18  tillämpas  medan  motsvarande  rättighet  inte 

stadgas i RB 5:9. För att besluta att använda medhörning räcker det inte med en 

allmän känsla av obehag för vittnet, exempelvis inför att tala öppet i rättssalen, 

utan vittnets känslor inför en särskild person ska vara sådana att vittnet inte kan 

berätta sanningen fritt i personens närvaro.166

6.4.3. Ljud- och bildteknik

Huvudregeln är alltså att vittnet ska infinna sig i domstolen för att förhöras men 

dagens teknik möjliggör alternativ och dessa kan medges för att möjliggöra att 

den som ska vittna fritt berättar sanningen.167 Alternativ finns i RB 5:10 som 

stadgar  förutsättningarna  för  att  få   delta  i  förhandlingen genom ljud-  eller 

bildöverföring. Det är rätten som fattar beslut om detta i varje enskilt fall och 

de  ska  vid  bedömningen  särskilt  beakta  de  olägenheter  som  skulle  kunna 

uppkomma om vittnet var tvungen att  delta och ”om någon som ska delta i 

sammanträdet känner påtaglig rädsla för att vara närvarande i rättssalen”.168 För 

att bedöma rädslan ska göras en helhetsbedömning där vikt läggs vid huruvida 

den är abstrakt eller konkret och tillräckligt påtaglig. Just ”påtaglig” markerar 

att det är fråga om en mer allvarlig rädsla än den som kan leda till åtgärd enligt  

RB  36:18.169 En  annan  förutsättning  att  få  delta  via  telefon-  eller  video-

konferens är att det inte är olämpligt med hänsyn till personens inställelse och 

andra  omständigheter.170 Även  här  gör  rätten  en  helhetsbedömning  med 

beaktande  av  målets  karaktär  och  vittnets  roll  i  målet.  Om det  exempelvis 

handlar om allvarlig brottslighet eller om vittnet som inte vill inställa sig är en 

avgörande del av bevisningen måste det föreligga starka skäl för att besluta om 

förhör över telefon eller video.171

166 Prop. 1986/86:89,  Om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 178

167 SOU 1998:40, s. 278
168 RB 5:10 st. 2 p. 2
169 Prop. 2005/06:131, En modernare rättegång – reformering av processen i allmän domstol,  
s. 225
170 RB 5:10 st. 3
171 Prop. 2005/06:131, s. 95
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6.4.4. Säkerhetskontroll

Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol stadgar att sådan får ske om 

det finns risk för att brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller 

frihet begås i lokalen rättegången genomförs i.172 Innan beslut om säkerhets-

kontroll fattas ska samråd ske med polis och åklagare och kontrollen omfattar 

parterna i  förhandlingen och övriga besökare men inte domstolens anställda 

eller nämndemän.173 Kontrollen omfattar kroppsvisitation och undersökning av 

väskor  och  andra  föremål  som  påträffas  och  den  som  vägrar  genomgå 

kontrollen ges ej tillträde till lokalerna.174

172 Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol, 1 §
173 A. a., 2 och 3 §§
174 A. a., 5 och 6 §§
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7. TERAPEUTISK JURIDIK

7.1. Vad är terapeutisk juridik?

Vi har under senare tid kunnat se nya former av problem inom rättsväsendet, 

många med inslag av sociala eller psykologiska faktorer. Detta har medfört ett 

behov av att se på rättsväsendets roll från nya perspektiv. Terapeutisk175 juridik 

kan sägas  vara  en  riktning  inom rättsfilosofin,  eller  en  rättsideologi176 som 

innebär att domstolarna inte bara ska  ägna sig åt den klassiska rättskipningen 

utan bör arbeta med en helhetsbild som inkluderar att även handskas med de 

problem som ligger bakom den rättsliga frågan.177TJ fokuserar på lagens och 

rättstillämpningens  påverkan  på  medborgarnas  känsloliv  och  psykologiska 

välbefinnande likväl som de sociala konsekvenserna.178

Den  terapeutiska  juridiken  uppstod  inom  ”menthal  health  law”  där  den 

kritiserade lagstiftningen för att ha negativa följder för de personer lagen var 

avsedd att hjälpa, det vill säga de psykiskt sjuka. Teorierna spred sig sedan till  

andra rättsliga områden som straffrätt och familjerätt och fungerar idag som en 

terapeutisk approach till juridik i allmänhet.179 

Grunden till denna filosofi är synen på juridiken som en stark social kraft som 

kan ha både terapeutiska och antiterapeutiska konsekvenser.180  Man ser dock 

175 Definitionen av terapeutisk är något oklar men betyder åtminstone ett intresse för att 
bevara och förbättra människors psykiska hälsa, Wexler, David B, Reflections on the Scope of  
Therapeutic Jurisprudence, s. 223
176 Diesen, 2001, s. 13, 17
177 Wexler,  David  B  &  Winick,  Bruce  J,  Judging  in  a  therapeutic  key:  Therapeutic  
Jurisprudence and the Courts, 2003, s. 3
178 Stolle,  Dennis  P,  Wexler,  David  B  &  Winick,  Bruce  J,  Practicing  therapeutic  
jurisprudence: law as a helping profession, 2000, s. 45
179 Wexler & Winick, s. 3

180 Wexler & Winick, s. 7
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inte bara till hur lagen kan ändras för att få terapeutiska effekter utan även till 

vad  som kan göras  inom ramen för  existerande lagstiftning,  hur  lagen kan 

tillämpas för att maximera välmåendet hos dem lagen påverkar.181 Inte bara 

juridiska  strukturer  sätts  i  fokus  utan  teorierna  riktar  också  in  sig  på  den 

enskilde juristens arbete.182 

Förespråkarna för dessa teorier är noga med att poängtera att de inte vill ersätta 

andra mål, exempelvis att minimera kostnader, eller att TJ ska bli viktigare än 

individuella rättigheter utan att det i stället ska vara ett perspektiv bland många 

andra.183 TJ söker alltså inte att ta bort fokus från grundläggande principer som 

den rättvisa rättegången och likhet inför lagen, utan vill använda teorierna som 

ett medel för att uppnå bättre beslutsunderlag och göra juristerna medvetna om 

rättstillämpningens psykosociala effekter.184 

Att en viss del av lagen, eller rättstillämpningen, är antiterapeutisk innebär inte 

automatiskt att den bör ändras, om en ändring däremot skulle fungera även ur 

ett  effektivitetsperspektiv och stämma överens med grundläggande principer 

kan en ändring av lag eller tillämpning bli aktuell för att nå de terapeutiska 

syftena.185

7.1.1. Juridikens behov av psykologi

Den terapeutiska  juridiken  kan  ses  som en  teoretisk  mall  för  domstolarna. 

Aktiva jurister har mycket att  lära om hur de ska behandla människor med 

syftet att maximera den terapeutiska effekten. Som verktyg för att kunna göra 

181 Stolle, Wexler & Winick, s. 45

182 Wexler & Winick, s. 8

183 Stolle, Wexler & Winick, s. 7 

184 Diesen, 2011, s. 378

185 Winick,  Bruce  J,  Foreword:  Therapeutic  jurisprudence  perspectives  on  dealing  with  

victims of crime, Nova Law Review, vol. 33, 2009, p. 536-544, s. 537
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detta ska beteendevetenskap och psykologi användas.186 Den egna erfarenheten 

är inte tillräcklig, bedömningarna präglas då lätt av fördomar.187 På samma sätt 

som domare  i  skattemål  behöver  ha  kunskaper  om skattelagstiftningen  bör 

domare  som  hanterar  mål  innehållandes  social  problematik  förstå  grund-

läggande  psykologiska  och  beteendevetenskapliga  principer.  De  måste  vara 

medvetna om sin funktion som terapeutiska agenter och att hur de bemöter 

deltagarna i processen oundvikligen har konsekvenser för dessa individer.188

Detta kan alltså sägas vara en tvärvetenskaplig skola som också kräver kreativt 

tänkande för att förbättra lagens terapeutiska funktion utan att samtidigt skada 

viktiga rättsprinciper.189 Juristerna kan dock själva inte behöva skaffa sig mer 

än  en  grundläggande  kunskap  om  psykologi  och  beteendevetenskap  utan 

tvärvetenskapliga samarbeten behövs.  Juristerna ska själva kunna identifiera 

problem som är allvarliga nog att  behöva professionell  hjälp.190 Terapeutisk 

juridik kan ses som en typ av public health  approach till  rättssystemet,  det 

borde  i  lagtillämpningen  finnas  en  strävan  att  lösa  sociala  problem  som 

substansberoende, relationsvåld och otillåten påverkan på ett seriöst sätt som 

också motverkar att sådana problem uppstår i framtiden. Därmed motverkas att 

personerna  med  dessa  problem  kommer  behöva  stå  inför  domstol  i 

framtiden.191 

7.2. Terapeutisk juridik i vår rättsordning

Förespråkarna för den terapeutiska juridiken är givetvis av åsikten att den har 

en given plats i det svenska rättssystemet.192 Faktum är att flera inslag i svensk 

lagstiftning redan bär inslag av terapeutisk juridik,  exempelvis tankarna om 

186  Stolle, Wexler & Winick, s. 7

187 Diesen, 2011, s. 24

188 Wexler & Winick, s. 7 f.

189 Wexler & Winick, s. 8

190 Diesen, 2011, s. 30 f.

191 Wexler & Winick, s. 7 f.

192 Se exempelvis Diesen, 2011, s. 58
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vård i stället för straff, möjligheten till skyddstillsyn i stället för fängelse och 

rätten  till  målsägandebiträde.193 Den svenska  behandlingstanken  i  allmänhet 

bär drag av terapeutisk juridik. 

Den svenska brottsofferrörelsen är även väl utvecklad och arbetar på bred front 

för att hjälpa människor som blivit offer för brott. Detta är helt i den anda som 

den terapeutiska juridiken förespråkar.194  I Sverige kan sägas att detta arbete 

tog fart på allvar när kvinnorörelsen på sjuttiotalet började synliggöra mäns 

våld mot kvinnor och sedan har utvecklingen stadigt drivits framåt och kan 

sägas ha kulminerat när propositionen Stöd till brottsoffer  (prop. 2000/01:79) 

antogs våren 2001.195

Tillvägagångssättet  vid  svensk  lagstiftning  där  vi  beaktar  ett  lagförslags 

effekter  i  olika  offentliga  utredningar  och  remissförfaranden  är  egentligen 

också ett exempel på tillämpning av terapeutisk juridik.196 

Ett  exempel  på  detta  är  Förtroendeutredningen  som  uppvisar  tydliga 

terapeutiska tankar:

Det är givetvis viktigt att de kunskaper som finns inom bland  

annat beteendevetenskaplig och viktimologisk forskning beaktas  

i  arbetet  med riktlinjerna [för personbemötandet på domstol]  

och  att  utformningen  präglas  av  en  medvetenhet  om  den  

särskilda utsatthet som många parter och bevispersoner upp-

lever i sina kontakter med domstolarna.197

193 Diesen, 2011, s. 59 
194 Diesen, 2011,  s. 64

195 Lindgren, s. 81 

196 Diesen, 2011, s. 59

197 SOU 2008:106, s. 153
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7.3. Kan terapeutisk juridik hjälpa vittnen?

Viktigt att ha i åtanke är att brottmål alltid har negativa följder för den tilltalade  

och redan innan processen har brottet haft negativ inverkan för brottsoffret198 

och  antagligen även  för  vittnet.  Brottmålsprocessen  är  alltså  per  automatik 

antiterapeutisk. En av frågorna denna uppsats avser att utreda är dock om vi 

kan och bör minimera det trauma och stress brottmålsprocessen orsakar – med 

andra  ord;  kan  de  antiterapeutiska  effekterna  som  rättsprocessen  skapar 

minskas  genom  processuella  reformer  eller  en  ”mjukare”  tillämpning.199 I 

Brottsofferutredningen200 konstaterades att de brister inom rättsväsendet kring 

brottsofferproblematiken  ”svårligen  kunde  åtgärdas  genom  nya  lagregler” 

vilket också stämmer överens med denna uppsats som inriktar sig på åtgärder 

inom lagens nuvarande gränser snarare än lagändringar.

Ett sätt att öka brottmålsprocessens terapeutiska effekter är att låta vittnen och 

brottsoffer känna sig delaktiga. Bemötandet ska präglas av respekt och vittnet 

ska känna att hen har en röst och möjlighet att få berätta sin historia, en historia  

som tas emot på ett seriöst sätt av domaren.201 För vittnet kan det  annars vara 

svårt att komma till tals och dela med sig av sina upplevelser eller synpunkter 

på processen.202 Delaktigheten underlättar hanterandet av  de trauman och det 

psykiska lidande som bevittnandet av brottet kan ha orsakat, processen blir ett 

medel för att lägga det inträffade bakom sig.203 

Huvudförhandlingen  är  ofta  en  jobbig  upplevelse  för  vittnet,  med 

återupplevandet av brottet och försvarets ifrågasättande, men är samtidigt en 

viktig del av processen att gå vidare med sitt liv.204 För att deltagarna ska känna 

198 Diesen, 2011, s. 76 f.

199 A. a., s. 90

200 SOU 1998:40, s. 110

201 Wexler & Winick, s. 129

202 Diesen, 2011, s. 222

203 A. a., s. 109 f.

204 A. a., s. 224
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sig  trygga  och  våga  möta  gärningspersonen  krävs  både  mental  styrka  och 

kurativt stöd, exempelvis i form av  vittnesstöd. En mycket viktig del i detta 

stöd  är  att  göra  personerna  bekanta  med  själva  processen  och  allt 

runtomkring.205  Bäst är om stödet ges kontinuerligt och inte bara i form av 

punktinsatser.206 Rent praktiska exempel på åtgärder för att göra rättegången 

mer  terapeutisk kan vara att  undvika direkt  konfrontation utanför rättssalen 

genom separata väntrum, hindrandet av hotande yttranden i rättssalen och att 

använda möjligheten att ta paus när det blir jobbigt.207

205 A. a., s. 112

206 A. a., s. 226

207 A. a., s. 226 f. 
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8. ANALYS OCH KOMMENTAR

8.1. Terapeutisk juridik till stöd för vittnen

Det som främst är intressant ur denna uppsats perspektiv är den del av den 

terapeutiska juridiken som förespråkar att anpassa tillämpningen av gällande 

lag för att minska stressen rättsprocessen kan orsaka.  Inom rättegångsbalkens 

gränser finns det en hel del som alla aktörer inom rättsprocessen kan tänka på 

för att minimera de obehagliga effekterna av att vittna i en rättegång. Det krävs 

egentligen  inga  lagändringar  för  att  ge  vittnen  en  något  mer  behaglig 

upplevelse av rättsprocessen.

Den  terapeutiska  juridikens  mål  att  minska  de  negativa  effekterna  av 

rättsprocessen är väl överensstämmande med denna uppsats syfte. Vad gäller de 

metoder de förespråkar har även de tillämpats vid arbetet med denna uppsats, 

då källor som hör till den psykologiska vetenskapen använts. Att arbetet med 

att  minska  vittnets  oro  och  rädsla  måste  bedrivas  på  både  juridisk  och 

psykologisk front är uppenbart.  De tankar som nedan kommer redgöras för kan 

alla sägas stämma överens med den terapeutiska juridikens syn på juridiken och 

utövandet av lagen. 

8.3. Utveckla vittnesstödsverksamheten

Vittnesstödsverksamheten  har  visat  sig  vara  till  stor  nytta  för  vittnen  och 

brottsoffer och även en stor hjälp för domstolen. Flera utredningar208  har visat 

på  detta  men  vad  som  också  där  har  uppmärksammats  är  vittnesstödets 

begränsning i tiden. Många har uppgett att det hade varit till ännu större hjälp 

208 SOU 1998:40, JU-KRIM 2006-5404 m.fl.
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om kontakt hade förmedlats innan själva huvudförhandlingen. Få vittnen har 

upplevt en rättegång på nära håll  och att veta redan innan man kommer till 

domstolen att någon väntar på en är i dessa fall att föredra, något som man i 

dagsläget  inte  kan  vara  säker  på.  Det  verkar  finnas  behov  av  en  mer 

uppsökande  verksamhet.  Detta  skulle  också  kunna  fungera  som  ett 

varningssystem för att polisen tidigt kan få hjälp att identifiera vittnen som kan 

komma att behöva ett extra skydd.209 Även efter rättegången har det visat sig 

vara uppskattat att prata med någon. Det är inte alltid vittnet har förstått vad 

som  hände  inne  i  rättssalen  och  hen  har  också  ofta  frågor  om  sin  egna 

prestation.  Lägg  till  detta  ett  allmänt  behov  av  att  prata  om  traumatiska 

upplevelser  - som att avge vittnesmål i en rättssal är – och ett större behov av 

stöd även efter själva rättegången blir tydligt. Tätare bemanning av vittnesstöd 

skulle kunna lösa dessa problem, men det är i grunden givetvis en fråga av 

lokal art.

Vittnesstödsverksamhet  finns  idag vid  alla  våra  tings-  och  hovrätter  och  de 

innehar uppenbarligen en mycket viktig roll. De har ett omfattande ansvar och 

är ofta de enda som tar hand om vittnen innan, under och efter rättegången 

vilket  borde  väcka  frågan  om  huruvida  det  är  rimligt  att  detta  ansvar 

uteslutande  vilar  på  ideella  förmågor.  Det  medmänskliga  stöd  de  utgör  är 

kanske  inte  domstolens  uppgift  men  deras  omfattande  arbete  med  praktisk 

information och hjälp ger domstolen stor avlastning. 

Beroende på hur målen är utsatta och vittnesstödet är bemannat kan inte tas för 

givet att vittnesstödet ska hinna hjälpa  alla vittnen som vill ställa frågor eller 

bara  prata  en  stund.  Som  konstaterat  är  inte  bevittnandet  av  ett  brott  och 

deltagandet i en process traumatiskt för alla vittnen utan det hela är avhängigt 

många faktorer som brottets art och vittnets personliga egenskaper och sociala 

situation.  På  samma  sätt  som  målsäganden  har  möjlighet  att  förordnas  en 

stödperson210 borde övervägas om de allra mest utsatta vittnena också skulle 

209 Manyard, Warwick, Witness intimidation. Strategies for prevention, s. 36
210 RB 20:14 st. 1
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ges  denna  möjlighet.  Skulle  domstolen  kunna  förordna  sådana  stödpersoner 

även till vittnen skulle det bringa fördelar för såväl det enskilda vittnet som för 

andra vittnen då vittnesstöden inte behöver ägna all sin tid åt de mest krävande 

vittnena.

8.4. Övriga åtgärder

De tankar och åtgärder som redogörs för här går mycket väl att sammankopplas 

med och utföras av vittnesstöden men utgör ändå ett eget  stycke då de inte 

nödvändigtvis är bundna dit, i vissa delar överlappar detta dock det föregående 

stycket.

8.4.1. Innan rättegången?

Vad händer mellan bevittnandet av brottet och en eventuell rättegång? Detta är 

inte i fokus för denna uppsats men är ändå värt att uppmärksammas då denna 

period kan innebära mycket stress och osäkerhet för vittnet. Hen har nu pratat 

med polis men har ofta ingen aning om vad som ska komma att hända. Det 

enda vittnet nu kan göra är att vänta på en kallelse till rättegång, som i många 

fall  inte  ens  dyker  upp.  En  undersökning genomförd  på  uppdrag  av  Home 

Office i London har visat att det inte är några digra arbetsinsatser som skulle 

krävas för att lugna vittnet i detta stadium, enbart det att få byta några korta ord 

med någon inifrån utredningen har visat sig tillräckligt.211 En annan aspekt är 

att denna kontakt ska ske kontinuerligt – det är inte bara kontakten i direkt 

samband med bevittnandet av brottet utan även den fortsatta kontakten som har 

betydelse.212 Undersökningens förslag var att inrätta en kontaktperson för att 

möta behov från direkta brottsoffer och vittnen. 

211 Manyard, s. 23

212 Newburn, Tim and Merry, Susan, Keeping in touch: Police-victim communications in two  
areas, s. 18
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Informationsskyldigheten  som  gäller  mot  målsäganden  enligt  förunder-

sökningskungörelsen  (1947:948)  kan  –  helt  i  linje  med  att  se  vittnen  som 

indirekta brottsoffer – i vissa delar gälla även vittnen. Samhällsekonomiskt är 

det antagligen omöjligt att tillämpa bestämmelserna på vittnen som om de vore 

målsäganden.  I  väsentliga  delar,  exempelvis  information  om  förunder-

sökningen blir nedlagd eller ska drivas vidare till åtal, är det dock möjligt att 

den kan omfatta även vittnen. Den är ofta den sorts information, samt huruvida 

gärningspersonen  blivit  omhändertagen  av  myndigheterna,  som  vittnet  är 

intresserat av.213

8.4.2. Vem bär ansvar?

Förtroendeutredningen214 pekar  på  många  saker  som  har  bäring  på  denna 

uppsats. Det är dock viktigt att skilja på kvaliteten i domstolarna – som avser 

den  professionella  kvaliteten  på  den  dömande  verksamheten,  och  den 

brukarupplevda kvaliteten, som är av vikt för denna uppsats och bestäms av 

medarbetarnas värderingar, attityder och förhållningssätt.

Vilka är då dessa medarbetare? Vem ska  den terapeutiska kunskapen besittas 

och  tillämpas av?  Detta  ska inte  bara gälla  de  jurister  som är  inblandade i 

brottmålsprocessen  utan  alla  personalkategorier  vid  domstolen.  Förutom 

vittnesstöden är det oftast administrativ personal, eller expeditionsvakter, som 

är de första vittnet möter vid domstolen. Det är alltså inte bara domare och 

andra jurister som ska utbildas i frågor om bemötande, utan alla som i något 

skede kommer i kontakt med vittnen. Rättens ordförandens särskilda roll kan 

dock  inte  förnekas,  då  hen  har  störst  inflytande  över  hur  rättegången  ska 

genomföras.

213 A. a., s. 19

214 SOU 2008:106

56



8.4.3. Under rättegången

Själva  avgivandet  av  ett  vittnesmål  och  att  över  huvud  taget  befinna  sig  i 

domstolsmiljön  har  visats  vara  lika  stressande  som  bevittnandet  av  själva 

brottet. Dessutom är det så att det näst vanligaste stället den - förvisso ovanliga 

-  otillåtna  påverkan  utövas  på  är  domstolen,  i  anslutning  till  huvud-

förhandlingen.215

En  av  orsakerna  till  vittnets  oro  och  rädsla  som i  förlängningen  leder  till 

självcensur är okunskap om processen. Information är väsentligt för vittnet att, 

både i det egna fallet och rättegångens allmänna förfarande. Då rädslan vittnet 

känner oftast är ogrundad har saklig information, även kortfattad sådan, positiv 

verkan  på  vittnets  inställning.  Som  vittne  utan  tidigare  erfarenhet  av  en 

rättegång är  det  inte självklart  hur  man ska bete  sig  – ska jag anmäla mig 

någonstans? Ska jag vänta tills jag blir uppropad eller kan jag gå in i rättssalen? 

Vad händer om det blir förseningar? Som ovan konstaterats åtgärdas många av 

dessa brister av ett mötande vittnesstöd men de har som sagt inte möjlighet att 

möta alla vittnen som anländer till domstolen under arbetspasset.

Som  påpekat  gäller  att  all  personal  vid  domstolen  är  införstådd  i  vittnets 

situation och förväntningar. Fördelaktigast är att vittnet får all information hen 

behöver innan inträdet i rättssalen, men även domarna måste vara beredda att 

vägleda och informera vittnet. För det fall vittnet inte tidigare fått information 

om  själva  rättegången  uppstår  ofta  många  frågor  när  hen  blir  inkallad  i 

rättssalen. Oj, vilka är alla människor här inne? Ska jag berätta vad som hänt 

eller ställer de frågor? Det var ju så länge sedan, vad händer om jag inte kan 

svara på en fråga på grund av glömska? Att kortfattat tala om för vittnet vad 

som väntar, presentera alla deltagare i rättegången och i allmänhet skapa en 

trygg  stämning  i  rättssalen  borde  vara  lika  självklart  för  domaren  som  att 

förklara vad vittneseden innebär. 

215 Brå 2008:8, s. 118
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En fråga som i princip alltid tas upp när vittnesfrågor diskuteras är den om 

åtskilda väntrum som gör det möjligt för vittnen och målsäganden att slippa 

möta den tilltalade utanför rättssalen.216 Det finns idag ofta möjlighet för vittnen 

att få vänta i ett enskilt rum, problemet är att dessa rum inte är tydligt utmärkta 

och att det ofta krävs tillgång till nyckel för att komma in. Då landar vi igen i 

samma fråga som jag flera gånger ställt  – vem möter vittnet och vem visar 

vittnet tillrätta? Oftast vittnesstöden. Dessa hinner ju inte möta alla vittnen och 

dessutom, är det rimligt att detta i huvudsak ska skötas av ideella hjälparbetare?

8.4.4. Efter rättegången?

Personer  verksamma  inom den  ideella  sektorn  har  berättat  att  skyddet  och 

stödet minskar eller helt försvinner när dom väl har fallit. Även om otillåten 

påverkan  är  ovanligt  och  oftast  inte  äger  rum  efter  att  dom  har  fallit  så 

försvinner inte rädslan på en gång. En person som lidit av en rädsla som redan 

från början var obefogad kommer antagligen inte på ett rationellt sätt kunna 

avgöra att den tänkta faran är över. Bristen på uppföljning kan också leda till att 

nya brott inte anmäls.217

 

8.5. Balans mellan terapeutiska mål och rättssäkerhet

Domstolens huvudsakliga roll – att skipa rättvisa, vara neutral  och självständig 

– ska aldrig behöva ta ett steg bakåt i strävandet att göra vittnets upplevelser 

mindre obehagliga. Detta är något förespråkarna för den terapeutiska juridiken 

är  tydliga  med,  de  har  ingen  önskan  att  ta  över  gällande  principer  och 

rättssäkerhetstankar, utan avser att komplettera dessa. 

Problemet här kan ses på en ännu mer grundläggande nivå – ska rättsväsendet 

överhuvudtaget behöva agera för att minska den negativa påverkan en rättegång 

har för deltagarna? Vissa menar att effektiviteten i rättssystemet är av största 

216 Se exempelvis SOU 1998:40 och 2008:06

217 Se vidare BRÅ 2008:8, s. 108
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betydelse och att andra mål inte alls ska behöva påverka detta.218 

De  reaktioner  och  konsekvenser  som  beskrivs  i  kapitel  3  och  4  av  denna 

uppsats påverkar dock inte  bara vittnet  utan i  längden också effektiviteten i 

rättssystemet.  Ett vittne som har en grundläggande kunskap om rättsprocessen 

och sedan fått tillräcklig information om vad som förväntas av just hen och vad 

som ska ske är  ett  tryggare och mer samarbetsvilligt  vittne som underlättar 

rättegångens fortgång och därmed även effektiviteten i rättssystemet. Ett vittne 

känner sig sedan ofta lättat efter att ha avgett sitt vittnesmål om hen känner sig 

tagen på allvar  och lyssnad på.  Sådana situationer kan ge personerna större 

anledning att lita på rättsväsendet i framtiden, och de sprider sannolikt denna 

uppfattning till  sin omgivning, chansen att andra anmäler framtida brott och 

frivilligt medverkar i rättsprocessen ökar alltså också.

Terapeutiska  mål,  rättssäkerhet  och rättsväsendets  effektivitet  kan  alltså  inte 

skiljas åt utan är sammanlänkade och påverkar varandra. Att inga åtgärder som 

vidtas  för  att  stötta  vittnet  får  påverka  domstolens  neutralitet  behöver  inte 

innebära  ett  bemötande  utan  medkänsla  och  empati  utan  går  utmärkt  att 

kombinera  med  den  formalitet  som  behövs  för  att  upprätthålla  domstolens 

neutralitet.

8.6. Vittnet är också ett brottsoffer

I  frågor  om  upplevelser  och  reaktioner  går  aldrig  att  bortse  från  den 

individuella faktorn, vi alla påverkas på olika vis. Detta gäller givetvis både 

vittnet och det direkta brottsoffret men upplevelsen av att bevittna ett brott kan 

mycket  väl  vara  lika  traumatiskt  som att  själv vara  det  direkta  brottsoffret. 

Detta kombinerat med det stora ansvaret vittnet har, i och med den långtgående 

vittnesplikten och vittnetsmålets stora betydelse för fällande domar, borde leda 

till att hen ses som åtminstone ett indirekt brottsoffer. Att ge vittnet ett sådant 

218 Se bland annat SOU 2008:106 och Miller & Bornstein
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erkännande ger en bättre grund för att utöka den bristfälliga forskningen på 

området och kommer förhoppningsvis att leda till en höjning av vittnets status. 

Att  ge  vittnet  samma  rättigheter  som  målsäganden  skulle  dock  få  stora 

samhälls-  och  processekonomiska  konsekvenser.  Det  ter  sig  dessutom,  med 

bakgrund i min utredning, som tämligen obehövligt i de flesta fallen. Utan att 

vidga målsägandedefinitionen bör dock  möjligheterna till stöd och skydd för 

vittnen  utökas  och  användningen  av  dessa  möjligheter  koncentreras  där  de 

behövs. Det faktum att barn numera kan få brottsskadeersättning efter att ha 

bevittnat brott som har stor inverkan på deras psykiska hälsa borde kunna leda 

till  en utredning om lämpligheten i  att  ge även andra vittnen som bevittnat 

våldsamma och grymma brott en förhöjd status på liknande sätt.

För  trots  att  det  redan  för  femton  år  sedan  konstaterades  att  gemensamma 

väntrum för vittnen, målsägande och tilltalade inte är optimalt väntar vittnen än 

i  dag i  samma rum som de  tilltalade.  Detta  är  ett  tecken på  att  frågan om 

vittnets trygghet bör lyftas och tas på större allvar.  Vittnet och vittnesmålet har 

som konstaterats en enorm betydelse för upprätthållandet av rättssamhället. Att 

vittnet kan lämna en fri och sann berättelse är ett måste för att kunna lösa brott. 

Att  negativa  upplevelser  av  rättsväsendet  kan  skada  förtroendet  hos 

medborgarna är visat. Motsatsvis torde ett deltagande i en process också kunna 

ge  positiva  följder  för  vittnet,  förtroendet  för  rättsväsendet,  samhället  och  i 

förlängningen även vår demokrati.
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