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Abstract 
Jag har med denna rapport fördjupat mina kunskaper i ämnet övergrepp i rättssak, dess 

orsaker och konsekvenser. I rapporten reds ut vad polis, åklagare och domstol gör för att 

underlätta för brottsoffer och vittnen och jag redogör för vad tre personer inom dessa instanser 

önskar i form av effektivare åtgärder och vilka problem som kan vara förknippade med dessa 

önskemål och fenomenet i allmänhet i nuläget. Övergrepp i rättssak ökar i omfattning och det 

sprids nu främst bland ungdomar från att tidigare ha varit förknippat med tyngre kriminalitet. 

Min uppfattning att anonyma vittnesmål skulle vara en eftertraktad lösning visade sig vara 

sann ifråga om vittnen och målsägare men de tre representanterna från rättsapparaten var av 

uppfattningen att det skulle få alltför allvarliga konsekvenser för rättssäkerheten gällande de 

åtalade. De åtgärder som samhället enligt lagstiftning och litteraturen ska tillhandahålla visade 

sig överensstämma med de åtgärder som erbjuds i praktiken. Däremot uppfattas ofta 

åtgärderna som otillräckliga av dem som utsätts för övergrepp i rättssak. Det kan förklaras 

utifrån behovet att omintetgöra en pressande situation, lyckas inte insatserna med det tillfreds-

ställs inte behovet och de utsatta upplever missnöje. En straffskärpning får med största sanno-

likhet inte någon större effekt då antalet anmälda övergrepp i rättssak har ökat sedan den 

senaste straffskärpningen 2002. Den allvarligaste slutsatsen rapporten pekar på är att över-

grepp i rättssak fungerar i dagens samhälle. Det fungerar för att rädslan att anmäla eller full-

följa processen blir alltför stor för individer som konfronteras med allvarligt uppfattade hot. 

Bevisläget är svårt, ofta framförs hoten utan vittnen närvarande eller annan bevisning och då 

är rättsapparaten bakbunden och vittnen och målsägare befinner sig i en prekär situation.  
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1. Inledning och bakgrund 
”Att allmänheten samverkar med polis och åklagare är helt grundläggande för samhällets 

förmåga att klara upp allvarliga brott” säger Sven Erik Alhem i artikeln Hot mot vittnen allt 

vanligare i Dagens Nyheter 2005 (Johansson, 2005). Ställd inför hotet att om du samverkar 

med polisen så kommer du eller någon ur din familj att bli svårt misshandlad, rent utav dödad 

gör kanske att du omprioriterar vad det är värt. Samvetskval, tvivel på att den egna säkerheten 

kan garanteras av rättskedjan och omsorg om dina kära kanske gör att du finner att det bästa 

är att inget säga. Staten samlar sina medborgare under lagar och här ställs vi inför under-

grupper som väljer att leva utanför dessa, rent utav skapar sina egna lagar och det som gör det 

enkelt för dem är att de dels agerar i rent egenintresse, dels kan de unna sig lyxen att välja 

valfri metod för att få som de vill. Från att ha varit mest förknippat med mc – klubbar sprider 

sig nu fenomenet till andra gärningsmannaprofiler och enligt chefsåklagare Barbro Jönsson i 

Uddevalla är det inte alls ovanligt att ungdomar i gruppen 15-18 år hotar varandra för att 

undgå polisanmälan (Johansson, 2005). Ett exempel hämtat från Sydsvenskan 31 augusti 

2006, där står att läsa om två pojkar och deras kamrater som stött på varandra under Malmö-

festivalen och bråkat. Senare under kvällen möts de på nytt varpå 15 -åringen drar fram en 

kniv med decimeterlångt blad och säger till 17 -åringen ”Om du säger något till polisen 

hugger jag dig”.  

 Övergrepp i rättssak innebär att med våld eller hot om våld angripa någon för att denne 

gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en dom-

stol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd (Brottsbalken 17 

kap. 10 §). Bestämmelsen syftar till att skydda det allmänna intresset av att statens rätts-

skipande verksamhet kan fortgå utan otillbörlig påverkan (Dahlström, Nilsson, Westerlund 

2001).  

 Övergrepp i rättssak har intresserat mig en tid på grund av att det dels förekommer i 

kretsarna av tyngre kriminella, dels och framförallt av det skälet att det utgör ett kryphål i 

lagen. Detta kryphål visar på svagheter hos rättssamhället när det ställs inför ren råstyrka och 

hänsynslöshet kontra det civilkurage som de utsatta tvingas bära för att brottet ska bestraffas 

på vederbörligt sätt. Hot om den egna personens väl och ve kan vara nog så besvärliga att 

hantera för att inte tala om då hotbilden även kommer att omfatta nära och kära. Är vi beredda 

att till varje pris hjälpa rättsapparaten ha sin gång, vad gör samhället för att komma tillrätta 

med problematiken och är det tillräckligt?  
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1.1 Syfte:  
Syftet med denna rapport är att studera vad som döljs bakom brottsrubriceringen övergrepp i 

rättssak, vilka orsaker som finns bakom denna brottstyp och vilka konsekvenser det leder till. 

Jag vill även ta reda på vad som idag görs för att underlätta för brottsoffer och vittnen så att 

förövarna kan ställas inför rätta samt ta reda på vilka verktyg som önskas av rättsväsende och 

utsatta för att främja målsägares och vittnens medverkan. 

 

1.2 Frågeställningar:  
Vad innebär övergrepp i rättssak? 

Hur vanligt förekommande är övergrepp i rättssak idag, ökar det, minskar det och vilka 

orsaker ligger bakom en eventuell förändring? 

Skulle ännu strängare straff få övergreppen att minska i omfattning? 

Vad gör rättsväsendet för att komma tillrätta med problemet, hur hjälper och stödjer polis, 

åklagare och domstol dem som utsätts för övergreppen? 

Hur uppfattar brottsoffren rättsväsendets insatser, är de tillräckliga? 

Vad skulle ytterligare behövas för att garantera vittnens och målsägares deltagande i rätts-

processen sett ur polis, åklagares och domstolens perspektiv? 
 

1.3 Tillvägagångssätt: 
Textstudier och litteraturstudier samt samtal och intervjuer med i ämnet insatta personer 

representerande polis, åklagare och hovrätt. 

 

1.4 Begränsningar 
Jag har inte talat med några brottsoffer för att få fram deras synpunkter utan jag låter de tre 

företrädarna för rättsapparaten som jag intervjuat utifrån sina erfarenheter svara även för 

brottsoffren.  

De personer jag intervjuat är tre i ämnet insatta personer med särskild kompetens inom 

rapportens område som besvarat mina frågeställningar utifrån sina erfarenheter. De utgör inte 

något statistiskt representativt urval ur respektive yrkesgrupp, men då syftet med rapporten är 

att ta fram synpunkter på fenomenet övergrepp i rättssak är det inte motiverat att göra en 

större intervju- eller enkätundersökning. 
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2. Samhällets nuvarande åtgärder 
Straffbestämmelsen som skyddar målsägare och vittnen när dessa ställs inför våld eller hot i 

syfte att förhindra att uppgifter kommer till exempelvis polis och domstol eller att hot om våld 

framförs efter att någon framträtt som målsägare eller vittne finns i brottsbalken 17 kap. 10 §. 

Brottet är övergrepp i rättssak och straffet har gradvis höjts till att nu omfatta fängelse i högst 

fyra år för normalbrottet, böter till sex månaders fängelse för ringa brott och vid grova brott 

lägst två år och högst åtta års fängelse.  

 Det finns utöver straffen i brottsbalken ett antal åtgärder redo att använda för att minska 

risken för hot och våld och dessa kommer att redogöras för nedan. Vilka som kan och bör 

användas beror på hur allvarliga hoten eller det utförda våldet är, en bedömning av upp-

repningsrisken samt om tidigare hotelser har verkställts. Det enskilda fallet kräver individuell 

bedömning.  

 

2.1 Begränsning av utlämnande av personuppgifter 
Redan i det inledande skedet av förundersökningen råder sekretess som ska garantera att 

undersökningen bedrivs effektivt. Sekretess till skydd för utredningen följer av sekretesslagen 

5 kap. 1 §. Vidare gäller sekretess för uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska 

förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller 

men om uppgiften röjs (sekretesslagen 9 kap. 17 § 1 st.). Dessutom gäller sekretess för 

anmälan eller utsaga från enskild om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts 

för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs (sekretesslagen 9 kap. 17 § 2 st.).  

 För att förbättra skyddet för målsägande och vittnen finns bestämmelser i förunder-

sökningskungörelsen 21 § 3 st. som innebär att dessas personnummer, yrke och bostadsadress 

m.m. inte i onödan ska framgå av protokoll som delges tilltalade eller andra som kan vara 

betjänta av informationen i eventuella försök att hindra processen.  

 

2.2 Personligt stöd för målsägande och vittnen 
Generellt utses ett målsägandebiträde till brottsoffer utsatta för brott mot liv och hälsa, frihet 

och frid respektive sexualbrott men även i andra fall då fängelse kan följa på brottet och det 

kan antas att målsäganden har särskilt starkt behov av biträde (lag (1988:609) om måls-

ägandebiträde). Målsägandebiträdet ska se till att brottsoffrets intressen tas till vara under 

förundersökning och rättegång. Det innebär, förutom att vara avlastande och stödjande, att 

exempelvis föra skadeståndstalan, tillse att brottsoffret får höras i den tilltalades frånvaro eller 
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begära paus om situationen blir för påfrestande. Biträdet fyller vidare en viktig funktion 

genom att förmedla de kontakter klienten kan behöva såsom med hälso- och sjukvården, 

brottsofferjour m.fl. (Heimer, Posse 1993). Biträdet bör dessutom hjälpa vittnen och måls-

ägare med myndighetskontakter om de är i behov av exempelvis personligt skydd eller 

identitetsbyte under eller efter en rättegång (SOU 1998:40).  

 

2.3 Fysiskt skydd för förföljda personer 
Polisen kan efter bedömning utrusta hotade och förföljda personer med larmpaket eller trygg-

hetspaket som det kallas. Det består av en väska innehållande:  

• En skyddstelefon (mobiltelefon kopplad till polisens larmdator). 

• En trygghetstelefon (fast larmanordning för bostaden). 

• Ett larmarmband (aktiverar trygghetslarmet på upp till 100 meter). 

• Ett ljudlarm. 

• En telefonsvarare (möjliggör att under pågående samtal spela in vad som sägs utöver 

det uppenbara att slippa svara eller att kunna lyssna vem som ringer och sedan svara). 

Om hoten bedöms som mycket allvarliga finns möjligheten att få livvaktsskydd men detta är 

kostsamt och sällan använt. En särskilt utbildad skyddshund finns även bland åtgärds-

alternativen man kan tillhandahålla utsatta personer och även att man ser över det så kallade 

skalskyddet i hemmet hos den hotade (SOU 1998:40). 

 Ytterligheten utgörs av vittnesskyddsprogram som innehåller bl.a. boende på hemlig ort, 

ny identitet, hjälp till ny anställning, livvaktsskydd och annat fysiskt skydd för vittnen och 

deras närstående (SOU 1998:40).  

 

2.4 Skyddet inom folkbokföringen för förföljda personer 
För att inte uppgifter i folkbokföringen, adress, personnummer m.m., ska kunna missbrukas i 

syfte att följa efter en person finns vissa åtgärder som kan försvåra inhämtandet av dessa. 

Sekretessmarkering är första steget i denna åtgärdskedja och det innebär att Skatteverket för 

in en sekretessmarkering i folkbokföringsregistret. Markeringen ger myndigheten en 

varningssignal vid utlämnande av uppgifter som normalt sker utan sekretessprövning att 

särskild försiktighet skall iakttas. Vanligtvis omfattas alla i hushållet om en person har detta 

behov. Förfarandet regleras i sekretesslagen (1980:100) 7 kap. 15 § och 15 kap. 3 §. 

Kvarskrivning är nästa nivå och regleras i folkbokföringslagen (1991:481) 16 §. Det innebär 

att om personen eller familjen tvingas flytta på grund av den överhängande hotbilden så är de 
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fortfarande folkbokförda på den ort där de tidigare bodde (SOU 1998:40). Kvarskrivning 

förutsätter ett objektivt konstaterbart hot (Heimer, Posse 1993).   

 Det tredje steget är fingerade personuppgifter och regleras i lag (1991:483) om fingerade 

personuppgifter. Det innebär att man via identitetsbyte blir en annan men då krävs att man 

riskerar att bli utsatt för allvarlig brottslighet riktad mot liv, hälsa eller frihet. Framställan om 

fingerade personuppgifter görs till Rikspolisstyrelsen som utreder de närmare omständig-

heterna. Rikspolisstyrelsen ansöker sedan hos Stockholms tingsrätt vilken fattar beslut 

(Lindgren, Pettersson, Hägglund, 2001).  
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3. Hur ser skyddet ut i praktiken? 
För att få vetskap om de åtgärder som enligt lagstiftningen ska kunna erbjudas målsägare och 

vittnen också tillhandahålls i praktiken har jag intervjuat företrädare för tre av rättskedjans 

aktörer, nämligen polisen, åklagarmyndigheten och domstolarna. 

 

3.1 Intervju med poliskommissarie Leif Sandström, polismyndigheten i Väster-

botten. 
Leif Sandström är poliskommissarie och biträdande länskriminalchef. Hans kunskaper och 

erfarenheter inom detta område är omfattande då han regelbundet arbetar med människor som 

är i behov av hjälp på grund av att de utsatts för hot eller våld. Enligt Sandström finns 

handlingsplaner för vad man ska göra vid övergrepp i rättssak hos polisen i Västerbotten men 

de är inte offentliga av förklarliga skäl och därför inte heller tillgängliga för mig i detta arbete. 

I varje enskilt fall görs en bedömning av vad just detta vittne eller denna målsägare behöver. 

Det som finns och kan erbjudas efter hotbildsbedömningen som görs av en på myndigheten 

utsedd person är larmpaket i bostad, skyddat boende, att polis regelbundet åker förbi den 

utsattes adress, förbättrat skalskydd, skyddshund - att ha en utbildad hund hemma - samt 

tårgasspray efter utbildning och licens. Sekretessmarkering och kvarskrivning beslutas av 

Skatteverket men de i sin tur vill ha ett utlåtande från polisen inför beslut om sådana åtgärder. 

 Övergrepp i rättssak förekommer mest frekvent idag make/sambo emellan så kvinnorna 

utgör den grupp som i högst utsträckning upplever hot för att maken ska gå fri. Efter kvinnor 

kommer ungdomar som den näst största gruppen utsatta för denna brottskategori. Även bland 

kriminella förekommer övergrepp i rättssak. De har ett eget bötessystem, golar du har du 

blivit skyldig en passande summa pengar och betalar du inte blir du misshandlad plus att 

böterna stiger. 

 Mörkertalen bedöms som stora och vanligt är att utsatta ”inte minns” vilket gör att den 

fortsatta utredningen blir svår. Även om vittnen och målsägare utsätts för påtryckningar kan 

processen fullföljas om det finns noggranna dialogförhör eller annan bevisning i tillräcklig 

utsträckning. I så fall rullar ärendet på även om målsägare eller vittne backar angående upp-

gifter och enskilda personer står inte utlämnade till sitt eget civilkurage utan rättsapparaten tar 

över ansvaret. Vidare hot fyller ingen funktion i det avseendet att ärendet skulle försvinna. 

 Det finns även vittnesskyddsprogram. De som främst nyttjar en sådan lösning är tyngre 

kriminella som lever under allvarliga hot från andra kriminella och söker en säker plats och en 

nystart i livet. Även i ärenden med s.k. hedersproblematik förekommer att unga kvinnor måste 
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söka sig ett nytt liv. I samtliga fall innebär denna lösning en kraftig förändring där kanske 

kontakter med det forna livet måste kapas. Vittnesskyddsprogram innehåller bl.a. boende på 

hemlig ort och en ny identitet, vilket för de flesta troligen anses som en alltför ingripande eller 

drastisk åtgärd. Vittnen och målsägare vill se kraftigare repressalier när det gäller dessa 

gärningar.  

 Övergrepp i rättssak är dock fortfarande en ovanlig brottsrubricering. Att det högre 

straffvärdet skulle ha en effekt trodde inte Sandström, det handlade mer om politik och en 

önskan att visa handlingskraft men hur många är i gärningsögonblicket medvetna om straff-

värdet i det man gör?  

 Det man först och främst kan göra för att komma tillrätta med problemet är att göra bra 

utredningar, säkerställa bevis när det gäller hot och lagföra överträdarna enligt Sandström.  

 
3.2 Intervju med hovrättsråd Bertil Eriksson, hovrätten för övre Norrland 
Hovrättsrådet Bertil Eriksson är den person vid hovrätten som utbildar övrig personal i säker-

hetsfrågor, bland annat rörande målsägares och vittnens skydd. Han uppger att idag sker upp-

tagningar i tingsrätten med ljudband under förhandlingarna, men det ska i framtiden ersättas 

med videoupptagningar. Detta för att i ett senare skede i en eventuell hovrättsförhandling efter 

överklagan säkerställa att prövningen gäller samma uppgifter. Det hänger ihop med mänskliga 

faktorer såsom glömska, känsloläge med mera men utöver det fyller det en funktion när det 

kommer till övergrepp i rättssak. Dyker inget nytt upp i ärendet räcker det med upp-

tagningarna och vittne eller målsägare behöver inte ånyo sitta framför gärningsmannen. 

Skulle det vara nya fakta som presenteras räcker det att personerna är närvarande då dessa 

fakta ska utredas.  

 Bedömer man att rättegången innebär en säkerhetsrisk, att en hotbild föreligger, hålls 

rättegången i säkerhetssalen på polishuset i Umeå efter kontakt med Polismyndigheten. Detta 

kan ske både då åtalade är hotade eller då vittne eller målsägare utsatts för hot. Vid säkerhets-

salen finns möjligheten att ställa upp metalldetekterande bågar och att genomföra vapen-

kontroll.  

Idag är det inte helt optimalt ordnat i de väntrum där parterna sitter i väntan på rättegången. 

Allt som skiljer dem åt är skärmar på vilka det står anvisningar var man ska ta vägen beroende 

på vilken sida man tillhör, den åtalades eller målsäganden. Platserna var dessutom begränsade 

så om det är en någorlunda välbesökt förhandling kan lätt parternas anhöriga och vänner stöta 

på parter eller varandra. Det finns mindre rum i anslutning till dessa väntrum dit jurister och 
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deras klienter kan dra sig undan vilket möjliggör att de vanligtvis mest utsatta kan stänga om 

sig inför förhandlingen. 

 Under själva förhandlingen finns möjligheten att höra vittne och målsägare i den miss-

tänktes utevaro. Denne sitter då i ett angränsande rum och lyssnar via länk, kvar i salen är 

försvarsadvokaten och åhörare om det inte bedöms att förhandlingen skall hållas inom 

stängda dörrar. Medhörning över länk används då det föreligger rädsla för att träffa gärnings-

mannen. Att höras via telefon är möjligt och även att höras via onlinevideo över länk. För-

handlingen kan vara i Umeå men den som ska höras kan sitta t.ex. i Gällivare och se på en 

skärm vad som sker i Umeå och tvärtom. Kamerorna regleras enkelt från rättssalen. Stöd-

personer och målsägandebiträden förekommer naturligtvis i de fall då de behövs. Frågan 

Eriksson lämnade obesvarad är om en rättssal ska se ut som den gör, den är pressande ur 

många aspekter. Man sitter ansikte mot ansikte med den som förövat handlingen, ofta sitter 

domarna och nämndemännen högre än övriga med följden att makten tittar ned på övriga för-

samlingen. 

 Svårigheter idag är att i fall med tungt kriminella som hotat målsägare eller vittnen 

väljer ibland de utsatta att tiga. Beträffande vittnen kommer då det intressanta med meneds-

brottet i spel. 

 Fenomenet övergrepp i rättssak ökar i omfattning var Erikssons ståndpunkt och att det 

sprider sig till andra grupper än det tyngre kriminellt belastade klientelet där det kanske hade 

sin största spridning förut. Det är nu allt vanligare bland ungdomar och även i narkotikamål. 

Ett inte ovanligt scenario i narkotikamål är att den gripne, under förundersökningen, glatt 

berättar både det ena och det andra. Men eftersom de ofta står under hot eller har skulder tar 

de sedan i domstolen tillbaka allt de sagt när de hunnit nyktra till helt eller tänkt igenom 

situationen. Enligt Eriksson finns det till och med etablerade rutiner för att betala för golandet 

i anstalterna. Det största problemet idag är att få tag i dem som sett eller utsatts för brott av 

denna typ, de flesta tiger.  

 En aspekt som inte får glömmas bort är mytomani, alltså fabulerandet av uppgifter. En 

inte alltför ovanligt förekommande företeelse tyvärr som i fall av anonyma vittnesmål skulle 

få stå oemotsagda. Beviskraven skulle bli mycket strängare i de fallen. Däremot kunde 

Eriksson se de fallen då ett för förövaren okänt vittne iakttagit händelserna, att då få vittna 

utan att ge sig tillkänna skulle vara en befrielse och kanske säkerställa att fler lagfördes. Som 

det är idag drar sig många för att stöta sig med tungt kriminella och deras följen.  
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3.3 Intervju med åklagare Göran Hellstrand 
Göran Hellstrand är åklagare och arbetar vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i 

Malmö. Han ska inom kort inleda ett arbete med att se över åklagarnas rutiner beträffande 

skydd för målsägare och vittnen. Göran Hellstrand säger att en straffskärpning troligtvis 

kommer att ha en effekt på åtminstone rättskedjans inställning till övergrepp i rättssak. Med 

en straffskärpning talar lagstiftaren om att vi ser allvarligare på just denna typ av brott. Det 

förgrenar sig sedan ner till domstolar, åklagare och poliser vilket i slutändan gör att brotten 

renderar större uppmärksamhet, och tas mer på allvar. Avseende straffskalornas praxis skiljer 

sig övergrepp i rättssak inte från andra brott. Rätten börjar alltid räkna nerifrån och uppåt i 

ärendena, ser till vilka försvårande omständigheter som eventuellt gör det enskilda fallet all-

varligare. Enligt Hellstrand utgör narkotikabrotten i vissa delar ett undantag från den 

principen.  

 Idag är inte övergrepp i rättssak ett ovanligt brott givet att brottet kan ta många skilda 

former och allvarsgrader. Det rör sig om ett brott mot hela rättsapparaten och riskerar att sätta 

hela rättsäkerheten ur spel. Det som gör det svårt är att antalet anmälda brott är tämligen stort 

men antalet brott som leder till åtal är betydligt färre. Att de är färre beror på att hoten oftast 

framförs i enskildhet och att kunna bevisa övergreppet går sällan. Det blir ord mot ord och 

enligt Hellstrand krävs andra tecken och bevis för att ställa den misstänkte till svars. Det och 

att vittnenas rädsla för den egna och anhörigas säkerhet skrämmer till tystnad utgör till-

sammans de största svårigheterna som Hellstrand ser förknippade med övergrepp i rättssak.  

 I en tänkt situation att ett vittne blivit hotat och ändrar sina uppgifter inför rättegången 

tas det idag ingen speciell hänsyn till. Vittnet får lämna sina utsagor under ed likväl men vad 

man kan göra är att man läser upp de tidigare lämnade förhörsutsagorna och ställa frågan 

huruvida vittnet ljög vid det tillfället. Svarar vittnet att det inte gjorde det räcker det för att 

fortsätta processen. Gäller det exempelvis ungdomsbrott där förövaren tillhör ett större gäng, 

förortsgäng, kan pressen vara enorm på vittnet från kamraterna. I sådana fall är Hellstrand 

som åklagare extra tydlig med att det är samhället som vill sätta dit de här personerna, det är 

utom vittnets kontroll, för att i den mån det är möjligt ta bort press och hotbild från uppgifts-

lämnaren.  

 På frågan huruvida övergrepp i rättssak ökar i omfattning eller inte kunde inte 

Hellstrand ge ett enkelt svar. Känslan säger att det ökar och då framförallt bland ungdomar. 

Det syns tydligast bland ungdomarna men allvarsgraden är inte lika stor, de blir ofta 

mobbade, hotade med stryk eller misshandlade. De tyngre kriminellas hot och handlingar kan 
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få betydligt värre följder i form av grov misshandel, mord med mera. Allmänt kan Hellstrand 

se en tendens till att många brott blir allvarligare och att övergrepp i rättssak följer med i 

samma utveckling. Dessutom leder allvarligare påföljder till ökade risker för övergrepp i 

rättssak.  

 Ytterligare ett sätt för gärningsmän att ge igen på vittnen idag är att vittnena genom hot 

krävs på motsvarande summa som gärningsmannen döms att betala i rättegången, böter och 

skadestånd exempelvis.  

 Några handlingsplaner för vad man ska erbjuda vittnen och målsägare finns inte i den 

bemärkelsen på åklagarmyndigheterna för vad som ska göras vid konstaterbara hotbilder. 

Åklagarnas situation inbegriper inte det faktiska mötet med vittnen och målsägare på det sätt 

som polis och domstolar konfronteras med. Åklagarnas arbete ur denna synpunkt styrs av 

rättegångsbalkens regler. Däremot spelar bemötandet en stor roll för parterna vilket åklagarna 

lägger vikt vid. 

 Brottsoffrens situation beskrev Hellstrand som otillfredsställande och det ur ett mycket 

mänskligt perspektiv. Det handlar om människor som hamnar i oerhört svårhanterliga 

situationer som alltid kommer att upplevas som besvärliga. I det läget känner man sig sällan 

nöjd med vad som görs, det är aldrig tillräckligt. Det speglar däremot inte vad som faktiskt 

gjorts utan är ett uttryck för de förväntningar de utsatta har ställt mot den praktiska verklighet 

som erbjuds. Myndigheternas möjligheter är begränsade när det kommer till att bryta sig in i 

människors vardag men även här betonas vikten av bemötandet.  

 Enligt Hellstrand skulle många utsatta vilja ha möjligheten att vittna anonymt. Ur rätts-

säkerhetssynpunkt måste däremot en misstänkt få freda sig, bemöta det som läggs honom eller 

henne till last, det är en mänsklig rättighet. Kanske att man kan finna en medelväg men hur 

den ska se ut, vem som ska besluta om dess utformning och användbarhet är öppna och svåra 

frågor.  

 Idag finns möjligheten att inte ses i rättssalen, att höras i enskildhet. Att åtminstone 

kunna garantera att vittnen eller målsägare slipper möta misstänkta och deras anhöriga och 

vänner i rätten är definitivt genomförbart och lindrande.  
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4. Brottsstatistik 
 
Utvecklingen av antalet anmälda övergrepp i rättssak i Sverige  
 
 
 
 
 
 
Källa: 

Brottsförebyggande rådet (www.bra.se) 
 
Denna statistik som jag har hämtat på brottsförebyggande rådets hemsida talar ett tydligt 

språk men jag vill påtala att den inte enbart speglar just övergrepp i rättssak. Övriga brott mot 

allmän verksamhet ingår i uppgifterna vilket gör att vi inte rakt av, okritiskt kan se dem som 

en spegling av just övergrepp i rättssak. Brott mot allmän verksamhet, brottsbalkens 17 kap., 

innehåller utöver övergrepp i rättssak bl. a. våld eller hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd, 

skyddande av brottsling, främjande av flykt, föregivande av allmän ställning. Vad som kan 

utläsas däremot är mönster över tid och valet är gjort för att spegla utvecklingen sedan 1990. 

Eftersom det egentliga syftet hos den som begår övergrepp i rättssak är att undvika att hamna 

i rättsapparaten kan jag anta att mörkertalet är stort. 1990 anmäldes drygt 1600 brott och 2005 

var antalet anmälda brott knappt 4700. I stort sett ger det ett trefaldigande på endast 15 års tid 

med en accelererande utveckling sedan år 2000 vilket överensstämmer med de fakta Ingemar 

Vänerlöv (kd) presenterade i sin interpellation till förre justitieministern Thomas Bodström 

(Interpellation 2005/06:464). Gällande lagförda personer var siffran 74 stycken 1995 jämfört 

med 348 år 2004 (Johansson, 2005).  Tre procent av de anmälda lagfördes 1995 jämfört med 

knappt åtta procent 2004. Det går åt rätt håll men det är riktigt låga siffror och de avser enbart 

de fall som överhuvudtaget anmäldes. 

År  

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  Antal  

                

1 671 1 752 2 042 2 294 2 488 2 490 2 683 2 871 2 878 3 342 3 291 3 524 3 880 4 034 4 383 4 696 
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5. Resultatsammanfattning och diskussion 

Huruvida övergrepp i rättssak är vanligt idag eller ej är en inte okomplicerad fråga att besvara. 

Rent statistiskt kan vi utläsa att det ökar, trots att mina tillgängliga uppgifter från BRÅ även 

innehåller andra brott hörande under brott mot allmän verksamhet så drar jag den slutsatsen. 

Intervjuer med representanter från polis, åklagare och hovrätt visar på att de ser en ökning. 

Ökningen märks tydligast och är synligast bland ungdomar. Detta var åklagare Hellstrands 

känsla och hovrättsrådet Eriksson pekar på samma grupp. Syftet med brottet är att slippa att ta 

ansvar inför rättsväsendet för det man gjort och ju framgångsrikare de kriminella är på 

området desto större mörkertal antar jag.  

 De som oftast utsätts för denna brottskategori är enligt kommissarie Sandström kvinnor 

som utsätts för hot om våld eller våld i samband med att deras make eller sambo vill undgå 

rättvisan följt av ungdomar till följd av det allt tuffare klimatet som råder dem emellan. 

Eventuella orsaker till varför vi skönjer en ökning är enligt Hellstrand en allmän tendens att 

många brott blir allvarligare och övergrepp i rättssak följer med samma utveckling. Dessutom 

leder allvarligare påföljder till ökade risker för övergrepp i rättssak paradoxalt nog. Detta för 

att gärningsmännen ska försöka undgå långvariga straff.  

 Ännu en straffskärpning skulle troligtvis ha någon effekt, åtminstone på hur rätts-

apparatens olika delar skulle reagera och handla men sedan den senaste straffskärpningen år 

2002 har antalet anmälda brott ökat i omfattning vad jag kan se. Ett bakomliggande motiv till 

lagändringen måste ha varit att brotten skulle minska. Enligt Sandström är gärningsmännen 

sällan medvetna om straffsatsen för handlingen de företar sig vilket talar emot en 

avskräckande effekt av en straffskärpning. Viss tid efter en straffhöjning börjar kanske en 

känsla etableras i samhället för straffvärdet i form av spridd kunskap.  

 En väg att gå kanske vore att utnyttja de straffskalor som redan finns. Enligt Hellstrand 

utgår rätten närapå alltid från det lägsta straffet och ser i varje fall till vad som kan vara 

straf??försvårande, man räknar nerifrån och upp. Till det kommer villkorlig frigivning efter 

två tredjedelar av strafftiden, oavsett motivation, uppträdande eller faktisk beteendeförändring 

hos den dömde inom fångvården. För mig känns det som om rättssystemet gör vad de kan för 

att i hög utsträckning minimera den tid en gärningsman spenderar i fängelse. Vad skulle 

hända om man gjorde straffen mer kännbara avseende strafflängden i kombination med 

motivationsstyrda avräkningar på strafftiden? Om ansvar och vilja till förändring tillsammans 

med uppträdande inom kriminalvården skulle ge kortare strafftid kanske fler skulle nå upp till 

kriminalvårdens paroll ”Bättre ut”. 



 16 

Sandström sa att övergrepp i rättssak fortfarande var en ovanlig brottsrubricering. Kan det 

vara så att misshandel och olaga hot ibland rubriceras som bara det även om rekvisiten upp-

fyller övergrepp i rättssak? Visst är det möjligt att det finns en ovana att hantera brotts-

rubriceringen men då övergrepp i rättssak har ett högre straffvärde än både misshandel och 

olaga hot, undantaget grov misshandel, kan det vara nog så viktigt att redan rättskedjans första 

länk, anmälningsupptagande polis, ger resten av rättsapparaten möjligheten att arbeta med det 

allvarligaste brottet. 

 Rättsväsendets insatser bedömer jag som goda när det gäller omhändertagandet av de 

vittnen och målsägare som utsätts för övergrepp i rättssak. Åklagare Hellstrands slutsats är att 

det finns begränsningar i hur långtgående insatserna får eller bör bli då det handlar om statligt 

ingrepp i enskilda individers liv. De som utsätts för övergrepp i rättssak upplever inte alltid att 

insatserna är tillräckliga men det kan ses som ett mänskligt behov i en oerhört pressande 

situation. I den typen av lägen vill vi nog få de hjälpinsatser vi anser att vi behöver för att 

lyfta bort pressen, kanske radera situationen och allt som inte gör det upplevs som otill-

räckligt.  

 Umeåpolisen följer inte en standardmall utan en behovsbedömning görs av myndigheten 

i det enskilda fallet vilken styr omfattningen av åtgärder. Vad som tillhandahålls är det som 

ska tillhandahållas helt i linje med det som upptas i SOU 1998:40. Möjliga åtgärder är larm-

paket i bostad, skyddat boende, att polis regelbundet åker förbi den utsattes adress, förbättrat 

skalskydd, skyddshund, tårgasspray, sekretessmarkering, kvarskrivning, fingerade person-

uppgifter och vittnesskyddsprogram. 

 Åklagarsidan möter inte brottsoffren i den utsträckning som polis gör eller svarar för 

konkreta trygghetsskapande åtgärder som domstolarna. Åklagarna arbetar utifrån Rättegångs-

balkens regler men lägger stor vikt vid bemötandet i den kontakt de har med brottsoffren.  

 Hovrätten i Umeå har utifrån de begränsningar en gammal kulturmärkt byggnad medför 

många trygghetsskapande faktorer. Den stora bristen låg i väntrumsmiljön där parterna skiljs 

åt endast av ljuddämpande skärmar men möjligheterna att bygga bort den problematiken är 

små på grund av kulturskyddet. Möjligheterna finns vid rädsla inför mötet att höras i utevaro 

av den misstänkte som då får sitta i ett angränsande rum och lyssna via länk. Telefonförhör 

används och möjligheten finns även att höras via onlinevideo på annan ort, dataskärmar i 

rättssalen och manövrerbara kameror gör det möjligt. Dessa alternativ fyller samma funktion, 

det fysiska mötet med gärningsmannen går att välja bort. Stödpersoner och målsägande-

biträden har sina givna roller när det gäller att bevaka målsägares intressen och underlätta 

processen för dem med råd och stöd. Bedömer man att det föreligger en allvarlig hotbild mot 
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endera parten i en rättegång kan den förläggas till säkerhetssalen belägen i polishuset i Umeå. 

Larmbågar och vapenkontroller föregår då förhandlingarna.  

 Vad som ytterligare skulle behövas för att garantera vittnens och målsägares deltagande 

i rättsprocessen ur rättskedjans perspektiv, vilka verktyg som saknas eller önskas, visade sig 

vara komplext. Jag trodde att anonyma vittnesmål skulle vara svaret på mångas böner men det 

strider så hårt mot principerna där en åtalad får bemöta anklagelserna. Ju större och 

allvarligare brott man står åtalad för, desto större konsekvenser från rättssamhället. Att då få 

begränsade möjligheter att bemöta det man lastas för skulle vi inte själva vilja. Det blir en 

balansgång mellan oerhört väsentliga motstående intressen och där systemet står handfallet 

och ser på medan somliga utnyttjar det till fullo för egen hänsynslös vinning. En faktor som 

inte kan bortses ifrån är mytomani eller påhittade uppgifter. Anonyma vittnesmål skulle ge 

dunkla syften en oönskad arena. Varken Hellstrand eller Eriksson ställde något större hopp till 

att finna problemets lösning via lagstiftning. Hur ska man finna en avvägning mellan rätts-

säkerheten för alla parter och samtidigt ge anonymitetsskydd mot övergrepp? Hur skall en 

sådan medelväg utformas och användas? I en tänkt situation där ett vittne sett okända 

gärningsmän göra sig skyldiga till allvarliga brott och man kan förvänta sig att de försöker 

tysta vittnen kanske anonyma vittnesmål skulle fungera. Hur skrivs sådana undantag i lagtext 

och vilka risker medför förfarandet?  

 Det krävs varierande mått av civilkurage hos vittnen och målsägare idag för att genomgå 

processerna och det kan nog aldrig lagstiftas bort. Rättskedjan kan med bemötanden och 

insatser lindra och hjälpa de utsatta, men faktorerna upplevda eller påtagliga hot får vi 

acceptera och agera utifrån för att säkerställa rättssäkerheten. Att överhuvudtaget få tag i dem 

som utsatts för övergrepp i rättssak är problematiskt. De flesta tiger och då får man anse att 

övergrepp i rättssak utgör just detta kryphål i lagen där hänsynslöshet och aggression faktiskt 

kan medföra stora fördelar för dem som är villiga att lägga empati, hänsyn och ansvarstagande 

åt sidan.  

 Där det är möjligt kan det nog vara av stor vikt att rättsapparaten på ett nästan över-

tydligt sätt markerar att ansvaret för det fortsatta skeendet inte ligger på vittne eller målsägare. 

Göra klart för gärningsmän att det inte fyller någon funktion att ge sig på uppgiftslämnaren i 

de fall då den redan samlade informationen räcker för fortsatt process. 

Antalet anmälda brott är tämligen stort men antalet övergrepp i rättssak som leder till åtal är 

betydligt färre. Siffrorna för lagförda var direkt nedslående, inte ens tio procent av de anmälda 

lagfördes 2004. Det skulle vara intressant att jämföra antalet lagförda med en väl underbyggd 

skattning av mörkertalet. Att antalet som leder till åtal är färre beror på att oftast framförs 
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hoten i enskildhet och att kunna bevisa övergreppet går sällan. Ord ställs mot ord och det 

krävs andra bevis för att ställa den misstänkte till svars enligt Hellstrand. Säkerställa bevis 

ifråga om hot lyfter även Sandström fram tillsammans med rådet att göra bra utredningar som 

leder till lagföring. Bevisläget och att vittnens rädsla för den egna och anhörigas säkerhet 

skrämmer till tystnad utgör tillsammans de största svårigheterna som Hellstrand ser för-

knippade med övergrepp i rättssak.  

 Att som vittne förtiga sanningen under laga ed innebär straffansvar för mened även om 

vittnet tiger på grund av rädsla. Straffen för mened sträcker sig från böter till sex månaders 

fängelse för det ringa brottet, högst fyra års fängelse för normalbrottet och mellan två och åtta 

års fängelse för det grova brottet (BrB 15 kap. 1 §). Det kan i teorin handla om oerhört svåra 

val för individen där oavsett om personen väljer att tiga eller tala kommer ett straff eller hot 

om straff att utkrävas av den som bevittnat eller anmält ett brott. Detta sker antingen i form av 

ansvar för mened eller i skepnaden av hämnd från en kriminell som inte vill ta ansvar för sina 

handlingar. 

 Inte ens de kriminella går säkra. Om en kriminell snackar förekommer idag att denne 

beläggs med böter som om de inte betalas ökar efter ytterligare övertalning i form av miss-

handel. Kreativ rättsskipning som också det är en form av övergrepp i rättssak. Hämnd 

utkrävs till och med på dem som ”golat” men sitter inne på anstalt. 

 Ytterst handlar det om ett hot mot demokratin. I regeringsformen står stadgat att ”Det 

skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt 

att verka för social omsorg och trygghet” (RF 1 kap. 2 § 2 st.). Kan samhället inte klara ut 

allvarliga brott för att medborgarna inte känner sig säkra med rättsväsendets insatser har vårt 

samhälle böjts inför särintressens vilja. Då skapas arenor där staten inte har kontroll. 

Kriminella kan skapa sina egna lagar och regler, fria från samhälleligt ansvar förutsatt att de 

lyckas ingjuta tillräcklig mängd fruktan i de medborgare som bevittnat kriminalitet eller 

utsatts för brottslighet. Rättskedjan måste ta sig an utmaningen förr eller senare, utvecklingen 

visar på att övergrepp i rättssak ökar trots att straffskalorna justerades uppåt 2002. Målet 

måste vara att vittnen och målsägare känner sig tryggare än idag med de åtgärder rätts-

samhället erbjuder när de utsätts för brottet övergrepp i rättssak och att allt färre blir utsatta. 
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