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PERSONLIGT // Elisabeth Massi Fritz

Vill jobba med 
UTSATTA

TEXT: GUNNAR NYGREN    FOTO: LENA WAHLSTEDT

Människor som blivit BROTTSOFFER är många gånger otroligt 
utsatta i en domstolsförhandling. Elisabeth Massi Fritz var ofta 

riktigt UPPRÖRD när hon kom från RÄTTSSALEN och hade 
sett hur kvinnor, som många brottsoffer är, behandlades.  

Hon tänkte ”så här får det inte vara”. 

Advokat Elisabeth Massi Fritz beslöt sig för 
att bli Sveriges bästa jurist som specialiserat 
sig på att vara målsägandebiträde.Vi har sett 
henne i TV och läst om henne i dags- och 
fackpress, den orädda och tuffa advokaten 
som står upp för brottsoffren i Sverige. Se-
nast var det som målsägarbiträde för systern 
till den unga kvinna som mördades av sin 
bror i Landskrona. Den mördade flickan 
ville leva ett eget liv, vilket hennes familj, 
fast i begreppet ”hederskultur”,  inte kunde 
acceptera. 

SAMMA DAG SOM Stridsropet träffar Elisa-
beth Massi Fritz på hennes kontor på Birger 

Jarlsgatan i Stockholm, har tidningen Ottar 
listat henne som en av de mäktigaste på 
det sexualpolitiska området. Motiveringen 
lyder: ”Advokat Massi Fritz är en juridisk 
centralgestalt i de sexuella övergreppens 
värld. Som målsägarbiträde har hon funnits 
med i många uppmärksammade fall, som 
Stureplansvåldtäkten och målet mot den så 
kallade plastikkirurgen”.

I HENNES STORA och smakfullt inredda 
arbetsrum, med oljemålningar och lagböcker 
längs väggarna, finns många inramade di-
plom och utmärkelser. Elisabeth utsågs till 
årets yrkeskvinna 2002, fick 2007 Kungliga 

sällskapet Pro Patrias stora guldmedalj och 
samma år Allmänna barnhusets stora pris. 
Årets jurist blev hon 2009.

-Första året på juristutbildningen vid 
Stockholms universitet var tufft,  säger Elisa-
beth och berättar om hur svårt det juridiska 
språket var och hur hon tillbringade mycket 
tid med att slå i ordboken.

Valet att utbilda sig till jurist skedde redan 
under gymnasietiden då Elisabeth kände att 
rättskunskap och samhällsfrågor var något 
hon ville gå vidare med.

År två och de följande på juristprogram-
met, gick som på räls och Elisabeth, som 
under studietiden specialiserat sig på af-
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färsjuridik, arbetade efter examen med det 
rättsområdet och många  komplicerade 
utredningar under flera år.

VÄNDNINGEN I HENNES juridiska karriär 
kom när en kvinna som varit utsatt för så 
kallat hedersvåld sökte upp henne för att 
få hjälp.

På den tiden, under 80-talet, talades det 
inte om hedersvåld och kunskapen om detta 

var låg. Först i samband med mordet på Pela i 
Irak år 1999 började man tala om hedersvåld.

- Först sa jag nej till att vara kvinnans 
ombud, men hon var envis och gav sig inte, 
ville att jag skulle företräda henne och till 
slut sa jag ja, säger Elisabeth och ler.

Under två års tid arbetade hon med fal-
let på sin fritid jämsides med det ordinarie 
arbetet som affärsjurist. 

- Under arbetet med den utsatta kvinnan, 

kände jag att detta att kunna hjälpa brottsof-
fer, både män och kvinnor var  något jag ville 
jobba med, fortsätter Elisabeth. 

Lagen om målsägandebiträden kom 1988. 
Innan dess hade de som hamnat i rollen som 
brottsoffer bara åklagaren att luta sig mot 
och för denne kunde det vara jobbigt ur 
objektivitetssynpunkt.

ELISABETH VAR NU gravid med sitt första 
barn, men det hindrade henne inte från att 
säga upp sig från ett säkert jobb och starta 
en egen firma. 

-Nu var jag själv chef och företagsledare 
vilket innebar att jag kunde vara flexibel med 
arbetstider som småbarnsmamma, säger 
hon med ett skratt. 

Det blir många tunga mål, ofta gällande 
sexuella övergrepp, som hamnar på Elisa-
beths bord och hon har valt att endast arbeta 
i rollen som målsägandebiträde för utsatta 
människor.

- Detta känns mest meningsfullt då jag ju 
inte vill arbeta som försvarare åt en gärnings-
man och hjälpa honom att undgå straff, 
säger Elisabeth med emfas och man märker 
att hon har en vilja som en svetslåga och 
sätter sina klienters intressen i första hand. 

Hon beskriver hur hon inte gör något 
halvdant, ser intensivt på mig från andra si-
dan det magnifika engelska skrivbordet och 
jag förstår att engagemanget för att hjälpa 
utsatta människor är stort. 

När jag frågar Elisabeth vilken mänsklig 
rättighet hon värderar högst svarar hon utan 
tvekan att det måste vara en mänsklig rät-
tighet att inte bli utsatt för våld och elände.

- Barn har rätt att växa upp utan våld, 
inte minst flickor som lever i en familj med 
hederskultur har rätt att leva ett eget liv utan 
dessa begränsningar, fastslår hon.

"Det är en skandal med en dom som innebär ungdomsvård för 
den som mördat sin syster”



Född:  1967 i Växjö, uppväxt i Motala med sina syskon och för-
äldrar som är kristna syrianer och kom till Sverige från Libanon.

Familj: make, två barn. Bonusbarn och bonushundar. 

Arbete: Efter anställningen som affärsjurist, startade Elisabeth 
1996 en egen humanadvokatbyrå som nu har 11 anställda, de 
flesta med utomnordisk bakgrund och med hög språkkompetens. 
Alla medarbetare utom en är kvinnor.

Gör på fritiden: Gillar att vara på sjön, på sommaren i en mo-
torbåt medan det är långfärdsskridskor som gäller vintertid. Reser 
gärna och älskar Spanien. 

Visste ni inte: Elisabeth valdes till Motalas lucia 1984 då biskop 
Martin Lönnebo höll talet till Lucia i kyrkan. 

Är mest stolt över: Att ha lyft brottsofferfrågor genom att delta 
i samhällsdebatten.

ELISABETH MASSI FRITZ

Brittmari Karlsson, 60 år, föreståndare 
för samtalscentret Eken, Huddinge:
Det är svårt att gradera någon viktigare än någon an-
nan. Alla människors lika värde är min definitiva ut-
gångspunkt.  Rätten till frihet, ingen får hållas i slaveri. 
Rätten till arbete och skydd mot arbetslöshet behö-
ver kämpas för liksom rätt till tankefrihet. 

om Vilka är de viktigaste mänskliga 
rättigheterna?5

Leena-Karie Nilsson, 62 år, vice 
president i Salvation Riders, Alby: 
De vikigaste mänskliga rättigheterna anser jag 
är att få vara sig själv och bli accepterad och 
respekterad för det man tror på.

Rikard Prennmark, 16 år, gymnasie-
elev, Stockholm:
Jag tycker det är rätten att ha någonstans att 
bo, rätten att barn inte ska behöva arbeta och 
rätten till jämställdhet så att kvinnor och män 
kan ha samma roll  i samhället.

Susanne Linde, 54 år, handläggare, 
Sollentuna: 
Rätt till trygghet, både fysisk och ekonomisk, 
alla skall ha rätt till samma vård och rätt att 
vara den man är, så länge man inte skadar 
någon annan.

Andreas Bergh, 40 år, blivande fräls-
ningsofficer, Skillingaryd:
Jag tänker främst på rätten till utbildning och rätten 
till religionsfrihet.

Innan vi tar adjö av Elisabeth, berättar hon att hon till 
Högsta domstolen överklagat domen mot den unge man som 
mördade sin syster.

- Det är en skandal  med en dom som innebär ungdomsvård 
för den som mördat sin syster för att hon vill leva ett eget liv 
medan ett strängt straff däremot kan bli en kraftfull signal till 
samhället och till dem som funderar på att utöva hedersvåld, 
avslutar Elisabeth Massi Fritz med skärpa.|

Sven-Erik Allhem, tidigare överåklagare, numera sam-
hällsdebattör och rättsexpert åt media: 

Jag tycker att hon fullgör sitt arbete som målsägarbiträde på ett bra 
sätt. Det är betydelsefullt att målsägaren får en advokat som denne 
kan ty sig till.

Stefan Wahlberg, chefredaktör för Dagens juridik: 

Elisabeth har stått upp för brottsoffrens rättigheter på ett enastå-
ende sätt, vilket få andra advokater har gjort.

RÖSTER OM ELISABETH:

"Det är en skandal med en dom som innebär ungdomsvård för 
den som mördat sin syster”


