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FRÅGA ADVOKATENNYTT I 
AMELIA!

Elisabeth Massi Fritz
Ålder: 49.
Familj: Maken Leif, barnen 
Erik, 19, och Elsa, 15, Leifs 
barn Gustaf, 25, Clara, 23 
och Mathilda, 17.
Bor: Stockholm.
Gör: Stjärnadvokat specia
liserad på att företräda ut
satta brottsoffer. Juridisk 
expert, samhällsdebattör 
och föreläsare som har 
fått många utmärkelser.
Aktuell: Som ny medarbe
tare i amelia. Juridisk ex
pert på SVT och i media, 
och på instagram  
@advokatmassifritz.
Direktmejl: elisabeth.
fritz@advokatfritz.com

 Hej Elisabeth! Vad ska du skriva om på din sida?
– Jag ska svara på frågor om juridik, brott och 

straff, lag och rätt och en del familjerätt, exempelvis 
vårdnadstvister. Sexuella övergrepp och våld i nära 
relationer arbetar jag också mycket med.
Berätta lite om vad du gör?

– Jag arbetar varje dag med utsatta brottsoffer. Jag 
har valt sida kan man säga, viker inte 
en tum i frågan om mäns våld mot 
kvinnor och barn. Jag vill synliggöra 
och hjälpa offren i den juridiska pro-
cessen, lyfta viktiga frågor och för-
bättra situationen i samhället och i 
rättsväsendet. Jag har en stark passion 
för utsatta, det har jag alltid haft.
Du sticker ofta ut hakan och tar ställning i uppmärk-
sammade rättsfall. Har du fått tag emot många hot?

– Jag har aldrig blivit hotad och jag känner mig 
aldrig rädd. Jag har bestämt mig för att ingen ska 
kunna skrämma mig till tystnad. Jag har stort stöd.
Berätta om armbandet?

– Budskapet är: Noll tolerans mot sexualbrott. Jag 
vill se flickor, kvinnor, pojkar och män ha på sig 
armbandet. Övergrepp är ett problem som rör alla! 
Finns det något fall du alltid bär med dig?

– Stureplansrättegången 2007 där två män, 26 
och 21 år, åtalades för våldtäkt på en 19-årig kvinna. 

De blev frikända i tingsrätten. Efter den friande do-
men sökte kvinnan upp mig och när jag gick ige-
nom domen blev jag arg. Tingsrättens dom var fel-
aktig och la skulden på brottsoffret. Jag tog mig an 
fallet och vi kämpade tillsammans, min klient var 
otroligt modig. Hovrätten dömde männen till fyra 
års fängelse. Att vända en frikännande dom till en 

fällande dom var väldigt starkt.
Varför har du valt att fokusera på 
brottsoffer?

– När jag började arbeta med brott-
mål tycket jag att det var orättvist att 
förövarna hade så duktiga advokater 
medan brottsoffren inte hade det. Så 

jag bestämde mig för att bli Sveriges bästa brott-
målsadvokat specialiserad på utsatta brottsoffer, som 
tyvärr ofta är kvinnor och barn. 
Är du bäst i Sverige nu då?

– Ja, det är jag! Bäst på det jag gör.
Du verkar jobba mycket. Hur hittar du balans? 

– Familjen är alltid viktigast för mig och kommer 
alltid först. Jag reser också till mitt andra hem i 
Spanien för att koppla av.
Finns det något kvinnor ska tänka på särskilt?

– Lära sig mer om sina rättigheter. Aldrig 
acceptera att någon kränker dig eller utsätter 
dig för brott. Kräva jämställdhet! 

– Acceptera aldrig att 
någon kränker dig
Stjärnadvokat Elisabeth Massi Fritz har under hela sin karriär enträget stått på 
kvinnans sida. Nu får hon en egen sida i amelia – och bara väntar på dina frågor!

Elisabeth Massi Fritz 
har under åren fått en 
mängd utmärkelser: 
Årets jurist, årets 
kvinna, och i våras fick 
hon den första Karin 
Söder-utmärkelsen.
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”Jag har en 
stark passion 
för utsatta”

”HJÄLP, MIN 
KOLLEGA TAR PÅ 

MINA BRÖST” 

Sluta tafsa- 
armbandet har Elisabeth 

tagit fram för att förändra 
attityder och värderingar. 

Armbandet går att köpa på 
advokatfritz.com för 100 

kronor. Överskottet går till 
kampen mot sexbrott.

Vinn armbandet 
på nästa sida!
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FRÅGA ADVOKATEN

Stjärnadvokat Elisabeth Massi Fritz har fokus på utsatta 
brottsoffer och jämställdhet. Här svarar hon på frågor från 
dig som blivit kränkt eller behöver guidning i den juridiska 
djungeln. Mejla din fråga till fraga.advokaten@amelia.se

NYTT I 
AMELIA!

”Kollegan tafsar, 
vad ska jag göra?”

HAR DU EN FRÅGA SOM RÖR DINA RÄTTIGHETER? 
SKICKA DEN TILL: FRAGA.ADVOKATEN@AMELIA.SE

VINN  
ARMBANDET! 
amelia har köpt 
tjugo Sluta tafsa-
armband för att 
stötta kampen mot 
sexbrott. Vill du 
vinna ett? Läs mer 
om hur du tävlar  
på sidan 12, ange 
tävlingsnamnet: 
Sluta tafsa 
Lycka till!

kan begära skadeståndet. Ditt målsägandebiträde kan 
även hjälpa dig att begära stängda dörrar och att du 
ska slippa träffa förövaren i tingsrätten. Det finns 
mycket mer ditt målsägandebiträde kan göra. Vill du 
veta mer tveka inte att höra av dig.

”Min dotter blev våldtagen”
Min dotter som är nitton år har blivit våldtagen. 
Vi gick till polisen för att göra en anmälan och 
blev så illa bemötta. Vi fick ingen information 

om något och polisen sa att det här skulle bli svårt. 
Han frågade också om dottern gjorde motstånd. Allt 
detta mitt i receptionen. Min dotter känner sig så illa 
behandlad och kränkt och nu vet jag inte vad vi ska 
göra ? Är det någon idé att fortsätta med anmälan? 
Tänk om min dotter blir illa behandlad av den som ska 
förhöra henne. Vi känner oss så utlämnade och jag vill 
verkligen vara hennes stöd. /Ensamma mamman

Elisabeth: Ni har gjort helt rätt
Inget brottsoffer ska behöva bli bemött som du be
skriver. Ni har gjort helt rätt som har polisanmält 
våldtäkten. Fortsätt kämpa! 

Det är viktigt att alltid vända 
sig till sjukhus för en kroppsbe-
siktning och för att ta prover och 
spåra DNA. Det är viktigt att alla 
kläder sparas. Också sms och 
chattar är viktiga bevis. Hoppas 
du även har vittnen som vet något om våldtäkten. 

Din dotter måste känna förtroende för den hon 
träffar hos polisen. Kräv det och säg ifrån om hon inte 
litar på personen. Säg också till polisen direkt att ni 
vill ha en egen advokat, ett målsägandebiträde som 
också bör vara med vid polisförhöret. Det bekostas av 
staten. Advokaten har tystnadsplikt och finns till en
bart för din dotter som stöd. Kom ihåg inget av det 
din dotter har varit utsatt för är hennes fel, inget 
brottsoffer ska ta på sig skuld eller skam. Det är vik
tigt att hon får upprättelse!

Jag jobbar extra på en stor matbutik och där 
jobbar också en kille som är några år äldre än 
jag. Han ställer sig alltid nära mig, bakom mig 

viskar en massa saker i mitt öra, tar mig på rumpan 
och nuddar mig medvetet på brösten. Det har hänt 
flera gånger och nu står jag inte ut längre. Jag orkar 
inte mer, men vill inte heller riskera mitt arbete då 
jag är beroende av min lön för att kunna försörja 
mina barn. Hjälp mig vad ska jag göra? Jag är oin
tresserad och det har jag sagt men han fortsätter 
ändå. Jag vill inte gå till jobbet längre. Det är svårt 
att gå till chefen eftersom han är väldigt nära vän 
med vår butikschef. Vad ska jag göra? /Christine

Elisabeth: Gå till polisen
Det du beskriver är sexuella ofredanden. Så här säger 
lagen: ”Den som ofredar någon genom ord eller hand
ling på ett sätt som är ägnat att kränka den andres 
sexuella integritet gör sig skyldig till brottet sexuellt 
ofredande.” 

Straffet är böter eller fängelse i högst två år. 
Genom din beskrivning är det uppenbart att din kolle
ga har uppsåt (avsikt) och är fullt medveten om vad 
han gör. Han vill kränka dig för att tillfredsställa sig 
själv. Ingen ska behöva stå ut med dessa fruktansvär
da handlingarna som tyvärr förekommer oftare än vi 
tror. Kom ihåg – du inte ska inte ska ta på dig någon 
skuld. Det är inte ditt fel. Det är alltid förövarens fel. 

Mitt råd till dig är att du genast anmäler händelsen 
till din chef och till facket (om du är medlem) som ska 
hjälpa dig i frågan. Polisanmäl 
också brotten. Jag är övertygad 
om att du kan få hjälp med det 
om du behöver. Om det finns be-
vis, vilket det tycks göra, så kan 
din kollega bli åtalad och dömd 
för brott. Han kan även förlora 
sitt arbete. Även din chef har ett ansvar. Blir din 
 kollega dömd för brott riskerar han att få  böter  
eller upp till fängelse två år.

När du polisanmäler brotten så begär ett måls
ägandebiträde, en advokat som hjälper dig under hela 
rättsprocessen. Ditt målsägandebiträde kan även följa 
med och biträda dig i samband med polisförhören. Blir 
det rättegång för målsägandebiträdet din talan och 

”Ta inte på 
dig någon 
skuld!”

”Spara 
sms och 
chattar”
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