
AMELIA 115

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

”Han sexhotar mig  
via Youtube”

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

Elisabeth: Begär vittnesstöd
Nej. Som målsägande eller vittne behöver du inte 
förhöras i närvaro av varken den tilltalade eller 
åhörare. Du kan begära något som kallas 
medhörning, och den möjligheten är reglerad i lag. 
Du har rätt att begära medhörning om du känner 
dig förhindrad att berätta sanningen i närvaro av 
antingen den tilltalade eller någon/några åhörare 
(däremot kan du inte förhöras anonymt). Den tillta
lade – liksom åhörarna, om det är en offentlig rätte
gång – kommer då att kunna höra vad du säger.  

 Det finns också möjlighet att förhöras via länk. 
Det används ofta idag, inte bara när det finns en hot
bild utan också när avståndet mellan den som ska 
förhöras och domstolen är långt. Då befinner du dig  
i en annan domstolsbyggnad och domstolen kopplar 
in dig via en länk så att du kan berätta och förhöras 
via den.

 Om du är mål
sägande, vänd dig till 
ditt målsägande
biträde, som hjälper 
dig med begäran om 
medhörning och går 
igenom med dig hur en rättegång går till. Om du är 
ett vittne, kontakta tingsrätten eller åklagaren.  
Du kan få hjälp av ett vittnesstöd inför ditt förhör. 
Vittnesstöd finns i princip i alla domstolar.  
Ett vittnesstöd kan gå igenom med 
dig vad som kommer att hända 
under rättegången och även 
vara med inne i rättssalen.

Bra att veta är att det  
brukar finnas ordnings
vakter i domstolarna och 
ibland inne i rättssalen. 
Säkerhetskontroll finns  
också i nästan alla tingsrätter. 

Jag har en offentlig blogg där jag skriver om 
allt möjligt. Häromdagen la en man upp en 
video på Youtube, där han har filmat sig själv 

och riktar sig till mig. Han säger hotfulla saker som 
”jag ska ge dig en ordentlig omgång”, ”du behöver 
bara en riktigt bra kuk” och ”du kommer inte kunna 
gå när vi är klara”. Jag känner mig helt skakis. Är det 
ens lagligt att göra så? Vad ska jag göra? /Maria

Elisabeth: Polisanmäl snarast! 
Nej, det här är förstås inte lagligt. Detta är allvarliga 
kränkningar som vi ska ha noll tolerans mot. 
Utifrån vad du skriver anser jag att det kan röra sig 
om brotten sexuellt ofredande och olaga hot. 
Jag utesluter inte heller att det även kan röra sig om 
förtalsbrott, beroende på vad han har sagt utöver 
det du har skrivit. 

Det är viktigt att du polisanmäler brotten  
snarast och spar den bevisning som du har. Som jag 
förstår det har du allt inspelat. Ta med dig en kopia 
på inspelningen och överlämna den till polisen,  
samtidigt som du gör polisanmälan. 

Mitt råd är också att du begär ett målsägande 
biträde. Staten betalar biträdet, så det behöver du 
inte bekosta själv. Målsägande
biträdet är till för dig och du har 
biträdet genom hela rättspro
cessen – från polisförhör till  
rättegång. Biträdet har en enda 
uppgift, och det är att tillvarata 
dina intressen. Blir det åtal har du också rätt att yrka 
skadestånd för kränkning, psykiskt lidande med 
mera. Allt detta hjälper ditt biträde dig med.

”Måste jag vittna  
inför alla?” 

Jag ska vittna i en rättegång och känner mig 
väldigt orolig och rädd. Framför allt är jag oro
lig för att inte kunna berätta om allt, eftersom 

det kommer vara fullt i rättssalen – åhörare, men 
även förövaren är där. Måste jag vittna inför alla? 
/Oroligt vittne

”Spara 
alla bevis 
du har”

”Det finns  
möjlighet att 
förhöras via länk”
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FRÅGA ADVOKATEN

Advokaten som 
står på utsatta 
kvinnors sida!

Fler frågor och svar 
hittar du på amelia.se. 

Elisabeth finns 
också på instagram: 
@advokatmassifritz


