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ersätts även sjukvårdskostnader och andra kostna-
der som brottsoffret haft till följd av brottet, samt 
eventuell inkomstförlust. 

För att ersättning ska kunna utgå kräver domsto-
len ofta att brottsoffret lämnar in kopior av kvitton 
och andra handlingar, exempelvis läkarintyg, för att 
styrka sitt anspråk. Om brottsoffret har en advokat, 
ett så kallat målsägandebiträde, är det biträdet som 
för skadeståndstalan och informerar sin klient om 
hur ett utdömt skadestånd drivs in.

”Psykisk misshandel  
gjorde mig sjuk”

Jag har under många år utsatts för psykisk 
misshandel. Verbala kränkningar, som har fått 
mig att må mycket dåligt och tappa allt själv-

förtroende. Är sjukskriven på halvtid. Är det jag har 
blivit utsatt för brottsligt? /Petra, Skåne

Elisabeth: Gå till polisen
Så här säger lagen: misshandel kan den dömas 
för som tillfogar en annan person kroppsskada,  
sjukdom eller smärta, eller försätter personen i 
vanmakt. Med sjukdom menas även psykisk 
sjukdom och psykisk invaliditet, eller sådant  
psykiskt lidande som medför en  
medicinskt påvisbar effekt. 

Dessa brott är ofta svåra att styrka.  
Något speciellt lagrum för psykisk miss-
handel finns inte, men det som du beskri-
ver skulle kunna vara misshandel – men 
eventuellt även olaga tvång, olaga hot och 
ofredande. 

Det kan alltså handla om olika brott. Mitt råd 
är att du polisanmäler händelserna. Berätta nog-
grant för utredande polis hur du har blivit behandlad, 
och vilka konsekvenser det har fått för dig.

Är det olagligt att skicka snoppbilder till någon? 
Jag har den senaste månaden fått flera bilder 
på äckliga snoppar och vågar numera knappt 

öppna min mobil. Jag tror jag vet vem som skickar, 
men är inte säker. Kan du hjälpa mig? /Äcklad!

Elisabeth: Bilderna är bevis 
Att skicka bilder och verbala kränkningar är olagligt 
och klassas som sexuella ofredanden. Sådana bilder 
du får kallas också för ”dick pics”. Mitt råd är att du 
genast polisanmäler detta! Ta med din mobil till  
polisen. Spara alla bilder, för att styrka att du har 
blivit utsatt för brott. 

Det finns oftast bra be-
visning, till exempel använ-
darkonton och andra 
digitala spår. Finns det be-
vis går det till åtal och rät-
tegång, och då har du rätt att yrka skadestånd. 

Kom också ihåg att du har rätt att begära ett 
målsägandebiträde, som staten betalar och som 
hjälper dig under hela rättsprocessen. ”Dick pics” 
kan ge fängelse och förövaren kommer att tvingas 
betala skadestånd om han blir dömd.

”Kan jag få skadestånd?”
Kan jag som brottsoffer begära skadestånd  
av gärningsmannen? Hur gör man det?  
/Anonym

Elisabeth: Gör enskilt anspråk
Den som har blivit utsatt för ett brott kan begära 
ersättning av gärningsmannen i samband med åtalet 
för brottet (enskilt anspråk). Som brottsoffer kan du 
begära ersättning för kränkning av den personliga 
integriteten med anledning av brottet. Denna ersätt-
ning utgör ett ideellt skadestånd och kräver därför 
inte någon fysisk, påvisbar skada hos offret. 

Ett brottsoffer som tillfogats en personskada 
har även rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt 
lidande av övergående natur (sveda och värk), eller 
av mer bestående art (lyte och men). I vissa fall  

”Att skicka 
’dick pics’ kan 
ge fängelse”
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Fler frågor och svar 
hittar du på amelia.se. 

Elisabeth finns 
också på instagram: 
@advokatmassifritz

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

”Jag får snoppbilder 
till mobilen”
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Advokaten som 
står på utsatta 
kvinnors sida!

FRÅGA ADVOKATEN


