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coachar dig! Här svarar våra experter  
på dina frågor om juridik, 
relationer, träning och hälsa. 

– Familjen låtsas inte se  
när morfar tafsar

Min morfar har alltid varit närgången mot mig 
och mina systrar och kusiner, vill att vi ska sit-
ta i hans knä, pussa på munnen etc, fast vi nu 

är vuxna. Resten av familjen låtsas inte se och så har 
det alltid varit. På en släktfest nyligen la han handen 

på min systers 
bröst. Alla skratta-
de som om det 
vore ett skämt. 
Räknas det som ett 
brott? /Besviket 
barnbarn

Svar: Acceptera inte hans  
beteende! 
Handlingen du beskriver skulle kunna utgöra sexuellt 
ofredande. För att dömas för det krävs det enligt lagen 
att förövaren ofredar brottsoffret på ett sätt som är ägnat 
att kränka brottsoffrets sexuella integritet. 

Det kan kännas svårt att polisanmäla handlingen när 
det handlar om en släkting. Det är inte säkert att re-

aktionerna från resten av familjen är stöttande mot 
offret, särskilt inte om förövaren har fått hållas un-
der lång tid, utan att någon sagt ifrån. Då har 
hans beteende ”normaliserats” i familjen. 

Men rätten till sin egen kropp ska vara en 
självklarhet för alla. Mitt råd till din syster är att 
polisanmäla. Kanske kan du hjälpa henne att ta 
steget? Begär ett målsägandebiträde, det vill 
säga en egen advokat. För att attityderna och 

värderingarna ska kunna förändras i samhället 
krävs nolltolerans mot sexuella övergrepp! 

En polisanmälan kanske leder till att ni inte 
längre kan umgås med er morfar, men din syster 
kan i så fall vara stolt över sig själv, eftersom hon 
markerat att hon inte accepterar sexuella över-
grepp. Och det borde inte heller resten av famil-
jen göra. 

– Polisen som förhörde 
mig har dålig attityd 

Jag har nu varit på två polisförhör där jag är 
målsägande efter att jag utsatts för misshan-
del. Båda gångerna har jag begärt ett mål- 

sägandebiträde, men polisen säger bara att det inte 
behövs. Den polis som förhörde mig har också en då-
lig attityd mot mig, och säger att han tror att fallet 
kommer att läggas ner trots att jag har skador. Vad 
ska jag göra – inget händer i utredningen och jag får 
inget målsägandebiträde trots att jag begärt det?  
/Lena

Svar: Kontakta en advokat
Mitt råd till dig är att ta kontakt med en advokat som 
du själv väljer ut. Den advokaten kommer snabbt 
kunna ordna så att du får ett målsägandebiträde. 

Det är oacceptabelt att polisen inte gör en ansökan 
om målsägandebiträde direkt, eftersom det är uppen-
bart att du har ett stort behov av ett sådant. Det är dess-
utom din rättighet och inget som polisen ska hindra 
dig från, eller försöka övertala dig att avstå från.  

Så här går det till: ansökan om målsägandebiträde 
lämnas till åklagaren (det görs antingen av polisen el-
ler av den advokat som du själv kontaktat), som i sin 
tur skickar in ansökan till domstolen. Sedan utser 
domstolen ett målsägandebiträde. Har du som mål- 
sägande ett eget val brukar den personen få uppdraget, 
annars utser domstolen ett målsägandebiträde åt dig. 
Den personen kommer att hjälpa dig igenom en even-
tuell rättegång och förklara alla steg i utredningen. 

Polisens attityd kan jag bara beklaga. Din advokat 
kan ta tag i detta och byta ut honom. Jag har själv f lera 
gånger vänt mig till en polismans chef och påtalat den 
här sortens problem – att min klient saknar förtroende 
för just denne polis, och inte känner att hon kan få en 
objektiv utredning om polismannen ifråga fortsätter.

Elisabeth: ”Det är inte säkert  
att resten av familjen stöttar 
offret – hans beteende har 
’normaliserats’ under lång tid”

JURIDIK: 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.

Elisabeth finns  
också på instagram: 
@advokatmassifritz

 VILL DU HA HJÄLP AV ADVOKAT MASSI FRITZ? MEJLA TILL: FRAGA.ADVOKATEN@AMELIA.SE
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RELATIONER: Bengt Ohlsson är författare, journalist, regissör och dramatiker. Han är gift och 
pappa till tre barn. Han svarar på frågor från dig om allt som får hjärtat att värka.

– Min särbos drickande förstör  
vårt förhållande

Jag är 49 år. För ett par år sedan träffade jag 
en man och vi blev jättekära. Med tiden märkte 
jag att han drack en del, men insåg inte riktigt 

hur mycket. Han var heller aldrig otrevlig mot mig då. 
Efter ett halvår började problemen. Han ”försvann” 
vissa kvällar och svarade inte i telefon. Jag blev ledsen, 
men i början är det svårt att veta vad man kan kräva/
förvänta sig. Inget hade hänt, sa han, hade bara som-
nat på soffan. I efterhand förstår jag att han helt en-
kelt drack tills han däckade. 

År två i förhållandet har varit en berg-ochdalbana. 
Han kan numera vara riktigt elak när han är full. Han 
frågar horribla saker om mitt tidigare sexliv för att 
sedan börja prata om sitt ex! Hur ung och snygg hon 
är, vilken tönt hon är ihop med nu, och så vidare.  
Hon brukar dessutom höra av sig, vilket inte känns 
bra för mig.

Min särbo får rejäla snedfyllor varannan/var tredje 
helg. Han säger att det är spriten som talar, att han 
inte minns vad han sagt och att det inte betyder nå-
got! Men för mig betyder det ett helvete. Han dricker 
varje helg och ofta även på torsdagar. Från rosaskim-
rande lycka i början mår jag nu skit. 

Han ska nu börja äta antabus, efter att jag ställt  
ultimatum. Men jag har inget framtidshopp med  
honom. Han påpekade lite arrogant att han minsann 
”inte kommer äta medicin resten av livet”. Nähä? Tror 
han sig kunna bli ”normaldrickare”? Det tror jag inte 
han klarar. Det känns så orättvist: han är helt trygg 
med mig, men jag känner ingen trygghet med honom, 
ingen tillit. Han har slutat dricka tio gånger redan och 
börjat igen lika många. 

Ska jag ge upp alltihop? Ena stunden tänker jag på 
den där mannen jag blev så himla kär i, och nästa stund 
på den elaka terroristen han är när han är full. Hur ska 
jag kunna glömma allt elakt han har sagt på fyllan?  
Det är så förvirrande att både hata och älska någon! 
Lämna eller kämpa är min stora fråga just nu. Vad 
tycker du att jag ska göra? /Marika

Svar: Det är bara du som  
vet när det är nog 
Om vi börjar med frågan om huruvida du ska lämna 
eller kämpa, så kan ingen svara på den utom du. Så  

enkelt, och så svårt, är det. Bara du vet hur mycket du 
orkar, och när det är nog. Men en sak kan du vara  
säker på: när du inte orkar 
mer, då vet du det. Det kom-
mer inte att gå att missta  
sig på. 

Du vet ju själv hur det kan 
vara när man utifrån betrak-
tar någon som befinner sig i 
en tröstlös situation, och alla 
skakar på huvudet och undrar: "hur orkar hon?" Men 
det gör hon uppenbarligen. Tills hon en dag inte gör 
det längre. Och då kommer hon att ansluta sig till ska-
ran som stod runt omkring och skakade på huvudet, 
och hon kommer själv att skaka på huvudet och undra: 
"hur orkade jag egentligen? Varför insåg jag inte tidi-
gare att det var kört?" 

Men hon insåg det inte för att hon fortfarande  
hoppades att det skulle gå att vända. Det ska hon inte 
lasta sig själv för. Man hoppas så länge man har hopp 
kvar. Det kan man inte hjälpa. 

Och nu till frågan om din särbos drickande. Det 
finns en ljuspunkt i mörkret, och det är att det finns 
massvis med människor som har varit och är i 
samma situation som du. Alkoholism är en folk-
sjukdom. Vi vet mycket mer om den än vad vi 
gjorde för tio år sen, och vi vet mycket mer 
om vad det innebär att vara anhörig till en 
alkoholist. 

Du borde ringa Vårdguiden på 1177  
och berätta för dem hur du har det, och be 
dem om tips på mottagningar och stöd- 
föreningar och anhörigorganisationer.  
Det finns massvis. 

Gå ut på nätet och leta. Prata med  
kyrkan. Du behöver komma i kontakt 
med människor som delar dina erfaren-
heter. Människor som kan berätta mer 
om vad alkoholism är och vad det gör med 
en, både som alkoholist och anhörig. 
Ur detta kommer du att hämta styrka, och 
det kommer du att behöva – vare sig du väl-
jer att stanna och kämpa eller bryta upp och 
gå vidare. 

Bengt: ”Du behöver hämta 
styrka. Vare sig du väljer 
att stanna och kämpa eller 
bryta upp och gå vidare”

Hitta stöd i andra 
som upplevt samma 
sak, tipsar Bengt.

 HAR DU EN FRÅGA TILL BENGT OHLSSON? MEJLA TILL: FRAGA.BENGT@AMELIA.SE
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– Vilken träning funkar  
sent på kvällen?

Jag jobbar heltid. Mina barn somnar inte för-
rän nio, så jag kan bara träna efter det. Men då 
blir jag så pigg att jag inte kan sova! Finns det 

någon träning som fungerar sent på kvällen? /Sara

Svar: Träna ihop med barnen 
Forskning visar att träning förbättrar sömnen, men 
tränar du sent, så kan det såklart göra dig piggare en 
stund efteråt. Kanske kan du satsa på några, eller nå-
got, pass i veckan när dina barn har somnat som är 
lågintensivt, exempelvis yoga, och lägga in de högin-
tensiva passen på helgen? 

Många tror att yoga bara är avslappnande, men yo-
gan både stärker musklerna, ökar rörligheten, är utma-
nande för styrka, balans och koordination. En ultimat 
träningsform, helt enkelt. Testa gärna någon av alla on-
lineklasser som finns, till exempel Yoga with Adrienne 
på Youtube, som är gratis, och tjänsten Yogobe där du 
hittar f lera hundra filmade yogaklasser. 

Du kanske också kan prova att involvera dina barn i 
träningen. Har de aktiviteter på kvällen kanske du kan 
träna samtidigt, eller så kan de cykla medan du 
springer. Ni kan också prova att göra roliga paröv-
ningar ihop. Ett tips är Therese Alvéns bok Träna till-
sammans med familjen, den kan bidra med inspiration. 

– Måste jag dricka vatten 
när jag tränar?

Måste man dricka vatten när man tränar?  
Hur länge kan man anstränga sig utan att bli  
uttorkad? De flesta på mitt gym har med sig 

vattenflaska. /Ida

Svar: Känn in din egen kropp
Nej, det finns inga sådana måsten. En del menar att 
det är bra att dricka före och efter passet, men undvi-
ker att dricka under själva träningen. Andra tycker att 
de behöver fylla på med vatten vid exempelvis löpning, 
men inte vid styrketräning. Känn in din kropp och vad 
som fungerar för dig. Är du törstig, så drick vatten. 
Men överkonsumera inte, även vatten (som allt annat) 
blir ohälsosamt i för stora mängder. 

– Jag jämför min kropp 
med andras 

Hej Fia! Hur ska jag bli av med mina hjärnspöken 
kring hur jag ser ut? Jag har varit överviktig, 
haft ätstörningar och är nu egentligen i en la-

gom och hälsosam 
form, men jag blir 
inte nöjd. Jag letar 
alltid fel och blir 
ledsen både på min 
kropp och mig själv 
för att det är så. 
Hur blir man nöjd 
med den man är och slutar jämföra sig med folk på 
gymmet och i sociala medier? /Ellie

Svar: Du behöver stärka din 
självkänsla
Jag tror tyvärr att det är mänskligt att jämföra sig med 
andra och idag, med sociala medier, blir vi serverade 
så mycket kroppar och perfektion att det nästan inte 
går att komma undan. 

Jag vill ge dig två helt olika tankar: 
1. Av det du berättar verkar det som att du behöver 

stärka din självkänsla. Det är inte lätt att göra själv, så 
jag vill uppmuntra dig till att söka upp en tera-
peut eller psykolog. Någon som du känner 
förtroende för, och som kan hjälpa dig att 
bygga en grundtrygghet. Du kan få re-
miss via vårdcentralen eller gå privat. 
Terapi är en fin och viktig present att  
ge till sig själv. 

2. Fundera över hur du bemöter dig 
själv. Hur möter du din spegelbild? Med 
dränerande ord och nyp i magen? Eller med 
stolthet? Hur pratar du om dig själv och din 
förmåga inför andra? Hur skulle du rita av dig 
själv? 

Dessa frågor kan förhoppningsvis verka tanke-
väckande och ge insikt kring hur du behandlar dig 
själv. Kanske kan du börja förändra något redan nu. 
Börja gärna träna på att säga vänliga ord till dig själv. 
Var rädd om dig! Kram!

HÄLSA: Sofia ”PT-Fia” Ståhl är hälsoinspiratör, personlig tränare, kostrådgivare och bloggare. 
Hon brinner för att hjälpa andra att må bra. Här svarar hon på läsarnas frågor om kost och träning. 

PT-Fia: ”Fundera över hur du 
möter din spegelbild – med 
dränerande ord och nyp i magen, 
eller med stolthet?”

PT-Fias motto: "Var 
där du är när du är 
det, och gör det du 
gör när du gör det."

 VILL DU HA HJÄLP MED KOST ELLER TRÄNING? MEJLA TILL: FRAGA.PTN@AMELIA.SE
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– Hjälp, jag har inte råd  
att köpa ut mina syskon

När min mamma dog ärvde vi syskon hennes 
sommarställe tillsammans. Nu vill de andra 
sälja det, men jag älskar detta hus av hela mitt 
hjärta och vill absolut ha kvar det. Men jag har 

inte råd att köpa ut dem, för 
jag har redan lån upp över 
öronen. Jag har funderat på 
att ta ett sms-lån för att lösa 
ut dem, men det är så dyrt – 
har du något bättre förslag? 
/Elvira

Svar: Ta inget sms-lån!
Jag förstår verkligen att du vill ha kvar sommarstället. 
Det är ju ofta mer än bara ett hus – det består också av 
fina minnen och en massa känslor. Men trots alla 
känslor så gäller det att försöka tänka rationellt. Ett 
sms-lån har ofta skyhög ränta och du riskerar att för-
sätta dig i en besvärlig sits, särskilt om du redan har 
andra lån. 

Att äga ett sommarhus är dessutom ofta förenat med 
ytterligare kostnader, till exempel för underhåll och re-
parationer. Jag tänker därför att du måste försöka lösa 
det på andra sätt. Kan du prata med dina syskon om 

en uppdelning av tiden i huset mellan er? Kanske 
kan de gå med på att hyra ut det under sina perio-
der för att på så vis få en intäkt? 

Du skriver inte vad de lån du redan har består 
av, men om det handlar om ett bostadslån för en 
annan fastighet, är ett annat alternativ att du säl-
jer den för att försöka köpa sommarhuset. Men 
gör först ett noggrant övervägande av vad som 
är vettigast på lång sikt. 

Ibland måste man tänka mer rationellt än 
känslomässigt. Kom också ihåg att dina fina 

minnen från sommarstället finns kvar, även om 
du säljer det.

– Ska jag spara eller 
amortera på huset?
Under många år har jag amorterat ett par 
tusen i månaden på mitt huslån, men nu 

läste jag att det hade varit bättre att istället spara 
pengarna i fonder, eftersom räntan är så låg. Hur ska 
jag tänka i fortsättningen? Ska jag börja spara 
pengar varje månad eller fortsätta att amortera på 
huslånet? /Lilla My 

Svar: Räkna först ut din  
belåningsgrad
Att amortera är klokt, eftersom det på sikt sänker 
dina kostnader. Det ger dig en krockkudde i ekono-
min mot sjunkande bo-
stadspriser och eventu-
ella förändringar i din 
egen inkomst. Dessutom 
vänjer du dig redan idag 
vid en högre boende-
kostnad inför den dagen 
när räntan stiger. 

Men det är förstås 
också bra att ha ett spa-
rande utöver amorte-
ringen för andra syften, 
och för att ha pengar som är mer lättillgängliga om 
du snabbt behöver ta ut dem. 

Om du inte har råd med att både amortera och 
spara, så tycker jag att du ska räkna ut din belå-
ningsgrad, det vill säga hur stora lån du har i för-
hållande till fastighetens värde. Om du ligger under 
70 procents belåning (till exempel om du har ett 
hus som är värt 2 miljoner och lån på 1,4 miljoner 
eller mindre) kan det vara en idé att dela upp spa-
randet på både amortering och någon annan typ av 
sparande. 

Ett bra långsiktigt mål, till exempel till den dagen 
du går i pension och din inkomst förmodligen för-
ändras, är att amortera ner lånen till 50 procent av 
husets värde. Om du tog dina lån efter den 1 juni 
2016, så gäller det nya amorteringskravet. Då måste 
du alltså amortera 2 procent av lånet per år om du 
ligger över 70 procents belåning. 

Emma: ”Kom ihåg att dina 
fina minnen från sommar-
stället finns kvar, även om 
du säljer huset”

EKONOMI: SBAB:s Emma Persson är ekonom och expert på privat- och boendeekonomi. 
Hon brinner för att få människor att fatta kloka privatekonomiska beslut. 

 HAR DU FUNDERINGAR KRING DIN EKONOMI? MEJLA TILL: FRAGA.EKONOMEN@AMELIA.SE

Emma bloggar på 
sbab.se/bloggen. 
Instagram: 
@ekonomemma

 amelias nya ekonom  
 Emma Persson svarar på 

 dina frågor i varje nummer. 

Emma: ”Att sänka 
dina kostnader 
ger dig en 
krockkudde i 
ekonomin mot 
sjunkande 
bostadspriser”


