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till lag om ändring i lagen 1987:713
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sarnbor
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1994:419
Förslag till lag om ändring i lagen
om

förbud
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Förslag
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Förslag
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Förslag

till

1978:413
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Förslag

till

kungörelsen
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ändring
förordning
om
354
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13.12

till

Förslag
1982:805

förordning

om ändring i förordningen
ersättning
om
av allmänna medel till

vittnen,

m.m.
. . . . . . . . . . . .
till förordning
om ändring
1994:426
om brottsofferfond
.
Förslag till förordning
om ändring
1997:408
om målsägandebiträde

13.13

Förslag

13.14
13.15

yttrande

. . . . . . . . . . . . .
i förordningen

355
356

356
. . . . . . . . . . . . .
ikraftträdande
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Författningsändringarnas
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i förordningen
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Bilagor:
1 Kommittédirektiv

1995:94

2

av svaren

Sammanställning

enkät
3

av svaren

äklagarna

till

av svaren

tingsrätterna

till

till

Nordiska

8

Forskningsrapporten

9

10

förhållanden

Promemorian

mälsägande

413

Försäkringar
Moberg

Ds

Sahlin

1997:45

för brottsoffer

. . .

. . . . . . . . .

rätt till

425

No.

431

Några
. . . . . . . . . . .

597

vid personskada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rekommendation

och den tilltalades

och vittnen

och målsägandebiträde:

dr. Ingrid

över departementspromemorian

av Staffan

11 Europarådets
vittnen

av fil.

om brottsskadeersättning

upprättad

version

avseende
Besöksförbud

erfarenheter

Remissyttrande

frågor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

av svaren på Brottsofferutredningens
och kvinnojourer
417
. . . . . . . . . . . . . . . .

brottsoffer-

7

Brottsoffers

407

Brottsofferutredningens

av svaren

Sammanställning

enkät

397

på Brottsofferutredningens

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

advokaterna

389

på Brottsofferutredningens

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammanställning

enkät
6

till

363

på Brottsofferutredningens

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammanställning

enkät
5

polisen

Sammanställning

enkät
4

till

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

601

R 97

försvar

13 om hot mot
engelsk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

613

11
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en genomgång och analys av de
på brottsofferhar vidtagits
som den senaste tioårsperioden
och
Vidare ger utredningen
förslag till författningsändringar

åtgärder
omrâdet.

som behövs

andra åtgärder

i betänkandet
som direkt
utredningen

med benämningen

brottsoffrens

situation.

på olika

brottsoffer

sätt. Utredningen
främst

fysiska

l vissa avsnitt
har drabbats
av ett brott.
dock en vidare krets än de direkt drabbade t.ex.
som har dödats genom brott.

Rättsväsendet
Polisens

kan definieras

brottsoffer

Begreppet

någon

för att förbättra

brottsoffer

Begreppet

till

i betänkandet

redovisar

Utredningen

avser

personer
behandlar

anhöriga

och brottsoffren

och åklagarens

informationsskyldighet

finns bestämmelser
om
till målsäganatt lämna information
fick i
Bestämmelserna
den pä olika stadier av förundersökningen.
år
1994
huvudsak sin nuvarande lydelse genom författningsändringar
1947:948

I förundersökningskungörelsen

polisens och åklagarens

skyldighet

Utredningen
ställning.
anser
som syftade till att stärka målsägandens
det viktigt att den som har drabbats av brott får information
om vilka
ekonomisk
och annan hjälp samt
det finns att få juridisk,
möjligheter
och
lämpligt
tillfälle
sätt. De
på
informationen
vid
rätt
att
ges
nuvarande

reglerna

framstår

i stort sett som tillräckliga.
av polismyndigheternas

relsen bör vid sina inspektioner
av brottsofferfrågor
Beträffande
sköts.

åklagarnas

uppmärksamma

ansökan

málsäganden.

hur

Rikspolissty-

handläggning

infonnationsskyldigheten

föreslår
utåtal
beslut
redningen att denna skall utvidgas till att avse även
om att
bör ske genom att en kopia av stärnningsskall väckas. Underrättelsen
skickas

till

informationsskyldighet

14
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Besöksförbud
som trädde i kraft den 1 juli
om besöksförbud,
1988, var ett led i strävandena att skydda främst kvinnor
som utsätts
sammanlevt
har
de
tidigare
och trakasserier
män
för förföljelse
som
av
innebär ett förbud för en person att besöka
med. Ett besöksförbud

1988:688

Lagen

på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter
år 1989 och år
denna person. Lagen har vid två tidigare tillfällen,
rådet.
1995, utvärderats
av Brottsförebyggande
och kvinnojouhar i en enkät till samtliga brottsofferUtredningen

eller

fungerar
rer frågat hur besöksförbudet
behov av skydd som finns. På uppdrag
Sahlin

Ingrid

att

avser
Undersökningarna
med

som
att lagen fungerar relativt
bör
Beslut om besöksförbud

undantag

och

begränsningar

förhållanden.

parternas

den

skydda

visar

syften.

dess

Detta

samma barn.
underrättas
om förbudet.
särskilda

fram

målsägandens

För

22 kap.

att
en skyldighet
kan
ske
det
utan
om
Riksinte är uppenbart ogrundat.

2 § rättegångsbalken

allmänna

åklagaren

har utfärdat

god handledning.

anspråk

om enskilt

talan

om
och anspråket

åklagarna

anspråk

i brottmål
som ger
är
att lagstiftningen
i tillämpningen.
brister

råd Målsägande

Utredningen

men påtalar
föreslår att Riksåklagaren
Utredningen
utsträckning
råden klargöra
i vilken

långtgående

finner

vissa

att i de allmänna
skall hjälpa
åklagaren

får i uppdrag

som
Riksåklagaren
skadestândsanspråk.
sina
formulera
att
råden
följs.
allmänna
de
kontrollera
regelbundet
att

målsäganden
vidare

Målsägandebiträde
Ett

i fråga

utredningen

enskilt

talan

olägenhet

tillräckligt

väl och i enlighet
dock

skall
att socialnämnden
vad
informationen
förbättra
ett
att
om
får i uppdrag att ta
att Riksåklagaren

att föra

Åklagaren har enligt
väsentlig

den som
beslutet.

informationsblad.

Äklagarens skyldighet

föra

1988:609

bör

och stödperson

målsägandebiträde

det rättsliga

dr.

om
större utsträckning
avpassas efter
gäller särskilt när parterna har gemen-

föreslås

innebär

det

i

I dessa fall föreslår

besöksförbud

av lagen hos såväl
som har meddelats

erfarenheterna

undersökt

förbudet

och om det tillgodoser
har til.
av utredningen

förordnas

lagen
enligt
i
mâlsäganden
att bistå
förordnas i allmänhet en advokat

av rätten
till uppgift

om målsägandebiträde
förfarandet.
Som biträde

och

har

Sammanfattning
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får ersättning
Biträdet
jurist på en advokatbyrå.
rättshjälpslaför
biträde
enligt
gäller
principer
ett
samma
som
målsäganstöd
avsedd
personligt
En
Stödperson är
att vara ett
gen.
Stödoch rättegången.
den vid förhör
under förundersökningen
regleras i rättegångsrätt att närvara vid sådana förhör
personens
en biträdande

eller

enligt

medverkan

För stödpersonens

balken.

fordras

inget förordnande

och

för sin inställelse.

ersättning

denne får ingen

har tagit del av en utvärdering
av lagen om målsägandebiträde
och användningen
av
som har genomförts
av stödperson
har vidare genom egna enkäter
år 1996. Utredningen
Domstolsverket
Sahlin sökt utröna
och genom en undersökning
av fil. dr. Ingrid
Utredningen

effekt

brottsoffrens

förordnande

målsägandebiträde
Utredningen
bort.

räde vid

ändring av de villkor
en mera omfattande
som anges i 1 § lagen om
av målsägandebiträde
av 1 § punkten 3.
men stannat för en justering

föreslår

Lagändringen
alla brott

till brott enligt brottsbalken
tas
att begränsningen
målsägandebitinnebär att det blir möjligt att
ett
på vilka fängelse kan följa, t.ex. överträdelse
av

Övriga förutsättningar

besöksförbud.
behov

av målsägandebiträde

har övervägt

Utredningen
för

Det

ställning.

för förordnande

Villkoren

och stödperson.

har haft en kvalitetsatt målsägandebiträdesreformen
till att stärka
och bidragit
det rättsliga förfarandet

kan konstateras

höjande

av målsägandebiträde

erfarenheter

brottsoffrens

av biträde

Målsägandebiträdets

enligt

punkten

av målsägandens
oförändrade.

för prövningen

3 kvarstår

uppgifter

rapport om tillämpningen
av lagen om målsägandeförst sedan åtal har väckts. Utvisar att biträdet ofta förordnas
förordnas tidigare i procesredningen förordar att målsägandebiträdet
har övervägt om ett målsägandebiträsen än som nu sker. Utredningen
Domstolsverkets

biträde

de borde
En

förordnas

målsägande

rättegångsbalkens

av åklagaren men har avvisat en sådan lösning.
som för talan är part i målet och har enligt

regler

rätt att ställa frågor till
föreslår att frågerätten

tilltalade,

vittnen

och

utvidgas till att gälla
utökas
På
sä
för
talan.
även målsäganinte
sätt
som
föreslår vidare att målsägandebiträUtredningen
debiträdets
frågerått.
arbete
dets uppgifter
utvidgas till att omfatta även sådant avslutande

sakkunniga.

Utredningen

även målsägande

som att hjälpa

målsäganden

att få ut ett tilldömt

skadestånd.

15

16

i rättsprocessen

och användning

uppgifter

Stödpersonens

i det
av stödpersoner
en ökad användning
till
kan vara ett komplement
En Stödperson
rättsliga
fall
de
i
de
stöd
eller utgöra ett tillräckligt

föreslår

Utredningen

förfarandet.

rättsliga
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målsägandebiträdet

målsägandens
är av den arten att åklagaren kan ta tillvara
intressen. Enligt förslaget skall en särskild Stödperson kunna
i mål om brott på vilket fängelse kan följa. Undersökningsförordnas
skall kunna ge ett sådant
eller åklagaren,
dvs. polisen
ledaren,
I övrigt skall rätten förordna
under förundersökningen.
förordnande
20 kap. 15 §
stöd enligt
Rätten till ett personligt
stödpersonen.
frågorna

rättsliga

Stödperson föreslås fortsättmen begreppet
förordnas
som stödperson. Utredningen
avse endast dem som
får rätt till
stödpersonen
förordnade
vidare att den särskilt
behålls

rättegångsbalken

ningsvis
föreslår

i huvudsak

enligt

för sin inställelse

ersättning

samma

principer

som

målsäganden.

och Stödperson

Efterlevandes rätt till målsägandebiträde

vissa

under

brott

till den som har dödats genom
att efterlevande
och
får rätt till målsägandebiträde
förutsättningar

föreslår

Utredningen

stödperson.

Rättsväsendets

information till och bemötande
enkäter

utredningens
I svaren
sendet samt brottsoffertill

förbättringar

för

till

bl.a.

av brottsojjfer
aktörer

olika

inom

rättsvä-

är det vanligaste förslaget
bör
och vittnen
att informationen
föreslår
förbättring
uten sådan

och kvinnojourer

målsägande

att åstadkomma
redningen ett utökat samarbete mellan polisen och de lokala brottsofbör verka för
Den lokala polisledningen
ferstödjande organisationerna.
organisationer,
dessa
för
med
representanter
att en samverkansgrupp
hälso- och sjukvården och
socialtjänsten,
polisen, åklagarmyndigheten,
För

förbättras.

kriminalvården

kommer

utses någon
brottsofferfrågor.

vidare

Vad

gäller

Riksåklagarens

åklagarna
allmänna

så att det i möjligaste
från förundersökningen
För

eller

domstolarnas

till

stånd.

Inom

några personer
hänvisar
råd. Vidare

varje
med

i

bör åklagarnas

mån är samma åklagare
till huvudförhandlingen.
del understryker

ett särskilt

utredningen

första

ansvar

för

hand

till

arbete organiseras

som handlägger

utredningen

bör

polismyndighet

vikten

målet

av att den
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som finns bl.a. om hur rättegången
kallelserna.Vidare
föreslås att det vid domstolarna
information

skriftliga

går till alltid

utses någon
från
besvara
frågor
att
personer
som
föreslår också att dornstolslooch vittnen.
Utredningen
målsägande
inte behöver
kalerna
utformas
så att målsäganden
och vittnen

bifogas
eller

ansvariga

några

konfronteras
hetens

eller

annan personal
Expeditionsvakterna

utrymmen.

som rör
och de lokala

Domstolscheferna
anordnad

i eller
bör

i större

av
jourerna

kommer

vittnesstödsverksamhet

utsträckning

målsägande

bemötande

arbetsuppgifter

bör se till att det finns
i anslutning till allmän-

Domstolarna

med den tilltalade.

expeditionsvakter

för

bör

verka

ges
vittnen.

och
för

att ideellt

i gång.

Utbildningsfrágor
konstaterar

Utredningen

inom

brottsofferfrâgor
kunskap
brottsoffret

reaktioner
om brottsoffers
utan kan bl.a. bidra till

ningen föreslår
ket får

att det finns
rättsväsendets

att Rikspolisstyrelsen,

i uppdrag

att inom

behov

samtliga

av utbildning
yrkesgrupper.

och behov underlättar

i olika
God

inte bara för

Utreden säkrare bevisvärdering.
och DomstolsverRiksåklagaren

respektive

område

anordna

utbildning

i

brottsofferfrâgor.

mål om skadestånd

Rättegångskostnaderi

har uppmärksammat

Utredningen

rättegångskostnader

motpartens

frågan om målsägandens ansvar för
grund av brott
i mål om skadestånd
regler om
Att ändra rättegångsbalken

som handläggs som tvistemål.
fördelning
rättegångskostnadernas

Utredningen

väganden.

anser

i tvistemål
att

frågan

kräver
bör

noggranna
utredas
i ett

överannat

sammanhang.

Hälso-

och sjukvården

Hälso-

och sjukvården

samt

socialtjänsten

i samen viktig funktion
Det är därför angeläget att
hällets omhändertagande
av brottsoffer.
brottsoffers
behov och reaktioner.
denna personal ges utbildning
om
1997/98:55
Kvinnofrid
prop.
har i propositionen
Regeringen
Personalen

inom hälso- och sjukvården

föreslagit

ökade

utbildningsinsatser

fyller

för

hälso-

och

sjukvårdens

17

18
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föreslår att dessa
Utredningen
i fråga om våld mot kvinnor.
allmänna
innehålla
skall
moment
även
om
mer
också
omhändertagandet
för
brottsoffer
och att det bör skapas rutiner
än kvinnor som har utsatts för
beträffande
andra grupper av brottsoffer

personal

utbildningsinsatser

uppdrag
föreslår också att Socialstyrelsens
Utredningen
skall
kvinnor
våld
i
frågor
mot
utvecklingsarbete
att
ett
om
brottsoffer.
för
allmänt
gäller
innehålla
den problematik
som mer
och
bör förbättras
kvalitet
finner även att rättsintygens
Utredningen
skärper tillsynen över tillämpningen
föreslår därför att Socialstyrelsen

våld i hemmet.
leda

Frågan

av de allmänna råd som utfärdats på detta område.
intyg bör också behandlas i läkarnas utbildning.

om rätts-

Socialtjänsten
roll när det gäller

har en betydelsefull
ofta
Dess personal kommer

i kontakt

Utredningen

föreslår

Socialtjänsten

stöd till brottsof-

människor
som har
socialtjänstlagen
i
det
att
utsatta
införs en särskild bestämmelse
ansvar för brottsofom socialtjänstens
inom
för personal
föreslås
fer. Vidare
att de utbildningsinsatser
Kvinnofrid
socialtjänsten som regeringen har föreslagit i propositionen
Detta gäller
även skall innehålla mer allmänna frågor om brottsoffer.

fer.

för brott.

varit

med

till Socialstyrelsen
att leda ett utvecklingsoch rutiner
Handlingsprogram
våld
kvinnor.
arbete i frågor om
mot
brottsoffer.
för omhändertagandet
bör utarbetas inom socialtjänsten
av
föreslår vidare att frågan om ett erhållet skadestånd på
Utredningen
också

regeringsuppdraget

grund

av brott skall inverka
bör
socialtjänstlagen

enligt

ett brottsoffers
behandlas
av

frågor

vissa
ser över
uppgifter dir.
socialtjänstens

närvarande

Medling

i brottsojfrens

Försöksverksamhet

på flera

socialtjänstlagen

och

och offer

pågår

1997: 109.

med medling

mellan

Socialtjänsten

gärningsman
är engagerad

antingen

konstaterar
eller på annat sätt. Utredningen
under förutsättning
för brottsoffer
fördel

initiativtagare

vara till
hänsyn
tillbörlig

kan

söksverksamhet
utredningen

rörande

intresse

i Sverige.

platser

rätt till försörjningsstöd
utredning
som för

den

till
med

dem

i medlingssituationen.

medling

som positivt.

liksom

ytterligare

som
att medling
att det tas

En utvidgad

utredning

för-

bedömer
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och brottsofferfonden

Brottsoffermyndigheten

Brottsojfermyndigheten
som inrättades år 1994,
anser att Brottsoffermyndigheten,
hade när myndiglagstiftaren
intentioner
de
får anses uppfylla
som
uppgift
övergripande
nämligen
heten inrättades,
att verksamhetens
behov och intressen.
rättigheter,
skulle vara att främja brottsoffers

Utredningen

anser inte att det finns skäl att tillskapa en brottsofferomvare sig som en särskild tjänst eller i förening med chefsskapet för Brottsoffermyndigheten.

Utredningen

budsman

Brottsojjfenfonden
som inrättades

Brottsofferfonden,
heten,

lämnar

ett

betydelsefullt

samtidigt
stöd

till

som Brottsoffermyndigutbildning,
forskning,

och annan utvecklingsverksamhet
som gäller brottsoffermedel
huvudsak
tillförs
i
Fonden
frågor.
genom brottsofferavgiften.
En sådan avgift på 300 kr åläggs den som döms för ett eller flera
information

Utför något av brotten.
om fängelse ingår i straffskalan
får
bara
fonden
bidrag
föreslår
begränsningen
redningen
att
att
ur
skäl,
bort
särskilda
finns
det
verksamhet,
tas
lämnas till löpande
om
kan få bidrag till
i större omfattning
så att de ideella organisationerna

brott,

har också prövat frågan om
Utredningen
behöver effektiviseras
brottsofferavgifterna
av
fallet.
funnit
så
inte
är
att
men
fonden medel föreslår utredningen
att brottsofferFör att tillföra
avgiften höjs från 300 kr till 500 kr. Genom denna höjning beräknas
från fonden.

sin verksamhet

uppbörd

fonden
föreslår
tionerna,

eller indrivning

få ett tillskott
att tillskottet
främst

för

bidrag

och andra

kr per år. Utredningen
till de ideella organisa-

ersättningsfrågor

överfördes
av brottsskadeärenden
Brottsskadenärnnden
den tidigare

Handläggningen
digheten

7 miljoner

reserveras
den löpande verksamheten.

Brottsskadeersättning

från

myndigheten

på cirka

inrättades

år 1994. Utredningen

till Brottsoffermynmed att
att Brottsofväl.
fungerar

i samband

konstaterar

av brottsskadeärendena
för den skadelidande
föreslår att det införs en möjlighet
Utredningen
fall. Det
ömmande
i särskilt
i förskott
att få brottsskadeersättning

fennyndighetens

hantering

försäkringsskydd

för

skador

på grund

av brott

som erbjuds

genom

19

20

Sammanfattning

kollektiva

och privata
är i huvudsak

av brott

Ideella

SOU 1998:40

skador

och som omfattar

försäkringar

på grund

tillfredsställande.

organisationer

De ideella

organisationerna,
till

och kvinnojourer

brottsoffersamhällets

ett viktigt komplement
anser det angeläget att tillgängligheten

brottsoffer.

stöd

mfl.,

dessa organisationer

till

utgör

Utredningen
ökar.

kr per år som brottsofferfonden
om cirka 7 miljoner
bör därför
få
höjningen
att
av brottsofferavgiften
genom
brottsofferinriktad
arbetar
med
ideella
organisationer
tillföras
de
som
verksamhet
att användas för t.ex. anställning
av brottsofferassistenter.
Det

tillskott

kommer

avvisar en ordning med statligt anställda brottsofferassisUtredningen
riksförbund.
tenter liksom assistenter anställda av Brottsofferjourernas
I stället föreslås att de jourer och andra ideella organisationer
som vill
brottsofferfonden
medel
hos
samverka
går samman och ansöker om
så
för att anställa en assistent eller
annat sätt ordna sin verksamhet
placeras där
ökar. På så sätt kan assistenterna
att tillgängligheten
bör
behovet finns. Samarbete mellan olika lokala ideella organisationer

prioriteras

vid medelstilldelning

för

åtgärder

Andra

Kronofogdemyndighetens

att stärka

ur fonden.

brottsoffrens

ställning

underrättelseskyldighettill

målsägande

m. m.

till landets kronogenom en enkätundersökning
år
1994 som syftafrån
reform
försökt
utvärdera
fogdemyndigheter
en
skadestånd.
för målsäganden att få ut ett tilldömt
de till att underlätta
Reforrnen
innebär att en målsägande,
som är fysisk person, inte själv

Utredningen

har bl.a.

till att frågan om verkställighet
tas upp. Domen
ta initiativ
skickas direkt till kronofogdemyndigheten
eller strafföreläggandet
som
har
uppföljning
Någon tillförlitlig
målsäganden.
sedan underrättar

behöver

dock
visar

inte gått att genomföra eftersom
sker.
de mål där underrättelse

som särskilt
föreslår
att Riksi detta
förbättras

det saknas statistik

Utredningen

ges i uppdrag att se till att statistiken
får i uppdrag att ta fram
avseende. Vidare föreslås att Riksskatteverket
blanketter för kronofogdemyndigheternas
bättre och mer lättförståeliga
skatteverket

underrättelser

till

Domstolsverket
informationsmaterial
både målsäganden

målsäganden
och

och

Riksskatteverket

för

om verkställighet.
få i uppdrag att utarbeta

ansökan

bör

som kan ges till
om verkställlighetsförfarandet
och den dömde i samband med domen.
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Bistånd

till

brottsojfer

utomlands

de regler om rättshjälp i utlandsangelägeni utlandet som
bistånd till svenska medborgare
heter och ekonomiskt
har år 1996 undersökts
ändrades år 1994. Reglernas tillämpning
av
har behandlat

Utredningen

och av Utrikesdepartementet
konstaterar
Utredningen
avseende annat ekonomiskt
att det
och anser det därför
endast finns ett fåtal ärenden av båda kategorierna
underinte meningsfullt
göra någon ytterligare
att för närvarande
Domstolsverket

vad

gäller

rättshjälp

bistånd.

sökning.

om rättspsykiatrisk

Lagstiftningen

har

Utredningen

behandlat

vård
som gäller
målsäganden

de bestämmelser

vårdinrätt-

att i vissa fall underrätta
om att den
vård vistas utanför vårdinrättningen.
som har dömts till rättspsykiatrisk
dir.
1995: 140 ser över
Med hänsyn till att Tvångspsykiatrikommittén
inte skäl att lämna förslag i den delen.
denna fråga timer utredningen

skyldighet

ningarnas

underrättelseskyldighet

Kriminalvårdens

till

målsäganden

Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen,

Ipropositionen

m.m.

m.m. prop.
till
underrättelse

förslag
lämnat
om
Förslaget innebär
fall.
utevistelser
i
vissa
intagens
om en
underrättelseskyldigheten
från
undantag
restriktiva
vissa
bl.a.
att
medges när en underrättelse
om en planerad vistelse utanför anstalten
1997/98:95

har

regeringen

målsäganden

framstår
förhållanden
andra
eller
som
av bevakning
kan tänkas medföra fara
eller när en underrättelse
uppenbart obehövlig
har vidare i propositionen
för den intagnes liv eller hälsa. Regeringen
föreslagit
1997/98:96
prop.
pâföljdssystemet
Vissa reformer
en
av

på

grund

av sluten
ny lag om verkställighet
underrättelse
bestämmelse
om
en

I lagförslaget

ungdomsvård.
till

målsägande

som den ovan närrmda. Utredningen
samma
åsidosätter
målsägandenas befogade intressen
slagen
innehåll

Åtgärder
Utredningen

av hot mot

har gått igenom

målsägande

de olika

åtgärder

anser inte att föratt få information.

och vittnen
som kan vidtas när en
Vidare har utredningen

eller ett vittne är utsatt för hot.
rättsstatistiken
och enkäter till polis, åklagare,

mâlsägande
genom

i anledning

med

ñmis

i huvudsak

domstolar

och
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och utvecklingen
utröna omfattningen
av hot och
Genom enkäterna har
mot målsägande och vittnen.
karaktär
har förutredningen
även sökt svar
om övergreppens
ändrats.
undersökning
tyder på att det
Resultatet
av utredningens
relativt
sällan förekommer
utsätts för övergrepp.
att bevispersoner
advokater

andra

försökt

övergrepp

tyder på att det skett någon
eller enkätsvaren
skulle ha
eller
antalet
övergrepp
att övergreppen
av
bevispersoåren.
flesta
fall
hot
ändrat karaktär de senaste
I de
mot
av
för närvarande
kan använda
ner är de åtgärder som rättsväsendet
Vare

sig rättsstatistiken

egentlig

ökning

för

tillräckliga

att skydda
och rutiner

finns beredskap

dessa.

väsentligt
Det är emellertid
att det
för att ge bevispersoner

inom rättsväsendet

det skydd

som behövs.
att skapa ett bättre

För

utredningen
åklagaren

för

program

skydd

bör

samhet

Domstolsverket

ett nationellt handlingsi enlighet med vad som sägs i
13 om hot mot vittnen m.m.

utarbeta

R 97

få i uppdrag

videoteknik

med

fallen föreslår
i de mer allvarliga
får i uppdrag att i samråd med Riks-

av bevispersoner

rekommendation

Europarådets
Vidare

skydd

att Rikspolisstyrelsen
och Kriminalvårdsstyrelsen

vid

med

förhör

en försöksverkbevispersoner

att starta
hotade

i

domstol.
för bevishar även övervägt en ordning med möjlighet
förhållande
i
få
under
vissa
förutsättningar
att
anonyma
vara
personer
till den tilltalade.
Det förhållandet
mot
att hot och andra övergrepp
föreundersökningar
och vittnen
enligt utredningens
målsägande

Utredningen

relativt

kommer

sällan

och inte har ökat

i någon

större

omfattning

talar mot att införa en sådan ordning liksom vad som i övrigt framgår
nämligen
att de övergrepp
som förekommer
av undersökningarna,
har en relation till. En
främst riktas mot personer som den tilltalade
alltså inte ge något skydd i sådana fall.
Ett tungt vägande skäl mot anonymitetsregler
är att försvararen,
som
ofta kommer
eller vittnet
vid utfrågningen
att få
av målsäganden
måste förtiga detta för sin
identitet,
kännedom
om bevispersonens

möjlighet

klient
Mot

till anonymitet

skulle

och på så sätt hamnar
bakgrund

i en konfliktsituation
och
omständigheter

gentemot klienten.
det förhållandet
att

av nämnda
i
insyn
fullständig
och parts rätt till
om offentlighet
inte bör åsidosättas utan mycket starka skäl finner
processmaterialet
föreslå
inte motiverat
det för närvarande
utredningen
en sådan
ordning.

principen

Det skydd som finns
t.ex. kvarskrivning
författningsändringar
1998.

Utredningen

forumregler

för förföljda
den tidigare

som
föreslår

i tvistemål

personer
adressen,

i huvudsak

trädde

inom

folkbokföringen,

har förbättrats
i kraft

att skyddet kompletteras
för förföljda
personer. Vidare

den

genom
l januari

med

särskilda

föreslås

att det

sou
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införs en möjlighet för personer som har fått fingerade personuppgifter
att få ersättning för kostnader i samband med identitetsbytet.

Brottsförebyggande

verksamhet

Sedan

utredningens

direktiv

mycket

på det brottsförebyggande

ur ett brottsofferperspektiv

beslutades

en kommitté
redningen
utgår
konsekvenser

fersynpunkt.

för

genomförande

från

den

1995

det

av
kommittén

tillsatts.
programmet
i sitt arbete beaktar

verksamheten.

konsekvenser

de

uppmärksammas

Med hänsyn till den koppling

av utredningens

förslag
av utredningens
Tillskottet
till
kostnadsökningar.
De flesta

Ut-

har från brottsof-

arbete och brottsofferarbete
som finns mellan brottsförebyggande
effekt.
ha
utredningens
förslag sägas
även en brottsförebyggande

Ekonomiska

skett

Regeringen

att
åtgärderna
som de brottsförebyggande
situation
Det är viktigt att brottsoffrens

i den brottsförebyggande

har

har presenterat
som tar upp bl.a. koppprogram,
Vidare
arbete och brottsofferarbete.

brottsförebyggande
ett nationellt
lingen mellan brottsförebyggande
har

i juni

området.

kan

förslag
utan nämnvärda
organisationerna
är

kan genomföras

de ideella
Den samlade
brottsofferavgiften.
höjning
genom en
av
effekten av utredningens
förslag, nämligen en förbättring
av brottsofi stort
frens situation,
bör få en positiv inverkan på samhällsekonomin
Minskat lidande och en
t.ex. genom ett minskat antal sjukskrivningar.
finansierat

högre

livskvalitet

för personer

inte att mäta i pengar.

som har varit

utsatta för brott

går dock
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Summary

Introduction
A

number

of

important

victims

of crime

middle

of the

of
measures to better satisfy the interests
began to be seriously undertaken
in Sweden in the
19805. Since then a number
of reforms
on a wide

variety

of matters have been carried through.
In June 1995, the Swedish government
decided to initiate a special
inquiry for the purpose of giving a broad account of the measures
taken over the last ten years on behalf of victims of crime, analysing
the effect of such measures and exarnining the need for legislative
and
other

changes

crime.

concerning

A judge

conduct
The

assisted

further

by

measures on behalf of victims
of experts was appointed
panel
a

of
to

the inquiry.

following

of the report of the Governmental
a summary
Victims
of
Crime
entitled,
in translation
from the
on
Swedish,
Victims
of Crime:
What has been done
What

Commission

original
should

The

be done.

criminal

The report

justice

The obligation

system

of the police

identified

as SOU

and victims

of crime

and prosecutors

1998:40.

to provide

victims

with

information
The

Ordinance

on

contains

provisions

provide

information

Preliminary

Crime

Investigations

1974:948

on the obligation
to an injured

of the police and prosecutors
to
party at various
stages of the
preliminary
investigation.
The provisions
exist in their present form
largely owing to changes made in 1994 which sought to strengthen the

position

of an injured party. The Commission
considers
important
that any person who has been a victim
of crime should receive
information
of securing legal, financial
and other
on the possibility
forms of help. Such information
should be given at the right moment

and in the right

would seem in the main
way. The present provisions
adequate.
The National
Police
Board,
when carrying
to
out
of the way police
inspections
administrations
deal with matters
be

concerning

victims

of crime,

should,

however,

give attention

to the
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English

fulfilled.
So far as the
information
to provide
concerned,
the
of prosecutors
to provide information
decision
the
include
widened
this
be
that
recommends
Commission
to

duty

way the
obligation

will

that a prosecution

be initiated.

on visiting

Prohibition

which entered into
1988:688,
of Visiting
The Act on the Prohibition
force on l July 1988, was one element in the effort to protect chiefly
by men with whom
and harassment
women exposed to persecution
been evaluated by
has
of
the
Act
working
The
they had been living.
1989 and 1995.
both
in
Council for Crime Prevention
the National
The

and

works,

how

into

has enquired

Commission

visiting

provides

whether

the prohibition

well

on
intended

the

necessary
sent to all victim support bureaux
Dr Ingrid Sahlin of the Sociologiof Lund, has, at the request of the
at the University
of the Act as perceived both by
studied the working
a questionnaire
shelters. In addition,

through

protection,
and womens
cal Institute
Commission,

to protect and those who were made the subject of
order. The results of these studies show that the Act
a prohibition
with its purpose.
well and in accordance
works
quite reasonably
should,
in
ordering
decisions
However,
on visiting
a prohibition
intended

those

matters

and exception,

of limitation

be adjusted in accordance
This

applies particularly

with

the

where

the two parties.
In such cases the Commission
together.
about
should be informed
proposes that the local social welfare board
what
understanding
improve
order
a
In
on
the prohibition.
to
the
that
Commission
the
implies,
of visiting
proposes
prohibition

relationship

between

the parties

have

Office

children

of the Chief

Public

ial information

pamphlet

The prosecutor

s obligation

Prosecutor

be requested

to draw up a spec-

on the subject.

to present

the victim

s claim for damages

2 of the Code of Judicial
has an obligation
to present the victims
the prosecutor
Procedure,
marked inconvenience
without
be
done
this can
claim for damages
unfounded.
The Office of the Chief
and the claim
not manifestly
has given general instructions
Public Prosecutor
on this question in

Under

the provisions

of Chapter

22, Section

cases", a publication which gives good guidance
considers that the legislation on this
Commission
The
to prosecutors.
but points
out that there are
far-reaching
sufñciently
matter
Victims

in criminal

English
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deficiencies
Office

in its implementation.

of the Chief

general

instructions

victims

to formulate
Chief Public

of

the

instructions

general

advisers

Legal

A legal

Public

The Commission

Prosecutor

be requested

proposes that the
in the
to clarify

issued the extent to which prosecutors
their claim for damages. In addition,
Prosecutor

should

regularly

Summary

check

shall help
the Office
that

these

are being followed.

and supportive

persons

adviser

by the court and has, under the
can be appointed
the Act on Legal Advisers
1988:609
the task of
assistance to the victim
in matters
of legal procedure.

provisions

of

providing
Customarily

trained
assistant
from
or legally
an
The legal adviser
appointed as a legal adviser.
receives a fee in accordance with the principles
laid down in the Act
Assistance.
A
intended
Legal
supportive
to provide
on
person
personal
the
during
questioning
during
support
to the victim

preliminary
supportive
of Judicial

appointed

advocate

an
office

advocates

investigation

and the court hearing.
The right of the
be
times
such
in the Code
regulated
to
present
at
person
Procedure.
be
forrnally
do
have
Supportive
not
to
persons
and they receive no fee for their appearances.

The Commission

has studied

the evaluation

of the working

of the

Act on Legal Advisers and on the use of supportive
persons conducted
in 1996 by the National Courts Administration.
has
The Commission
also

its own questionnaires
and a study made by
Dr Ingrid Sahlin, to ascertain how victims perceive legal advisers and
supportive
persons. The results of these studies show that the legal

sought

through

adviser

reform

various

legal procedures

has had the effect

of

and contributed

improving

the quality

to strengthening

of the

the position

of victims.

The conditions

under

The

gave consideration
change in the conditions

Commission

comprehensive
of a legal
Section
Section
limits

which

adviser

may be appointed

of a more
to the desirability
for
the
appointment
necessary

adviser

as they are stated in the Act on Legal Advisers,
of
but decided finally only to recommend
a modification
The Commission
which
point
proposes that the condition

the appointment

possible

to criminal prosecutions under
would
Such a change in the legislation
of
offence
adviser
in
the
legal
case
any
a

of legal advisers

the Penal Code be removed.
make

a legal

to appoint
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by imprisonment,

punishable

requirements

The general

visiting.

for example,

as described

of a legal adviser

of a prohibition
on
need
the victims

breach

for deterrnining

in point

3 should

remain

unchanged.

a legal adviser

The tasks

made
of the Act on Legal Advisers
of the implementation
often
shows that the adviser
by the National Courts Administration
Commission
The
initiated.
been
has
prosecution
when
only
appointed
The study

earlier in the
a legal adviser should be appointed
procedure than
gave consideration
now the case. The Commission
should be for a prosecutor
to designate a legal
to suggesting that
recommends

adviser

that

such a solution.
presenting a claim for damages

but rejected

a party in the case and
of the Code on Judicial
with the provisions
has, in accordance
the right to question the accused, witnesses and experts.
Procedure,
widened
Commission
The
proposes that the right to question should be
for
damages.
claim
presenting
who
not
a
to include even a victim
legal adviser to put
A change of this kind would also allow a victims
A victim

The

questions.
adviser

assisting

the victim

The tasks and use
The Commission
in proceedings.

also utges that the tasks of the legal
work as
to include even such completive
damages.
adjudged
obtain
to

Commission

be expanded

should

supportive
recommends

A supportive

persons

an increased use of supportive persons
to the legal
person can be a complement
support in cases where the legal aspects

or provide additional
legal interests.
such
that a prosecutor
can represent the victims
are
appoint
possible
should
be
that
to
a supportive
proposed
What
imprisonby
punishable
offence
person in those cases where the
that is,
investigation
the preliminary
conducting
ment. Whoever
should be empowered to make such an
the police or a prosecutor
and in
Otherwise,
the
during
appointment
course of the investigation.
the
appointment.
make
should be for the court to
general,
The right to personal support as provided for under Chapter 20,
retained
but the
Procedure
Section
15 of the Code of Judicial
adviser

Commission

considers

that the notion

of a supportive

person

should

refer only to those who are appointed as such. The Commission
persons should
further
proposes that those appointed as supportive

m
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have

the

right

accordance

for their appearance,
to reimbursement
the principles
that obtain for the victim.

with

The right

relatives

supportive
The

English

surviving

a killed

victim

Commission

recommends

that

the relatives

as a result of a crime should, under
the right to a legal adviser and supportive

In

in

broadly

adviser

and

person

killed

Criminal

to a legal

Summary

justice

system information

surviving
a victim
circumstances,
have

certain
person.

to, and treatment

of, the victim

the

sent by the Commission
answers to the questionnaires
to
various actors in the criminal justice system, victim support bureaux
and womens
shelters, the most frequent suggestion for improving
the
of the victim

position
be

improved.

collaboration

To

and witnesses
this

between

that information

to them should
the Commission
urges an intensiñed
the police and the various local organisations
end,

providing

The management
of local police forces
support to victims.
should work for the setting up of Collaborative
groups with representatives from victim assistance organisations,
the police, the prosecution
service, the social welfare services, the health services and the prison
and probation

service. A person or persons with
for matters concerning
victims of crime should
each local police force.
S0 far as the prosecution
emphasises firstly the general
Public

Prosecutor.

should

service
advice

In addition,

special responsibility
be designated

concerned,

given

however,

within

the Commission

by the Office

of the Chief

the work

of the prosecutors
the same prosecutor
who deals with
the
trial.
investigation
up to

be so organised that
from
the preliminary
a case
So far as the courts are concerned the Commission
emphasises the
importance
of always
appending
the currently
available
written
information
inter
alia
the
of
conduct
trials,
the
to
to
on
summons

appear.
The Commission

also recommends
that one or more persons should
and
at every court to answer questions from victims
witnesses.
Court premises should also be so constructed
that victims
and witnesses need not come face to face with the accused. Court
should arrange for an attendant or other member of the
management

be designated

staff

of the general waiting
to be present or in the neighbourhood
The
duties
of
attendants
should
be
enlarged to include the
court
room.
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Summary

English

helpful

Chief

and witnesses.

of victims

reception

support organisations should strive to bring about voluntary
activities
for witnesses.

Training

and local

judges

supportive

aspects
draws

The Commission

attention

a need for
all of the

to the fact that there
of crime within
victims

on matters concerning
of victim
A good knowledge
professional
systems
groups.
alia,
inter
but
victims
for
solace
only
needs
can,
reactions and
not
a
Commission
The
evidence.
of
contribute
to the giving and assessment
Police Board, the Office of the Office
that the National
recommends
of the Chief Public Prosecutor and the National Courts Administration

training

justice

on dealing

respective

to arrange training
administrations.

Litigation

expenses in connection

be required

The

responsibility

for the counterparfs

victims

careful

should

be studied

Health

and medical

Health

and medical

cases demands
therefore,
considers,

in depth in another

services

of the victims

expenses in cases where
dealt with as a civil action.
on the
on Judicial Procedure

The Commission

examination.

their

litigation

crime
a claim for damages arising from
Code
of
the
To change the provisions
of litigation
apportionment
expenses in civil

question

within

claims for damages
to the question

attention

has given

Commission

with

with

and the social

the most
that this

context.

welfare

services

services

The staff of the health

and medical

part in
play an important
crime.
of
victims
for
responsibility
services

the way the community
assumes
that such staff receive suitable training
on
important
is, therefore,
of
Protection
the
Bill
the
In
victims.
of
reactions
on
the needs and
proposed
has
the government
an
l997l98z55,
Integrity
Womens
in training for the staff of the health and medical
increased investment
violence directed against women. The
services in matters concerning
should contain modules
that such training
recommends
Commission
and that routines should be established
on victims of crime in general
for the way in which victims of crime, other than women exposed to
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English

Summary

violence,

also urges that
are received and dealt with. The Commission
the responsibility
given to the National
Board of Health and Social
Welfare
work in matters concerning
to lead and evolve development
exposed
violence
should
also
include the problems
that
to
women
apply to victims
of crime in general. Furthermore,
the Commission
considers

that the quality

needs improvement
of

Health

and

implementation
of medical

and

of medical

Certification

proposes therefore
Welfare
strengthens

Social

of its general

Certification

of victims

of crime

that the National

Board

its

of

supervision

the

instructions

on this matter. The question
also be taken up as part of a doctors

should

training.

The social
The

welfare services

social

welfare
services have an important
of support to victims
of crime since
in contact with them. The Commission

provision
come
special

provision

Services

be

afñrming

services

for

the

victims

training

suggested

in the Bill

with

Act

born

In addition,

for the staffs

recommendation

that the National
evolve

responsibility

the

of the social

by

recommends
on
the

Social
social

proposed
welfare

services

that

a

Welfare
welfare
that

the

that

of Womens
should
Integrity
on the Protection
the question of dealing with victims of crime in general.

also include

Action

into

of crime.

improved

A similar

introduced

part to play in the
its staffs frequently

Board

applies
of Health

requirement
to the governmenfs
and Social Welfare should lead and

development

work in the matter of violence
against women.
and routines
should be established
for dealing
programmes
victims
of crime. The Commission
also recommends
that the

question

of whether

damages

awarded

by

Welfare

reason of crime should
right to means of support
under the Act on Social
Services,
should be studied
which
by the committee

currently

examining

influence

the

tasks of the social

certain
welfare

aspects of the operation of the Act and the
services Directive
1997: 109.

Mediation

Experiments
mediation
social

in various parts of Sweden with
are being conducted
between perpetrators
of crime and their victims
with the

welfare

services

initiating

other ways. The Commission
for victims of crime always

these activities

in
or being involved
that
mediation
have
advantages
notes
can
that due regard
providing
paid to them

31
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English

would

The
Fund

mediation

1998:40

trials
value

be beneficial.

for

Victims
Victim

Compensation
of

and Support

has developed,

Authority

and the

of Crime

Commission

Compensation

and Support

Compensation

Victim

Crime

The Crime
The

considers that widened
The Commission
continued
assessment of their
together with

situations.

in mediation
with

sou

Summary

fulfilled

the

and Support

opinion

Authority

Authority
the

that

has, through

the intentions

Crime

the activities

Victim
which

at the time of
of these activities
to

of the legislator

in 1994. The overriding
purpose
The
of crime.
of Victims
needs and interests
the rights,
promote
victim
considers that there
Commission
no need to create a crime
with
whether as a separate institution
ombudsman
or in combination
and
Support
Compensation
Victims
Crime
of the
the directorship
its inception

Authority.

The Fund for

Victims

Crime

was set up at the same time as
provides
Authority,
and Support
Compensation
Victim
the Crime
and
information
training,
research,
significant
to
support
Fund
The
crime.
of
victims
concerning
activities
developmental
fee. This fee, of 300 Swedish
largely financed by the crime victim
sentenced for one or more offences
payable by offenders
crowns,
included in the scale of punishment for any
for which imprisonment

The Fund for Victims

of Crime,

which

that the present
recommends
The Commission
one of the offences.
the Fund to be
from
contributions
which allows financial
limitation
there are special reasons for doing
only
spent on ongoing activities
organisations
can receive
so that voluntary
so, should be removed
work
extent.
their
greater
to
Fund
the
from
a
contributions
to support
voluntary
the
whether
studied
or
has also
Commission
The
but
effective
compulsory
payment of these fees needs to be made more
this to be the case.
found
has not
CommisIn order, however,
to provide income for the Fund, the
increased
should
be
to 500
fee
sion suggests that the crime victim
with
Fund
the
an
Such an increase would provide
Swedish crowns.
Commission
The
proposes
Swedish
million
7
year.
crowns per
extra

activities.

for ongoing

and other

compensation

injuries

to voluntary

for contributions

be reserved

that the extra income should
and primarily
organisations,

Criminal

Summary

English
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questions

of

compensation
The responsibility

for dealing

with criminal

transferred

the Criminal

Injuries

Crime

from

Victim

injuries
Authority

and Support

Compensation

compensation

Compensation

was

to the
the latter

Board
when

considers that payment of crime
was set up in 1994. The Commission
the
works well. However,
under the Authority
compensation
injury
for
be introduced
that a possibility
wishes to recommend
Commission
necessitous
in especially
an
cases, to receive
person,
advance on any compensation payable. The protection offered through
and private insurance against injuries arising from crime
collective

the

injured

on the whole

satisfactory.

Voluntary

organisations

Voluntary

organisations,

womens
the

shelter

support

which

organisations,

by

given

include
constitute

community

the

support bureaux and
complement
to
an important
The
of crime.
to victims

the victim

vital
to enlarge
access to these
Swedish
million
of
7
The extra income
organisations.
crowns per year
derived from an increase in the fee payable to the Fund for Victims
voluntary
available
therefore
be made
should
of
Crime
to
These
crime.
of
victims
with
work
focusing
organisations
on
Commission

holds

that

crime victim
to employ
should
such
assistants
rejects the idea that
assistants. The Commission
Victims
Support
by the state or by the National
be employed
that the victim
support
proposed
Instead what
Association.
in
interest
with
organisations
national
and other
bureaux
an
contributions

could

collaboration

should

be used,

join

for

together

example,

and apply

for

funding

from

the

ln this way crime victim assistants can be
between the various
placed where the need exists. Such collaboration
when
priority
be accorded
should
organisations
voluntary
local
Fund.
financial
allocating
support from the
Fund for Victims

of Crime.
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Summary

Other
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measures

the position

to strengthen

The debt collection

agencies

obligation

of crime

of victims

to give information

to victims,

etc.

by means of inter alia a questionnaire
debt collection
agencies, to evaluate a reform dating
to the countrys
easier for a victim to obtain
intended to make
from 1994 which
damages ordered by judicial decision. The victim,
as physical person,
The
of
the decision.
initiate
the
implementation
needs
to
no longer
The Commission

has attempted,

collection
agency
has
no valid follow-up
statistics
exist to show the cases
proved possible since no routine
that
recommends
should ensue. The Commission
where notiñcation
agencies are
the National
Tax Board to which the debt collection
decision

judicial

thereafter

which

in this

respect.

better,

more
to

application

The

that the statistics are improved
to see to
devise
National
Tax Board should,
moreover,
for the debt collection
understandable
forms

easily

and for
a victim
use when notifying
Courts
The National
for implementation.

and the National
information

Tax

Board

should

also be required

on the implementation
the victim and the sentenced

package

to both
taken.
decision

given

Assistance

debt

be required

subordinated

agencies

sent direct to the local
However,
notiñes the victim.

to victims

procedure
person

the

making

of

Administration
to prepare an
which can be

when

the judicial

of crime abroad

has examined the provisions
on legal assistance in
citizens abroad which
Swedish
assistance
and
financial
to
cases
of
provisions
the
implementation
altered
in
1994.
The
on legal
were
Administration
National
Courts
assistance was studied in 1996 by the

The Commission

foreign

for
assistance were studied by the Ministry
on financial
noted that these studies concerned
Affairs.
The Commission
only a handful of cases and considers therefore that no point would be
served by making a fresh study.

while

those

Foreign

Legislation

on forensic psychiatric

care

which deal with the
the provisions
has examined
unit in certain cases to inform the victim
of a psychiatric
that a person sentenced to psychiatric care will be allowed to be away
The

Commission

obligation

English
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from

the unit.

Care

has taken

Since,

however,

on Coercive Psychiatric
the Commission
sees no reason to

the Committee

up this question,
recommendations.

present

The responsibility
with

victims

Summary

the Prison

and

Probation

Service

to provide

information

in the legislation
entitled Changes
In a Bill submitted
to Parliament
has
the government
Bill 1997/98:95,
on the treatment of prisoners

presented

information
under
on the question of providing
alia
that
What
inter
proposed
victims.
to

certain

a proposal
circumstances

certain

limited

exceptions

inform

victims

about the planned

prison

when,

by

be allowed

of such information

for the prisoners

from

the obligation

to
of a prisoner away from the
Surveillance
provided
or other
manifestly
unnecessary,
or when

sojourn

reason of the
such information

circumstances,
the provision

should

to occasion a danger
has also presented a

can be thought
The government

life or health.
in the system of sanctions"
Bill 1997/98: 96
of
which contains a proposal for a new law on the implementation
there
this
law
offenders.
In
proposed
closed treatment
for young
a
in all essentials similar
provision
to a victim which
on information
Bill

Certain

to what
proposals
receive

changes

recommended

above.

conditions

of confinement.

Measures

occasioned

by

considers

The Commission

do not interfere
with the
information
about
sojourns

threats

rightful
by

against

interest

perpetrators

victims

that these

of victims
away

to
from

and witnesses

has studied the various measures that can be taken
has
victim
witness
exposed to threats. The Commission
a
or
also sought to investigate the scope of, and trends in, threats or other
forms of aggression against victims and witnesses, through a study of
The Commission

when

statistics and by questionnaires
to the police, prosecutors,
the Commission
Through the questionnaires,
courts, and advocates.
the character of the threats has changed
has also tried to find out
relatively
over time. The results of these enquiries suggest that

the criminal

rare for victims and witnesses to be subjected to threats or other forms
do
of aggression.
And the statistics and replies to the questionnaires
increased
have
of
other
forms
aggression
that
threats
and
not suggest
or have changed their character over recent years. In the
of cases of threats against victims and witnesses the measures

in frequency

majority
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Summary
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can be taken by
provisions
are sufñcient

for

should

that there

important

system under present
Nevertheless,
protection.

justice

criminal

the

which

their

and routines

be preparedness

within

the

system to give such persons any necessary protection.
in the more
In order to arrange for better forms of protection
Police
recommends
that the National
serious cases, the Commission

justice

Board be required,

with

in collaboration

and the National

Prosecutor

Prison

the Office

of the Chief

Public

to devise a
and witnesses

Service

and Probation

for the protection of victims
programme
in Recommendation
laid down
with the principles
in accordance
13 on Threats against Witnesses, etc. of the Council of Europe.
R 97
should be required to
the National Courts Administration
In addition,
the
hearing of threatened
for
video
technology
using
start experiments
national

action

witnesses

in the courts.
has also given
The Commission

whether

should

to the question of
for victims
circumstances

consideration
certain

under

be possible

who fear threats to be anonymous for the accused. From
made by the Commission
appears that threats and other

and witnesses
the enquiries

and witnesses
directed
against victims
occur
and have not increased to any great extent. This
such a measure as does another finding
argues against introducing
namely that the threats and aggressive
from the studies undertaken,
behaviour

aggressive
relatively

infrequently

with

against
directed
does occur are primarily
accused has, or has had, a relationship.
provide protection
possible would not therefore

which

behaviour
whom

anonymity

the

persons
Making
in such

that under

on anonymity
cases. A strong objection to a provision
the identity of victims and witnesses would often become
questioning
that
have to conceal
who would
advocates,
known
to defence
from their clients and thereby come into a conflict situation
knowledge
vis-â-vis

the latter.

ln the light

principle

of public

accessibility

to full access to
one that should not be set aside unless there
does
reasons for doing so, the Commission

material

the procedural

and the fact that the

of the foregoing,

are exceptionally

and the parties

right

strong
the
would be justified
consider
that
at present in recommending
not
victims.
for witnesses and
of anonymity
possibility
Protection
for threatened persons in matters of national registration,
for

removal

improved

address

to a new
by provisions

1 January

on
threatened

deterrnination
threatened

1998.

which

which,

Nevertheless,
involved

persons
are
of the competent

persons

address despite
of an original
has been
be
kept
secret,
to
force
into
entered
for the most part,

of registration

retention

example,

new

can still arise where
the
cases. In particular,

difñculties
in

court
address

civil

may only
revealed.

be possible
The

the

Commission

English
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recommends,
further

therefore,

improved

determination

of

by

that the protection
the

addition

of

of threatened

special

persons

the

for the expenses

incurred

in connection

with

be
the

provisions

competent
court in civil
cases.
should be introduced
for threatened
proposed that a possibility
who have obtained
ñctitious
personal
identity
registrations
reimbursed

Summary

on
further

persons
to be

a change

of

much

has

identity.

Crime

prevention

Since

the

from

Commission

happened concerning

the victims

began

its

standpoint
work

in

June

1995

The government
has presented
which
takes
programme
up the question
work and work
between crime prevention

crime prevention.

a national crime prevention
inter alia of the connection

has been set up to
on behalf of victims of crime. A special committee
The Commission
wishes
implement the crime prevention programme.
of
the
of
the
situation
of
victims
emphasise
importance
considering
to
activities
and assumes that
crime when developing
crime prevention
this

will
bear in mind the
committee
in the course of its work
that crime prevention
consequences
measures can have for victims of
crime. Since there
a connection between crime prevention and work
the
situation
of victims,
the Commission
improve
notes that its
to
proposals can be said to have a crime preventive effect.

Financial

consequences

The majority
be carried

of the Commissions

of the recommendations

through

without

recommendations

made by the Commission

can
The
noteworthy
expense.
any
would
be
organisations
voluntary

entailing

increase
in grants to
by an increase in the fee payable by offenders
to the Fund
of the Commissions
Victims
of Crime.
The total
effect

proposed
ñnanced
for

in the situation of victims
namely an improvement
for societys
be
have
positive
expected
to
consequences
can
in
the number
in
for
instance,
decrease
through,
general
economy
a
of the suffering
of periods on sick leave. A reduction
and duration
recommendations,

of crime,

endured

by those who

quality

of life

tenns

of money.

for

them

have been exposed
are advantages

to crime and an enhanced
in
that cannot be measured
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Författningsförslag

l

till

Förslag

föreskrivs

Härigenom

i lagen

ändring

lag om
målsägandebiträde

1988:609

i fråga om lagen 1988:609

om

om målsägande-

biträde
dels att lagens rubrik skall ha följande lydelse,
dels att 1-4,
7 och 8 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer,

1 a-1

c och

5a§§.
Nuvarande

Lag

Föreslagen

lydelse
om målsägan-

1988:609

om målsäganoch Stödperson

1988:609

Lag

debiträde

lydelse

debiträde
1

När

målsäganden
brott

följa,

eller

redelse

6 kap.

saknar

att
om det inte är uppenbart
sådant
biträde,
av
på vilket fängelse kan
4 kap. brottsbalken,

3 eller

enligt

8 kap. 5 eller

stämpling

till

6 § brottsbalken

sådant
relation

till

personliga

kan antas att målsäganden

annat brott enligt brottsbalvilket
kan
fängelse
det

om
mâlsägandens
hållanden

med

hänsyn

personliga

och övriga

sådant biträde.

1 Senaste lydelse 1994:59.

else

kan

hänsyn

för-

sonliga

kan antas att målsäganden
har ett särskilt
starkt behov av

förbe-

har behov av sådant biträde,
annat brott på vilket fäng-

till

omständig-

heter

försök,

eller

om det med hänsyn till
eller
andra
den misstänkte

brott,

omständigheter

följa,

för

behov

målsägandens

ken,

biträde

ett särskilt
i mål om

brottsbalken,

enligt

eller

skall

förordnas

målsägandebiträde
enligt

målsäganden
2. brott

inletts

har

förundersökning

om det
målsägandens

följa,

till

förhållanden

omständigheter
målsäganden
starkt

behov

kan

med

peroch övriga

antas att
ett särskilt
av sådant biträde.
har

40
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1 a §
När

förordnas

person
en lämplig
som stöd och hjälp
åt målsågande

stödperson

om brott
kan följa,

fängelse

vilket

behov

har

målsäganden
sådant

som

i mål

höras

skall

har

förundersökning
kan

inletts

på
om

av ett

stöd.

I b §
Har

efterlevande make, sam-

eller

syskon till

som dömed hänsyn

någon

genom brott
till sina personliga

dats

förhållanden

omständigheter

andra

eller

moder

fader,

bröstarvinge,

bo,

behov av ett målsägandebiträde
skall ett sådant biträde förordhar
nas när förundersökning
inletts.
Första

stycket gäller

också för

av stödperson

förordnande

för

efterlevande.
För
denna

ett

förordnande

enligt

gäller

i övrigt

paragraf

samma bestämmelser

som för ett
stödeller

målsägandebiträde
person åt en målsägande.
1 c §

Mâlsägandebiträde

får förord-

nas i högre rätt, om åklagaren
har överden tilltalade
eller

klagat

domen

i ansvarsdelen.

Målsägandebiträde
får

förordnas

och

stöd-

i

högre

person
den
eller
rätt,
om åklagaren
domen
tilltalade
har överklagat
i ansvarsdelen.

Författningsförslag
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får

Mâlsägandebiträde
förordnas

sedan

inte
har

åklagaren

eller stöd-

Målsägandebiträde

får inte förordnas

sedan

beslutat

person
åklagaren

skall

mänt åtal inte skall

att allväckas eller

att sådant åtal skall

läggas ned.

Målsågandebiträdet

skall

skall

åtal inte
att allmänt
väckas eller att sådant åtal
läggas ned.

skall ta
intressen
målsågandens
vara
i målet samt lämna
stöd och
hjälp till målsäganden.

Målsågandebiträdet

till

Målsågandebitrådet
bistå

skall

med att föra
enskilt
i ananspråk
om
ledning av brottet, om detta inte
görs av åklagaren.

målsäganden

talan

bistå

har

beslutat

med att föra
anspråk i an-

målsäganden

talan

om enskilt
ledning av brottet,

om detta inte
görs av åklagaren. Målsägandebiträder skall även i övrigt ta till
i
intressen
vara målsågandens
målet
och bistå
målsäganden
med att få ut tilldömt skadestånd
i
samt lämna stöd och hjälp
behov

den mån målsågandens

inte tillgodoses

det avseendet

uppgift

Målsägandebiträdets
kvarstår

enligt

även om talan avskilts
22 kap. 5 § rättegångs-

balken

för

särskilt

mål

tvistemål,

handläggs

att handläggas

reglerna

enligt
såvida

enligt

inte
1 kap.

rättegångsbalken.
biträdets

uppgift

om tingsrättens
endast i fråga

som
för

enligt

reglerna

såvida

målet

dom överklagas
om

enskilt

språk.

an-

enligt
balken.

l kap.

för

också

tvistemål,

inte

handläggs

3 d § rättegångs-

Målsägandebiträdets
om

överklagas

tingsrättens
endast

anspråk.

i

och

kvarstår

uppgift

stödpersonens

enskilt

2 Senaste lydelse 1994:59.

och

även om talan avskilts enligt 22
kap. 5 § rättegångsbalken för att
särskilt
mål
handläggas
som

målet

också

av

kvarstår

uppgift

stödpersonens

3 d§

Målsägandekvarstår

en stödperson.
Målsägandebiträdets

i

fråga

dom
om
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4§3

till

det.

Vid

1996:

hjälpslagen

stycket

på begäran

förordnas

person
målsäganden

eller

antill det. Vid

rätts-

1619.

ket rättshjälpslagen
I fråga om byte av målsägandebiträde
sätta någon annan i sitt ställe tillämpas
rättshj älpslagen.

1996:1619.

och rätt för sådant biträde
26 § andra och tredje
Byte

av

Målsägandebiträdet
om
till

med hänsyn
målet

det

om det annars

eller

skäl för det.
I övrigt

regler

tillämpas

i fråga

i

finns

ske,

det.

eller stödMålsägandebiträdet
skall
entledigas,
om
personen

skall

är påkallat

förhållandena

att
styckena

får

stödperson

om det finns skäl för

entledigas,

av

det

när

nars finns anledning
förordnande
av målsägandebiträde tillämpas 26 § första styc-

till-

förordnandet

lämpas 26 § första

eller stöd-

Målsägandebiträde

förordnas

Målsägandebiträde

på begäran av målsäganden eller
när det annars finns anledning

det är påkallat

i målet

förhållandena

annars finns
mâlsägandebiträde
om

med hänsyn
eller

till
det

skäl för det.

rättegångsbalkens

om rättegångsbiträde.
5 a §
Stödpersonen

ersättning

för

har
allmänna

av
vid förhör
inställelse

rätt

till
medel
under

och
rätteförundersökningen
gången enligt bestämmelser som

regeringen

3 Senaste lydelse 1996:1644.

meddelar.
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7§4
Beslut

stödperson

som avser

fattas under förundersökningen
Beav undersökningsledaren.
slutet skall prövas av rätten om
ntâlsäganden begär det.
Beslut
denna

i frågor

lag fattas

fall som avses
målsägandebiträdet

som avses i
av rätten. I de
i 6§ får dock

Beslut

i övriga frågor som avi
denna
lag fattas av rätten.
ses
I de fall som avses i 6§ får
dock målsägandebiträdet
själv

själv besluta

i samma utsträckom utredning
ning
enligt
17 § rättssom
1996:1619
hjälpslagen
gäller

besluta om
utsträckning

för biträde

gäller

enligt

som

1996:1619

rättshjälpslagen

vid rättshjälp.

i samma
17 §

utredning

för biträde

vid rättshjälp.

8§
Bestämmelserna

i

31

kap.

rättegångsbalken

om skyldighet
för den tilltalade
eller annan att
till staten återbetala
kostnader

Bestämmelserna

för försvarare

för försvarare
beslut

de. I mål
dets
fande

kostnader

för målsägandebiträde
I mål där mål-

kvarstår

enligt

sägandebiträdets

och stödperso-

gäller

beträf-

stycket

kostnader

i 18 kap.

balken

om ansvar
rättegångskostnader.

Denna

medel

som enligt rättens
har betalats av allmänna
gäller även i fråga om

och Stödperson.

dessa

melserna

kap.

där målsägandebiträ-

uppgifter

3 § andra

31

om skyldighet
för den tilltalade
eller arman att
kostnader
till staten återbetala

beslut

som enligt rättens
har betalats av allmänna
medel gäller även i fråga om
kostnader
för målsägandebiträ-

i

rättegångsbalken

lag träder

bestäm-

rättegångsför

motparts

kvarstår
nens uppgifter
3 § andra stycket gäller
fande

dessa

melserna
balken

kostnader

i 18 kap.

om ansvar
rättegångskostnader.

i kraft

4 Senaste lydelse 1996:1644.

den 1 juli

1999.

enligt
beträfbestäm-

rättegångsför

motparts
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Förslag

Härigenom

till

ändring

i rättegångsbalken

23 kap. 10
20 kap.l5
att 10 kap. l
skall ha
40 kap. 10 § och 49 kap. 5 § rättegångsbalken
föreskrivs

36 kap.

17

följande

lydelse.

Nuvarande

lag om

lydelse

Föreslagen

lydelse
10 kap.
1 §
domstol

Laga

i allmänhet

i tvistemål

är

rätten

i den

ort,

där

svaranden har sitt hemvist.
Är svaranden folkbokförd
dår han var folkbokförd
För bolag, förening

i Sverige anses som hans hemvist den ort
föregående år.
den 1 november
eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan

gälle som hemvist den ort, där styrelsen har sitt säte eller,
finnes, där förvaltär bestämt eller styrelse
om säte för styrelsen
eller annan sådan
ningen föres. Lag samma vare i fråga om kommun
menighet.
inrättning

Dödsbo
Den

sökes vid den rätt,
icke

som
där han

äger känt

där den döde skolat

svara.
hemvist
vare sig inom eller utom
medborgare
sig. Är han svensk

riket

och
uppehåller
sökes
okänd,
uppehållsort
hans
riket
eller
är
han
sig
uppehåller
utom
han där han inom riket senast haft hemvist eller uppehållit sig.
Om en person har medgetts
sökes

att

fingerade
personenligt lagen 1991:483

använda

uppgifter

personuppgifter
om fingerade
enligt 7 kap.
sekretess
eller om
1980:100
15 § sekretesslagen
folkbokgäller för personens
föringsuppgijcter, får talan väckas mot denne vid rätten i den
har sitt hemort, där käranden
vist. Saknar käranden hemvist i
vid
väckas
talan
Sverige får
Stockholms

1 Senaste lydelse 1991:485.

tingsrätt.
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20 kap.
15
hörs

med

Sådan

stöd-

Målsägande,

som hörs med
talan,
anledning
av åklagarens
får åtföljas av en lämplig person

Målsägande,

som
talan,
anledning
av åklagarens
får åtföljas
av lämplig
person
stöd stödperson
som personligt

rättegången.

under

stöd under rätsom personligt
tegången. En sådan person som
rätten har kännedom
om skall

person som rätten har kännedom
om skall om möjligt underrättas

biträde
1988

förordnas

enligt

I vissa
biträde

lagen

de.

Målsägandebiträde

skall

kallas till huvudförhandling
annat

sammanträde

målsäganden

där

person
handling

eller målsägandens

ställföreträdare

skall

förord-

Stödperson

person.
Målsägandebiträde

eller

i rätten

kan målsägande-

fall

och

om rätte-

nas enligt lagen 1988:609
och
målsägandebiträde

om mälsägandebiträ-

: 609

underrättas

om möjligt
gången.

om rättegången.
I vissa fall kan mâlsägande-

höras.

träde
eller

om
stöd-

och stöd-

skall kallas till huvudföreller

i rätten

annat sammandär målsäganden
ställföreträ-

målsägandens

dare skall

höras.

23 kap.
10
Vid

förhör

skall såvitt möjligt

vittne

trovärdigt

anmodat

ett av undersökningsledaren

närvara.

om någon annan än ett vittne
får närvara vid förhör. Vid förhör, som enligt 18 § andra stycket hålls
har han och hans försvarare
på den misstänktes
begäran,
rätt att
närvara, om det kan ske
närvara. Även vid annat förhör får försvarare
skall bestämma

Undersökningsledaren

utan men för utredningen.
har rätt att
Målsägandebiträde
närvara vid förhör med målsä-

närvara

ganden.

ganden.

Detsamma

Stödperson,
inte är till

gäller

hans

en
närvaro

om
men för utredningen.

2 Senaste lydelse 1994:420.

har rätt att
med målsä-

Målsägandebiträde
vid

förhör

Detsamma

Stödperson,

hans

gäller

en
närvaro

om
men för utredningen,
stöd enligt
liksom ett personligt
20 kap. 15 § rättegångsbalken.
inte är till

46
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Är

1998:40

sou

om
som hörs under 15 år, bör den som har vårdnaden
ske
förhöret,
det
kan
vid
närvarande
utan men för
om
vara

den

honom

utredningen.

Undersökningsledaren
förhör

får

att vad

förordna

som

vid

förekommit

inte får uppenbaras.
36 kap.
17

av den part som åberopat förhöret,
först
skall vittnet
rätten
armat. Vid förhöret
om
med
stöd
behövs,
det
beredas tillfälle
att på egen hand eller, om
av
frågor avge sin berättelse i ett sammanhang.
skall sedan få tillfälle
Motparten
att höra vittnet. Om motparten inte
skall

Ett vittnesförhör
inte

inledas

bestämmer

eller om det av annan anledning behövs, bör rätten leda
denna del av förhöret.
Därefter får rätten och parterDärefter får rätten och parterfrågor till
till
frågor
ställa
ytterligare
na ställa ytterligare
na
vittnet.
Den part som åberopat
vittnet.
Den part som åberopat
till
förhöret bör först få tillfälle
till
förhöret
bör först få tillfälle
Även
detta.
detta.
en målsägande som
inte för talan har rätt att ställa
är närvarande

till

frågor
Har
inledas
inleder

båda

eller

ingen

av parterna
av rätten, om det inte
förhöret.

vittnet.

är lämpligare

skall

förhöret,

åberopat

att någon

detta

av parterna

sin form eller sättet för deras
som genom sitt innehåll,
till visst svar, får inte ställas annat än om det
inbjuder
i vad mån
vid förhör
enligt andra stycket behövs för att undersöka
Rätten
vittnets berättelse stämmer med det verkliga händelseförloppet.

Frågor,

framställande

skall

avvisa

förvirrande

frågor,
eller

inte hör
som uppenbart
otillbörliga.
sätt
annat

till

saken

eller

som

är

40 kap.
10 §
Då

sakkunnig
företages

ligen,
rätten.

Med

rättens

höres

tillstånd

na.
ställa frågor

av
må

höras av parteräge
parterna
till den sakkunnige.

dock sakkunnig
Rätten

munt-

förhöret

och

3 Senaste lydelse 1987:747.

Då

sakkunnig

ligen,

företages

rätten.

Med

höres

munt-

förhöret

rättens

tillstånd

av
må

höras av parteräge
parterna
till den sakkunnige.

dock sakkunnig
Rätten

och

na.
ställa frågor
Även
en målsägande

som

inte

sou
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för

gor till
skall

Rätten

avvisa

utlåtandet

höra

som uppenbart
eljest otillbörliga.
utlåtande,

skriftligt

helt eller

delvis

ställa

frå-

saken

eller

denne.

frågor,

eller
som äro förvirrande
Har den sakkunnige avgivit
det lämpligt,

i målet får

talan

till

må, om rätten finner

uppläsas.

49 kap.
5
En tingsrätts

beslut får överklagas

om tingsrätten i beslutet
eller ogillat
en försvarare

särskilt,

avvisat ett ombud, ett biträde eller
ett yrkande om detta,
2. ogillat ett yrkande av tredje man att få delta i rättegången
som
intervenient
eller målsägande eller prövat fråga enligt 13 kap. 7 § om
Övertagande av ett käromål,
bevis
en part eller någon annan att lägga fram skriftligt
eller vid
tillhandahålla
föremål
för syn eller besiktning
enligt 3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetsför-

förelagt
eller

att
prövning

eller 2 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrund-

ordningen

vikt att en uppgift som avses där
det vara av synnerlig
vid vittnesförhör
eller förhör med en part under sanningsför-

lagen funnit
lärrmas
säkran,

en fråga om utdömande
om ansvar för förseelse i rättegången
ersätta rättegångskostnad,
4. prövat

av förelagt vite eller häkte eller
för någon att
eller om skyldighet

prövat en fråga om ersättning eller förskott
av allmänna medel
målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till
biträde,
försvarare,
vittne, sakkunnig eller någon annan,
till

6. prövat
15 kap.

eller

en fråga i tvistemål om kvarstad eller annan åtgärd enligt
enligt 24 kap. 5
restriktioner
i brottmål
om häktning,

a
en åtgärd som avses i 25-28
28 kap. brottsbalken,
7.
biträde
sådant

avslagit
eller

en begäran om
försvarare
eller till

uppdrag

annan än parten
8. prövat
1996:1619

någon
utsett
föreslagit,

kap. eller omhändertagande
avslagit
Stödperson,

en begäran
biträde
eller

om
för-

svarare eller till sådant uppdrag
utsett någon annan än parten
föreslagit,

enligt
en fråga som gäller rättshjälp
i annat fall än som avses i 5 eller

4 Senaste lydelse 1996:1624.

enligt

rättshjälpslagen
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48
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en begäran om att ersättning till vittne som åberopats av
en enskild part skall utgå av allmänna medel enligt 36 kap. 24 § andra
stycket eller
9. avslagit

en fråga enligt 33 kap. brottsbalken
för vissa frihetsberövanden.

10. prövat
tiden

Denna

lag träder

i kraft

den l juli

1999.

om avräkning

av

sou

3

Författningsförslag

1998:40

Förslag

Härigenom

följande
Nuvarande

till

lag om

föreskrivs

ändring

att

i äktenskapsbalken

3 § äktenskapsbalken

14 kap.

skall

ha

lydelse.
lydelse

Föreslagen

lydelse

14 kap.
3 §

Äktenskapsmâl

Äktenskapsmâl

tas upp av
tingsrätten i den ort där kvinnan
eller mannen har sitt hemvist.

tingsrätten

Har ingen av dem hemvist här i
landet, tas målet upp av Stockholms tingsrätt.

Har ingen av dem hemvist här i
landet eller har den make som
har hemvist
här medgetts
att

eller

tas upp
av
i den ort där kvinnan
mannen har sitt hemvist.

använda

gifter

fingerade
enligt

personuppgifter
sekretess
enligt

om fingerade
eller
gäller
15 §

7kap.
1980:100

personupp1991:483

lagen

för

sekretesslagen
den

folkbokföringsuppgzfter,
målet
rätt.

Denna

lag träder

i kraft

den l juli

1999.

upp av Stockholms

makens
tas
tings-

49

50
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4

till

Förslag

föreskrivs

Härigenom

följande

ändring

lag om

i föräldrabalken

skall

föräldrabalken

17§

6 kap.

att

ha

lydelse.

Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse
6 kap.

Frågor

vårdnad

om

tas upp av rätten
ort där barnet har sitt hemvist.
Sådana frågor kan tas upp även
i samband med äktenskapsmål.

umgänge

Om det inte finns

någon behörig

tas frågorna
Stockholms
tingsrätt.

domstol,

Frågor

eller
i den

upp

av

eller

vårdnad

om

tas upp av rätten i den
ort där barnet har sitt hemvist.
medgetts
barnet
Har
att anumgänge

personuppgifter

vända fingerade

fingerade
gäller

1991:483

lagen

enligt

1980:100

15 § sekretesslagen

folkbokföringsupp-

barnets

för

gifter

tas sådana frågor upp av
i den ort där käranden

rätten
har sitt hemvist
saknar

om denne
Sverige,
av

eller,

hemvist

Stockholms
vårdnad

om

eller
personuppgifter
7 kap.
sekretess enligt

i

tingsrätt.
och

Frågor

umgänge

om

kan

tas
upp även i samband med äktenOm det inte finns
skapsmål.
domstol,
behörig
tas
någon
Stockholms
frågorna
av
upp
tingsrätt.
och 10 §§ samt 10 b § andra
i
4-8
vårdnad
som avses
om
umgänge
frågor
samt
som avses i 15 § handläggs i den
om
Står barnet under vårdnad
tvistemål.
för
som är föreskriven

Frågor

stycket
ordning

av båda föräldrarna
saken, får de väcka

Övriga frågor

eller

en av dem

och

är föräldrarna

talan genom gemensam ansökan.
om vårdnad handläggs i den ordning

i

överens

som gäller

för

domstolsärenden.
I mål

om

vårdnad

kan

stärrming.

1 Senaste lydelse 1994:1433.

underhållsbidrag

för

barnet

yrkas

utan
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Dom

handling,

Denna

i mål om vårdnad eller umgänge får meddelas
om parterna är överens i saken.

lag träder

i kraft

den 1 juli

1999.

utan huvudför-

51

52
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till

Förslag

fingerade

föreskrivs

Härigenom
personuppgifter
Nuvarande

skall

heter

fingerade

och

hjälpbehov

att 7 § lagen
ha följande lydelse.

lydelse

Rikspolisstyrelsen
använda

i lagen

lag om ändring
personuppgifter

i övrigt

1991:483

1991:483

bistå

lämna

fått

den

som har
vid kontakter

personuppgifter

medgivande

att
med andra myndig-

den hjälp

inte kan tillgodoses

som krävs,
annat sätt.

den

om

omfattning

tillerkänna

den per-

medgetts

för

de kostnader

att anpersonuppgifter

kan ha uppkommit
kan

utgå

som

följd

till

i den mån

medgivandet,
inte

i skälig

har

son som
vända fingerade

ning

enskildes

får

Rikspolisstyrelsen

ersättning

fingerade

om

lydelse

Föreslagen

skall

om

på

av
ersättannat

sätt.
beslut

Rikspolisstyrelsens
ersättningsfrågan

skall

av den enskilde
Stockholms
tingsrätt.

gäran

på

i
be-

prövas

av
Begäran

skall
om en sådan prövning
hos
Rikspolisstyrelsen,
göras
som i så fall skall överlämna
ärendet

Denna

lag träder

i kraft

1 Senaste lydelse 1997:988.

den l juli

1999.

till

rätten.
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6

Förslag

till

1988:691

förordning

om

om

tillämpningen

i förordningen

ändring
av

lagen om besöksförbud

ämpningen

1988:691
att 4 § förordningen
om
skall ha följande lydelse.
av lagen om besöksförbud

Nuvarande

lydelse

Härigenom

lydelse

Föreslagen

4
Om en domstol eller en åklagare meddelar beslut om besöksförbud
eller häver eller ändrar ett sådant beslut, skall kopia av beslutet genast
helt eller
på den ort där förbudet
sändas till polismyndigheten

huvudsakligen

avses gälla.
Om parterna

besöksförbud

i ett ärende

om

har

gemensamma
barn eller om förbudet
avser ett
barn, skall en kopia av beslutet
genast sändas även till social-

på den ort där barnet

nämnden

huvudsakligen
Bestämmelser
besöksförbud

om rapportering
i förordningen
finns

informationssystem.
besöksförbud

finns

lysningskungörelsen

till

1970:517

förordning

i fråga om
rättsväsendets

om
registrering
av
1969:38
i polisregisterkungörelsen
Bestämmelser

om

1969:293.

L
Denna

vistas.

Rikspolisstyrelsen

i
i

till-

föreskrivs

träder

2 Senaste lydelse 1996:86.

i kraft

den 1 juli

1999.

beslut
och

om
efter-

53
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till

Förslag

homosexuella

lag

föreskrivs

ha följande

Nuvarande
Om
skall

i

ändring

1987:713

lagen

om

sambor

Härigenom
skall

om

om homosexuella

att lagen 1987:713

sambor

lydelse.

lydelse

Föreslagen

lydelse

förhållande,
i ett homosexuellt
två personer bor tillsammans
lagar och
vad som gäller i fråga om sambor enligt följande

bestämmelser

även på de homosexuella

tillämpas

lagen 1987:232

om sambors

samborna:
hem,

gemensamma

2. ärvdabalken,

jordabalken,
4. 10 kap. 9 § rättegångsbalken,
5. 4 kap.

19 § första

19 § första

utsökningsbalken,

stycket

stycket,

1 nionde

punkt

3 sjunde

och punkt

stycket

till 31 § samt punkterna
3 a, 3 b och 4 av
stycket av anvisningarna
1928:370,
till 33 § kommunalskattelagen
anvisningarna
7. lagen 1941:416

om arvsskatt
1991:614,

bostadsrättslagen

och gåvoskatt,

okända borgenärer,
om kallelse
18 § tredje stycket fastighetsbildningslagen

lagen 1981:131
10. 5 kap.

4 § tredje

12. 14 kap. 3

1970:988,

1990:1342,

11. 10 § insiderlagen

stycket

stycket

och 8 § tredje

vallagen

1997:157,
13. 36 § första

stycket

m.m.,
14. 4 § lagen 1997:159
15. lagen 1993:
16.
samt

10 kap.

18

om kyrkofullmäktigeval,

1972:704

i vissa fall,

om brevröstning
om uppskovsavdrag

11 kap.

15 och

vid byte av bostad,
12 kap. 7 och 8 §§

16 §§,

16 kap. 7 och 9 §§ föräldrabalken,

säkerhetsskyddslagen

17.
1996:627,
18.

1469

lagen

lagen

samt
1996:1231

skattereduktion

för

om
fastighets-

skatt

vid

1997-2001

i vissa fall

års taxeringar.

1 Senaste lydelse 1997:775.

säkerhetsskyddslagen

17.
1996:627,
18.

lagen

1996:1231

skattereduktion
skatt

i vissa

års taxeringar,

fall

för

om
fastighets-

vid

1997-2001

samt
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19.

lagen

1988:609

målsägandebitrâde
Förutsätter

ogifta,

gäller

Denna

dessa lagar eller

person.
bestämmelser

det också de homosexuella

lag träder

i kraft

den 1 juli

att samborna
samborna.

1999.

och
skall

om
stöd-

vara

55

56

Författningsförslag
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till

Förslag

lag om

ändring

i lagen

1994:419

om

brottsofferfond

Härigenom
skall

föreskrivs

ha följande

Nuvarande

att l § lagen 1994:419

om brottsofferfond

lydelse.

lydelse

Föreslagen

Den

lydelse

som döms för ett eller
brott
skall,
om fängelse
för något av
ingår i straffskalan
brotten,
i domen
åläggas att

som döms för ett eller
brott
skall,
om fängelse
för något av
ingår i straffskalan
brotten,
i domen
åläggas
att

betala

betala

flera

en
Detsamma

avgift

300

gäller

när fråga

kr.

om
för brott
tas upp av
ansvar
åklagare genom strafföreläggande.

Avgift

skall

Den

flera

en
Detsamma

avgift
gäller

på

500

kr.

när fråga

om
för brott
tas upp av
ansvar
åklagare genom strafföreläggande.

inte tas ut om pâföljdseftergift

meddelas.

Övergångsbestämmelser
Denna

lag träder

För brott

som har begåtts före ändringens
avgiften.

den högre

i kraft

den l juli

1999.
ikraftträdande

gäller

inte

Författningsförslag
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9

Förslag

till

ändring

lag om

i socialtjänstlagen

1980:620

Härigenom

föreskrivs

in en ny paragraf,

8 a

att det i socialtjänstlagen
av följande lydelse.

1980:620

Föreslagen

lydelse

8 a §
Socialnämnden
att den
brott får

skall tas

har

bör

verka för

drabbats

av
som
det städ och den hjälp

persosom den brottsdrabbade
benen liksom dennes anhöriga
häver.

Denna

lag träder

i kraft

den l juli

1999.

57

58
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till

lag om

ändring

i brottsskadelagen

1978:413

Härigenom

föreskrivs

in en ny paragraf,

att det i brottsskadelagen

18

av följande

1978:413

skall tas

lydelse.
Föreslagen

lydelse

18 §
Om det med hänsyn

till

den

behov av omedelskäl,
bar hjälp finns synnerliga
helt
får brottsskadeersättningen
skadelidandes

eller delvis

Denna

lag träder

i kraft

den 1 juli

1999.

betalas

ut i förskott.

Författningsförslag
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ll

till

Förslag

förordning

sökningskungörelsen

i förtmder-

ändring

1947:948

föreskrivs

Härigenom

att 13 a
skall ha följande

sökningskungörelsen
Nuvarande

om

lydelse

13 b

§ och

14§

förunder-

lydelse.
Föreslagen

lydelse

l3a§
skall om möjligt
om att åklagaren
kan
förutsättningar

Målsäganden
underrättas
under
föra

vissa
talan

om enskilt anspråk i
av brott och om möjatt få ersättning enligt

anledning
ligheterna

brottsskadelagen

1978:413.

samband

bör

lämpligt

därmed

I

också

på

lämnas

sätt upplysning

underrättas

skall om möjligt
om att åklagaren

under

förutsättningar

Målsäganden

föra

vissa

kan

om enskilt anspråk i
av brott och om möjligheterna att
ersättning enligt
1978:413.
I
brottsskadelagen
talan

anledning

samband

lämpligt

därmed

bör

också

på

länmas

sätt upplysning

för
om de regler
som gäller
sådana
handläggningen
anav
språk. Är brottet sådant att det
kan komma i fråga att förordna

för
om de regler
som gäller
sådana
handläggningen
anav
språk. Är brottet sådant att det
kan komma i fråga att förordna

målsägandebiträde

målsägandebiträde

enligt

lagen

1988:609

om målsägandebiträde eller att meddela besöksförbud enligt lagen 1988:688
om

person

besöksförbud,

besöksförbud

skall

målsägan-

enligt

skall

för förordnande

möjligt

eller

av målsägandemeddelande
av

besöksförbud.

Målsäganden
reglerna
kap.

15§

skall

i lämplig

ges information
om
i 20
om stödperson
och

rättegångsbalken,

23

kap.
om

1 Senaste lydelse 1997:411.

10§

möjlig-

enligt

1988:688

om
målsäganden
underrättas

lagen

besöksförbud,
så snart som
om de regler

för förordnande
av
som
och
stödmålsägandebiträde

gäller

person eller
söksförbud.

utsträckning

stöd-

1988:609

och
målsägandebiträde
om
eller
Stödperson
att meddela

den så snart som möjligt underrättas om de regler som gäller
biträde

eller

lagen

meddelande

Målsäganden
utsträckning

reglerna
enligt
10 §

skall

i lämplig

ges information
om personligt

20 kap.

av be-

om
stöd

15 § och 23 kap.

rättegångsbalken,

om

60
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rådgivning

möjligheterna

och

rättshjälp

få

att

och

rättshjälpsla-

enligt

andra

rätts-

samt
organisavilka
myndigheter,
om
tioner och andra som kan lämna

stöd och

kan lämna

som

enligt

1996:1619

hjälpslagen

samt om vilka
gen 1996:1619
och
organisationer
myndigheter,

rättshjälp

få

att

rådgivning

stöd och hjälp.

hjälp.
13b§2
om han eller
rättad om beslut
eller

att

sökning

skall

inte

om att åtal skall väckas eller att
åtal inte skall väckas, tidpunkt
i målet
för huvudförhandling

väckas,
i

för huvudförhandling

tidpunkt

i målet.

samt dom

målet

förunderatt en inledd
sökning skall läggas ned, beslut

eller

förunderen inledd
skall läggas ned, beslut
åtal

att

om

om att föruninledas
skall

inte

dersökning

samt dom

en förundersökning
skall den som hörts

Läggs
väckas,
underrättas

ned

ned

väckas,

skall

ske till

skall

att åtal har väckts eller
inte skall
förundersökning

anspråk

i anledning

skall

begärt

Har

den

anspråk

enskilt

om
han underrättas.

ning
bli

målsä-

skall

ned
mål-

ske till

sägande som angett brottet eller
anmält enskilt anspråk i anled-

språk,

skall

om
även

att

den

Har

målsägandens

anmälan

gjort

även

begärt

eller

av brottet
underrättad.

övertagit

anmälan

gjort

anspråk,

för-

väckas,

skall

att åtal inte
underrättelse

eller

av brottet
underrättad.

att bli
som övertagit

eller

att en inledd
skall läggas

eller

undersökning

som angett
enskilt
anmält

eller

gandens

att
inledas

målsägande

brottet

att åtal inte skall
för brottet
misstänkt

Beslut

att åtal inte
underrättelse

eller

i målet.

beslutas

skäligen

som

att förundersökning
eller att en
inte skall inledas
skall
förundersökning
inledd

läggas

eller

.

Beslutas

tillfrågas

om han eller hon vill bli underrättad om beslut om att föruninledas
skall
inte
dersökning

bli under-

hon vill

skall

Mälsäganden

tillfrågas

skall

Målsäganden

som
anspråk

enskilt
han

anunder-

rättas.
Underrättelse

polismyndighet

enligt
om

andra

att inte

2 Senaste lydelse 1994:429.
3 Senaste lydelse 1996:469.

stycket

inleda

eller

behövs

vid beslut
av
ned en förunder-

inte

att lägga
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sökning,
misstänkt

inte lett
om utredningen
för brottet. Underrättelse

så långt
till

att någon varit skäligen
målsäganden skall dock alltid

ske om mâlsäganden har begärt det.
Om en myndighet,
eller en kyrklig
ett landsting
en kommun,
kommun
har
handlägga
disciplinärenden
enligt
lagen
att
som
1994: 181 l om disciplinansvar
inom totalförsvaret,
m.m. har gjort en
åtalsanmälan,
skall den som gjort âtalsanmälan
genast underrättas
om
en åtgärd
ned.

Denna

som avses i andra stycket

förordning

träder

i kraft

eller om att ett väckt åtal har lagts

den 1 juli

1999.
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till

Förslag

1982:805

förordning

ersättning

om

av

i

ändring

om

förordningen
vittnen,

till

medel

allmänna

m.m.

att 5 § i förordningen
medel till vittnen,
m.m.

1982:805

föreskrivs

Härigenom

av allmänna

ersättning

skall

om
ha följande

lydelse.

Ersättning
betalas

för tidsspillan

gör

annan
Ersättningen

ekonomisk

förlust.

får bestämmas

till

inställelsen
gör

annan
Ersättningen

det belopp

faktiska

faktiska

300 kronor

300

per dag.

den

ekonomisk

kronor

skäl föreligger

med högre belopp

Denna

förordning

till

1 Senaste lydelse 1988:323.

i kraft

per
som

dag eller,

den l juli

1999.

ort.

om
är

Stödperson,

600 kr per dag.
för tidsspillan

får ersättning

den som är bosatt på utrikes

träder

till
den

ersättningsberättigade

högst
särskilda

förlust.

får bestämmas

som svarar mot
dock högst
förlusten,

förordnad
Om

får

den som på grund av
mister inkomst eller

betalas till

det belopp

som svarar mot den
dock högst
förlusten,

för tidsspillan

Ersättning

får

den som på grund av
mister inkomst eller

till

inställelsen

lydelse

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

betalas

Författningsförslag

SOU 1998:40

13

till

Förslag

1994:426

Nuvarande

om

föreskrivs

att 1 § förordningen
ha följande lydelse.

skall

i förordningen

ändring

brottsofferfond

om

Härigenom
offerfond

förordning

lydelse

1994:426

Föreslagen

om brotts-

lydelse

1 §

Bidrag

från

brottsofferfonden

får lämnas

för

att stödja forskning,
information
och annan utvecklingsverksamhet
utbildning,
som gäller
och som bedrivs
brottsofferfrågor
eller i
ideella
organisationer
av
privat eller offentlig regi.

Bidrag får lämnas
verksamhet
särskilda

Denna

bara

till löpande

om

det finns

skäl.

förordning

träder

1 Senaste lydelse 1995:348.

i kraft

den l juli

1999.
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1997:408

föreskrivs

ha följande

av
om tillämpning
målsägan1988:609
lagen
om

bestämmelser

debiträde.

debiträde

av lagen
1988 : 609 om målsägandebiträde och denna förordning
anses

tillämpning

på en
jurist
som biträdande
den som har avlagt
advokatbyrå
de kunskapsprov
som har företill dobehörighet
för
skrivits
och har antecknats

marämbetet
i ett register
katsamfund
biträde

hos Sveriges
anställd

som
på byrån.

vid

medverkat

som

som har
enligt
utredning
den

lagen 1988:609
om målsägandebiträde bestäms till ett skäligt

belopp.

Den kostnad

i

§

17

1996:1619
klusive

som anges

rättshjälpslagen
skall

beräknas

ex-

mervärdesskatt.

och stödperson.

lagen
tillämpning
av
1988:609
om målsägandebiträVid

förordning

jurist

och

stödperson

och

de

på

denna

anses som biträdande
den
en advokatbyrå

som har avlagt de kunskapsprov
för behörsom har föreskrivits
antecknats

Sveriges

register

i ett
advokatsamfund

som biträde

vid

lagen 1988:609
debiträde

och

hos

som
på byrån.

som har
enligt
utredning

till

Ersättning
medverkat

och har

domarämbetet

ighet till

anställd

till

Ersättning

advo-

innehåller

förordning

Denna

innehåller

bestämmelser
av
om tillämpning
lagen 1988:609
om målsägan-

Vid

lydelse

Föreslagen

förordning

om

lydelse.

lydelse

Denna

1997:408

2 och 5 §§ förordningen

att

skall

målsägandebiträde
Nuvarande

förordningen

i

ändring

om

målsägandebiträde

om

Härigenom

förordning

till

Förslag

den

om målsäganbeStödperson

stäms till ett skäligt

belopp.

Den

kostnad som anges i 17 § rättsskall
1996:1619
hjälpslagen
mervärdesexklusive
beräknas
skatt.

för inställelse
I fråga om ersättning
bestämmelserna
tillämpas
utredningen
allmänna

medel

till

vittnen.

för den som har medverkat
av ersättning
om beräkning

vid
av

Författningsförslag
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för en utredning
Den som begär ersättning
är skyldig att lämna de
skall
kunna bestämmas. Den
för
behövs
ersättningen
att
som

uppgifter

tid som har lagts ned

Denna

förordning

uppdraget

träder

i kraft

skall

alltid

den 1 juli

anges.

1999.
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1

Utredningens

1 l
.

Utredningsuppdraget
skall

Utredningen

enligt

direktiven,

samlad

överblick

feromrâdet

och

över samtliga
hur

de åtgärder

på brottsofferområdet.

svårigheter
att få en
brottsofvidtagits
på
har
som
Det anges att det är av stor
skäl, att åtgärderna sätts in där

det betydande

åtgärder
utfallit.

de har

utvärdera

bilaga

har vidtagits

som den senaste tioårsperioden
direktiven
föreligger
Enligt

arbete

och

uppdrag

av ekonomiska
mån samordoch att olika åtgärder i möjligaste
för de
redogörelse
innehålla
bred
skall
därför
Utvärderingen
en
nas.
inriktas
skall
brottsofferområdet
och
den
åtgärder som har vidtagits på
på frågan hur den samlade effekten av de genomförda lagändringarna
inte minst

betydelse,

de verkligen

behövs

samt de övriga åtgärderna
direktiven
är det viktigt

situationen

påverkat
att belysa

hur

för brottsoffren.

regelsystemet

Enligt

tillämpas

på

ut i praktiken.
myndighetsnivå,
m.m.
utveckling
skall vidare belysa behovet av ytterligare
Utredningen
och kvinnojourer,
t.ex.
som brottsofferjourer
av sådana stödfunktioner
på liknande
i form av ett system med lekmän som stöd till brottsoffer
har fallit

dvs. hur lagändringar

Det bör
inom krimininalvården.
sätt som de s.k. lekmannaövervakarna
skulle
kunna
Brottsoffermyndigheten
enligt direktiven
övervägas om
ha en roll i det sammanhanget.
och göra en
Vidare
ingår i utredningsuppdraget
att undersöka
medel.
Den
av brottsofferfondens
av användningen
vidtagna
och
också
belysas
skall
verksamheten
brottsförebyggande
analyseras från brottsoffersynåtgärder bör redovisas och effekterna

bedömning

punkt.
skall även undersöka
av hot mot
om omfattningen
det gäller
skett
har
när
förändring
och
någon
har
ökat
vittnen
om
undersöka
Vidare skall utredningen
arten av de hot som förekommer.
de problem
i vilken
omfattning
som fimis skulle kunna lösas med

Utredningen
m.fl.

möjligheter

till

anonymitet

och

i vilken

omfattning

andra

åtgärder

krävs.
Det ingår
träde.
området

fungerat

också i uppdraget

lagen om målsägandebiatt utvärdera
på
förändringsförslag
att eventuella

anges i direktiven
bör föregås av en noggrann
i praktiken.

Det

I utredningens

uppdrag

ingår

undersökning

även att utvärdera

om hur lagen har
de förändringar

68

i

gjorts

som har
brottsoffer
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och arbete

uppdrag

Utredningens

fråga

bistånd

till

av lagen

om

rättsligt

till

möjligheten

om

i utlandsangelägenheter.
erfarenheterna

undersöka

också

skall

Utredningen

från brottsoffersynpunkt.

besöksförbud

och
att lämna de förslag till lagändringar
kan ge anledning
i andra avseenden som utvärderingen
förändringar
skall redovisas och i den mån
kostnadskonsekvenser
till. Förslagens
innebär ökade kostnader skall en finansiering
förslagen
av förslagen

ingår vidare

I uppdraget

ta sikte på att
finna lösningar som innebär en omfördelning
av resurserna så att de
situation.
används på det sätt som bäst främjar brottsoffrens
skall

direktiven

Enligt

anvisas.

Ett

tillfällen.

haft

har

Utredningen

1996.

den 1 januari

inleddes

arbete

Utredningens

hand

i första

arbete

Utredningens

1.2

arbetet

med

sammanträden

av sammanträdena

tio

vid

experterna
av en två

i form

har skett

dagars

konferens.
har sammanträtt

Utredningen
I

ingått

har

referensgruppen

Rikskvinnocentrum

logförbundet,

för

företrädare

för

i Uppsala

Psyko-

i Sverige,

för Kvinnojourer

Riksorganisationen

riksförbund,

vid tre tillfällen.
Brottsofferjourernas

med referensgruppen

kvinnor

som
AB i Stockholm

miss-

samt
Länsförsäkringsbolagens
dessa
Vid
Varandra.
Värna
mot brott Våga
även deltagit
de personer som förordnats
sammanträden
har förutom
för
Riksorganisationen
från
Svensson
och
Per
Eva Hassel-Calais
riksförbund.
Brottsofferjourernas
i Sverige respektive
Kvinnojourer
och våldtagits,

handlats

Riksorganisationen

För att skaffa underlag för en bedömning
av
om bl.a. omfattningen
har
och vittnen
hot och andra övergrepp
mot målsäganden
och åklagarmyndigheter,
till
polisenkäter
skickat
utredningen
antalet

En sammanställning
samt till Sveriges Advokatsamfund.
2-5.
finns i bilagorna
enkätsvaren
har vidare skickat enkäter till samtliga brottsofferUtredningen

av

tingsrätter

för

kvinnojourer

in synpunkter

att

av de frågor
i bilaga
sammanställda
flera

och

som ut-

med. Svaren finns
genomförts bland samtliga kronohar en enkätundersökning
i syfte att
för att undersöka hur 1994 års lagändring
fogdemyndigheter
skadestånd har fungerat.
underlätta för målsägande att få ut ett tilldömt

redningen

arbetat

Vidare

Denna

enkätundersökning

Utredningen

kyrkan,

har

vidare

Frälsningsarmén,

Rädda Barnens

riksförbund,

redovisas
tillskrivit
Svenska
Barnens

i avsnitt

9.1.2.

samtliga

stift

Mansjourers
Rätt I Samhället

inom

Svenska

riksorganisation,
BRIS,

Sveriges

Utredningens

SOU 1998:40

riksförbund

Kvinnojourers

om brottsofferinriktat
att få in synpunkter

för upplysningar

och Barnombudsmannen

arbete som bedrivs
till utredningen.

och arbete

uppdrag

samt för

i organisationerna

våra nordiska
lagstiftning
grannländers
att undersöka
om
har
inhämtat
och
vittnen
utredningen
målsägande
av

I syfte

behandlingen
finns

sammanställda

Vidare

Upplysningarna

från respektive lands J ustitiedepartement.

upplysningar

i bilaga

har utredningen

ñl.

uppdragit

dr Ingrid

Sociolo-

Sahlin,

att undersöka bl.a. brottsoffers
erfarenheterna
besöksförbud
och lagen om mâlsägandeav lagen om
Brottsoffers
biträde. Rapporten Besöksförbud
och mâlsägandebiträde:
erfarenheter
finns som bilaga 8 och är närmare presenterad i avsnitt

giska institutionen,

universitet,

Lunds

4.3.3.
med direktiven

I enlighet

den 12 juni

har utredningen

1996 lämnat

inledande arbete.
regeringen
om utredningens
har den 22 oktober 1997 avgett ett remissyttrande
över
Några frågor om brottsskadeersättning
departementspromemorian
Ds
till

en redovisning
Utredningen
1997:45.

Yttrandet

Utredaren

finns

har

Norrköpings

som bilaga
årsmötet
för

vid

den

tingsrätt

1996

ett föredrag
i Norrköping.

åhört

projekt Frideborg,
ett kvinnovåldsprojekt,
seminarium
har deltagit i Riksâklagarens
Utredningen

angående
våldsbrott

den

10-11

"Crimes

against

april

Retail

Business"
nordiska

riksförbunds

jourernas
konferensen

"Brottsoffer

riksförbund

i Södertälje

Köpmannaförbundets

1996,

den

17 april

den

den

konferens

i fokus

vid

Nämndemannaföreningen

februari

29

1996,
19-20

om grova
konferens
Brottsoffer1996,

april

av Brottsofferjourernas
1996, ett brottsofferseminai Lund
den 19
Nätverk

anordnad

15 augusti

av Kriminalvetenskapligt
september 1996, ett seminarium
arrangerat av
om brottsofferforskning
1996,
den 16 oktober
i Stockholm
Brottsoffermyndigheten
ett
anordnat -av Brottsofferseminarium
"Brottsoffret
i rättsprocessen
rium

anordnat

Domstolsverket,

Riksâklagaren,

riksförbund,

jourernas

och Brottsoffermyndigheten

Advokatsamfund

Sveriges

den 12 november

1996

i Göteborg.

tidigare

Utredningens

deltagit

dragshållare

i fokus"

"Brottsoffret

september
Vidare
2-5

Mats

i Brottsofferjourernas
i Lund

riksförbunds

jouernas

sekreterare

den 23 april

ordförandekonferens

Sjösten

har

riksförbunds

som föreseminarium

1996 och i Brottsofferi

Stockholm

den

19

1996.
har utredningen

december

Court

Center,

Court,

Victim

en studieresa till England den
besökte därvid Croydon Combined

har företagit

1996. Utredningen

Crown
Support Witness Service at Knightbridge
Support National Office, New Scotland Yard Criminal

Victim

69

70

Utredningens

Justice

and Victims

Procedure

Office

och Home

Unit

Protection
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och arbete

uppdrag

Unit.
har deltagit

Utredningen
Helsingborgs

vid

föredrag

har hållit

i och utredaren

i Helsingborg

Brottsofferdag

Brottsofferjoursförenings
1997.

den 28 januari

har deltagit

Sekreteraren

Utan vittnen

"Vittnesstöd

i ett seminarium

riksförbund
den 20
ingen rättegång" anordnat av Brottsofferjourernas
i
Göteborg.
februari
1997
med Brottsofhar varit närvarande vid sammanträden
Utredningen
nämnd den
råd den 21 april och med myndighetens
fennyndighetens
ägde rum i Stockholm.
12 maj 1997. Båda sammanträdena
har vidare

Utredningen
heten

1996,

den 9 maj

på Brottsoffennyndigriksförbund
den

studiebesök

gjort

hos Brottsofferjourernas

12

i Göteborg

som
1996, hos den enhet vid polismyndigheten
juni
1996, vid
frågor om s.k. trygghetspaket den 27 november
handlägger
den 17 januari 1997, hos Växjö
Fodgaröds Vård- och Diakonicentrum

Växjö

och

Brottsofferjour

Riks-

hos

1997,

16 april

den

tingsrätt

den
som har misshandlats
den 3 september
i Göteborg
ADA
10 juni 1997, hos Kvinnojouren
1997, hos
den 4 september
i Mölndal
1997, hos Kvinnojouren
och hos
1997
september
9
den
Norrköping
Kvinnohuset
i
Föreningen
och våldtagits

för kvinnor

kvinnocentrum

i Sverige

för Kvinnojourer
Riksorganisationen
deltagit
Vidare har utredningen
i Amsterdam,

Victimology

har också

Utredningen

i 9th International
den 25-29

deltagit

arrangerades

samverkan

med

åklagaren

i och

i Rättsprocessen"

Brottsoffret
Seminariet

av

vid

hållit

utbildning

föredrag

den 14 november

har

Brottsoffermyndigheten,

on
1997.

för

ett

av poliser
1997.

i

1997.

ett

seminarium

1997 i Jönköping.
i
riksförbund

Brottsofferjourernas
Domstolsverket,

Riks-

Brottsoffermyndigheten,

och Sveriges

Utredningen

augusti

representanter

den 11 juni

den 25 september

Polishögskolan
har

Utredaren

med

sarnmanträffat

1997.

Symposium

Nederländerna

antal av de större försäkringsbolagen
föredrag
har hållit
Sekreteraren

brottsofferfrågor

den 16 september

Advokatsamfund.

under

arbetets

gång

Domstolsverket,

haft

kontakter

med

bl.a.

Kriminalvärdsstyrelsen,

och
Rättshjälpsmyndigheten
Riksskatteverket,
Rikspolisstyrelsen,
1995: 140.
dir.
Tvångspsykiatrikommittén
den 22 augusti 1996 till utredningen
beslut
har
Regeringen
genom
Mâlsägandebiträde
Domstolsverkets
en
överlänmat
rapport
1996:2,
DV-rapport
av lagen om målsägandebiträde
och en
utom såvitt avser frågor om ersättning till målsägandebiträden,
Utrikesupprättad
1996,
februari
7
daterad
den
promemoria,
av
enligt 4 a § lagen
departementet
om biståndet till offer för våldsbrott

utvärdering

Utredningens
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och arbete

i utlandet.
bistånd till svenska medborgare
om ekonomiskt
till utredningen.
har regeringen överlärrmat ett antal skrivelser
lämnats i
och skriftliga
synpunkter
har muntliga
utredningen

1973:

137

Vidare
Till
olika

yrke

uppdrag

brottsofferfrägor
kommer

1.3

från

i kontakt

organisationer,

med brottsofferfrágor

personer
samt enskilda

som i sitt
personer.

direktiv

Generella

För samtliga

olika

och särskilda

kommittéer

utredare

gäller

vissa generella

konsekvenser
att redovisa regionalpolitiska
1994:23,
dir.
åtaganden
dir.
1992:50,
att
att pröva offentliga
och
konsekvenser
1994:142
redovisa jämställdhetspolitiska
dir
att
och det brottsförebyggande
redovisa konsekvenser
för brottsligheten

direktiv,

arbetet

nämligen

dir.

förebyggande

direktiv

1996:49.

som innefattar
har de generella direktiven

väganden

har

utredningen

överväganden

karaktär

beträffande

kommer
i kapitel 11 om Brottsredovisa överbrottsofferperspektiv
ett
ur
I övrigt
det sistnämnda generella direktivet.

Utredningen

verksamhet

men med hänsyn till uppdragets
funnit
skäl att göra nâgra särskilda

beaktats
inte
dessa.

71
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2

Allmän

2. 1

Inledning

Brottsoffren
samhället.
deras

bakgrund

bortglömd
grupp
en mer eller mindre
inom forskning eller lagstiftning uppmärksammades
länge

var
Varken

förrän

situation

från

främst

sent, i Sverige

tämligen

i

1980-talet

och framåt.
I detta kapitel
och

redovisas

utredningens

användning

av
offerundersökningar

centralbyråns

Statistiska

Därefter

av offerrisker.
om brottsoffers

redovisning
deklaration
tion

om brottsoffers
återfinns
slutningsvis
som har utsatts

2.2

av begreppet brottsoffer
för
Vidare
redogörs
begreppet.

definitioner

olika

rättigheter

ett avsnitt
för ett brott.

Förenta

och Europarådets

i den

ställning

och Våldskommissionens

behandlas

Nationernas
rekommenda-

Avprocessen.
reaktioner
hos personer

straffrättsliga

om vanliga

Brottsofferbegreppet

brottsoffer

Begreppet
avser

anhöriga

t.ex.

till

benämningen

på olika sätt. Utredningen
brottsoffer
främst fysiska

I vissa avsnitt
av ett brott.
drabbade
direkt
krets
de
vidare
än
en
någon som har dödats genom brott.

som direkt
utredningen

personer
behandlar

definieras

kan
med

i betänkandet

drabbats

har

dock

nytt i det svenska språket. Det saknas
svensk definition
av begreppet. Enligt Svenska Akademiens
en officiell
och brott
ordlista anges att offer är en "person som drabbas av något
ord,
båda
dessa
Kombinationen
förklaras
"förbrytelse
av
m.m.
som

Begreppet

brottsoffer

dvs. begreppet
av begreppet
1970.

är relativt

brottsoffer,
är enligt

saknas. De första beläggen

Svenska

Akademiens

för förekomsten

ordboksredaktion

från år

Det
brottsoffer
finns begreppet
som legaldefintion.
får
och
i
bl.a.
rättegångsbalken
används
anses vara
som
som
Detta begrepp,
brottsofferbegreppet
det " juridiska"
är målsägande".
i 20 kap. 8 §
som beskrivs
mer ingående i avsnitt 4.1.1, definieras
heller

Inte

begrepp

fjärde

stycket

rättegångsbalken

som "den,

mot vilken

brott är begånget

Allmän

bakgrund
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som därav blivit förnärrnad
Christian Diesen Brottsoffrets

eller

eller

lidit

skada.

konstaterar
att begreppet
definition
har en mer funktionell
än begreppet brottsoffer.
i första hand syfta
Diesen torde man med uttrycket brottsoffer
rätt,

1995

målsägande
Enligt

på en enskild
av skada personskada,
person,
som har drabbats
lidande eller sakskada till följd av ett brott. Att använda
psykiskt
för en bank som utsatts för ett rån eller en förening
termen brottsoffer
synes enligt Diesen främmande.
som har drabbats av en förskingring
och
Han påpekar att det är en skillnad mellan begreppen målsägande
brottsoffer
just därför att juridiska
personer kan vara målsägande men
enligt den vardagliga användningen
inte brottsoffer
av ordet brottsoffer,

som begränsar sig till fysiska personer.
deklaration
I Förenta Nationernas
om brottsoffrens
brottsoffer

år 1985 definieras

som en person som har lidit
förlust eller påtaglig försämring

"victims"

skada, ekonomisk

eller psykisk

fysisk

från

rättigheter

rättigheter
genom handling eller underlåtenhet
av sina grundläggande
En person kan anses
lagstiftning.
som strider mot landets straffrättsliga
gripits,
har identifierats,
oavsett om gärningsmannen
som brottsoffer
åtalats eller dömts

och oavsett vilken farniljerelation
brottsoffer
offret.
Begreppet

och

gärningsmannen

mån närstående

lämplig
har lidit

till

för

att ingripa

skada genom
brott.

förhindra

det direkta

brottsoffret
att undsätta

som finns
omfattar

mellan
även

i

och personer som
offret eller för att

vern og ökt stötte för kriminalibegreppet "offer
som en samlingskriminellt
övergrepp.
beteckning för dem som har blivit utsatt för ett
litteraturi forskningen
Enligt Malin Åkerström
Brottsoffren
en
handlar
den mest grundläggande
1995
studie, Lunds Universitet,
för traditionell
definitionen
om att dessa utsätts
av brottsoffer
I den norska

tetsofre

Sterkere

utredningen

1992: 16 används

NOU

dvs. de är offer

brottslighet,

inte till

associeras

för vålds-

kriminalitet.

nuvarande

brottsofferforskningen

för

faller offer
Även

och påpekat

för traditionell

lyckas

om man

grund

m.m.

definiera

och

således

uppkommer

vissa

brottsofferbegreppet
brottsoffer

som
den uppfattning

som
av
allmänhet
har om vilka som är egentliga brottsoffer.
Skogan och Maxfield
sociologerna
De amerikanska

crime:

Individual

allmänhetens
mot

mer

and neighborhood
om offret.
de mer
grupper,

perception

sårbara

som är
än de som

brottslighet.

är att betrakta

vem som
komplikationer
på

i den

att det är fler

miljöförstöring

brottslighet,

ekonomisk

avgöra

eller

dem som är offer för t.ex. statens brottslighet
inriktningen
Vissa forskare har kritiserat

ekonomisk
offer

Brottsoffer

och tillgreppsbrott.

reactions,1981
Denna

Coping

with

har skrivit

är ofta vinklad

"oskyldiga,

i

människor

de som

om
i riktning

är fysiskt

Allmän
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bakgrund

benägna att stå emot en attack, de som har mest att förlora i
bli
offer
och de som vidtar försiktighetsåtgärder
att
mot brott.
har i sin
Den norske kriminologen
och sociologen Niels Christie
mindre

artikel

Ideal

kan liknas

Victim

skrivit

1986

vid andra

om offret
som t.ex.

sociala

som en social typ som
hjälten och förrädaren.

typer
kan se den gamla damen som på väg för att hjälpa
syster blir rånad av en vuxen manlig narkotikamissbrukare
sådant offer.
idealtypiskt

sin sjuka

Man

Ett idealoffer
Offret

har enligt

2. Offret

är svagt.
är involverat

3. Offret

är på väg till

4. Gärningsmannen
beskrivas

Christie

åtminstone

fem egenskaper,

i en respektabel aktivitet.
en plats som hon inte kan anklagas

var

i förhållande

till

som ett

offret

för.
och kan

i överläge

i negativa

termer.
var okänd och hade ingen relation till offret.
offret
Det är för det första viktigt
att notera att det idealtypiska
För det andra
gärningsmannen.
kräver sin motpol
den idealtypiske
har det idealtypiska
offret sin motsats. Ett exempel kan enligt Christie
bar blir rånad
vara den berusade unge mannen som på en tvivelaktig
5. Gärningsmannen

av några som han har slagit sig i slang med. Det finns i det fallet
han borde inte ha gått till en
för moraliska
ansvarskrav;
utrymme
sådan bar, han borde inte ha blivit
berusad,
han borde inte tagit
kontakt

med icke-respektabla
osv.
litteraturstudie
framgår
Av Åkerströms

överlappar
varandra.
det

sig

visar

har dessa associationer

i allmänhet

att samtidigt som människor
det sig att i verkligheten

ofta
offer/gärningsman
kategorierna
i stor utsträckning
visar
offer
för
brott
sådana
fallit
Vid undersökningar
som
av
involverade
i kriminella
ofta att dessa tidigare
har varit
erfarenheter
Undersökningar
av
av självrapporterade
har varit utsatta för brott i stor
visar också att de kriminella

aktiviteter.
kriminella

utsträckning.
finsk

forskare

gärningsmän,

särskilt

En

a new
populationerna
också

beträffande

Surveys:

Beyond

Många
entydig

offer

van

1974

Dijk

De flesta

mellan

och

offer

Victimiology

Anttila,

Överlappningen
Steinmetz,

of crime,

och

-mellan

och konstaterats

har studerats

the volume

har förmedlat

likheter

våldsbrott

och gärningsmän

measuring

gärningsman.

slående

criminology,

inbrott

forskare

visat

beträffande

in

territory

har

Victimization

1983.

av ett entydigt offer och en
emellertid
utvecklas
våldsincidenter
bilden

mellan båda parter. De finns
präglad av konflikt
en interaktion
och ansvar till
också vissa forskare som har gjort offrets delaktighet
för att ha belagt offret
sitt centrala ämne. Sådan studier har kritiserats

från

med skuld

"victim-blaming".

Allmän

bakgrund
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att det finns olika
ovan framgår
och att synen
vem som är att
har valt att i betänkandet
Utredningen
är skiftande.
brottsoffer
avse en fysisk person som har utsatts för ett
Av

redogörelsen

brottsoffer

begreppet

omfattas

personer
har drabbats

avser också främst
I vissa avsnitt behandlas dock

inte. Definitionen

definitioner

av
brottsoffer
anse
med begreppet
brott.

Juridiska

den som direkt
även en vidare
brott. Brottsof-

av brottet.
krets, t.ex. anhöriga till någon som har dödats genom
med rättegångsbalkens
målsägande
i några kapitel
fer benämns

De båda termerna är dock inte synomyma.
är medveten om att det finns grupper av brottsoffer,
t.ex. barn och personer med vissa handikapp,
som kan kräva särskilda
valt att
Utredningen
har emellertid
och åtgärder.
överväganden

terminologi.

Utredningen

och

behandla

brottsoffer

generellt

väganden

beträffande

vissa grupper

i samband

offerundersökningar

med deras undersökningar

I undersökningarnas

i Sverige.

över-

offerundersökhar sedan år 1978 genomfört
levnadsförhållandena
av

centralbyrån

Statistiska
ningar

särskilda

inte

således

av brottsoffer.

centralbyråns

Statistiska

2.3

gör

har ställts

frågor

utsatt för vissa brott och vad detta i så fall
avseende
offerundersökningen
Enligt
kvenser.
i Sverige omkring
utsattes under den ettårsperioden

varit

om man har
för konsehaft
har
bl.a.

åren

1992-1993

480 000 personer
för våld eller hot. För cirka 140 000 av dessa var våldet så allvarligt
eller synliga märken och 45 000 var
att det ledde till kroppsskador
Cirka
eller sjuksköterska.
tandläkare
att besöka läkare,
tvungna
310 000 personer utsattes för hot om våld som upplevdes så allvarliga
att man blev
undersökningen

farliga

eller

Enligt

rädd.
uppskattas

antalet

vålds-

och hothändelser

år
en ettårsperiod till 1 040 000. Detta innebär en ökning sedan
med cirka 50
började genomföras,
1978, när offerundersökningarna
vid
cirka
det
bara
visar
är
Undersökningen
att
en fjärdedel av
procent.
med
polisen.
kontakt
det
hothändelser
alla vålds- eller
tas
som

under

Risken

för hot och våld varierar

att utsättas

med bl.a.

ålder,

kön,

undersökningen
och nationalitet.
för våld är
risken
där
utsättas
riskgrupper
att
tre
allmänheten.
breda
för
den
högre än
betydligt
år, som deltar i nöjeslivet.
Yngre män, 16-35
ofta ensamboende,
2. Kvinnor,
som blir utsatta för våld i bostads-

familjeförhållanden,

boendes

följande

preciseras

lägenheter.
Vissa

yrkesgrupper,

kollektivtrafik.

t.ex.

poliser,

väktare

och

personal

inom

Allmän
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Enligt

1 020 000 hushåll,
utsattes vidare omkring
för
och
stöld
eller
skadegörelse
ettårsperiod
en
storstadsomi
i drygt hälften av fallen. Hushållen

undersökningen

25 procent,
under
polisen kontaktades

rädena var värst drabbade och de som bodde
drabbades oftare än de som bodde i villa.

Risken

2.4

I

bakgrund

för

att utsättas

Våldskommissionens

betänkande

i högre

flerfamiljshus

brott
Våld

och

brottsoffer

SOU

anges bl.a. följande s. 134 ff. om de s.k. situationsorienteför att söka förklara
rade modeller
som används inom kriminologin
offerrisken.
variationerna
i risken att utsättas för brott
1990:92

Vissa

har

individer

hamna

själva

antingen

en benägenhet
i brottskritiska

att i högre grad än andra
våldsbrott
etc.
situationer

etc..
Som
sätt stölder
exponera sina ägodelar på ett kritiskt
offer eller angreppsobjekt
betraktas de som lättillgängliga
av den
gärningsmannen.
potentielle
eller

att ett brott skall inträffa
enligt dessa modeller:
uppfyllda
För

offer

lämpligt

gärningsmannen,
form

angreppsobjekt

för någon
inte är föremål
att situationen
yttre övervakning.
oftare än
är det då som gör att vissa individer
i situationer
där risken att utsättas för brott är högre
dvs.

av kontroll
Vilka faktorer

andra hamnar

eller

ungefär

fråga kan besvaras

Denna

måste tre förutsättningar
vara
En motiverad
gärningsman,
ett
för
som dessutom är tillgängligt

följande

sätt.

ett
att gärningsmannen
anser att han erhåller
begå
sitt
Att
eller
värde
utbyte
tillräckligt
ett
stort
angrepp.
av
sida och de
från gärningsmannens
brott innebär ett risktagande
det

För

första

låt vara att vi långt ifrån alltid delar
Detta värde kan vara
vad
som är rationellt.
syn
materiellt
och
psykologiskt
inbrott,
materiellt
vid
som
ett
som
eller
psykologiskt
i
"tävlingssnattar"
varuhus
när ungdomar
som
upp" någon för dem
på stan "spöar
när ett gäng ungdomar
flesta

är rationella

brott

brottslingarnas

misshaglig
För

individ

det andra

eller angreppsobj

stan.
att offret
ektets sårbarhet.
krävs

har svårt
Konkret

att skydda sig; offrets
och beroende på brottets

av såväl muskelstyrka
yttre utseende som förekomsten
av lås, larm, säkerhetsdörrar
skällande hundar i den egna bostaden.
karaktär

kan denna

sårbarhet

offer

och
och

Risken
grad av synlighet och tillgänglighet.
s.k.
farliga
vistas
i
för brott ökar givetvis om man

För det tredje offrets
att falla

avgöras

77
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bakgrund
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där inslaget
Med detta menas platser och vid tidpunkter
och
den yttre
normalt
gärningsmän
är högre än
av potentiella
blir det självfallet
kontrollen
är lägre. Speciellt kritiskt
om offret
eller
omoralisk
betraktas
själv deltar i någon verksamhet
som
som

miljöer.

Den senare kan avse en mängd aktiviteter
som besök på
med
eller
kontakter
prostituerasvarttaxi
klubbar,
färder i

brottslig.
illegala
de.

begrepp för dessa tre komponenter
Som ett sammanfattande
brukar man tala
sårbarhet, synlighet/tillgänglighet
utbyte/värde,
livsstil.
dvs. offrets
om individens
bestäms
Till sin konkreta innebörd, och i det här sammanhanget,

eller frånvaron av sådana
livsstil av de olika aktiviteter
arbete, fritidssysselsättliv;
skolgång,
vårt
dagliga
präglar
som
i
sin
Aktiviteter
ningar, nöjesliv etc.
tur påverkas av bl.a olika
som
egenskaper
individ-,
demografiska
grupp- eller folkbeskrivande
ekonomi,
farniljeföryrke,
utbildning,
ålder,
boende,
kön,
som
begreppet

hållanden

etc.
När vi så lägger

detta livsstilsmönster

hos de potentiella

offren

gärningsmän

på potentiella
mot det som visar hur tillgången
i olika områden och på olika tider kan vi ofta
varierar
bild av hur riskerna att utsättas för brott varierar.

få en bra

har anknytning
En stor andel av den anmälda våldsbrottsligheten
på
städer,
i
högre
således
Riskerna
större
till
nöjeslivet.
är
till
anslutning
och i omedelbar
kvällstid,
helger och sommartid
Det typiska offret för sådant
och andra nöjeslokaler.
restauranger
vid sådana brott.
våld är påtagligt lik den typiske gärningsmannen
och
bor
i en större stad.
år
20-25
ensamstående
En
man som är
Han är ute för att roa sig, han är berusad och han är omgiven
av
likasinnade.
När vi talar om risken att utsättas för stölder och

mängden prylar som vi omger oss av
år självfallet
båtar,
välfärdsstaten
moderna
den
är det bilar,
I
betydelse.
stor
Vart
angreppsobjekten.
och cyklar som är de ständiga
mopeder
tredje brott som anmäls avser någon form av angrepp på dessa
skadegörelser

objekt.

2.5

deklaration

Nationernas

Förenta

om

brottsoffers

rättigheter
I deklarationen

från år 1985 anges vissa grundläggande
nämligen rätten till ersättning

skall gälla för brottsoffer,
mannen,
materiell,

rätten

till

medicinsk,

ersättning

psykologisk

principer som
från gärnings-

erforderlig
till
rätten
staten,
och social hjälp samt rätten till den

från

Allmän
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bakgrund

egna processen.
I deklarationen

skall behandlas med
anges bl.a. att ett brottsoffer
Vidare bör
och respekt samt skyddas av rättsordningen.
kan
få gottså
brottsoffer
snabbt
och
enkelt
skapas
system
att ett
och få
skall ges information
görelse. Brottsoffren
om sina rättigheter

medkänsla

det stöd som behövs under rättsprocessen.
har fått betydande
Om ett brottsoffer

eller

kroppsskada

nedsatt

brott och inte kan få full ersättning från
av ett allvarlig
eller från annat håll bör staten ersätta offret. Staten
gärningsmannen
bör vidare i sådana fall ersätta anhöriga till en person som har avlidit
hälsa till

eller

följd

blivit

arbetsofönnögen

brott.

genom
vidare

få den materiella,
ett brottsoffer
sociala
medicinska,
och
hjälp av staten eller på annat
psykologiska
hälso- och sjukvården,
socialtjänsten
sätt. Personal inom rättsväsendet,

Enligt

liksom

bör

deklarationen

bör få
i kontakt med brottsoffer
annan personal som kommer
för
brottsoffers
behov
och
instruktioner
att garantera ett
om

utbildning
snabbt

2.6

rekommendationer

Europarådets

det

No. R 85

rekommendation

Europarådets
i

omhändertagande.

och lämpligt

den 28 juni

ministerrådet

straffprocessuella

och

straffrättsliga

ll

m.m.

ställning
om brottsoffers
förfarandet
antogs
av

1985.

beaktar att tidigare har främst
anges att ministerrådet
och
uppmärksammats
i rättsprocessen
rättigheter

Inledningsvis
gärningsmannens

inte tagits

tillräcklig

hänsyn

på olika

sätt tillvarata

Ministerrådet

brottsoffrens

rekommenderar

angeläget

Det är därför

brottsoffren.
intressen

medlemsstaterna

att

förfarandet.

i det rättsliga
att

följa

bl.a.

anvisningar.

följande

med medkänsla.
i att bemöta brottsoffer
brottsoffret
Vidare
skall polisen informera
att få
om möjligheterna
Polisen
skall också hålla
hjälp.
och ekonomisk
praktisk,
juridisk
Polismän

skall

brottsoffret

utbildas

informerat

undersökningen

skall

av
om resultatet
redovisa
de skador

förundersökningen.
och

andra

För-

förluster

som
genom brottet.
Vidare anges att åklagaren inte skall fatta beslut i åtalsfrågan utan
Det rekommenderas
även
rätt till ersättning.
att överväga brottsoffrets
fömndersökningen.
beslut
under
olika
informeras
mälsäganden
att
om

brottsoffret

tillfogats

skall ske med beakmed brottsoffret
Det anges även att förhören
och värdigrättigheter
situation,
tande av hans eller hennes personliga
eller liknande
het. Om det är möjligt och lämpligt bör vårdnadshavare
närvara

vid förhör

med barn,

psykisk

sjuka eller handikappade.

79

80

Allmän

bakgrund

sou

Brottsoffret

skall

om tid och plats för föreller
hon har utsatts för. Vidare
han
som
till juridisk
hjälp och
möjligheterna
om
informeras

också

som rör det brott
brottsoffret
informeras

handlingar
skall

samt upplysas om hur han
ramen för brottmålet
kan få veta målets utgång. Det skall vara möjligt
att i
och denne skall få hjälp
utdöma skadestånd till brottsoffret
inom

ersättning

till
eller

1998:40

hon

brottmålet

skadestånd verkställd.
med att få en dom
rekommenderas
medlemsstaterna
Slutligen

möjliga
att undersöka
fördelar
med olika former av medling samt att stödja och uppmuntra
åtgärder för brottsoffer.
forskning
om ändamålsenliga
från år 1987 bör
rekommendation
Ytterligare
av Europarådet
en
förhindrande
brottsoffer
och
till
närrmas, No. R 87 21 om bistånd
av
I denna rekommendation
blir brottsoffer.
uppmanas
att människor
behov, att kartlägga
medlemsländerna
bl.a. att undersöka brottsoffers
förekomsten
av olika brottsofav brott för att underlätta utvecklingen
ideella
organisationer
stödja
ferprogram,
samt att öka allmänhetens
att
behov.
medvetenhet
och myndigheternas
om brottsoffers
I detta sammanhang
1983 om ersättning
den 30 september

till

från år
kan också nämnas Europakonventionen
ratificerade
Sverige
offer för våldsbrott
som

Enligt

1988.

konventionen

brottsoffer

har

rätt till

till personer som har dödats genom brott
staten om ersättning inte kan utgå på annat sätt.

närstående
från

reaktioner

Brottsoffers

2.7

redogörelse

Följande
redogörelse
närmare

och

ersättning

är

i Brottsoffrets

Diesens
av Christian
en sammanfattning
dit det hänvisas för
rätt, 1995 s. 37 ff.,

litteraturhänvisningar.

och något annat integritetskränkande
för ett våldsbrott
upplevelse och
är en för den drabbade personen en traumatisk
delas in i fyra faser. Under det inledande skedet - chockfasen Efter en tid som
den drabbade sakna förmåga att handla rationellt.
chockfasen
i en
variera
från en timme till ett dygn övergår

Att utsättas
brott
kan
kan
kan

men i stället tränger smärtan
fram. Denna fas kan vara upp till en och en halv månad och det är
vanligt att offret reagerar med hat, ångest och sorg. Det är också
vanligt att offret försöker förtränga eller bagatellisera det inträffade.
denna fas
Under
Efter
detta skede följer
en bearbetningsfas.

reaktionsfas.

försöker
har

brottsoffret

skapat.

krissymptom
ring.

Offrets

Under

förvirring

minskar

bearbeta

de känslor

denna

som upplevelsen av brottet
bl.a. om vanliga
är information
viktig för offrets rehabiliteutredning

period

och om brottets

bakgrund

Allmän

1998:40

sou

där offret

i en nyorienteringsfas
normal vardag.

kriscy-

den ovan beskrivna
steg för steg återvänder

övergår

går normalt

Om utvecklingen
keln

till

en

är det vanligt
övergrepp
Hos en person som utsatts för ett kriminellt
tillstånd uppkommer
att följande emotionella
och otrygghet
känsla av övergivenhet
- en
självsäkerhet
förlorad
behov av närhet och omtanke, men också av isolering
allmän panikkänsla
ökad misstänksamhet,
insvårigheter
koncentrationssvårigheter,
att förstå och tolka
formation
-

Dessa
-

av overklighet

en känsla

reaktioner

såsom

förlamningskänsla

svaghet,

fysisk

psykosomatiska

leder även ofta till

känslor

hjärtklappning

andningssvårigheter,
aptitlöshet
sömnlöshet

gråtattacker.
i
uppvisar står vanligen
som ett brottsoffer
Generellt
kan man
grovhet och dess följder.
offret drabbats
till i vilken omfattning
proportion

reaktioner

De psykiska
till

proportion

brottets

också

se en direkt
även av en fysisk skada.

brott

som inte
efterverkningar.
Det normala

lett

att också lindriga
kan innebära svåra psykiska

Det bör dock understrykas

till

fysiska

krisförloppet

skador
liknar

i många

sorgearbetet

avseenden

emellertid
en närståendes naturliga
särskilda komplikationer
som rädslan att det skall hända igen och den
ofta lägger på sig själv.
skuld för det inträffade
som brottsoffret
individuellt
och är
för att ta sig ur krisen varierar
Förutsättningarna
död.

efter

i hög

grad beroende

gemenskap

man

är

Vid

brott

uppkommer

livssituation,
av offrets allmänna
Många
i eller saknar.
delaktig

särskilt
behöver

den
pro-

stöd från sin närmaste
tillräckligt
hjälp medan andra kan
Det är sällan möjligt
omgivning.
att ensam bearbeta traumat.
eller
talar man om sekundär traumatisering
I detta sammanhang
till
uppstår
Med detta menas den psykiska stress som
viktimisering.
följd av att omgivningen
ett för offret negativt sätt efter
reagerar
fessionell

brottet.

Omgivningens

brist

förståelse

kan förstärka

eller

förvärra

eller
Det kan vara lika illa att bagatellisera
offret
händelsen.
För
är
förstora
nonchalera det inträffade
upp
som att
bearbeta.
tid
att
ofta rädslan att bli utsatt på nytt det som tar längst

brottsoffrets

krisreaktioner.
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bakgrund

är därför

Genom

sou

viktigt

att inte ytterliga

tröst och praktiska

den drabbade
normala

rutiner.

den drabbade
händelsen.

1998:40

skrämma

upp den drabbade.
bör man försöka se till att
och snarast möjligt
återgår till sina

föranstaltningar

känner

sig trygg
Det är också väsentligt

även om denne

på något

att inte rikta förebråelser
sätt har varit oförsiktig

mot
vid

83
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De

tio

senaste

åtgärder

andra

och

lagstiftning

årens

på brottsofferområdet

ingår att lämna en redogörelse för de åtgärder
Redobrottsofferområdet.
som de senaste tio åren har vidtagits
som finns i
görelsen skall lämnas med utgångspunkt i den översikt
uppdrag

I utredningens

att i betänkandet
i anslutning till respektive

åtgärderna

redogörelse

för utvecklingen

i direktiven

med de tillägg

som tillkommit

redovisa

har valt

Utredningen
olika

1.

bilaga

direktiven

hänvisas

till

de

och analysera

avsnitt. För en mer samlad
beskrivningen
den utförliga

som följer nedan beträffande
sedan direktiven
gavs.

lagstiftning

Skyddet inom folkbokföringen
Några
har i betänkandet
om vissa folkbokföringsfrågor
SOU 1996:68 lagt fram förslag till förbättringar
folkbokföringsfrågor
Utredningen
för förföljda
folkbokföringen
inom
personer.
skyddet
av
och
kvarskrivning
för
förutsättningarna
i
ändringar
har föreslagit vissa
några
tagit
utredningen
Dessutom har
upp
fingerade personuppgifter.
När det gäller valet
frågor som rör sekretess och sekretessmarkering.
föreslår utredningen
att det bör
av skyddsåtgärd vid personförföljelse
först skall
åtgärden
ingripande
den
minst
i
ske med utgångspunkt
att
därför
den
är
i folkbokföringsregistren
Sekretessmarkering
vidtas.
befara
att
när man kan
skyddsåtgärd
första
som bör tillgripas
Även skyddsåtanvänds för personförföljelse.
folkbokföringsuppgifter
Utredningen

gärder

utanför

kan i många
som t.ex. besöksförbud
eller besöksförFörst om sekretessmarkering
åtgärd skall man enligt betänkandet tillgripa

folkbokföringen

skydd.
fall ge tillräckligt
bud inte är en tillräcklig
kvarskrivning
Riksdagen
som grundar
huvudsak
i
1997/98:SkU5.

och i sista hand fingerade

personuppgifter.
om författningsändringar

har under hösten 1997 beslutat

sig
kraft

utredningens
den

1 januari

förslag.
1998

Ändringarna
prop.

trädde

1997/98:9,

bet.

i
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De senaste tio årens lagstiftning

Propositionen

1997/98:55

prop.
betänkande

behandlas

bygger

Kvinnofrid

bl.a.

SOU

åtgärder för att motverka
kan nämnas följande.

förslagen

åtgärder

SOU 1998:40

Kvinnofrid

Propositionen
missionens

och andra

bl.a.

på Kvinnovâldskom-

1995:60.

I propositionen

våld mot kvinnor

och bland

Det föreslås

att ett nytt brott som tar sikte på upprepade straffbara
mot nära anhöriga kvinnor samt barn och andra närståengrov kvinnofridskränkning
resp. grov fridskränkning

kränkningar
de personer
skall införas

i brottsbalken.

brottet.

I lagen

ersätts

begreppet

Vidare

föreslås en utvidgning
av våldtäktsom förbud mot omskärelse
av kvinnor
omskärelse
med könsstympning
och straffskalan

1982:316

skärps.
Vidare

föreslås

socialnämnden
för

våld

eller

förändra

1980:620
en ny paragraf i socialtjänstlagen
bör verka för att kvinnor
som är eller har varit
andra övergrepp
i hemmet får stöd och hjälp

om att
utsatta
för att

sin situation.

Kvinnojourerna

får genom förslag i 1998 års budgetproposition
ett
kr. Medel skall även avsättas till vissa övriga

ökat stöd om 6 miljoner

frivilligorganisationer

för projekt

Socialstyrel-

och utvecklingsinsatser.

i frågor
sen har nyligen fått i uppdrag att leda ett utvecklingsarbete
bl.a.
våld
råd
och att utarbeta allmänna
mot kvinnor
som rör
som
hur socialtjänsten
bör arbeta med dessa frågor.
närmare utvecklar
l propositionen

anges

vidare

på att öka kunskaperna
eller på annat sätt kommer

satsning
lägger

att det skall genomföras
en större
hos olika yrkesgrupper
som handkontakt
med
i
ärenden som rör våld

mot kvinnor.

Regeringen
uppdrag

till

lämnade

berörda

med uppdraget

1997 s.k. myndighetsgemensarnma

på central

och regional

nivå.

Syftet

ställer
de krav som regeringen
att förtydliga
våld
kvinnor.
i deras arbete med frågor om
mot
får särskilda
uppdrag bl.a. Brottsförebyggande

är bl.a.

på myndigheterna
Vissa

idecember

myndigheter

myndigheter

rådet som skall göra en förstudie
om de praktiska och tekniska förutmed elektronisk
övervakning
sättningarna för en försöksverksamhet
av
brutit
besöksförbud.
män som
mot

Propositionen
I

propositionen

1997/98:95

Ändringar i kriminalvárdslagtzjiningen,
Ändringar
föreslås

dighet till målsäganden
i anstalt

bl.a.

följande.

i

beträffande

enligt

m.m.

kriminalvârdslagstiftningen,
kriminalvårdens

35 § lagen 1974:203

m.m.
underrättelseskylom kriminalvård

SOU 1998:40

De senaste tio årens lagstiftning

och andra

åtgärder

bör enligt förslaget liksom i dag avse den
brott
mot liv, hälsa, frihet eller frid. Underav
bör vidare utvidgas till att avse alla fall där en
utanför anstalten utan bevakning.

Underrättelseskyldigheten
drabbats

har

som
rättelseskyldigheten

intagen

kan vistas

Enligt
restriktiva

propositionen

bör underrättelseskyldigheten

Undantag

undantag.

förses med vissa

från underrättelseskyldigheten

föreslås

eller
gälla när en vistelse utanför
av bevakning
underrättelse
har en sådan utformning
andra förhållanden
att en
Det andra undantaget
framstår om uppenbart obehövlig.
tar sikte på
liv eller
för
den
intagnes
medföra
fara
befaras
kan
underrättelse
när en
rivaliserantillhör
fall
där
målsäganden
hälsa. Det kan t.ex. gälla i
ett
hotbild
från
eller om det annars finns en konkret
de MC-gäng
anstalten

målsäganden

Propositionen

eller

på grund

någon i dennes omgivning.

Vissa reformer av påföljdssystemet

1997/98:96
prop.
av påföljdssystemet
införas
skall
ungdomsvård
sluten
föreslås bl.a. att
som en ny frihetsbetill
lagen om verkställighet
rövande påföljd. I författningsförslaget
av
till
föreslås en bestämmelse
sluten ungdomsvård
om underrättelse
innehåll år i huvudsak detsamma som den
målsägande. Bestämrnelsens
I propositionen

föreslagna

Vissa reformer

ändringen

35 § lagen 1974:203

av kriminalvårdens
om kriminalvård

underrättelseskyldighet
i anstalt.

enligt

85
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Rättsväsendet

4

I detta kapitel

kommer

och

brottsoffren

att behandla frågor som i stort sett
aktörer polis, åklagare, advokater
och andra kontakter
till brottsoffren

utredningen

för rättsväsendets
är gemensamma
och domare, nämligen information

i brottsofferfrågor.
med dem som har utsatts för brott samt utbildning
ansvarsområde
visst
till
hänförliga
Frågor
ett
som är mera direkt
behandlas särskilt under respektive avsnitt.

Gällande

4.1

4.

rätt

Målsägandebegreppet

1

Utredningen

använder

i detta kapitel
Definitionen

grepp dvs. målsägande.
och lyder "Målsägande
därav

blivit

vidtagits

är den, mot vilken
eller lidit skada."

förnärmad

för att stärka

i 20 kap. 8 § fjärde

stycket

brott är begånget eller som
Flera av de åtgärder som

ställning

brottsoffrens

brottsofferbe-

rättegångsbalkens
finns

till

är knutna

begreppet

och Stödperson samt
målsägandebiträde
målsägande,
t.ex. rätten
1947:948.
enligt förundersökningskungörelsen
rätten till information
Vem som i ett visst fall är att anse som målsägande har betydelse
till

ovan. Den enskilda
som har anmärkts
möjligheten
liksom
till
åtal,
brott
att
vissa
åtalsrätten,
rätten att ange
allmänhet
i
föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet gäller
till det
i förhållande
endast för den som är att anse som målsägande
hänseende att anse som
är i formellt
begångna brottet. Målsäganden
i flera

avseenden

än vad

part i rättegången endast när han eller hon för talan, dvs. framställer
ett yrkande om ansvar eller skadestånd.
är en rättighet av personlig natur. Man kan inte
Målsäganderätten
kan inte heller övergå
åtal. Målsäganderätten
nödvändigt att i vissa
dock
har
Det
eller
ansetts
testamente.
genom arv
andra
rätt
fall tillerkänna
även
som mâlsäganden att
personer samma
ange brott eller föra ansvarstalan.
stadgas "Har någon
I 20 kap. 13 § första stycket rättegångsbalken

överlåta

rätten till enskilt

genom brott blivit
fader, moder eller
brottet

eller

dödad,

syskon

äge hans efterlevande
samma

make,

bröstarvinge,

rätt att som målsägande

att angiva

tala därå.

I paragrafens

andra

stycke

föreskrivs

"Avlider

eljest

den,

mot
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eller som därav blivit
förnärmad
eller lidit
som nu sagts, samma rätt att angiva brottet
eller tala därå, som tillkom
den avlidne,
om det icke av omständigheterna framgår,
denne
velat
eller åtala brottet."
angiva
att
är begånget

Vid tillämpningen
av första stycket måste man hålla i minnet att
närstående kan vara att anse som målsägande
vissa av de uppräknade
i egentlig mening enligt 20 kap. 8 § fjärde stycket rättegångsbalken.
Detta

barn till den avlidne.
Genom
t.ex. underhållsberättigade
underhållsbestycket vidgas kretsen till närstående som inte är

gäller

första

får en partiell
och de bör
målsäganderätt
i
mål,
målsägande
ett
om de inte för
som
eller
skadeståndstalan.
Så
de
inte
uppträder
länge
ansvarssom part
kan de höras som vittnen.
Dessa

rättigade.

personer
inte betecknas

lämpligen

kan uppfattas som ett undantag från förbudet
mot
framgår
bestämmelsen
Av
målsäganderätten.
att
om en
av
dödad
avlidit
målsägande
på något annat sätt än att han har blivit
brottet
närstående
samma rätt att ange
genom brott, har de uppräknade
Andra

stycket

succession

på grund av brottet som tillkom den avlidne.
hänseenden med målsägande och får en

och föra skadeståndstalan
således

De jämställs
i partiell

i vissa

målsägandeställning.

ovillkorlig.

Denna talerätt

ville ange eller
målsäganderätt.

skall

Rätten

självmant

Det är endast de efterlevande
de.

för närstående

är dock inte

inte
det av omständigheterna
att målsäganden
inte någon partiell
åtala brottet får de efterlevande

Framgår

Ett dödsbo

kan således

inte

pröva

personligen
partiell

den frågan.
som kan bli taleberättigamålsäganderätt
jfr NJA

1954 s. 319.

4.1.2

Polisens

och

åklagarens

inforrnationsskyldighet

informationsskyldighet
mot målsäganden
förundersökningskungörelsen.
och
§
§§
14
c
Enligt 13 a § första stycket skall målsäganden om möjligt underrätkan föra talan om entas om att åklagaren under vissa förutsättningar
skilt anspråk på grund av brottet och om möjligheterna
att få brottsPolisens

regleras

och

åklagarens

i 13 a-l3

bör också
Målsäganden
ett lämpligt sätt upplysas
för
de
handläggningen
regler
gäller
av sådana anspråk.
om
som
andra stycke föreskrivs
I paragrafens
att målsäganden så snart som
skall underrättas
möjligt
av
om de regler som gäller för förordnande

skadeersättning.

och meddelande
om brottet är
om besöksförbud,
sådant att dessa åtgärder kan komma i fråga.
Enligt tredje stycket i samma paragraf skall målsäganden i lämplig
informeras
utsträckning
om reglerna om Stödperson, om möjligheterna

målsägandebiträde
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och brottsojfren

enligt rättshjälpslagen
att få allmän rättshjälp och rådgivning
vilka myndigheter,
och andra som kan lämna
organisationer
hjälp.

samt om
stöd och

I 13 b § finns en bestämmelse
skall tillfrågas
om att målsäganden
om han eller hon vill bli underrättad
om beslut att förundersökning
inte skall inledas eller läggas ned, beslut om att åtal inte skall väckas,
för huvudförhandling

tidpunkten

I 13 c § föreskrivs
anhållen eller häktad

i målet

att målsäganden

person avviker,
skall
14 § andra stycket

samt dom i målet.
skall underrättas
om en gripen,
om det är påkallat.

som har angett
en målsägande
brottet
eller begärt att
enskilt
i
anledning
anspråk
ett
av
bli underrättad
skall
inledas eller
inte
upplysas om att förundersökning
läggas ned eller att åtal inte skall väckas. Om någon som har övertagit

Enligt

brottet,

anmält

målsägandens
eller

anspråk

har anmält

ett enskilt

anspråk,

skall

också han

hon underrättas.

Underrättelse

behöver

dock enligt

tredje

stycket

inte ske vid beslut

inte
att inte inleda eller lägga ned förundersökning,
om utredningen
har lett så långt att någon har varit skäligen misstänkt
för brottet. Har
dock alltid
skall underrättelse
målsäganden begärt att bli underrättad
ske.

4. 1

Besöksförbud

infördes som ett led i strävandena
om besöksförbud
och trakasseride kvinnor som utsätts för förföljelse
lagen ges
sammanlevt
med.
Genom
de
tidigare
har
män
er av
som
också andra utsatta personer motsvarande
skydd.
Förbud får meddelas för en person att besöka eller på annat sätt ta

Lagen 1988:688

främst

att skydda

eller att följa
efter denna person
annan person
finns
särskilda
omständigheter
det
på
grund
om
av
risk för att den mot vilken förbudet avses gälla, kommer att begå brott
trakassera den som förbudet
mot, förfölja eller
annat sätt allvarligt
skall särskilt beaktas om den mot
avses skydda. Vid den bedömningen

kontakt

med

en

besöksförbud,

vilken
liv,

förbudet

hälsa,

brott

avses gälla har begått brott mot den andra personens
eller frid. I vissa situationer
kan även andra typer av
bör även brott
Undantagsvis
in vid riskbedömningen.

frihet

komma

mot en tredje person kunna vara en sådan särskild omständighet som bör beaktas.
får inte meddelas om syftet med förbudet tillgodoses
Besöksförbud
åtgärd. Kontakter
genom någon mindre ingripande
som med hänsyn
riktade

till

särskilda

förbudet.

omständigheter

är uppenbart

befogade

omfattas

inte av
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till att avse förbud att uppehålla sig i
eller arbetsplats eller annat ställe
bostad
av en amian persons
där den personen brukar vistas, ett s.k. utvidgat besöksförbud.
Besöksförbud

kan utvidgas

närheten

Ett besöksförbud

förses

skall

och undantag

med de begränsningar

i det enskilda fallet.
som är påkallade med hänsyn till förhållandena
skall vidare meddelas för viss tid, dock längst ett
Ett besöksförbud
omedelbart.
Det får
år. Om inte annat bestäms gäller besöksförbudet
ett år i taget. Inget hindrar att beslutet förlängs
och det finns inte någon absolut längsta tid för besöksför-

med högst

förlängas

flera gånger
bud.
Ett beslut

om besöksförbud

delges den mot

skall

vilken

förbudet

avses gälla.

Åklagaren prövar frågor

om besöksförbud

begäran

av den som

avses skydda eller när det armars finns anledning till det. Det
med
för en sådan begäran utan det är tillräckligt
finns inget formkrav
besöksförbud
skall
handläggas
Frågor om
framställning.
en muntlig
förbudet

skyndsamt.

på åklagaren i
ankommer
Prövningen
av frågor om besöksförbud
eller
bli
tillämpat
den ort där förbudet helt eller huvudsakligen
avses
hemvist
eller
sitt
har
vilken
förbudet
gälla
där den mot
mera
avses
varaktigt
uppehåller sig. Är den mot vilken förbudet avses att gälla
får
misstänkt för brott som har betydelse för frågan om besöksförbud,
frågan prövas även av åklagare som är behörig att väcka åtal för
brottet.

Åklagaren

får anlita

biträde

av polismyndighet

för utredning

av frågor om besöksförbud.
Ett beslut genom vilket åklagaren avgör ett ärende om besöksföroch ange den som förbudet avses skydda och
bud skall vara skriftligt
de
den som förbudet avses gälla, förbudets innebörd och omfattning,
vid
påföljden
åberopade lagrum,
som har bestämt utgången,
upplysning
överträdelse
att få
om möjligheten
av förbudet samt
Det är inte
beslutet
prövat av rätten och att begära omprövning.
och liknande uppgifter
nödvändigt
att adress, telefonnummer
om den
beslutet.
framgår
beslutet
skydda
av
avser att
person
skäl

eller den som förbudet avses
Om den som har ålagts besöksförbud
prövas av
skydda begär det, skall åklagarens beslut om besöksförbud
begäran av den som förbudet
tingsrätten. Åklagaren är skyldig att
särskilda
avses skydda föra den personens talan vid rätten, om inte
skall rätten begära
skäl talar mot det. Om det inte är obehövligt
yttrande av åklagaren.
Om någon har begärt rättens prövning
av ett beslut i fråga om
besöksförbud
och är den mot vilken förbudet avses gälla misstänkt för
brott

som har
beslutet prövas

betydelse

för

av frågan om
åtal rörande brottet.

prövning

i mål om allmänt

förbudet,

får
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finns skäl till det, får
av ändrade förhållanden
häva eller ändra ett beslut i fråga om besöksförbud
som har
för rättens
av åklagaren eller rätten. Är beslutet föremål

åklagaren
meddelats

grund

får åklagaren

inte ompröva det.
döms för överträdelse
bryter
mot ett besöksförbud
av
som
besöksförbud
till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall skall

prövning
Den

inte dömas

till ansvar. I lagens ursprungliga
lydelse var straffskalan
år
fängelse i högsta sex månader.
Genom en lagändring
1990 höjdes straffmaximum
till fängelse i högst ett år. J ustitieutskottet

böter

eller

bör straffet för
s. 16 f. att visserligen
överträdelse
i normalfallet
bli böter men att det
av besöksförbudet
under bestämmelsen
faller även mycket allvarliga
överträdelser
vars
uttalade

bet.

straffvärde

1989/90:JuU5

ligger

i sex månader.
Det kunde vara fråga
med starka inslag av passivt
överträdelser
lång tid. Något annat som talade för en höjning

över fängelse

ofta förekommande

om t.ex.
hot som pågått under
av straffrnaximum
var att en sådan höjning skulle
överträdelser
avbryta en serie allvarliga
genom
överträder
förbudet.
Samtidigt
togs den särskilda
bort

och överträdelse

av besöksförbud

Åklagarens skyldighet

4.1.4

göra det möjligt

lades under

att föra

att

att häkta den som
åtalsbegränsningen

talan

allmänt

om

åtal.

enskilt

anspråk
Till

stöd

för

målsäganden

finns

i 22 kap.

2 § rättegångsbalken

en
för åklagaren
att föra talan om enskilt
om skyldighet
vilket nästan alltid innebär en skadeanspråk på grund av brottet,
ståndstalan.

bestämmelse

målsägandens

ett brott som hör under allmänt
första stycke skyldig
enligt bestämmelsens
att på
begäran i samband med åtalet förbereda och utföra även

målsägandens

talan.

Om ett enskilt
åtal, är åklagaren

ske utan
uppenbart

väsentlig

skall

upp
till

tas
anspråket

anspråk

obefogat.

grundas

att det kan
inte är
anspråk
målsägandens
att
Om målsäganden
vill att det enskilda anspråket

gäller under förutsättning

Skyldigheten
olägenhet

i samband

och

med

åtalet,

undersökningsledaren

skall
eller

han

eller

åklagaren

hon

anmäla

och

lämna

om de omständigheter
som ligger till grund för anspråket.
eller åklagaren vid utredningen
Om undersökningsledaren
om ett
brott finner att ett enskilt anspråk kan grundas på brottet skall denne

uppgifter

enligt

paragrafens

underrätta

andra

målsäganden

bestämmelser

någon annan.

tillämpas

om det kan ske, i god tid före åtalet
detta.
Enligt tredje stycket skall samma
om
enskilda
det
anspråket har övertagits
av
om

stycke,
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och

Mâlsägandebiträde

4.1.5

Stödperson

Mâlsägandebiträde
under det rättsliga förfarandet
ställning
att stärka målsägandens
Lagens
år 1988 lagen 1988:609
tillkom
om målsägandebiträde.
har utvidgats vid ett par tillfällen,
senast år 1994.
tillämpningsområde
uppgift att besluta i fråga om målsägandebiträde.
Det är domstolens
För

skall

Målsägandebiträde

har inletts.

när förundersökning
sexualbrott

skall

Vidare
Om brott

på vilket
rånbrott

Gäller

målet

brott

enligt

brottsbalken
6 kap.

Om

om det inte är
behov av sådant biträde.
vid brott enligt 3 kap.
förordnas
förordnas,

målsägandebiträde

saknar
att målsäganden
skall målsägandebiträde

uppenbart

i vissa mål enligt

förordnas

mot liv och hälsa eller 4 kap. Om brott mot frihet och frid,
fängelse kan följa, eller vid brott enligt 8 kap. 5 eller 6 §
eller stämpling till sådana brott,
eller försök, förberedelse

till
relation
personliga
om det med hänsyn till målsägandens
målsäganden
kan antas att
misstänkte
eller andra omständigheter
av sådant biträde.
skall
Målsägandebiträde

den
har

behov

brottsbalken,

på vilket

målsägandens

personliga

också

fängelse

förordnas

kan

förhållanden

vid

följa,

om
och övriga

annat brott enligt
det med hänsyn till

omständigheter

kan

har ett särskilt starkt behov av sådant biträde.
antas att målsäganden
i högre rätt, om åklagaren
får även förordnas
Målsägandebiträde
Sedan
i ansvarsdelen.
domen
har överklagat
eller
den tilltalade
sådant
eller
väckas
skall
att
åklagaren har beslutat att allmänt åtal inte
åtal skall

inte förordnas.
läggas ned, får målsägandebiträde
skall ta till vara mâlsägandens intressen

Målsägandebiträdet

i målet

Om åklagaren inte hjälper
samt lämna stöd och hjälp till målsäganden.
anspråk i anledning
enskilt
föra
talan
med att
målsäganden
av
om
bistå målsäganden med detta.
skall målsägandebiträdet
brottet,
uppgift kvarstår även om talan avskilts för att
Målsägandebiträdets
såvida inte
som särskilt mål enligt reglerna för tvistemål,
Vidare kvarstår målsäganmålet handläggs som ett förenklat tvistemål.
debiträdets
uppgift om ett mål går vidare till högre rätt genom att
åklagaren eller den tilltalade överklagar tingsrättens dom i skuld- eller

handläggas

påföljdsfrågan.
överklagas

dom i ett brottmål
gäller även när tingsrättens
liksom när domen i ett avskilt
i skadeståndsdelen

Detta

endast

s. 52.
begäran av målsäganden eller när
förordnas
Målsägandebiträde
är advokat,
det annars finns anledning till det. De som kan förordnas
eller någon annan som är lämplig för
biträdande jurist på advokatbyrå
tvistemål

uppdraget.

överklagas

I fråga

prop.

1993/94:26

om byte av målsägandebiträde

och rätt för sådant

sou
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att sätta någon annan i sitt ställe gäller samma regler som för
skall entledigas,
Målsägandebiträdet
om det är

rättshjälpsbiträde.
påkallat
finns

hänsyn

med

till

förhållandena

i målet

eller

om det annars

skäl för det.

Målsägandebiträdet

har rätt till ersättning
enligt samma principer
för
gäller
biträde
enligt
Om ett målsäganderättshjälpslagen.
ett
som
biträde
förordnas,
därefter
målsägandens
uppkommande
ersätts
kostnader
för bevisning
och utredning
med anledning
av talan om
enskilt

anspråk

i samma
med anledning

rättshjälp

utsträckning

som om målsäganden beviljats
sådan
talan.
av en
i 31 kap. rättegångsbalken
för den
om skyldighet

Bestämmelserna
tilltalade

eller annan att till staten återbetala kostnader för försvarare
enligt
rättens beslut har betalats av allmänna medel gäller även i
som
fråga om kostnader
för målsägandebiträde.
När ett enskilt anspråk
avskilts

och

anspråket

handläggs

förts

målsägandebiträde
balken

som ett tvistemål
i högre instans gäller

upp

eller

enbart

beträffande

i dessa mål bestämmelserna

det enskilda
kostnader

i 18 kap.

för

rättegångs-

om ansvar för motparts rättegångskostnader.
målsäganden
under
förundersökningen

Om

målsägandebiträde

begär
att få ett
anmäla detta till rätten.

skall undersökningsledaren

En sådan anmälan

skall också göras om det annars finns anledning
ett sådant biträde, 23 kap. 5 § rättegångsbalken.
23 kap.
10 § tredje
Enligt
har
stycket
rättegångsbalken

att

förordna

målsägandebiträde
förundersökningen.
biträdet

rätt att närvara vid förhör
Av 11 § i samma kapitel

förhör

vid

undersökningsledaren
I

20

kap.

sammanträde
skall

bestämmer

15 § tredje

målsägandebiträde
trädare

målsäganden

med

skall

i rätten
höras.

ställa frågor

stycket
kallas

har

till

med målsäganden

framgår
rätt
till

ett
under

att målsägande-

att i den ordning
målsäganden.

rättegångsbalken

anges att ett
eller
annat
ställföremålsägandens

huvudförhandling
eller

när målsäganden

Stödperson
120 kap.

15 § första

stycket

rättegångsbalken

som hörs

med anledning
av åklagarens
stöd Stödperson
som personligt
att sådan stödperson som rätten

person
vidare

möjligt
I

stadgas att målsägande,
talan, får åtföljas av lämplig
under rättegången.
Det anges
har kännedom

om skall

om

underrättas
23

kap.

stödperson
närvaro

om rättegången.
10 § tredje
stycket

rättegångsbalken

har rätt att närvara vid förhör
inte är till men för utredningen.

anges att en
med målsäganden
om hans
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sou

och

infonnationsskyldighet

åklagarens

förbättrades
år 1988 genom vissa
Målsägandens
rätt till information
Bestämmelserna
ändringar i förundersökningskungörelsen.
om polisens
fick i huvudsak sin nuvarande
och åklagarens infonnationsskyldighet
år 1994 som syftade till att stärka
genom författningsändringar
ställning.
målsägandens
finns det inte något absolut krav på att
Som reglerna är utformade
Brottsoffren
skall lämnas. I den departementspromemoria,
information

lydelse

åtgärder för att stärka brottsoffrens
1993:29,
anges bl.a.
som låg till grund för ändringarna
13 a §
det gäller information
om brottsskadeersättning
bör huvudregeln
förundersökningskungörelsen
vara att
i blickpunkten

alltid

princip

skall

t.ex. kretsen av målsägande
heter till målsägandebiträde

är mycket
och

om

Ds
När

första

stycket
i

information

göras undantag

Det måste dock kunna

lärrmas.

ställning

följande.

om
möjligInformation
stor.
om
a§ andra
13
besöksförbud

skall lämnas bara i de fall då
det gäller information
aktuell.
Når
bli
kan
om
åtgärderna
någon av
stycket
tredje
a§
13
stödjande
och
rättshjälp
Stödperson,
organ
skall den lärrmas i lämplig utsträckning.
förundersökningskungörelsen
inslag bör som regel information
integritetskränkande
Har brottet

förundersökningskungörelsen

stycket

lämnas.

ansågs

Det

finnas

i promemorian

heller

inte

skäl

fortlöpande

att införa en
skall få under-

om att målsägande
Det framhölls
i brottsutredningen.
händelser
om viktigare
dock som rimligt att alla målsägande som så önskar skall få besked om
i
förändringar
olika beslut som fattas i ärendet och som innebär
han
tillfrågas
möjligt
därför
bör
Målsäganden
handläggningen.
om
om

generell

bestämmelse

rättelser

eller

vill

hon

få

besked

om

sådana

beslut

13

b §

förunder-

sökningskungörelsen.
bör detta enligt
information
att lämna
kunna ske såväl skriftligen
som muntligen.
lämnas både
uppgifterna
bäst
att
Det påpekas att det många gånger är
skriftliga
det
och skriftligt
muntligt
samt att det är angeläget att
När

det

gäller

sättet

departementspromemorian

kontinuerligt

materialet
På varje
för

brott"

polisstation
och

Information

fram

lokalt

tionsmaterial

till

Brottsoffer",

finnas
Rikspolisstyrelsen,
också att de olika polismyndigheterna

Det förekommer
anpassade informationsbroschyrer.
om

dig som har utsatts
av
som är framtagna

respektive

Brottsoffermyndigheten
gängliga.

ses över och uppdateras.
"Till
skall broschyrerna

t.ex.

ideella

organisationer

Även
som

annat
ger

till-

tar
informa-

hjälp

till
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brottsoffer

kan finnas

och brottsojjfren

tillgängligt.

Åklagarens skyldighet
denne om olika beslut
sen. Denna skyldighet

Målsägande

målsäganden och underrätta
att informera
kommer in på ett senare stadium i rättsproceshar behandlats
i Riksåklagarens
allmänna råd

RÅC

i brottmål

1:122

som utgavs år 1994. I detta
anges till en början att, i den mån polisen inte har lämnat
föreskriven
information,
får det anses åvila åklagaren
att lämna
upplysningar.
Enligt
Riksåklagaren
bör åklagaren
som förundercirkulär

i
l
j

l

j

l

sökningsledare

eftersträva
så tidigt som möjligt
får
att målsäganden
de
regler som gäller för talan om enskilt anspråk. När
om
det är fråga om grova brott mot person, uttalas i de allmärma råden att
kännedom

det

i enstaka

fall

målsäganden
ningskrav
kan

kan

och kort

krävas

personligen
talar med
att åklagaren
för förutsättningarna
driva
ersättatt

redogör

i brottmålet.

Liknande

svåra

situationer

för

målsäganden

förekomma

eller olyckor
då
t.ex. i samband med våldsbrott
målsäganden närstående personer har omkommit
eller skadats svårt.
I de allmänna
råden berörs också åklagarens
skyldighet
enligt
13 c §förundersökningskungörelsen
att underrätta målsäganden om en
anhållen eller häktad avviker.
I det sammanhanget
påpekas att det inte
finns några regler om underrättelse
till målsäganden
om ett frihetsberövande

Det anges att det i undantagsfall
dock kan vara
underrätta
den
har
för
att
utsatts
ett brott om den
som
misstänkte
har frigetts,
vid kvinnomisshandel
eller
andra
t.ex.
långvariga eller allvarliga frids- eller våldsbrott.

upphör.

angeläget

Slutligen

behandlas

åklagarens

skyldighet

enligt

sökningskungörelsen

målsäganden
att underrätta
inte föra talan vid domstol.
I det sammanhanget
form för sådana underrättelser.

4.2.2

Utredningens

Det

är viktigt

om

vilka

annan
lämpligt

överväganden

och

om olika beslut att
ges råd om lämplig

förslag

att den som har drabbats av brott får information
det finns att få juridisk,
ekonomisk
och
möjligheter
hjälp samt att informationen
och på
ges vid rätt tillfälle
sätt.

märksamma

Rikspolisstyrelsen
hur

bör

vid

sina

infonnationsskyldigheten

inspektioner

målsäganden om vissa
att underrätta
att avse även beslut om att åtal skall väckas.

I detta
samman

avsnitt

överväger

med polisens

tionsskyldighet.

utredningen

och åklagarens

Mer allmänna

frågor

upp-

Åklagarnas

sköts.

skyldighet
Z

14 § förunder-

beslut

utökas

till

de frågor

som direkt hänger
informaförfattningsreglerade
om information

och bemötande

95

96
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och brottsojfren

4.6.

mening

är det

angeläget

att

som har
det finns att

den

om vilka möjligheter
av ett brott får information
ekonomisk
och annan hjälp. Det är också av stor betydelse
och på ett sätt som gör att
att informationen
ges vid rätt tillfälle
den.
målsäganden kan tillägna sig
i Sverige
I Brottsoffermyndighetens
rapport Brottsofferarbetet
drabbats

få juridisk,

1997:1 s. 40 ff. redovisas flera undererfarenheter
brottsoffers
av
gjorts beträffande
med
nöjda
undersökningarna
brottsoffren
enligt
polisen. I huvudsak är
polisens agerande. Den främsta orsaken till missnöje är emellertid
är framför
Den information
bristen på information.
som efterfrågas
i det egna ärendet samt upplysningar
allt uppgifter
om utvecklingen
en kunskapsöversikt
sökningar
som har

rapport

till kompensation

om möjligheter
till
uppkommit

och ersättning

för kostnader

som har

av brottet.
redogörelsen
ovan är polisens informationsskylav
från
dighet i de flesta fall inte absolut utan det får göras en bedömning
Brottsoffer
lämnas.
skall
information
som har
fall till fall vilken
som
ha
inte
brott kan
varit utsatta för mindre allvarliga
samma behov
anses
som utsatts för ett allvarligt,
som en målsäganden
av information
försöka skilja
Att i en författning
övergrepp.
integritetskränkande

följd

Som framgått

Den
lämpligt.
framstår
som mindre
typer
av målsägande
till
överlämnas
fortsättningen
i
kan
även
avvägning som behöver göras
omdömesgillt
på
tillämpade
ett
polisen. De nuvarande bestämmelserna,
skall få den
målsäganden
för
tillräckliga
att
sätt, framstår
som
polisen
information
som han eller hon behöver. Till detta kommer att
datoriserasitt
version
installera
börjat
under hösten 1997 har
av
en ny
olika

vilket
RAR,
amnälningsrutin
Rationell
de anrnälningssystem,
och kommer
förbättras
till brottsoffer
medföra
att informationen
lämnas

i större

bör
att

utsträckning.

som presenteras i den ovan nämnda rapporten
s. 43 visar att endast mellan 6 och 21
från Brottsoffermyndigheten
skriftlig
någon
fick
i undersökningarna
procent
av brottsoffren
också
visar
Undersökningarna
att de
från polisen.
information
De undersökningar

inte
nämnda broschyrerna
som har fått någon av de ovan
på
tyder
vilket
att
information,
ytterligare
har samma behov av
brottsoffren
information
det behov av
tillfredställer
som
broschyrerna

brottsoffer

har.
lärrmas vid
information
att muntlig
när
gånger
många
emellertid
kan
Målsäganden
anmälningstillfället.
händelse
traumatiska
anmälan görs vara i ett upprört tillstånd efter den
Även om händelsen inte har upplevts
som brottet kan ha inneburit.
torde målsäganden ändå ofta ha svårt att ta till
som särskilt traumatisk
I de flesta

fall

är det naturligt
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och brottsojjfren

sig den information

som lämnas. Det är därför enligt utredningens
informationsmaterial
angeläget att det skriftliga
som
finns också lämnas till målsäganden. På så sätt kan målsäganden också
vid ett senare och mer lämpligt tillfälle
ta del av informationen.

mening

särskilt

Givetvis
och

är det väsentligt

korrekt.

polisstyrelsen
uppdateras.
den lokala

Det

att den information

som lämnas är aktuell
och Rikspå Brottsoffermyndigheten

ankommer

vid behov
att se till att de broschyrer
som tillhandahålls
När det gäller lokalt anpassat informationsmaterial
är det

polisledningen

Rikspolisstyrelsen

har

som svarar för att innehållet
under
år 1997 påbörjat

är korrekt.

inspektion

av
hos de olika polismyndigheterna.
av brottsofferfrågor
Som ett led i inspektionen
ingår studier av hur infonnationsskyldigheten uppfylls. Det har framkommit
brister i den delen som polismyn-

handläggningen

digheterna

åläggs

att rätta
fortsätter

Rikspolisstyrelsen

Åklagarens skyldighet
den är utförligt

till.

enligt gällande

och väl kommenterad

Här får åklagarna

anser det angeläget att
och följer upp denna.
målsäganrätt att informera

Utredningen

inspektionen

god handledning

i Riksåklagarens

hur kontakterna

allmänna

råd.

med målsägandena

bör skötas.
Bestämmelserna

om skyldigden
har emellertid

i 14 § förundersökningskungörelsen

heten att underrätta
målsägande om olika
begränsningen att underrättelseskyldigheten

beslut

inte gäller beslut att väcka
med
har
kontakt
gäller
målsäganden
som
får
förhör
polisen vid anmälan och ett eventuellt
veta att
men
senare
åtal har väckts först när han eller hon får en underrättelse
om att
skall hållas eller en kallelse till förhandlingen.
Om
huvudförhandling
åtal.

Enligt

den ordning

gärningsmannen
åtal har väckts

är häktad hålls huvudförhandling
men i andra fall kan det dröja.

kort tid efter det att
Det är naturligtvis

får veta att åtal har
så snart som möjligt
att målsäganden
Om
i stämningsansökan.
och även får kännedom om innehållet
åklagaren ålades att underrätta målsägande om åtals väckande genom

angeläget
väckts

omgående få en
skulle målsäganden
en kopia av stämningsansökan,
domstolen
sådan underrättelse.
ålägga
En annan lösning vore att
att
och kallas
underrätta
målsäganden.
Om målet sätts ut till förhandling
till målsäganden
kunde en underrättelse
ut i det
utan dröjsmål
sammanhanget.

Vid

en fördröjning
har kommit
snart stämningsansökan
har väckts.

kunde

det åligga domstolen

in underrätta

målsäganden

att så
att åtal

skall
till målsäganden
bör vara att underrättelsen
Enbart
upplysning
stämningsansökan.
kopia
om
en
av
av en
och
åklagare
I valet mellan
har väckts är inte tillräcklig.

En utgångspunkt
ha formen
att åtal
domstol

finner

bör vara att
ordningen
att den smidigaste
underrättelseskyldigheten
åtals
väckande.
För
om

utredningen

åklagaren underrättar

97

98

och brottsojfren
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som nu anges i 14 § andra stycket
bl.a.
upplysning om att åtal inte skall
för
förundersökningskungörelsen
till
i ett tillägg
underrättelsen
bör införas
väckas. Den föreslagna

bör

gälla

förutsättningar

samma

bestämmelse.

nämnda

4.3

Besöksförbud

4.3.1

Tidigare

gjorda

utvärderingar

Inledning
rådet BRÅ

Brottsförebyggande

har på regeringens

uppdrag

gjort två

1989 i
den 5 juni
av lagen. Den första redovisades
BRÅ-PM
1989:2.
Lagen
uppföljning
besöksförbud
Lagen om
- en
månader.
Den
kraft
i
varit
i
endast
gjordes
hade då uppföljningen
sex
den 2 maj 1995 i Uppföljning
redovisades
andra utvärderingen
av
för
kortfattat
Nedan kommer
att redogöras
lagen om besöksförbud.
dessa båda utvärderingar.
1997 gjorts
under vårterminen
Det har vidare vid Polishögskolan

utvärderingar

ett examensarbete
lärnpningsproblem

åklagarkammaren
redovisas

Lagen

och nâgra av dess tillom besöksförbud
vid
Maria Sterup-Prejde
karnmaråklagaren
- av
sammanfattning
i Borås. En kortfattad
av detta

Lagen

-

nedan.

om besöksförbud

Uppföljningen

uppföljning
-- en

har begränsats

till ärenden

inkomna

1989:2
den

under perioden

har 121 beslut

i ärenden

1988. Under den tiden
december
meddelats.
I 84 69 procent
besöksförbud
av dessa ärenden har
om
s.k. utvidgade
meddelats. Av dessa var åtta 10 procent
besöksförbud
begäran
avslogs
procent
ärenden
31
37
besöksförbud.
I
om besöks1 juli-31

l

BRÅ-PM

förbud.
I fyra

ärenden

har

besöksförbudet

hävts

och

fram

till

den

16

1989 har sex personer dömts för överträdelse
av besöksförbud.
tillämpningen
bild
den
I rapporten
av lagen om
av
anges att
gjordes
Utvärdering
besöksförbud
som ges är långt ifrån komplett.
månader.
som ovan nämnts när lagen hade varit i kraft endast sex
hittills har
slutsatser anges att lagen om besöksförbud
I rapportens
fall. De
svåra
mycket
oftast
i
och
då
få
fall
förhållandevis
i
tillämpats

januari

har i flera fall varit
personer som har belagts med besöksförbud
missbruksproblem
haft allvarliga
brottsbelastade
samt förmodligen

starkt
och
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andra

sociala

problem.

Många

och belastningsregistret

personockså tidigare

och brottsojjfren

i
av dessa personer
var registerade
för våldsbrott.
Många av männen var

dömda för våldsbrott
mot den person som besöksföroch i
avsåg att skydda. De brott som dessa män begick före
fall efter
besöksförbudet
i
de
flesta
fall
betydligt
åtskilliga
var
allvarligare
Lagen om besöksförän en överträdelse
av besöksförbud.
bud har tillämpats
i samband med endast en liten del av de fall av
budet

våldsbrott
mot kvinnor
uppföljningsperioden.

varit

aktuella

hos

polisen

under

att forskning
om män som har lagförts för kvinnooch
bekräftar uppföljningsresultaten
vad beträffar kriminell

Vidare

anförs

misshandel
social

har

som

besöksförbud.
som meddelats
i undersökningsmaterialet.
sällsynta

hos

belastning

välanpassade

män

dem

är

Socialt

Enligt

och andra brott mot
på att misshandel
rapporten
kvinnor
socialt
etablerade
män är sällsynta och/eller
att
som begås av
de sällan anmäls till polisen.
detta

kan

Uppföljning

1995

BRÅ

var att följa upp
som utfördes av Ove Sterfeldt,
undersöka
eventuella
effekter
och
lagen
av 1990 års
av
överträdelse
straffmaximum
för
innebar
att
av
som
höjdes till ett år och att brottet föll under allmänt åtal.

med studien,

Syftet

lagändring,
besöksförbud
Studien
ansökan

september

har omfattat

totalt

besöksförbud

om
1991.

984 personer som har varit föremål för
den 30
1988 t.o.m.
den 1 juli

fr.o.m.

avslogs
att var tredje ansökan om besöksförbud
654
vid åklagarens prövning.
Av dem som meddelades besöksförbud
personer var nästan alla män och flertalet var mellan 30 och 50 år.
30 procent var invandrare,
vilket innebär att de hade en tre gånger
Resultaten

I

om besöksförbud

av lagen

tillämpningen

p
l

bero

visade

högre representation

i materialet

än vad som motsvarar

deras andel av

befolkningen.
6 procent
första

36

prövningen.

upprepade

personer

fick

vid den
ett s.k. utvidgat besöksförbud
förbud
vid
med
sådant
det
ett
var

Något vanligare

besöksförbud.

hävda. Det var
6 procent
36 personer fick sina besöksförbud
hävdes än upprepade
något vanligare
att det första besöksförbudet
förbud.
i

I 62 procent av fallen 388 personer bestämdes tiden för besöksfick således en kortare
till ett år. Mer än en tredjedel
förbudstid.
Det fanns en tendens till att upprepade besöksförbud
var
något kortare än det första förbudet.
förbudet

99

100

och brottsojfren
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förbudet
20 procent 124 personer överträdde
överträdde
80
inte
innebär
Det
procent
att

tillfällen.

år

Lagändringen

1990

medförde

inte

att antalet

ett eller flera
sitt första förbud.

vid

överträdelser

blev

färre.
sitt
80 procent av dem som överträdde
överträdelsen.
samband
med
brott
i
andra
även
15 personer som dömdes enbart för överträdelse
av

Enligt

begick

rapporten
besöksförbud

första

Det var endast
besöksförbud.
Att

de var så få skulle kunna bero på att
förbudet
inte anmäler överträdelser
skyddas
om
som
av
i samband med andra brott. Det kan även bero på att
besöksförbud
inte överträder
lagen utan att också begå
är enligt

Detta

intressant

rapporten

avsågs

lagen

att

få.

med beaktande

förarbetena

I

de personer
de inte sker
de som fått
andra brott.

av den funktion
många av de

att

angavs
att någon utsätter
en annan person
som innebär
bestämmelserna
Förutom
trakasserier
allvarliga
är straffbelagda.
straff för kroppsliga
övergrepp av olika slag, ger bestämmelserna

som
beteenden

dock

förarbetena

enligt

om

om
Det ansågs

och ofredande

hemfridsbrott

för

klart

skydd.
ett ganska omfattande
heltäckande
inte
skyddet
är
att
inte

genom att vissa fall av personförföljelse
straffbara
området.
Ett straffsanktionerat

kan hänföras

besöksförbud

skulle

bl.a.
till

det

därför

till de nämnda bestämmelserna.
som ett komplement
vara motiverat
Enligt rapporten pekar resultatet av studien
att lagen om besöksförbud inte fungerar som ett sådant komplement.
visar rapporten att av de
I fråga om överträdelse
av besöksförbudet
18
begick
det första besöksförbudet
124 personer
som överträdde
den
våldsbrott
överträdelsen
samband
med
i
22
mot
personer
procent
avsåg att skydda. I ett fall var det fråga om försök till
som förbudet

dråp

och

i övrigt

omfattade

lagändringen
överträdelsen

de

80

skedde

påföljd

vanligast.
fängelse
visade

Uppföljningen
179

besöksförbud.

prövningen
förbudstiden.

fall

överträdelse

personer

i tolv fall. De domar som gäller
Avser
ofta
ett flertal överträdelser.
avser
frihetsbeicke
besöksförbud
var en
av
I de fall domen även avsåg annan brottslig-

häktning

av besöksförbud
enbart överträdelse

het dominerade
studien

olaga hot,

av dessa fall
ofredande och

häktades

överträdelse
rövande

främst

I flertalet

som skedde efter
av
Av de sju fall där
47 personer 59 procent.
i
med andra brott skedde häktning
inte var kombinerad
förbudet
hade begåtts mot den som
17 fall där våldsbrott
Av

sex fall. Av
avsåg att skydda
domen

misshandel.

också andra brott,

domen

hemfridsbrott.

det

gällde

som påföljd.
att 18 procent
blev föremål

av de personer som ingick i
för en andra prövning
av
vid den första
besöksförbud

dem som hade fått
i de flesta fall förlängning
den nya prövningen
Det var dock mindre än hälften av dem som överträtt
För

gällde

av
det
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första
blev

besöksförbudet

som fick förbudet
besöksförbud
vid första

meddelade

förlängt.
tillfället

och brottsojjfren

Av
330

dem som inte
blev

personer

133
Sammantaget
var 14 procent
en ny ansökan.
46
och fem procent
personer
personer föremål för två prövningar
för fler än två prövningar.
Som mest meddelades
en person under
tio besöksförbud.
uppföljningstiden
32 föremål

för

I rapporten konstateras att det är svårt att utifrån den gjorda studien
För detta
dra några mer vittgående slutsatser om lagens effektivitet.
med
behövs mer ingående studier av de olika besluten samt intervjuer
som dem som meddelats

av ett besöksförbud

såväl dem som skyddas
förbud.

lagens eventuella

Vad gäller

effekt

anges i rapporten
och fortsatta trakasseri-

förebyggande

att lagen i huvudsak avser fortsatt brottslighet
skall meddelas krävs
er. För att ett besöksförbud
prövas
frid.

används

Lagen

nande

inte

i princip att den som
mot sökandens liv, hälsa, frihet eller
restriktivt
i fall där sådana brott eller likÄven
lägger vikt vid
om åklagarna

dömd för brott

är tidigare

mycket

förekommit.

har

innebär det att
av besöksförbud
stadium.
Med
att ingripa på ett tidigare
innan lagen
andra ord måste som regel sökanden vara ett brottsoffer
tillämpas.
sökandenas

det finns

för behovet

redogörelse

små möjligheter

och några
om besöksförbud
vid
Polishögskolan
specialarbete

Lagen

Studien

har

skett

av dess tillämpningsproblem

Åklagarkanunaren i Borås

vid

under

-

tiden

den

46 personer av
ansökan om besöksförbud
och varje ärende har studerats. Ansökan om
vilande
besöksförbud
bifölls i 24 fall, avslogs i 21 fall och förklarades
1 juli-31

i ett fall.
Syftet

december

-

Under

berördes

perioden

med

lagen främst
-

1996.

uppsatsen var att belysa hur
utifrån följande fyra områden,

skyndsamhetskravet

åklagarens

tiden

från ansökan

till

åklagaren

arbetar

med

beslut,

av ansökningar
om besöksförbud,
vid utredning av frågan om besöksförbud
av beslutet.

bedömning

tillvägagångssättet

delgivningen

och

del hölls hos
till
övervägande
att tidsfristen
skall underrätta åklagaren om
att polisen omedelbart
dock endast i två
har gjorts uppfylldes
att en begäran om besöksförbud
fall. Delgivningsförfarandet
bedrevs effektivt.
Studien

åklagaren.

visar

bl.a.

Kravet

I uppsatsen

föreslås

att handläggningsförfarandet

hos främst

polisen
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snabbare och effektivare
genom
för ansökan om besöksett formulär
att den sökande i ett tidigt skede får

men även hos åklagarna skall
tillhandahåller
att Riksåklagaren
förbud.
klart

skulle

Detta

göras

innebära

sig vad ett besöksförbud
eftersom
vara tidsbesparande

för

vidare

i formuläret

sig

anser
formuläret

slipper
behöva

verkligen

innehåller.

skulle

Det

genom att noggrant fylla
komplettera ansökan med uppgifter som åklagaren
får åklagaren
Slutligen
för sitt beslut.
genom

svar på väsentliga

frågor

polisen

och kan undvika

förhör

med den

sökande.

4.3.2
Brottsofferbudet

till

Enkätsvar

utredningen

m.m.

svar på frågan om hur besöksfördet behov av skydd som finns
och om det tillgodoser

och kvinnojourernas

fungerar

är varierande.

fungerar
har svarat att besöksförbuden
brottsofferjourer
är ett gott skydd. En del jourer
anser att besöksförbudet
Några jourer
skyddsbehovet.
fungerar delvis eller inte alls tillgodoser
har
problem
när parterna
har påpekat att det ofta blir praktiska
De flesta

bra

och

har det framförts
att det är
ett par jourer
då är för
och att reaktionen
överträdelser
av förbudet
meddelas
i större
borde
besöksförbud
har
Någon
jour
ansett
att
svag.
utsträckning.
fungerar
har i huvudsak svarat att besöksförbudet
Kvinnojourerna
barn.

gemensamma
vanligt med

Från

Flera jourer
vid överträdelse
är för lindrig.
bra, men att reaktionen
fungerar endast delvis och vissa har angett
har framfört
att förbudet
att det fungerar dåligt. Att informationen
om vad ett besöksförbud
håll. Flera jourer har
från
flera
har
påpekats
innebär måste förbättras
med t.ex.
ansett att förbudet borde användas oftare och kompletteras
Ett par jourer har framfört
att förbuden borde vara mer
för att undvika missförstånd.
för brottsoffer
Bland de förslag till förbättringar
som har lämnats
användas
i större
kunna
bör
av polisen har nämnts att besöksförbud
utsträckning
när det gäller utsatta målsägande och vittnen. Utredningen

skyddspaket.

detaljerade

åtgärder i
denna fråga i det kapitel som behandlar
i
enkätsvaVidare
har
och
vittnen.
målsägande
hot
mot
av
besöksförbud
överträdelse
att synen på
av
ren från polisen framförts
bör skärpas liksom straffet.
Från åklagarhâll har inhämtats att de i stort sett är positivt inställda
återkommer

till

anledning

till lagen och att samarbetet
att det kan vara problem
situationer

är

uppenbart

med polisen
med

fungerar

avgränsningen

befogade

kontakter

väl. Man anser dock
av vad som i olika
och

att

det

i

vissa
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situationer

och brottsoffer:

kan vara svårt att få den som avses att skyddas
i ett beslut om besöksförbud.

103

av förbudet

att inse allvaret

4.3.3

Besöksförbud

Forskningsrapporten

och

Brottsoffers

målsägandebiträde:

erfarenheter

åt fil. dr. Ingrid Sahlin att undersöka bl.a.
hos såväl den som förbudet
lagen
av
om besöksförbud
den
har
meddelats
förbudet.
Hennes rapport
skydda
avser att
som
som
Brottsoffers
erfarenheter,
Besöksförbud
och målsägandebiträde:
som

Utredningen

har uppdragit

erfarenheterna

fortsättningsvis

benämns

finns

forskningsrapporten,

8 till

som bilaga

betänkandet.
till rapporten

Underlaget

består av sammantaget
18 intervjuer.
Fyra
för
åklagarmed representanter
polisen,

har gjorts
av intervjuerna
myndigheten,
brottsofferjouren

intervjuerna

har gjorts

erfarenheter

av lagstiftningen
har
Intervjuerna

besöksförbud.

1996-juli

1997.

haft

om
ägt

personer
som
målsägandebiträde

personliga

under

september

rum
med de enskilda

Kontakten

14

De övriga

och Stångbyanstalten.
enskilda

med

och/eller

tiden

har

intervjupersonerna

om att
en förfrågan
medverka som skickats ut till personer som har meddelats besöksförbud. Flera försök att få kontakt med intervjupersoner
har misslyckats
svårt
få
och det har över huvud taget varit
att
personer att medverka
skett

olika

sätt;

de flesta

har

svarat

på

i undersökningen.
Vidare

igenom

har underlaget

och sammanställts.

Malmö

och

vid

4.3.4

Kvinnovåldskommissionen
197 f.

förslag
har

föreslagit

med elektronisk

meddelade

första

i

âklagarkarnrnmaren

i Lund.

Dessa

har

uppgifter

om

i sitt

elektronisk
betänkande

övervakning
Kvinnofrid

SOU

med intensiven försöksverksamhet
för de män som inte kan förmås
kontroll

besöksförbud.

I propositionen

Kvinnofrid

1998 överlämnade
som regeringen den 5 februari
Brottsförebyggande
har gett
anges att regeringen

199/98:55,

dagen,

vid

på riksnivå.

Regeringens

1995:60
s.
övervakning

gåtts
om besöksförbud
har även gjorts av
bearbetning

50 beslut

åklagarmyndigheten

med statistik

respektera

cirka

En statistisk

i besöksförbudsärenden

150 beslut

jämförts

till

prop.
till riksrådet

i

förutoch tekniska
att göra en förstudie
om de praktiska
övervakning
med elektronisk
sättningarna för en försöksverksamhet
av
män som brutit mot besöksförbud.

uppdrag

104
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överväganden

och

förslag

om hur lagen om besöksförbud
fungerar visar att den fungerar relativt väl. Beslut om besöksförefter parternas
utsträckning
i större
bud bör dock
avpassas
har gemeni de fall parterna
förhållanden.
Detta gäller särskilt
undersökningar

Utredningens

underrättas
samma barn. I dessa fall föreslås att socialnämnden
besöksförbudets
informationen
förbättra
För att
om
om beslutet.
föreslås
innebörd
att ta fram
att Riksåklagaren
ges i uppdrag
informationsblad.

särskilda

Allmänt
antalet
8 s. 15 och 81 redovisas
överträdelser
anmälda
och antalet

se bilaga

I forskningsrapporten

beslut om besöksförbud
ökat
har kontinuerligt
förbud
meddelade
Antalet
besöksförbud.
av
från 62 beslut år 1988 till l 718 beslut år 1996. Detta torde
kraftigt
främst bero på att allt fler känner till möjligheten
att få besöksförbud.

meddelade

Även

antalet

anmälda

har ökat kraftigt

överträdelser

fram

till

år 1995

för att därefter sjunka.
I forskningsrapporten

se bilaga 8 s. 20 redovisas även könsförAndelen kvinnor
för dem som har meddelats besöksförbud.
övervägande
helt
till
således
Det
två
är
fyra procent.
utgör endast
fördelad
på kön
statistik
Någon
del män som meddelas besöksförbud.
avseende dem som förbudet avser att skydda finns inte, men man kan

delningen

nog utgå från att här dominerar
lagens intentioner.

andelen

kvinnor,

vilket

stämmer

med

av lagen som gjordes av Brottsförebyggande
vilket
124 av 654 personer besöksförbudet,
rådet år 1995 överträdde
innebär knappt 20 procent. Av dessa dömdes endast 15 personer 12
Över 80 procent
för enbart överträdelse
procent
av besöksförbud.
uppföljningen
Enligt
samtidigt.
brott
dömdes således för även andra
anmäler
inte
överkan detta bero på att den skyddade personen

Enligt

den uppföljning

om den inte har skett i samband med något annat brott, men
inte överdet kan också bero
att den som har fått besöksförbud
brott.
andra
också
begå
träder lagen utan att

trädelsen

De flesta brottsofferjourer

på utredningens
Vidare

har

de flesta kvinnojourer
som svarat
väl.
fungerar
att besöksförbuden
i Sverige ROKS
för kvinnojourer

liksom

enkät har framfört

Riksorganisationen

har visat sig vara ett
att besöksförbudet
Från
kvinnor.
förföljer
effektivt
sätt att sätta gränser för de män som
till
inställda
har framförts
åklagarhåll
att de i stort sett är positivt

framfört

till

utredningen

och brottsojjfren
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lagen.

sig de personer förbudet avser
Flera av
att skydda säkrare och tryggare när förbudet har meddelats.
den
de personer
har
har
intervjuats
uppgett
att
person
som
som
Forskningsslutat kontakta
dem efter beslutet.
meddelats
förbudet
tyder också
rapporten
att själva ansökan kan medföra att kontakterEnligt

känner

forskningsrapporten

na upphör
Lagens

sig

mot
allvarliga

trots att den har avslagits.
syfte är främst att hindra att någon, som redan har förgripit
eller
till nya övergrepp
en annan person, gör sig skyldig

till de straffrättslioch den utgör ett komplement
får lagen mot
utredningen
Enligt
reglerna.
ga och straffprocessuella
väl och i
bakgrund
av vad som angetts ovan anses fungera relativt
trakasserier

dem som förbudet

om
utsträckning

finns

dock

vissa

som borde ändras för att förbättra
avser att skydda.

lagens tillämpning

Frågan

Det

dess syften.

med

enlighet

skall

besöksförbuden

vara

frågor

beträffande
för

förhållandena

individualiserade

i

större

utgår från förutsättningen
att ett besöksförom besöksförbud
alla typer av kontakter.
dvs. omfattar
i princip gäller generellt,
1987/882137
förarbetena
prop.
Enligt
att man
s. 42 är det viktigt

Reglerna
bud

såvitt möjligt anger de begränsningar
om besöksförbud
och undantag som redan då kan förutses vara pâkallade. Det kan t.ex.
barn.
gälla att tillåta kontakter som rör frågor om gemensamma
redan i beslutet

vilka undantag som är upptagna i
ett besöksförbud
- oavsett
kontakter
inte omfattar
själva beslutet
som med hänsyn till särskilda
omständigheter
är uppenbart befogade framgår av l § fjärde stycket.
krävs att det är
skall vara tillämplig
För att denna undantagsregel
Att

fråga om en objektivt
sett klart befogad kontakt. Det har framkommit
och
bl.a. från åklagarna
att detta undantag
genom forskningsrapporten,
och tillämpningsproblem.
kan leda till tolkningsvårigheter
fanns det
vid Polishögskolan
det ovan nämnda specialarbetet
meddelades
där
det
ärendena
undersökta
barn
i
10
de
av
gemensamma
besöksförbud.
Endast ett av dessa var individuellt
avpassat med

Enligt

till

hänsyn
beslut
fem

barnen.

i ärenden
beslut

barnen.
kontakter
barnen

vid en genomgång
framgår
av 150
endast
i
det
åklagardistrikt
besöksförbud
i
att
ett
om
med
för umgänge
besöksförbud
gjordes undantag

forskningsrapporten

Enligt

om
Vidare

motiverades

ett
verkade

som tagits mer
än ett led i förföljelse

avslagsbeslut

med

bl.a.

att

de

med
vara försök att få umgänge
Flera intervjuade
eller trakasserier.
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kvinnor

upplever
att mannen
som har skyddats
av besöksförbud
barnen för att kunna ta kontakt. Rapporten visar också att ett
besöksförbud
ibland i praktiken också blir ett umgängesförbud trots att
det meddelade besöksförbudet
inte omfattar barnen.
utnyttjar

enkät har
Ett par av de kvinnojourer
som har besvarat utredningens
för att undvika
borde vara mer detaljerade
att förbuden
missförstånd.
Från brottsofferjourerna
har framförts
att det ofta blir

påpekat

praktiska

problem

Enligt

barn.
har gemensamma
i större
bör besöksförbuden

när parterna
mening

utredningens

barn.

utsträck-

vara avpassade efter parternas
då parterna har gemensamma
vad som kan vara uppenbart

än vad som nu synes förekomma
förhållanden
och detta gäller särskilt

ning

Kan

bedöma
man på förhand
kontakter
minskar man de tillämpningsproblem
dessa kontakter
som har påpekats. Det borde underlätta

beträffande

befogade

för både den

förbudet
som förbudet
avser att skydda och den som har meddelats
innebär och vilka
eftersom
de får lättare att bedöma vad beslutet
kontakter
att avgöra vilka
som kan tillåtas. Går det inte inledningsvis
kontakter
som kan vara nödvändiga
när detta står klart.

bör beslutet

ändras

och anpassas

sätt ett besöksförbud
oavsett på vilket
har
utformas
det innebär problem av olika slag när parterna
- att
barn. Om parternas barn är berörda av ett besöksförbud,
gemensamma
får en underrättelse
är det därför angeläget att socialtjänsten
om beslut
är ofrånkomligt

Det

så att man kan hjälpa föräldrarna
när det gäller
kontakten
med barnen. Åklagare eller domstol
som meddelat beslut
eller hävt eller ändrat ett sådant beslut bör genast
om besöksförbud
med
En bestämmelse
sända en kopia av beslutet till socialnänmden.

avseende

förbudet

detta innehåll

lämpningen

bör lämpligen

i förordningen

införas

1988:691

om till-

av lagen om besöksförbud.

Information om besöksförbud

och dess innebörd

skall polisen,
13 a § andra stycket förundersökningskungörelsen
så
kan bli aktuellt,
när det gäller brott som innebär att besöksförbud
informera
målsägande om reglerna för besöksförsnart som möjligt

Enligt

att målsäganden inte alltid har
vill
fått sådan information
eller i vart fall inte förstått den.Utredningen
framhålla
att det är angeläget att sådan information
ges och att den ges
på ett sådant sätt att målsäganden kan ta den till sig.
bud.

Av
osäkra

Av forskningsrapporten

forskningsrapporten
vad förbudet

de kvinnojourer

framgår

framgår

egentligen

känner
sig
att parterna
från bl.a.
Det har framförts

vidare

innebär.

som har svarat på utredningens

enkät att informatio-

sou
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nen både till den som förbudet avser att skydda och till den som har
meddelats beslutet bör förbättras.
Det finns ett informationsblad
som
har tagits fram av åklagarväsendet.
På detta blad informeras
om såväl
besöksförbud

om s.k. utvidgat besöksförbud.
för
utredningen bör det tas fram särskilda informationsblad
Vidare bör det
besöksförbud
och utvidgade besöksförbud.

Enligt
"vanliga"
till

framgå

vilken

bör vända sig för att få
man lämpligen
Till den som förbudet avser att skydda bör det
om vad hon eller han bör göra vid en överDet är också viktigt
även ges
att information

åklagare

information.

ytterligare
också

ges information
trädelse av förbudet.

På så sätt kan
t.ex. i samband med att beslutet meddelas.
innebörd.
beslutets
att parterna känner sig osäkra på
man undvika
bör ges i uppdrag att ta fram nya informationsblad.
Riksåklagaren

muntligen

Åtgärder i anledning
ROKS
har

av överträdelser

av besöksförbud

fått rapporter
att organisationen
förbudet
inte har fått någon påföljd.

har framfört

överträtt

om att män som
Brottsofferoch

är
har uppgett att samhällets reaktion vid överträdelser
besöksföröverträdelse
för lindrig.
Polisen har angett att synen på
av
bud bör skärpas liksom straffet.

kvinnojourer

skärptes år 1990.
av besöksförbud
fängelse i högst sex månader till
fängelse i högst ett år. Utredningen
menar att det inom denna skala
långt fängelsestraff
finns utrymme
för att döma till ett förhållandevis
Straffskalan

Straffmaximum

för

överträdelse

höjdes

då från

överträdelser.
Det finns därför ingen anledning att
för mera allvarliga
Det kan nämnas att
för överträdelse
av besöksförbud.
år
1995
visar
rådets uppföljning
Brottsförebyggande
att antalet över-

skärpa straffet

som skedde år 1990.
snabbt
att polisen ingriper
att det viktigt
besöksförbud.
Forskningsrapporten
vid en anmälan om överträdelse
av
tyder på att så sker, vilket måste upplevas som en trygghet för dem
som skyddas av besöksförbud.

trädelser

inte minskade

Utredningen

vill

efter den straffskärpning

betona

bör ett beslut om vanligt
av besöksförbudet
besöksförbud.
Detta bör
till ett s.k. utvidgat
stärka tryggheten för den som beslutet avser att skydda samtidigt som
det blir ytterligare
en skärpning för den som meddelats förbudet.
Det kan också finnas anledning
att ge den person som förbudet
Vid

överträdelse

besöksförbud

ändras

har
skydda ett s.k. skyddspaket
om ett besöksförbud
Även
få
den
borde
sådan
åtgärd
utsatta
personen att
en
förbudet
meddelats
den
har
känna en större trygghet och
att inse
som
beslutets allvar.

avser att
överträtts.
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Är det fråga
bör det övervägas om den
om upprepade överträdelser
bör häktas. Detta gäller
person som gör sig skyldig till överträdelserna
oavsett om denne har gjort sig skyldig även till andra brott. Enligt
bör man se allvarligt
på denna form av brottslighet.
utredningen
allt efter
får avgöras
Vilka
åtgärder
som kan vara aktuella
Det bör dock framhållas
att
till de
att utgöra ett komplement
reglerna och alltså inte ensam kan
täcka det skyddsbehov
person kan ha.
som en förföljd
bör kompletteras
med s.k. skyddspaket
I vad mån ett besöksförbud
i det enskilda

omständigheterna

fallet.

är avsedd
om besöksförbud
straffrättsliga
och straffprocessuella

lagen

behandlas

även i avsnitt

10.12.

Övriga frågor
med Riksi samråd
att Rikspolisstyrelsen
besöksförbud.
blankett
för
ansökningar
åklagaren tar
om
en
och medverka till
Detta kommer att främja en enhetlig rättstillämpning
för
beslutet
blir mer
till
grund
skall
ligga
att utredningen
som
kan undvikas.
En sådan ordning kan
så att kompletteringar
fullständig
föreslår

Utredningen

fram

också

göra det lättare

för den sökande

att förstå

vad besöksförbudet

att innebära.
lagens tillkomst

kommer

borde
ifrågasatte lagrådet om inte domstolen
hade
dessförinnan
besöksförbud
åklagaren
att
utan
om
tillEftersom
4.
bilaga
l987/88:l37
88,
frågan
prop.
prövat
s.
problem
vållat
några
lämpningen
av lagen i detta avseende inte har
Vid

kunna

besluta

väl,

utan synes fungera
en sådan ändring.

Frågan
förordnar

redningen

utredningen

att föreslå

bör ha rätt att få målsägandebiträde
om målsägande
behandlar
mål om överträdelse
utav besöksförbud
och stödperson.
i avsnittet om målsägandebiträde

Det kan nämnas

statstiken

inte anledning

utredningen

i

att sammanställa
samarbete
med
samordnas

finner

med

har fått i uppdrag av regeringen
att Riksåklagaren
och i
besöksförbud
utfärdade
antalet
om

uppgifter

rådet

Brottsförebyggande
övrig

statistik

avseende besöksförbud

uppdraget

över

överväga

i vissa hänseenden

som positivt.

hur

besöksförbuden.

dessa

kan

Eftersom

är ofullständig

ser
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Åklagarens skyldighet

4.4

att

föra

och brottsojfren

talan

om

enskilt

anspråk
4.4.1

Bakgrund

Åklagarens skyldighet

talan om enskilt anspråk
att föra målsägandens
Där
§ rättegångsbalken.
i
22
2
kap.
har
tidigare
nämnts
som
talan om enskilt
föreskrivs
skall föra målsägandens
att åklagaren
anspråk på grund av brott om det kan ske utan väsentlig olägenhet och

regleras

om anspråket inte är uppenbart ogrundat.
Bestämmelsen
fick sin nuvarande lydelse
1988.
till

skall

ändringen

det

den

Genom

åklagaren
lättare

ändringen

skärptes

genom en lagändring
för
förutsättningarna

få avstå från att föra målsägandens
var att man ville stärka målsägandens

för

talan.

år

att
Bakgrunden

ställning

och göra

att få till stånd en domstolsprövning
av sitt
skärptes även förutsättningarna
lagstiftningsärende

denne

anspråk. I samma
för domstolen att avskilja ett enskilt anspråk för att handläggas som ett
för domstolen
tvistemål.
Vidare vidgades möjligheterna
att uppskatta
exakta
skadans
mindre skador till skäligt belopp utan att bevisning
om
storlek

behöver

föras.

1987/88:1
prop.
s. 7 f. ansågs det ha många
anspråk som grundar sig på
enskilda
handlägga
kan
om man
brott i samma rättegång som åtalet. Det är ofta processekonomiskt
I stor utsträckning
är det
med en gemensam handläggning.
fördelaktigt

Enligt

förarbetena

fördelar

av åtalet och det enskilda
samma bevisning som krävs för prövningen
innebär en gemensam handläggning
För målsäganden
att
anspråket.
han eller hon får sin talan utförd och prövad på ett enkelt och snabbt
inom ramen för förundertalan vid domstol i
anhängiggöra
sökningen och det är avgiftsfritt
att
dessa fall. En målsägande som skall höras med anledning
av åklagainställelse
sin
medel
för
allmänna
talan
har
till
ersättning
rätt
av
rens
Också för den
och behöver inte inställa sig till mer än en rättegång.
sätt.

Den

utredning

som

behövs

görs

fördelar genom att han
en gemensam handläggning
och att rättegångsrättegång
eller hon bara behöver inställa sig till en
Även
fördelar
uppkommer
för domstolen
kostnaderna
begränsas.

tilltalade

innebär

genom att separata rättegångar kan undvikas.
Vid bedömningen
av om det skulle innebära väsentliga
talan måste enligt
för åklagaren att föra målsägandens

olägenheter
förarbetena

för att
s. 15 f. i första hand behovet av utredning
för
beaktas. Ett skäl mot att åklagaren
skadeståndsfrågan
kan således vara att det krävs en
räkning
talan för målsägandens
och att denna
omfattande
för att avgöra skadeståndsfrågan
utredning
i sin helhet fördröjs
inte kan förebringas
utredning
utan att brottmålet

prop.

1987/88:1

klarlägga
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En annan omständighet
att åklagaren
som kan föranleda
inte tar på sig uppgiften att föra målsägandens talan är om det enskilda
till ansvarsmycket resurser i förhållande
anspråket kräver orimligt

väsentligt.

delen.
Med att ett enskilt anspråk
förarbetena
1987/88:1
prop.
framstår

åklagaren

som klart

avses enligt
att det för

anses uppenbart obefogat
s. 16 den situationen

att anspråket

inte kan vinna

bifall

vid en

domstolsprövning.

RÄC

föra

1:122

målsägandens
för

redogörs

råd:
1994 gett ut Allmänna
behandlar
bl.a.
åklagarens
som

har år

Riksåklagaren
brottmål

talan

åklagarens

i

Målsägande

skyldighet

I dessa allmänna
om enskilt anspråk.
i detta avseende från anmälan
uppgifter

att
råd
till

dom. I de allmänna råden anges att åklagaren,
mot
talan
de
fördelar
det
innebär
målsägandens
att
om
som
av
till
enskilt anspråk prövas i brottmålet,
bör inta en generös inställning
eller
skall
till
prövning
enskilt
anspråk
bedömningen
tas upp
av om ett

lagakraftvunnen

bakgrund

inte.

4.4.2

enkätundersökning

Utredningens

enkätundersökning

I utredningens

om i vilken utsträckning
sina skadeståndsanspråk
de och resultatet

åklagaren

till

åklagarna

hjälper

se bilaga 3. Svaren

kan sammanfattas

enligt

ställdes

några frågor

att formulera
frågorna är varieran-

målsäganden
följande.

har svarat att de hjälper
av åklagarna
i vart fall när de
sina skadeståndsanspråk
målsäganden att formulera
olika
utsträckning.
emellertid
i
mycket
blir tillfrågade.
Detta sker
med att föreslå vilka
Många åklagare har svarat att de är restriktiva
Den

övervägande

delen

i stället vilka poster
bör yrka. De beskriver
som målsäganden
till
har
skadeståndet
kan
Andra
att de hänvisar
svarat
avse.
som
Brottsoffermyndighetens
praxis. Flera har också angett att de brukar
liksom
till domoch deras tabeller
hänvisa till försäkringsbolagen

belopp

Vissa åklagare har uppgett att de hjälper målsäganden
att
nivå och således även ger råd om beloppens
på en rimlig
storlek. Ett par åklagare har angett att de brukar säga till målsäganden
Vidare har några åklagare
om de yrkade beloppen är helt orimliga.
råd, som att uppmana målsägande
att ta
svarat att de ger praktiska
med sig kvitton och liknande.
med
Ingen åklagare har svarat att de inte hjälper målsäganden

stolspraxis.

hamna

En del har dock uppgett att detta sker sällan. Ett
med
har svarat att de undviker
att hjälpa målsäganden

skadeståndsanspråket.

par åklagare
skadeståndsanspråken

grund

av att de som

åklagare

skall

vara

;i

I enkätsvaren

opartiska.

besked
tydligare
man efterlyst
skall förhålla sig i skadeståndsfrågan

att den utredning
ofta är bristfällig.

har

åklagare

att de saknar
mer utbildning

har påpekat

åklagare

Många

och efterlyst

i

kunskaper

tillräckliga

Några

i dessa frågor.

att det finns risk för att de vilseleder
På många håll har man
som är rimliga.

påpekat

också

och

i skadeståndsfrågan

de får från polisen

även framfört

skadeståndsrätt

från

har

hur åklagarna

Riksåklagaren
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om vilka belopp
gör det svårt
att tidsbristen
skadeståndsfrågor.

målsågande
anmärkt

att hinna

i

målsägande

hjälpa

har framförts
att åklagarna i
I svaren på enkäten till domstolarna
anspråk.
enskilt
talan
målsägandens
borde
föra
större utsträckning
om

långtgående

i vilken

sina

regelbundet
Det

som åklagaren
skadeståndsansprâk.

utsträckning

formulera

kontrollera

är uppenbart

och

i brottmål

hjälpa

skall

bör klargöras

målsäganden

Riksåklagaren

att de allmänna

en fördel för
kan behandlas

förslag

att föra målsägandens
I
ingen ändring.
kräver

råd Målsägande

allmänna

Riksåklagarens

skyldighet

åklagarens

Lagstiftningen
om
är tillräckligt

talan

och

överväganden

Utredningens

4.4.3

bör

att
vidare

råden följs.

målsäganden

om hans eller hennes
i samband med brott-

och avgöras
har enligt 22 kap. 2 § rätteåklagaren
som
och
utredningen
är långtgående
gångsbalken
anser inte att det finns
ytterligare skärpa kraven på åklagaren. De
skäl att genom lagstiftning

enskilda
målet.

anspråk

Den

skyldighet

bör i stället kunna åtgärdas genom att den
brister som har framkommit
förbättras.
bestämmelsen
tillämpningen
praktiska
av
föreskrifter
råd
allmänna
I Riksåklagarens
om
ges ingående
talan
åklagarens skyldighet att föra målsägandens
om enskilt anspråk.

betydelsen

I råden betonas

bl.a.

blir

utredda

ordentligt

under

enskilda anspråk
av att målsägandens
många gånger en
förundersökningen,

sin skyldighet
för att åklagaren skall kunna fullgöra
i egenskap
åklagaren
föra talan. Det framhålls
som angeläget att
del
denna
uppmärksamhet
förundersökningsledare
ägnar

att

leds

av

förutsättning

förundersökningen

polismyndigheten

och

i de

kontrollerar

mål

där

förundersökningen

att det enskilda

anspråket

vissa tidsfrister.

I de allmänna

råden liksom

av

är tillräckligt

förundersökningsprotokollet.
utrett när han tillställs
svårigheter
de särskilda
har vidare framhållit
Riksåklagaren
kan uppstå när den misstänkte är häktad och huvudförhandlingen
hållas inom

av

som
skall

i förarbetena
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prop.

1978/88:1
s. 16 anges att åklagaren i princip skall
enskilt
sker under
anspråk
även i de fall utredningen
om
det
inte
kan accepteras att någon är frihetsberövad
men att
vad som krävs för att utreda ansvarsfrågan.

föra talan

tidspress,
längre

än

råd bör
utförliga
allmänna
anser att Riksåklagarens
för
vilken
de följs
god
handledning
utsträckning
I
åklagarna.
vara en
bör dock uppmärksammas
och
bör
tillämpningen
av Riksåklagaren
kontrolleras
regelbundet.

Utredningen

Om

utredd och av inte alltför
är tillräckligt
art bör åklagaren i sådana fall kunna föra målsägandens
talan om enskilt anspråk. Enligt utredningens
mening finns det inte
sina
något som hindrar att åklagaren hjälper målsäganden att formulera

skadeståndsfrågan

komplicerad

anspråk genom att upplysa om vilka poster som kan grunda ersättning
och om vilka belopp som enligt praxis brukar utgå. Det bör inte få
förekomma
yrkar
att åklagaren bara för att målsäganden av okunnighet
vägrar föra talan på grund av att
ett belopp som inte är rimligt
anspråket anses uppenbart obefogat. Åklagaren bör i sådana fall ge
information
och råd om vad som kan vara rimligt
målsäganden
att
står
det
yrka. Åklagaren bör dock även upplysa målsäganden
om att
honom eller henne fritt att framställa sina yrkanden, men att åklagaren
i så fall
iaktta

rådgivningen

objektivitet.

avseenden

i övrigt

utredningen

skulle

Utredningen

bör införas

I de fall
eller

Utredningen
anser inte att
mot kravet att åklagaren skall
föreslår att ett klargörande
i nämnda

inte kan föra målsägandens

den nämnda

talan.

strida

i Riksåklagarens

där det enskilda

allmänna

anspråket

kräver

råd.
omfattande

utredning

enligt
slag bör åklagaren
komplicerat
är av särskilt
förordnat
hjälpa målsäganden att få ett målsägandebiträde

för sig. Vad gäller

rollfördelningen

mellan

åklagaren

och målsägande-

lagen om målsägandebiträde
att
talan om enskilt anspråk utesluts målsfrån denna uppgift. I de allmänna råden påpekas att det
är målsäganden själv som bestämmer
vem som skall föra hans talan
och att åklagaren inte kan motsätta sig målsägandens beslut att biträdet

biträdet

föreskrivs

om åklagaren
ägandebiträdet

skall

i 3 § andra stycket

för målsägandens

föra denna talan.

målsägandebiträde

Sammanfattningsvis
finns

anser att det i de fall det finns ett
att biträdet för målsägandens talan.
utredningen
att de bestämmelser
som

Utredningen

är naturligt

anser
angående åklagarens skyldighet

enskilt

anspråk

målsäganden

tillämpade

att

på rätt

ett snabbt

att föra målsägandens
för
sätt är tillräckliga

och enkelt

sätt få sin talan

talan om
att hjälpa

prövad

av

domstol.
att åklagaren
ett bra sätt skall kunna
fullgöra sin skyldighet att föra målsägandens talan är att han eller hon
framgår
har tillräckliga
Av enkätsvaren
kunskaper i skadeståndsrätt.
En

förutsättning

för
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och brottsofren

på detta
kunskaper
att många åklagare anser att de har bristande
nedan
under
behandlas
kommer
område.
Frågan om utbildning
att
avsnitt 4.7.

4.5

Målsägandebiträde

4. 5 1
.

Bakgrund

och

Stödperson

som gjordes i
målsägande som har
I förarbetena
stöd att åtföljas av en stödperson.
behov av personligt
till
1983/84:105
prop.
s. 62 f. anfördes bl.a. följande. Bakgrunden
inte sällan är så att målsäganregleringen
är att det erfarenhetsmässigt

I samband

rörande
att de ändringar
möjligheten
år 1984 infördes

med

brottsbalken

sexualbrott

rättegången
som en stark
inneburit
brottet
har
särskilt om
en allvarlig
och kvinnomisshandel.
t.ex. vid sexualbrott

den

upplever

med den tilltalade

konfronteras
sin

sida.

Åklagaren har till

objektivitetsplikt

styrka

åtalet

för

Detta

påfrestning.

personlig

gäller

kränkning

Mälsäganden

som

tvingas

att
vid
försvarare
har
regelmässigt
en
som
uppgift
att med iakttagande
av sin
och det ingår inte direkt i åklagarens

Det är därför uppenbart
målsägande.
att
att länma stöd
i synnerhet när det gäller brott som har inneburit
målsäganden
en
och dessutom kan ge upphov till starka
allvarlig
personlig kränkning
reaktioner
psykiska
av skilda slag, såsom våldtäkt och andra sexual-

uppgift

kan vara i behov av särskilt stöd under rättegången.
med anledning
Bestämmelsen
av
att målsägande,
som hörs
åklagarens talan och som med hänsyn till brottets art eller annars kan

brott,

får åtföljas
stöd under rättegången,
av
av personligt
rättegångsbalken.
15
§
infördes
i
20
kap.
stöd
lämplig person som
a
med
skulle pröva om målsäganden
Det föreskrevs
att domstolen
hänsyn till brottets
art eller annars kunde antas vara i behov av

vara

i behov

målsägandens behov av
tillgodose
stöd. För att ytterligare
till Rättstilläggsdirektiv
regeringen
i mål om sexualbrott
gav
Målsägandeslutbetänkande
Kommittén
kom i sitt
hjälpskommittén.
fram till att det förelåg ett mycket starkt behov
biträde SOU 1986:49

personligt
hjälp

av hjälp till målsägande i mål om sexualbrott.
Betänkandet
lades till grund för lagstiftning

om målsägandebiträde
om målsägandebiträde

107. Genom
en rätt för målsägande att på statens bekostnad få ett särskilt
och
förundersökning
under
biträde
ett målsägandebiträde
även målsågande som
rättegång rörande vissa brott. Denna rätt tillkom
formellt
inte år parter i rättegången utan endast skall höras i anledning

prop.

1987/88:

lagen 1988:609

infördes

av brottet.
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kunde komma i fråga var enligt
s. 19 ff. och 37 f. främst mål som
rörde grövre sexualbrott.
Idessa mål skulle ett mälsägandebiträde
som
kunde vidare komma i fråga vid
Målsägandebiträde
regel förordnas.
De brott

där målsägandebiträde

förarbetena

prop.

1987/881107

typer av andra grövre brott med inslag av våld eller annan
integritetskränkning,
om det med hänsyn till målsägandens personliga
förhållanden
kunde antas att målsäganden hade ett särskilt starkt behov
som inte
av biträde. Som exempel på sådana brott angavs sexualbrott
omfattades
samt misshandel
av den ovan nämnda presumtionsregeln
vissa

och rån.
trädde i kraft den 1 juli 1988. I det
Lagen om målsägandebiträde
överfördes
bestämmelsen
sammanhanget
om Stödperson till 20 kap.
15 § rättegångsbalken
och begreppet Stödperson sattes ut i lagen.
Samtidigt infördes regeln att en Stödperson som är känd av rätten skall
underrättas
för rättegången.
om tidpunkten
År 1991 utvidgades rätten till målsägandebiträde

att gälla samtliga
i lagen angivna brotten

För de övriga
utan begränsning.
reglerna om målsägandebiträde
mer generösa. Bl.a. togs kravet
på att det skulle föreligga ett särskilt starkt behov av målsägandebiträde bort och det blev tillräckligt
att det kunde konstateras att ett behov
sexualbrott

blev

förelåg

1989/902158

prop.

Genom

lagändringar

stödperson

målsäganden
Stödperson

s. 11.
år 1994 ändrades

om såväl
fick
Stödperson

bestämmelserna

I fråga
om
som målsägandebiträde.
rätt att själv avgöra om han eller hon skall åtföljas av en
skall således inte längre pröva
under rättegång. Domstolen

om målsäganden har behov av en stödperson.
1993/94:
prop.
I samma lagstiftningsärende

143 s. 40 uttalades att
kan vara lika påfrestande för målsäganden
att medverka
därför
i
23 kap 10§
infördes
vid
domstol.
Det
som

det självklart
hos

polisen

rättegångsbalken
för utredningen,

en rätt för målsägande att, om det kan ske utan men
åtföljas av en stödperson vid förhör under förunder-

sökningen.
Vad

gäller

1993/94:26

mälsägandebiträde

om brott
Förutsättningen
till

genomfördes

att ett målsägandebiträde
brottsbalken,
enligt
om

kunde

fängelse

den ändringen

ingick

prop.

i samtliga

förordnas
i

mål

straffskalan.

i dessa fall är att det med hänsyn
för ett förordnande
förhållanden
och andra omständigheter
målsägandens personliga

finns

ett särskilt

starkt

behov

av biträde.

utvärdering

Domstolsverkets

4.5.2
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av lagen

om

målsägandebiträde
Domstolsverket

DV

undersöka

hur

att

fick

den 15 juni

1995 i uppdrag

lagen

målsägandebiträde

bl.a.

av regeringen
tillämpas.

om
har redovisats i en rapport Målsägandeav undersökningen
utvärdering
biträde
av lagen om målsägandebitav tillämpningen
- en
Under arbetet med rapporten skedde
räde m.m. DV rapport 1996:2.
Nedan
följer
samråd
med
utredningen.
av
en sammanfattning
Resultatet

och stödperson.
rapporten i de delar den behandlar målsägandebiträde
vid tingsrätt
målundersökningar
genomfördes
Vid undersökningen
och hovrätt

under

den 1 november

perioden
från

1995-31
220

och

tingsrätterna

januari

från

1996.

hovrätterna.

759

registerades

hovrätter.

och tre
vid 30 tingsrätter
en enkätundersökning
advokater.
Enkäter skickades även till 100 åklagare och 100

svar
Vidare
utfördes
Under
till

cirka

år 1995 uppgick
3 000.

förordnanden

tingsrätt;
Enligt

av målsägandebiträde
delen av dessa meddelades vid
i hovrätten
var mycket sällsynt.

antalet förordnanden

Den helt övervägande
först

skedde

målundersökningen

den största

andelen

förordnan-

med stöd av 1 § första stycket 2 lagen om
den, cirka 70 procent,
brottet
I dessa fall var det helt dominerande
målsägandebiträde.
enligt lagens 1 § första stycket 1
misshandel.
Andelen förordnanden
Cirka
2
till cirka 22 procent.
målundersökningen
uppgick
enligt
skedde med stöd av 1 § första stycket
6 procent, grundades på en kombination
av
de tre punkterna
i 1 § första stycket.
vad som krävs för
i enkätundersökningen
tillfrågades
Domstolarna
framgår
Av svaren
att ett förett målsägandebiträde.
att förordna
ordnande enligt 1 § första stycket 1 meddelades utan någon ingående

procent av förordnandena
Resterande förordnanden,

När

prövning.

det gäller

förordnanden

enligt

1 § första

stycket

2

av målsägandens situation i
en helhetsbedömning
enligt 1 § första stycket 3
förordnande
till brottet.
För att
relation
domstolarna
enligt
komma
i fråga krävdes
skulle
ett påtagligt
och att målsäganden
kvalificerat
brott som innebar en svår kränkning

gjorde

domstolarna

sig i en dålig fysisk eller psykisk kondition.
De flesta åklagare och advokater ansåg att avgränsningen
Merparten
tillämpningsområde
av domstolarna
var lämplig.

befann

av lagens
ansåg att

Några domstolar menade dock
var för vidsträckt.
borde
utvidgas.
det
att
målen framställdes
I 94 procent av de undersökta
en begäran om
Som skäl för begäran anfördes oftast målsägandens
målsägandebiträde.

tillämpningsområdet

relation

begäran

till
om

den misstänkte.

Vid

målsägandebiträde

tingsrätten
96

procent.

var bifallsfrekvensen
Vid
avslag
var

på
det
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skälet att brottet inte bedömdes tillräckligt
allvarligt.
förordnades
53 procent av målsägandebiträdena
tingsrätterna
åtal väckts. 47 procent förordnades
alltså efter det att åtal hade

vanligaste
Vid
innan
väckts.

Det förhöll

sig dock

annorlunda

vid

sexualbrott;

i dessa fall

förordnades

65 procent av mâlsägandebiträdena
innan åtal hade väckts.
Både vid tingsrätt och hovrätt var en klar majoritet
av målsägandeåterfanns
i åldersgrupperna
De flesta målsägandena
na kvinnor.
10-39
år. Av målsägande
vid tingsrätterna
hade 88 procent av de

kvinnliga

en relation till den misstänkte.
målsägande var 43 procent.

Motsvarande

målsägandena

andel för manliga

vid tingsrätt och
som målsägandebiträden
advokater,
11 procent biträdande jurister

Av dem som förordnades
var cirka 87 procent
och 2 procent annan lämplig

hovrätt

person. Flertalet åklagare, advokater och
domstolar
i fråga för
ansåg att den personkrets
som kan komma
förordnande
avgränsad. Byte och entledigande
är lämpligt
av målsskedde byte i 17 fall och
är sällsynt. Vid tingsrätterna
i 7 fall av totalt 727 meddelade förordnande.
tyder
enligt
från
och domstolarna
Enkätsvaren
advokaterna

ägandebiträde

entledigande

uppgifter
är knutna
rapporten på att en stor del av målsägandebiträdets
skadeståndstalan.
målsägandens
till förberedande
och utförande
av

Tyngdpunkten
förfarandet

1994/95

budgetåret

i tingsrätt

och 8 116 kr i hovrätt.

domstolarna

i enkätundersökningen

ofta överkompenserades

Enligt

till
om utbetalningar
betalades i genomsnitt

uppgifter

DV:s

Enligt
under

till

förlagd

vara

målsägandebiträden

7 042 kr per ärende
och
många av åklagarna

Relativt

att målsägandebiträdet
försvararen.
med den offentliga

framförde

i jämförelse

högre

målsägandebiträdet

tillerkändes

målundersökningen

i 35 procent av de undersökta
två tredjedelar
Omkring
i hovrätt.

försvararen

än den offentliga

ersättning

förefaller

av arbetsuppgifterna
vid domstol.

målen

i tingsrätt och i 27 procent
de
advokaterna
menade att en taxa för målsägandebiträtillfrågade
av
den borde införas eller i vart fall övervägas.

Undersökningsresultatet
trädesreformen

har medfört
främst

bestå

synes denna
anspråken behandlas

Vid domstol

och vid domstolen.

under förundersökningen

kvalitetshöjning

tyder enligt rapporten
att målsägandebipå förfarandet
viss
kvalitetshöjning
en
i att de enskilda

bättre.
Statens

kostnader
till

1994/95

budgetåret

knappt

27

målsägandebiträde
miljoner

1989/90

l rapporten
träde.
Vid

för

kr.

var drygt åtta miljoner
dras bl.a. följande slutsatser

tillkomsten

av lagen

om

uppgick

Motsvarande

budgetåret
kostnader

för

kr.
beträffande

målsägandebiträde

målsägandebiberäknades

att

och brottsojjfren
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förordnanden
skulle
komma
1 500 per år.
att uppgå till
till det dubbla år
visar att antalet uppgick
Undersökningsresultatet
1995. Även om rätten till målsägandebiträde
har utvidgats vid ett par
tillämpning
tillfällen
förefaller
enligt rapporten domstolarnas
av lagen

antalet

generös mot bakgrund av de beräkningar
som har gjorts i de
Möjligen
lagstiftningsärendena.
är tillämpningen
av lagens 1 §
förordnande
i 70 procent
för
första stycket
grund
som anges som
har
förhållande
till
vad
lagstiftaren
avsett. Det
av fallen, för generös i
relativt

olika

finns

dock

inte något

Det är snarare lagens
på denna punkt som har lett

stöd för det antagandet.

och uttalanden

utformning

i förarbetena

till

det stora antalet förordnanden.
förordnas först sedan
Att nästan hälften av alla målsägandebiträden
Resultaten vad gäller målsägandens
åtal har väckts anses förvånande.
kön,

ålder

förväntat

och

bedöms däremot
som
endast
sannolikhet
med
stor
rapporten
en
i
kan komma
vid vilka målsägandebiträde
till

relation

och utgör

enligt

återspegling
fråga

av de brott
och de olika rekvisit

den

misstänkte

har ställt

som lagstiftaren

upp för behovs-

prövningen.
Vad

arbetsuppgifter

målsägandebiträdets

gäller

sökningsresultatet

på

enligt

rapporten
har kommit i bakgrunden

undersökningen

tyder

att
och är mindre

under-

under

förfarandet

för-

framträdande

än vad lagstiftaren

har avsett.
I rapporten görs vidare den bedömningen
trädets ersättning jämfört med den offentliga

vad gäller

målsägandebi-

att det, med
är mer heltäckande
tanke
att den offentliga
och generellt mer krävande, kan sättas i fråga, om det finns anledning
till målsefter vilka ersättning
att på något sätt förändra grunderna

uppdrag

försvararens

ägandebiträde

försvararens

bestäms.

tyda på att lagen om
har
i stort sett tillämpas på det sätt som lagstiftaren
målsägandebiträde
eller tendenser till problem verkar snarare vara en
avsett. Problem
skulle
utformning
än att dess tillämpning
följd av lagstiftningens
Sammantaget

undersökningsresultaten

bedöms

har avsett.
har
Målsägandebiträdesreformen

avvika

från vad lagstiftaren

betydande

ekonomiska

i förhållande

till

konsekvenser.

Kostnader

rapporten
har stigit

beträffande

synes

inneburit

kan finnas

dramatiskt

biträdesreformen

lagstiftaren

att det, även om
avsett och reformen
finns det ett
rättsprocessen,
har

tillämpas
som
effekt
en viss kvalitetshöjande
antal områden där kritik kan riktas mot lagens utformning

lagen

inneburit

timkostnadsnonnen.

konstateras

Slutligen

enligt

anledning

framstår
rapporten
tillämpningsområde,

och där det

Vad som enligt
att överväga förändringar.
angeläget
att se över är om lagens
som mest
behöver justeras, om
främst l § första stycket
till
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förundersökningen

bör

ges en mer framskjuten
beoch/eller
förtydliga

behov att förändra
uppgifter
målsägandebiträdets

det

finns

och om det finns
om
målsägandebiträde,
till
förändra
ersättning
reglerna
att
om
regleras i någon fonn av taxa.
t.ex. genom att ersättningen
behandlas även anlitande av stödperson.
I rapporten
har man ställt frågan om en Stödperson kan
I enkätundersökningen

anledning

utgöra

för

åklagaren

alternativ

realistiskt

ett

till

skadeståndstalan.

Av

målsågandebiträde
de tillfrågade

förutsatt

åklagarna

att
svarade

alternativ.
65 procent att en stödperson kan utgöra ett realistiskt
Av dessa åklagare svarade dock många med vissa reservationer,
t.ex.
cirka

att det endast kan ske i okomplicerade
juridisk
måste få viss grundläggande

ärenden

utbildning.

och att stödpersonerna
Av de 35 procent av

frågan nekande ansåg de flesta att ett
som besvarade
sådana
mâlsägandebiträde
är så krävande och fordrar
som
alternativ.
kunskaper att en Stödperson inte är ett realistiskt

åklagarna
uppdrag

juridiska

uppgav närmare 90 procent att en Stödperson
Som skäl angav de bl.a. att
definitivt
inte kan utgöra ett alternativ.
uppdraget kräver djupgående juridiska kunskaper, att stödpersoner kan
engagerade och att målsäganden bör biträdas av
bli för känslomässigt
Bland

advokaterna

och domstolsförfarandet.
samma person under både förundersökningen
jakande
besvarade
frågan
De få advokater som
uppgav att detta gäller
i mycket enkla ärenden.
huvudsakligen
Av

enligt 20 kap. 15 §
att stödperson
Relativt vanligt
i begränsad omfattning.

framgår

domstolssvaren

förekommer

rättegångsbalken

åtföljs av en anhörig eller god vån som
att målsäganden
domstolar
har svarat att en
Flertalet
mer intar rollen som åhörare.
alternativ till målsäganstödperson i många fall kan vara ett realistiskt
debiträde under förutsättning
att stödpersonen är utbildad och har rätt
är däremot

till

allvarlig
vara fråga om inte alltför
Vissa
skadeståndsanspråk.
okomplicerade
och relativt
domstolar
De
har svarat jakande.
som har besvarat

brottslighet
domstolar

frågan

nekande

kunskapskrav
biträder

skall

Det

ersättning.

vidare

de
knappast kan uppfylla
menar att en stödperson
ställas
den
på
måste
och kvalifikationer
som
som

målsäganden.

att en
att det är mycket ovanligt
biträds både av ett målsägandebiträde
rör det sig oftast om
och en stödperson.
I de få fall det förekommer
då vanligen någon
uppträder
Som
stödperson
övergrepp
mot kvinnor.
Av

enkätsvaren

målsägande

under

vidare

framgår

rättegången

från en brottsoffereller kvinnojour.
konstateras
Sammanfattningsvis

stödperson
Dagens

skall

bli

vanligt

mer
regler som inte uppställer

att om anlitande
av
det en regeländring.
för
andra krav än allmän lämplighet
i rapporten
förutsätter

sou
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sannolikhet
oftare.

av allmänna medel är med stor
att Stödperson inte förekommer
Stödperson skall få mer än en marginell

ersättning

och inte medger

uppgiften

För

funktion

orsaken

den främsta
institutet

att

till

grundläggande
att han eller hon uppfyller
och ges rätt till ersättning
rättegångsförfarandet

förmodligen

krävs

om bl.a.
medel.

kunskapskrav

och brottsofren

av allmänna
DV:s
den 22 augusti 1996 överlämnades
Genom ett regeringsbeslut
rapport,
utom såvitt avser frågor om ersättning till målsägandebiträden, till utredningen.

4.5.3

Enkätsvar

Från polisen

har framförts

utredningen
att möjligheterna

att få målsägandebiträde

bör utökas.

och stödperson
Även
från
förordnas

till

har

åklagarna

angetts

att

borde

målsägandebiträde

oftare.

bör
att stödpersoner och kontaktpersoner
målsägandebiVidare har de angett att
användas i större utsträckning.
Det har också framförts
trädet bör förordnas
tidigare i rättsprocessen.
bör
att den som anmäler en våldtäkt eller liknande samt misshandel
har framfört

Advokaterna

inrättas

och att en jour

bör

för detta.

ROKS

betydande
fall

få ett målsägandebiträde

förhöret

redan vid första

har

har inneburit
har angett att lagen om målsägandebiträde
en
I många
trygghet vid rättegängar.
för kvinnors
förbättring
fått

det

har

skadeståndsdelen
som varit
försvinner.

hela rättsprocessen.
att orka genomföra
i
har fått biträde
också betytt att kvinnor
för
kvinnor
Det är angeläget
är oerhört viktigt.

kvinnan

Målsägandebiträdet

vilket

utsatta för mäns våld
Vad gäller stödpersoner
finns

kvinnojourerna
är

inte
från

som stöd. En stödperson
Biträdets juridiska
till målsägandebiträdet.

med vid rättegångarna

är dock inte något alternativ

kompetens

att målsägandebiträdesstödet
har ROKS anfört att kvinnor

nödvändig

för

att

kvinnorna

skall

få ett

stöd

värt

namnet.
De kvinnojourer

enkät har alla
som har svarat på utredningens
innebär
stöd
och
är ett stort
en stor
menat att ett målsägandebiträde
Flera jourer har påpekat att det är viktigt
för målsäganden.
trygghet
har en rättsbildad
att kvinnan
person vid sin sida och att den rätten
inte får begränsas. Några jourer har framfört
att målsägandebiträdet
håll har pekats på att
Från
flera
i
in för sent
ofta kommer
processen.
inte alltid ges.
om rätten till målsägandebiträde
Stödperson har de flesta kvinnojourer
svarat att även en
sådan innebär ett stort stöd för kvinnan i rättsprocessen
men samtidigt
information

Vad gäller
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förklarat

inte kan överta
från
några uppgifter
att en Stödperson
har
detta
beror
De som motiverat
målsägandebiträdet.
angett att
svaret
har
saknar juridisk
på att stödpersonen
utbildning.
Några jourer
framfört
överta

att en Stödperson
en del uppgifter.

med viss juridisk

skulle

kompetens

kunna

Av de brottsofferjourer

som har besvarat enkäten anser de flesta att
innebär
och ett bra stöd för
målsägandebiträdet
en stor trygghet
Flera har anmärkt att målsägandebiträdet
behövs för att
målsäganden.
behandlade.
skall bli ordentligt
Det
målsägandens skadeståndsanspråk
har också anmärkts

kompemed sin juridiska
att målsägandebiträdet
biträdet
tens kan se till att målsägandens rättigheter tas till vara och att
i processen. Flera jourer har framfört
skapar jämvikt
att målsägandebiträde bör förordnas
oftare, att de bör komma in tidigare i råttsproDen
cessen och att de bör hjälpa målsäganden även efter rättegången.
kritik som har lämnats gäller främst att målsägandebiträden
inte har
med tid, att de inte är tillräckligt
tillräckligt
engagerade och att de
medför

stora kostnader.
Beträffande
stödpersoner

svarat
jourer

att

målsägandena

har i princip

samtliga

brottsofferjourer

stödpersonerna

upplever

positivt.

uppskattar att ha med sig någon
nämner att brottsoffren
Flertalet
frågor.
med och få hjälp av när det gäller praktiska
har

inte kan överta
angett att en stödperson
målsägandebiträdet.
Några jourer har framfört

uppgifter

några

Många
att tala
jourer
från

bör
att stödpersonen
förklarat
del
har
till biträdet.
En
jourer
att en
vara ett komplement
i vissa fall och då främst om det är fråga om enklare
stödperson

skadeståndsfrågor

skulle kunna överta målsägandebiträdets

har svarat att en stödperson
för skadeståndstalan.
åklagaren

jour

kan ta över
personen
målsägandebiträdet.

kan ersätta

Några

det moraliska

jourer
och

roll.

målsägandebiträdet
har

uttalat

psykologiska

Någon

om
att stödstödet från

sou

och brottsojfren
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4.5.4

Utredningens

Målsägandebiträdesreformen
förfarandet

det rättsliga

och

överväganden

förslag

effekt på
har haft en kvalitetshöjande
brottsoffrens
stärka
till
och bidragit
att

för förordnande
av målsägandebiom villkoren
i l §
till brott enligt brottsbalken
att begränsningen
bort.
punkten 3 lagen om målsägandebiträde
tas
borde förhar övervägt
Utredningen
om ett målsägandebiträde
I fråga

ställning.

träde

föreslås

av åklagaren men avvisat en sådan lösning. Målsägandens
utvidgas
rätt att under rättegången ställa frågor till bevispersoner
till att gälla även målsägande som inte för talan. På så sätt utökas
uppgifter
frågerätt. Målsägandebiträdets
även målsägandebiträdets

ordnas

arbete som att hjälpa
att avse även sådant avslutande
skadestånd.
att få ut ett tilldömt
och
behov
målsägandens
att tillgodose
av personligt
i mål
Stödperson kunna förordnas
stöd skall en särskild

utökas

till

målsäganden
För
kurativt

stöd
om brott på vilket fängelse kan följa. Rätten till ett personligt
behålls
20 kap.
15 § rättegångsbalken
enligt
men begreppet
förordnas
dem
stödperson kommer fortsättningsvis
som
som
avse
för sin inställelse
Efterlevande
målsäganden.
enligt i huvudsak samma principer som
till någon som har blivit dödad genom brott får rätt till målsägansådana.

En

debiträde

stödperson

under

Målsägandebiträde

får

rätt

till

ersättning

vissa förutsättningar.

-

Stödperson

rätt är att ta till
i det rättsliga
målsäganden
intressen, dvs. att bistå
vara målsägandens
delta i alla förhör
förfarandet
om förfarandet,
genom att informera
går rätt till. Under
och bevaka att förhören
under förundersökningen

Målsågandebiträdets

rättegången

skall

allmänna

uppgifter

målsägandebiträdet

enligt gällande

bevaka

intressen

målsägandens
i

lagen

specificerat
Mera
att
anges
föra talan om enskilt anspråk, om åklagaren inte gör det.
förutsätts dessutom ge målsäganden ett personligt
Målsägandebiträdet
i

olika

biträdet

handläggningsfrågor.

skall

och kurativt

stöd.

målsäganden
stöd
är avsedd att vara ett personligt
och i rättegången.
under de förhör som hålls under förundersökningen
före tillinfördes
Stödperson
bestämmelsen
Den ursprungliga
om
för
betydelse
fick
vilket
målsägandebiträde
lagen
komsten
om
av
Stödpersonen

utformningen
kurativa

av

målsägandebiträdets

stödet synes man vid införandet
från att målsägandebiträdet

de ha utgått

uppgifter.

Vad

gäller

det

av lagen om målsägandebiträskulle

lämna det stödet om ett

121

122

Rättsväsendet

sådant

och brottsojfren

biträde

förordnats.

hade

Man

förutsatte

tillkomst
ofta inte
att behov av stödperson
förordnades.
En stödperson
målsägandebiträde
inte förekomma

vid

Att

sidan
skulle

vidare

skulle
borde

sou
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vid

lagens

finnas

om ett
i de flesta fall

om biträdet enligt uttalande i förarbetena.
delen
kunna avlasta biträdet i den kurativa

en stödperson
synes inte ha övervägts.
Av såväl DV:s
rapport

enkätundersökningar
som utredningens
i väsentlig mån har bidragit
att målsägandebiträdesrefonnen
effekt
till att stärka brottsoffrens
ställning och haft en kvalitetshöjande
stöds också av
förfarandet.
Denna
uppfattning
på det rättsliga
framgår

brottsoffrens
rapporten.
brottsoffren

erfarenheter
känner

såsom
och

Kvinnojourer

de

har

redovisats
har

brottsofferjourer
och

sig

får

lättare

i

forsknings-

understrukit

att
igenom

orka

att
tryggare
vid sin sida. Det bör dock
med ett målsägandebiträde
stigit i snabb takt
anmärkas att statens kostnader för målsägandebiträde
1994/95.
För
till 27 miljoner
kr under budgetåret
och uppgick
rättsprocessen

budgetåret

1995/96

uppgick

kostnaderna

till

47,3

miljoner

kr,

vilket

Både år 1996 och

kr.
en årskostnad
om cirka 31,5 miljoner
till
antalet
förordnanden
uppgick
av målsägandenbiträden
för målsägande4 000 och år 1997 var kostnaderna
uppskattningsvis
innebär
1997

biträden
har

cirka

stigit

fastställda

35,1 miljoner

i snabbare

takt

timersättningen

kr.

Kostnaderna

för

än timkostnadsnonnen,
för

rättshjälpsbiträden

målsägandebiträde
dvs.
och

den

årsvis

offentliga

försvarare.
När

det gäller

svaren på DV:s
rättegångsbalken

framgår det av domstolsenligt 20 kap. 15 §
stödperson
att
Ganska
i relativt begränsad omfattning.

en stödpersons
enkätundersökning
förekommer

funktion

att målsäganden åtföljs av en anhörig eller god vän
mycket
rollen
som mer
av åhörare. Det är enligt domstolarna
både
biträds
under
rättegången
ovanligt
målsägande
att en
av ett
förekommer
de
få
fall
det
rör
och en stödperson. I
målsägandebiträde

vanligt

är däremot
intar

Som stödperson i dessa
det sig oftast om olika övergrepp mot kvinnor.
eller kvinnojour.
uppträder vanligen någon från en brottsofferåklagare
har flertalet
enkätundersökning
I DV:s
svarat att en
målsägandebiträde
alternativ
till
realistiskt
kan
stödperson
utgöra ett
förutsatt att åklagaren för skadeståndstalan
men med den reservationen
fall

ärenden och
kan gälla endast i okomplicerade
att en sådan ordning
juridisk
grundläggande
får
viss
under förutsättning
stödpersonen
att
inte kan
har
stödperson
Nästan alla advokater
utbildning.
svarat att en
har
domstolar
Flertalet
till ett målsägandebiträde.
vara ett alternativ
i många fall kan vara ett alternativ
ansett att en stödperson
och har rätt till
förutsättning
är utbildad
att stödpersonen
ersättning.
däremot

under

och brottsojfren
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har

enkätundersökning

I utredningens

svarat att målsägandena upplever
stöd i rättsprocessen.
Man anser emellertid

jourerna

kvinno-

och

brottsoffer-

stödpersonen

som ett gott
inte kan
att stödpersonen
främst
grund
på
uppgifter
mâlsägandebiträdets
ta över
av att stödI nägra svar anges att en stödsaknar juridisk
utbildning.
personer
till målsägandebiträdet.
person bör vara ett komplement
haft

har

skadeståndstalan

på

att mälsägandebiträdesställning.
målsägandens

och kan
i förhörssituationerna
tryggare
Målsägandens
i målet.
till utredningen

självklart

hanteras

själv

målsäganden

för

effekt

bidraga

bättre

därigenom

belägg

en
sig

känner

Målsäganden

klara

positiv

fått

har

Utredningen
reformen

och därmed

bättre

underlättas

av en advokat
än av
i domstohandläggningen

len.
i det rättsliga

bistånd

Målsägandebiträdets

förfarandet

är sålunda

och
om inte det personliga
bättre
målsäganden
förutsätts
ge
som
En stödperson skulle kunna
skulle kunna lämnas av en stödperson.
denna del av stödet så att
målsägandebiträdet
avlasta juristen
sina insatser på den rättsliga delen. Om
biträdet kunde koncentrera
fall då
skadeståndstalan
inte skall föras eller i de mindre komplicerade
värdefullt.
kurativa

åklagaren
stödperson

Det bör emellertid

kan föra
kunna

Utredningen
kvalificerat

biträdet

stöd

övervägas

också

målsägandens

vara en tillräcklig
menar således att

biträde

syftar till att utvidga
mâlsägandebiträdets

skall

behållas

användningen

skulle

skadeståndstalan

enbart

en

hjälp.
möjligheten
men vill införa
av stödpersoner.

att

få ett juridiskt

som
en reglering
Om man minskar

detta till
stöd och överför
av kurativt
eller
borde biträdet
utöver att föra skadeståndstalan
stödpersoner,
målsägandens rättsliga intressen under rättepå annat sätt tillvarata
hjälp under förunderfå möjlighet
gången
att ge mera juridisk
sökningen än som sker i dag och även kunna biträda målsäganden med
allt inom en rimlig kostnadsram.
att få ut ett utdömt skadestånd,
utförande

användningen
beträffande
av stödregeländring;
sin
anfört
i
DV
rapport,
en
som
bestämmelser
bör införas i lagen om målsägandebiträde.
kompletterade
emellertid
först att pröva i vad mån villkoren
kommer
Utredningen
kan behöva ändras.
för förordnande
av målsägandebitråde

Den nu skisserade
personer förutsätter,

Villkoren

utvidgningen

för förordnande

av målsägandebiträde

I 1 § lagen om målsägandebiträde
anges tämligen preciserat de villkor
skall förordna ett målsägandomstolen
för
skall
uppfyllda
att
vara
som
har övervägt
debiträde.
Utredningen
att i lagen föreskriva
en mer
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i varje

låta domstolen

fall

En sådan ordning

skall förordnas.

målsägandebiträde

avgöra
skulle

om
betyda

ett
att

till vissa brott utan att omständigheterna
inte att
vara avgörande. Det går emellertid
skulle kunna innebära en risk för
bortse från att en sådan ordning
olikheter
har därför stannat för att
Utredningen
i rättstillämpningen.
i
och i stället föreslå justeringar
behålla den nuvarande uppdelningen

lagen inte behövde
i det enskilda

begränsas

fallet

skulle

villkoren.

Enligt

gällande

de förordnas

i mål

målsäganden

saknar

mening

finns

mindre

allvarliga

person.
Enligt

försök,

brott
2

förberedelse
till

hänsyn

Vid
att ändra denna bestämmelse.
med
stödtillräckligt
kan det dock vara
en

anledning

skall
målsägandebiträde
paragraf
samma
på vilket
enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken,

i

i mål om brott
kan följa, eller

fängelse

skall ett målsägandebiträ-

stycket

att
om det inte är uppenbart
om sexualbrott,
behov av ett sådant biträde. Enligt utredningens

det inte

punkten

förordnas

1 § första

rått,

enligt

eller

målsägandens

andra omständigheter

5 och 6 § brottsbalken

8 kap.
till

stämpling
personliga

sådant

relation

till

kan antas att målsäganden

eller

brott,
om det med
eller
den misstänkte
har behov

av sådant

biträde.
I samband
förarbetena

prop.

att förordna
brottsbalken

att bestämmelsen
1989/90: 158 s. 7

målsägandebiträde

vara
inte

ändrades

i mål

år

1990

uttalades

i

för
och 11 att förutsättningarna
och
4
kap.
3
enligt
brott
om

samt enligt 8 kap. 5 och 6 §
inte
för
markera
borde mjukas upp
att
att bedömningen
Det uttalades vidare att det
så restriktiv
som tidigare.
med fängelse

brottsbalken
skulle

med

i straffskalan

kunde anses sakligt motiverat
att mera regelmässigt
och olaga hot
i mål om t.ex. misshandel
målsägandebiträde
behov av
målsägandens
det
skulle
ske
prövning
verklig
utan
av
en
biträde i det enskilda fallet.
skall behovet i det enskilda fallet prövas utifrån
Enligt förarbetena
situation satt i relation till det
helhetsbedömning
av målsägandens
en
däremot

förordna

brott

som målet
med avseende

gäller

brottets

målsäganden

Vidare

målsägandens

relation

förarbetena

exempel

bör

ställas

personliga

upp vissa förutsättningar
situation i målet, t.ex. vad
där
mest typiska situation

art, bevisläget
m.m. Den
har ett utsatt läge under förundersökningen

på

och

rätte-

har haft en
personlig
andra omständigheter
art kan
av
Som
ha betydelse för om biträde skall förordnas.

är när målsäganden
till varandra. Även

gången

enligt

gäller.

sådana

sjuklighet,

depressioner

arbetslivet

eller

som

och gärningsmannen

har eller

förståndshandikapp,
anges
ställning i t.ex.
beroende
brottet,
av
mellan elev och lärare eller att
i förhållandet
omständigheter
till

följd

och brottsojjfren
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målsäganden

eller ett barn.
meddelas 70 procent av förordnandena
med
stöd av punkten
dras i rapporten slutsatsen att
Av detta förhållande
lagens tillämpningsområde
kan behöva justeras. DV:s enkätundersök-

ning

är gammal

DV:s

Enligt

rapport

emellertid

tyder

förordnande

att domstolarna

målsägandebiträde

av

vid

enligt

för

behovsprövningen

denna

punkt

de

följer

uttalanden

Om man beaktar att mål om de
som görs i förarbetena.
brott som avses i punkten
misshandel
och rån, är betydligt
t.ex.
frekventa
sexualbrottsmålen
relationen
mellan
tyder
knappast
än
mer
förordnanden
enligt punkten
l och 2 på någon anmärkningsvärd
i domstolarnas

snedfördelning
underordnad

justering

skulle

behöva

anser utredningen
En Stödperson

i ett sådant
brottskategorierna.

gälla

blir av
En eventuell

Behovsprövningen

tillämpning.

för frekvensen

betydelse

läge.

En sådan

ändring

inte vara motiverad.
dock vara ett lika bra stöd för målsäganden

skulle

i vissa fall när förordnanden

sker enligt

att åklagaren för en eventuell
vidare nedan.

skadeståndstalan.

punkten

2 under

förutsättning

Denna fråga behandlas

i
skall förordnas
I punkten 3 föreskrivs
att ett målsägandebiträde
mål om annat brott enligt brottsbalken,
på vilket fängelse kan följa,
förhållanden
kan
personliga
om det med hänsyn till målsägandens
har ett särskilt starkt behov
antas att målsäganden
Enligt DV:s rapport ges relativt få förordnanden,
med stöd av denna bestämmelse.

av sådant biträde.
cirka två procent,

att avse enbart brottsbalksbrott,
1993/94:26
prop.
s.
angavs i förarbetena
och uteslöt mindre
18 att en sådan avgränsning
var ändamålsenlig
för
kvalificerade
med förutsättningarna
brott
samt överensstämde
Vad

vilket

gäller

förordnande
Det

kan följa,

enligt

brott,

punkten

2.

med den
som svårförståeligt
finns
andra
brottsbalksbrott.
har
till
enbart
Det
gjorts
som
där det enligt utredningen
överträdelse
av besöksförbud,

framstår

begränsning

till

begränsningen

fängelse

enligt

utredningen

t.ex.
kan finnas ett starkt behov av målsägandebiträde.
Lagens tillämpningsområde bör därför utvidgas
till att avse alla brott där fängelse kan
brottet.
De förutsättningar
följa
av
som gäller för prövningen

målsägandens

behov

kvarstå

oförändrade.

ändring

i punkten

Stödperson

under

enligt denna punkt
av målsägandebiträde
föranleder
utvidgningen
Den föreslagna
Även för förordnanden
enligt denna punkt

bör
en
bör

vara ett bra alternativ.
i sitt betänkande Våld och brottsoffer

vissa förutsättning

Våldskommissionen

föreslog

s. 176 f. att det borde övervägas att utvidga rätten till
skall prövas i samband
målsägandebiträde
när fråga om besöksförbud
kan det
utredningen
för talan. Enligt
med brottmål
där åklagaren
SOU

1990:92
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skall prövas i brottmålet
utgöra
att fråga om besöksförbud
särskilt
kan anses ha ett
en omständighet
som gör att mâlsäganden
inte
varför
starkt behov av målsägandebiträde,
rätten till biträde
förhållandet

behöver

utvidgas.

uppgifter

Málsägandebiträdets

behandlade
i lagens
är utförligt
främsta
uppgift
mâlsägandebiträdets
förarbeten.
Enligt förarbetena
är
i
är att ge mâlsäganden stöd och hjälp för att lindra påfrestningarna
och integritetskränkanrörande ett allvarligt
samband med utredningen

uppgifter

Mâlsägandebiträdets

bör därför

Biträdet

de brott.

rörande

sökningen

in i bilden

komma

Under

börjar.

brottet

skall

som hålls med mâlsäganden
går rätt till och att inga
bör
ställs. Mâlsägandebiträdet

ha rätt att närvara vid alla förhör
hand bevaka att förhören

biträdet

i första

och

när förunder-

redan

förundersökningen

eller kränkande

frågor
bör biträdet
Vidare
frågor.
ställa
kompletterande
också ha rätt att
förundersökningen
mâlsäganden om hur
informera
enligt förarbetena
med
Biträdet
bör också vid behov hjälpa mâlsäganden
går till.
ovidkommande

kontakter

med andra myndigheter

kvinno-

tjänst,

Om åtal väcks

och organ,

sjukvård,

t.ex.

social-

brottsofferjour.

eller

är det framför

allt

i anslutning

huvudförhand-

till

Enligt förarbetena
har sin funktion.
som målsägandebiträdet
biträdet
går igenom vad
lämpligt
det i allmänhet
att
vara
att
syftar till, hur den går till och vad som kommer
förhandlingen
Vid
själva
förhandlingen.
med
samband
i
krävas av mâlsäganden

lingen

torde

förhandlingen
stöd.

skall

handläggningsfrågor
begära t.ex. att förhandlingen
förhöret
med mâlsäganden
i olika

att ge mâlsäganden ett personligt
intressen
också bevaka målsägandens

viktigt

är det givetvis

Målsägandebiträdet

skall hållas inom stängda dörrar
skall

ske

i den

kunna

räkning

och bör för målsägandens
tilltalades

eller att

eller

någon

skall
med mâlsäganden
När det gäller förhöret
utevaro.
frågor ställs.
eller kränkande
bevaka att inga ovidkommande
frågor. Vid övriga
Biträdet bör också ha rätt att ställa kompletterande
ha
formellt
förhör
bör målsägandebiträdet
sett
samma rätt som
Det betyder att en
mâlsäganden
att själv agera och ställa frågor
åhörares

biträdet

endast i det fallet att mâlsäganden
rätt att fråga föreligger
för egen talan, dvs. biträder åtalet eller för skadeståndstalan.
behörighet omfatta att
bör mâlsägandebiträdets
Enligt förarbetena
i
i frågor
företräda
mâlsäganden
som handläggs
om skadestånd

uttrycklig

samband

med

förbereda

och utföra

åtal

för

brott,

om

målsägandens

inte

åklagaren

skadeståndstalan.

har

åtagit

sig

I samband

att
med
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är 1994 ändrades

lagändringar
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för att
skall bistå målsäganden med

utformning

språkliga

lagtextens

markera

tydligare

och brottsojffren

att målsägandebiträdet
talan om enskilt anspråk. Vidare utvidgades målsägandebiträdets uppgifter till att omfatta även bistånd till målsäganden i ett från
att utföra

brottmålet

avskilt

skadeståndsmål

handläggs

som

enligt

de vanliga

tvistemålsreglerna.
även i fortsättningen
anser att målsägandebiträdet
förarbetena
dock med
ha de uppgifter
i
som anges

i

Utredningen
princip

bör

begränsningar

användning

som blir följden
av stödpersoner.

förslag

av utredningens

de

om en utvidgad

Det har framkommit
att den väsentligaste
genom DV:s rapport
och utförande
delen av biträdets uppgifter
är knuten till förberedande
det
tyngdpunkten
riktigt
skadeståndstalan.
Utredningen
att
av
anser

ligger

pá dessa uppgifter.

sina juridiska

kan vara målsäganden
till skadepå detta sätt koncentreras
förordnas
först
biträdet
kan möjligen
förklaras
att
av

kunskaper

målsägandebiträdets
ståndsfrågan
inför

som biträdet med
till störst hjälp. Att

det området

Det är

uppgifter

huvudförhandlingen

och

inte som
Även

lagstiftarens

mening

varit

om det enligt utredningens
till rättsliga
att biträdets insatser koncentreras
inte förordnas
får det anses som en brist att ett biträde
uppgifter,
och omfattande
under förundersökningen
i fall med komplicerade
redan

förundersökningen.

under

uppfattning

är angeläget

skadeståndsanspråk.
anser sålunda att, i de fall då det inte bedöms vara tillmed det stöd och den hjälp som en stödperson kan ge, ett
bör förordnas tidigare i processen än som nu sker.
målsägandebiträde

Utredningen

räckligt
En

sådan

ordning

målsäganden

förutsätter

-

förutom

polisens

information

polis och åklagare aktivt uppmärksammar
- att
har övervägt
Utredningen
detta till domstolen.

till

behovet

om det
till att målsägandebiträdet
kom in tidigare i processen om
målsägandebiträde,
åklagaren fick förordna
men funnit att en sådan
En begäran om
ordning inte skulle leda till någon egentlig tidsvinst.
och
kommer
målsägandebiträde
praktiskt
taget alltid via åklagaren
och framför
skulle

bidra

Inte heller
av andra skäl finner
av domstolen.
Ett
beslut av åklagaren
sådan
lämplig.
ordning
är
att en
inte
har varit objektiv i
kan ifrågasättas med invändningen
att denne
Det bör således även i fortsättmålsäganden.
sitt val av biträde

prövas

omgående

utredningen

målsägandebiträde.
att förordna
vara en domstolsuppgift
förordnande
För att undvika den fördröjning
som kan uppstå
av ett
samband
med
ett veckoslut
när förhör måste hållas med målsäganden i
eller en helg kan ett annat förfarande
än vad som gäller i dag behöva
ningen

införas.

Domstolsförfarandet

I departementspromemorian

förbättringar

Ds

1997:7

föreslås

bl.a.

utvidgad

behörighet

Förslag

till

för de s.k.
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förstås domstol som med stöd av
Med jourdomstol
§ andra stycket rättegångsbalken
i
19
12
särskild
forumregel
kap.
en
i
kan ta upp en fråga om häktning
annan ort än den som följer av
i
bestämmelserna
i 19 kap. rättegångsbalken
om laga domstol

jourdomstolarna.

brottmål.

på

med
och ta befattning
för jourdomstolarna

att handlägga brottmålet
och tvångsmedel. behörigheten

behörig

förundersökning

domstolen

är i allmänhet

dessa bestämmelser

Enligt

gärningsorten

att
att pröva frågor angående häktning ingår enligt motiven behörighet
och
fatta beslut om mindre ingripande tvångsmedel,
t.ex. reseförbud,
för prövning
beslut som är nödvändiga
t.ex.
av häktningsfrågan,
domstolen
har
Vidare
rätt
försvarare.
att
offentliga
förordnande
av
bestämma

tid för åtals väckande

beslut

och att meddela

om personut-

redning.
om inte jourdomanges det som otillfredsställande
förundersökningen
under
än de
frågor
till
andra
ställning
stolen får ta
bl.a.
Som exempel nämns
att en
som rör själva häktningsförfarandet.
offentlig
behöver
veckoslut
under
förhöras
skall
misstänkt
ett
en
som
I promemorian

som inte har samband med en
För att det
avvisas
att
av domstolen.
föreslås
behörighet
jourdomstolens
ovisshet
inte skall råda någon
om
andra
stycket
enligt 19 kap. 12 §
i promemorian
att behörigheten
med förunderutvidgas att omfatta all befattning
rättegångsbalken

försvarare.

Ett

sådant

och användande

sökning

häktning.
de inom

Enligt

förordnande

kan komma

häktningsförhandling

Promemorian

dvs. inte bara frågan om
av tvångsmedel,
och bereds för närvaranhar remissbehandlats

Justitiedepartementet.

promemorieförslaget

den ordinarie

med

Den

som för
förundersökning.

rättegångsbalken
biträde
omfatta

torde

gälla för
samma forumregel
vid dess befattning
domstolen

skall

jourdomstolen

regel

i

19

12 § första

kap.

stycket

av målsägandekomma
utvidgningen
att
av ett målsägandebiträde.

vid förordnande

som i dag tillämpas
därför enligt den föreslagna

även jourdomstolens

förordnande

av promemorieförslabör
målsägandebiträde
förordnanden
get. Utredningen
av
anser att
Det
fördröjning.
kunna ske under veckoslut och helger för att undvika
inte förutsätter
ett
ifrågasättas
kan emellertid
om en sådan ordning
Ett sådant system har utredningen
för målsägandebiträden.
joursystem

Frågan bör uppmärksammas

inte ansett det vara möjligt
vidare under Övrigt.

under beredningen

att föreslå

När det gäller målsägandebiträdets
det framkommit

frågor.

Praxis

biträdet

alltid

Detta

gäller

att oklarhet
synes variera
rätt

att ställa

således oavsett

uppgifter

råder beträffande
mellan

kostnaderna

se

under rättegången

har

med hänsyn

domarna.

kompletterade
om målsäganden

till

rätt att ställa
gällande rätt har

biträdets
Enligt
frågor

till

målsäganden.

för talan eller

inte.

Vid
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förhör

övriga

själv,

målsäganden

biträder

dvs.

uttrycklig

åtalet eller

ett målsägandebiträde
skadestândstalan.
Detta torde
När

utredningens

sträckning

formellt

har målsägandebiträdet

målsäganden

och brottsoffren

samma frågerätt
som
endast när
föreligger

frågerätt

för skadeståndstalan.
förs

förordnat

är

i framtiden

förslag

bli

i

de

fall

flesta

fallet

i än högre

ökad

användning

ut-

av
om en
kommer
av att utöka frågerätten
således att minska.
skäl som talar för att
Det finns emellertid
Det förekommer
ändock bör utvidgas.
frågerätten
att målsäganden
om
genomförs.

stödpersoner

Behovet

talan om skadestånd och därför
avser att senare föra en civilrättslig
inte för denna talan i brottmålet.
I sådana fall kan det vara angeläget
Om rätten
att biträdet får ställa frågor även under brottmålsprocessen.
skall utvidgas bör dock en
att ställa frågor och agera i rättegången
sådan ordning i första hand gälla målsäganden själv; målsägandebiträdet bör inte ha större
gör

befogenheter

än målsäganden.

En sådan ordning

i rättegången.
blir mer delaktig
att målsäganden
anser därför att det finns fog för att utöka frågerätten,

också

ningen

en ändring i rättegångsbalken.
I enkätsvaren från brottsofferjourerna

Utredvilket

föranleder

att målsägandehar
rättegången
biträdet även borde hjälpa målsäganden efter det att
i
Ofta upphör kontakten
mellan biträdet och målsäganden
avslutats.
och med att rättegången
är slut även om det inte är ovanligt
att
biträdet

hjälper

målsäganden

har framförts

efter rättegången

med att få ut skadestån-

sker då utan ersättning.
till utredningen
Det har framförts
att Brottsoffermyndighetens
skulle underlättas om målsägandebiträarbete med ersättningsärendena

det. Detta

arbete

det utförde
skulle

arbetet.
mer av det avslutande
då inte behöva begära in kompletteringar

Brottsoffermyndigheten
i lika stor utsträckning

som nu sker.
Utredningen

anser att även sådant avslutande arbete som att hjälpa
att få ut ett utdömt skadestånd bör ingå i målsägandeuppdrag. Detta är viktigt inte minst för att målsäganden skall

målsäganden
biträdets

som han eller hon har rätt till. Det arbete som bör
komma i fråga är kontakter med den dömde, kronofogdemyndigheten,
bör
Målsägandebiträdet
och Brottsoffermyndigheten.
försäkringsbolag
få den ersättning

få ersättning

för sådant arbete

av målsägandebiträdets
biträde.

i skälig

uppgifter

omfattning.

bör införas

Denna

utvidgning

i lagen om målsägande-

129
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Som tidigare
föreslår

och användning

uppgifter

Stödpersonens

sou

under rubriken

nämnts

det rättsliga

När möjligheten
de uppgifter

angavs
utförligt

i rättsprocessen

Målsägandebiträde

att användningen
skall ökas.
förfarandet

utredningen

1998:40

av stödpersoner

att få anlita Stödperson infördes
som en stödperson bör utföra

Stödperson
i samband med

i rättegångsbalken
under

rättegången

Där anges att
s. 63.
stöd
är begränsade till att vara ett personligt
stödpersonens uppgifter
vidta
kan
stödpersonen
åtgärder
Som
exempel
på
målsäganden.
som
nämns att begära paus om målsäganden har behov av det och att fästa
i förarbetena

1983/84:

prop.

105

på att en fråga till målsäganden är av särskilt
förarbetena
I
art.
anges också att stödpersonen normalt bör
i rättssalen och att ordföranden
bredvid
målsäganden
anvisas en plats
bör kunna tillåta ett lågmält samtal mellan stödpersonen och målsäganrättens

uppmärksamhet

påfrestande

inte störs. Med begreppet
att rättegången
då målsäganden
tillfälle
varje
sammanhang
avses
vid häktningshuvudförhandlingen
vid
dvs.
förutom
hörs,
- t.ex.
har kallats till denna.
förhandling,
om målsäganden
Utredningen
anser att stödpersonens insatser även i fortsättningen

den

under

förutsättning

i detta

rättegång

bör

ligga

rent

på det personliga

planet.

inte att en stödperson
Den utvidgning
frågor.

innebär

vändning

rättsliga

anom en utvidgad
skall ges behörighet att hantera
en
som föreslås tar sikte

Förslaget

om uppgifterna.
som inte kräver någon ändrad lagstiftning
för
skall
utnyttjas
flera
att ge kurativt
stödpersoner
att
avses

användning
I stället

stöd i samband

med förundersökning

och rättegång.

8 s. 135 anges att de intervjuade
samt
brottsoffren
inte trodde att de kunde få sitt behov av juridiskt
och personligt stöd tillgodosett
psykologiskt
av en och samma person.
stöd var
och psykologiskt
Där anges vidare att behovet av personligt
förordnande.
Det
återkommande
och svårt att förena med ett formellt
I forskningsrapporten

bästa personliga
och

bilaga

stödet verkade

enligt

rapporten

ges, förutom

av familj
samt av

och dess stödpersoner
av brottsofferjouren
eller sjukvård.
via socialförvaltning
andra kontakter
stödet ofta kan
och
personliga
kurativa
det
Utredningen
anser att

anhöriga,

eventuellt

av en engagerad stödperson än av ett målsägandebisig på den rättsliga delen av
bör koncentrera
träde som huvudsakligen
för övrigt redan i
överlåter
sitt uppdrag. En del målsägandebiträden

tillgodoses

bättre

en stödperson av något slag genom att
eller brottsofferförmedla kontakt mellan målsäganden och kvinnojour
eller sjukvården. Denna ordning är ibland orsakad
jour, socialtjänsten
inte ersätter det
att domstolen
av att biträdet gjort den erfarenheten
kurativa
arbetet fullt ut.

dag det kurativa

biståndet

till

och brottsojfren
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Stödperson skulle kunna
som en kompetent
och
förundersökningen
vid
förhör
under
att närvara
målsäganden
kan nämnas att informera
under rättegången
om vad
att hända i processen samt att hjälpa till vid kontakter
som kommer
försäkringsbolag
med myndigheter,
m.m.
Bland

utföra

de uppgifter

förutom

att en Stödperson kan bli
i de fall ett biträde
till målsägandebiträdet
ett bra komplement
inte skall
förordnas
eller en tillräcklig
resurs när skadestândstalan
föras eller när åklagaren för skadestândstalan.
anförts

Som tidigare

menar

utredningen

rätt har målsäganden rätt att åtföljas av en lämplig
krävs inte för den
stöd. Något förordnande
person som personligt
ledsagande stödpersonen och behovet prövas således inte. I förarbetena

Enligt

gällande

s. 74 uttalas att någon särskild
i normala fall inte torde behöva göras.

1983/84:105

prop.

lämpligheten
Om

som utredningen
bör deras roll

föreslår

utvidgar

prövning

av

användningen

av
att särskilda
genom
En stödperson bör
införs i lagen om målsägandebiträde.
bestämmelser
vidare
angeläget
förordnande.
Det
särskilt
är
att en stödperson
ges ett
och
veckoslut
förhör
under
vid
dröjsmål,
kan förordnas
t.ex.
utan
förordna
behörig
därför
bör
Undersökningsledaren
att
helger.
vara
man
stödpersoner

göras

tydligare

bör förordnandet
ges av
bör vara att målet gäller ett
önskemål om en viss
brott på vilket fängelse kan följa. Målsågandens
För att den
utsträckning.
möjliga
beaktas
i
bör
största
stödperson
emellertid
krävs
att han
föreslagne
personen skall kunna förordnas
under förundersökningen.

stödperson

En förutsättning,

rätten.

hon bedöms

eller

Utredningen

förutom

I övrigt

behovet,

vara lämplig som stödperson.
anser att den nuvarande bestämmelsen

i 20 kap.

15 §

första stycket rättegångsbalken
om att en målsägande har rätt att
åtföljas av en lämplig person som personligt stöd bör kvarstå. I dessa
bör dock inte
Dessa personer
fall krävs inte något förordnande.
stöd. Även fortsättningsvis
benämnas
stödpersoner
utan personligt
om en sådan person, om möjligt
om den har kännedom
underrätta denne om rättegången. De regler som i övrigt föreslås gälla
skall inte omfatta de personer som utgör personligt
för stödpersoner
stöd enligt 20 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken.
skall

rätten,

Brottsofferjourerna
kan då vara aktuella som stödpersoner
600
stödpersoner
l
har enligt uppgift närmare
som har gått igenom
finns ett stort
Hos kvinnojourerna
för stödpersoner.
deras utbildning
för
kvinnor
stöd
kan
utgöra
antal utbildade jourkvinnor
som har
som
Vilka

Våga Värna
inom organisationen
utsatts för brott. Vittnesledsagare
för
stödperson
Varandra borde också kunna fungera som
en målsäganverksamhet
Dessa organisationers
de som skall höras vid domstol.
beskrivs

i kapitel

8 om Ideella

organisationer

m.m.

En kontaktperson

131

132
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10 § socialtjänstlagen
kan också vara tänkbar som Stödperson
vidare
avsnitt
5.2
Om det är målsägandens
socialtjänsten.
se
om
önskan kan i vissa fall en anhörig, vän eller någon annan person som
han eller hon känner förtroende
för vara aktuell som Stödperson under

enligt

att han eller hon
att denne har sådana kvalifikationer
lämplig som Stödperson. Sammantaget
att
anser utredningen
stöddet finns tillräckligt
med personella
resurser för att institutet

förutsättning

bedöms

person skall kunna få en ökad användning.
skall polisen i lämplig
Enligt 13 a § förundersökningskungörelsen
informera
målsäganden om reglerna om Stödperson i 20
utsträckning
15 § och 23 kap.

kap.

Vidare

10 § rättegångsbalken.

skall

polisen

informera
och andra som kan lämna
organisationer
om myndigheter,
det
skall Öka
stöd och hjälp. För att användningen
stödpersoner
av
föreslår
angeläget att polisen
sätt som utredningen
är det givetvis
Polisen bör också vid
informerar
mâlsägandena om denna möjlighet.
eller
att kontakta exempelvis
en brottsofferför att på så sätt ordna en lämplig Stödperson.
skall vara realistisk
För att en ökad användning
av stödpersoner
viss ersättning
krävs enligt utredningens
mening att de tillerkänns
av

behov hjälpa målsäganden

kvinnojour

få Samma rätt till
medel.
En Stödperson bör i princip
som en målsägande som skall höras, dvs. enligt kungörelsen
i brottmål
och 37 kap.
om ersättning vid förundersökning

allmänna

ersättning
1969:590
3 § tredje

stycket

båda

vilka

rättegångsbalken,

hänvisar
medel

till
till

för-

vittnen

1982:805
ordningen
av allmänna
om ersättning
med
Stödperson
Det innebär
att en förordnad
som följer
m.m.
får
och rättegången
till förhör under förundersökningen
målsäganden
till

rätt

ersättning

för

resor och mistad
enligt förordningen.

inkomst

bl.a.

förutsättningar

enligt

de

Utredningen

menar
som gäller
bör sättas högre
för tidsspillan
för stödpersoner
att ersättningen
på grund av
så att de i de flesta fall inte drabbas av inkomstförluster
För att man skall kunna använda
att de ställer upp som stödpersoner.
som den som gäller
samma rutiner för ersättningen till stödpersoner
bör vara skattefri
för målsägande anser utredningen
att ersättningen

dock

jfr

19§

kommunalskattelagen

sådan ersättning

stödpersoner

att inkomstförluster
direktiv
I utredningens

innebär

1928:3701.
kan lämpligen

Den övre gränsen för
sättas till 600 kr, vilket

kan undvikas.
i stor utsträckning
värdefullt
arbete för
och
anges att ett viktigt

situationen
för människor
att förbättra
som drabbas av brott bedrivs
Det
brottsofferoch kvinnojourer.
bl.a.
ideella
organisationer,
av
skall
anges vidare att utredningen
stödfunktioner,
utveckling
av sådana
som stöd för brottsoffer
mannaövervakare
som används

belysa

lekmän

inom

av en ytterligare
av ett system med
Sätt som de s.k. lek-

behovet
i form

t.ex.
liknande

kriminalvården.

Stödpersoner

återfinns
ibland

och brottsojfren
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frivilligorganisationer,

i dag i olika

inom

socialtjänsten

och

samt bland anhöriga. För frivilligorganisationerna
kan
regi. Utredningen
i organisationernas
utbildningar

i sjukvården

finns

särskilda

Stödperson om man skapade
att det skulle stödja funktionen
efter mönster av det system som finns inom
organisation
en särskild
En bättre lösning är att
kriminalvården
för s.k. lekmannaövervakare.
och
så att rekrytering
ekonomiskt
stödja frivilligorganisationerna
inte finna

i deras regi kan utvidgas och förbättras,
av stödpersoner
sker gemensamt.
på så sätt att utbildningen
av stödpersoner

utbildning
bl.a.

I vilken

målsägandebiträde

rätt till

Efterlevandes

utsträckning

och

vilket

och stödperson

sätt ett målsägandebiträde
dödad genom
har blivit

förordnas

brott som
till någon som
olika
skifta
mellan
förefaller
tillämpningsområde
lagens
av
för
förordnats
domstolar.
I något fall har ett målsägandebiträde
fått
målsägandepersonligen
dödsboet. I andra fall har de efterlevande
biträde.
Det händer också att en begäran från de efterlevande
om

för

efterlevande

omfattas

kan
Sammanfattningsvis
bifall.
utan
oklart.
anses vara
finns det ett behov av att klargöra i vilka fall det
Enligt utredningen
kan
Inledningsvis
kan vara aktuellt att förordna ett målsägandebiträde.
lagligen kan förordnas endast för
konstateras att ett målsägandebiträde
lämnas

målsägandebiträde
rättsläget

personer och alltså inte för ett dödsbo. Skall målsägandebiträde
har behov av det stöd och den hjälp
förordnas
för att de efterlevande
utgör skall det i så fall ske för dessa personliett målsägandebiträde
gen. Det bör observeras att vissa närstående, t.ex. underhållsberättiga-

fysiska

direkt

de barn,

kan redan enligt

Utredningen

För dessa efterlevande
är att anse som målsägande.
förordnas.
målsägandebiträde
regler
gällande
ett
nu
till
utvidgas
bör
målsägandebiträde
till
finner att rätten

som inte direkt intar målsägandeställär enligt utav dessa efterlevande
den som anges i 20 kap. 13 § första stycket rättegångsredningen
fader, moder eller syskon dock med
balken, dvs. make, bröstarvinge,
Att vidga kretsen
tillägg
som kan få
av efterlevande
av sambo.
i rättspraxis
ligger i linje med den utvidgning
målsägandebiträde
av
rätten att få skadestånd i anledning av en närståendes död genom brott
att avse även vissa efterlevande
avgränsning
ning. En lämplig

som skett.
För att det skall bli aktuellt
träde

bör

det enligt

biträde

med

övriga

omständigheter,

hänsyn

med ett förordnande
av målsägandebibehov av
krävas att det föreligger
utredningen
till

målsägandens
dvs.

personliga

behovsprövningen

förhållanden

och

i princip

vara

bör
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i 1 § första
som föreskrivs
användningen
om
av stödpersoner
levande.

2. Vad

densamma

stycket

uttalat

gäller också i fråga om efter-

En särskild

utredningen

rätt till målsägandebiträom efterlevandes
bör införas i lagen om målsägandebiträde.

bestämmelse

de och Stödperson

i brottmål
kan rättshjälp
att för skadeståndstalan
Sådan rättshjälp
inte kan förordnas.
utgå i fall där målsägandebiträde
Det kan anmärkas

kan även utgå till

dödsbo

jfr

DV:s

i RH

yttrande

1995:33.

Övrigt
har angetts omfattar

Som tidigare

ersättning

utredningens

skulle

vara önskvärt
försvarare
infördes.
sådant avslutande

uppdrag inte frågor

om
vill dock påpeka att det
den som finns för offentliga

till målsägandebiträdet.

Utredningen

att en taxa liknande
Om så sker är det angeläget

arbete

I Advokatsamfundets

att taxan

omfattar

närrmt.
som utredningen
enkät har framförts
utredningens
svar

den målsägande som anmäler en våldtäkt
borde
handel
redan vid första förhöret

eller

att
misssamt
målsägandebiträde

liknande

få ett
att det borde inrättas en jour för detta. Utsärskilt
redningen anser att förslaget är intressant,
om även stödoch
skulle kunna
skulle
kunna
i
ingå
jourverksamheten,
personer
Emellertid
skulle
brottsoffer.
innebära
för dessa
en förbättring
förordnar

för

kostnader
innebära
som utav ett sådant joursystem
Uttill.
inte anser sig kunna hitta någon finansiering
och stödpersoner
förslag som innebär att målsägandebiträde

inrättandet

redningen
redningens
i större

sig och

utsträckning

ledningsskede
dock

medföra

4.6

redan

i förundersökningens

in-

förslaget

se kapitel

inte framstår

joursystem

in

till de ideella
om ökad tillgänglighet
bör
m.m.
8 om Ideella organisationer
för brottsoffren
sådana förbättringar
att behovet av ett
samt

organisationerna

kommer

som akut.

information

Rättsväsendets

till

och

bemötande

av brottsoffer
4.6.

Inledning

1

I detta avsnitt

kommer

till

av
bemötande

och

bemötande

domstolarnas
av vittnen

att beröras.

information
om rättsväsendets
I avsnittet
målsägande
att behandlas.
om
behandlingen
kommer
även
målsägande
av

allmänna

frågor
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Frågor som rör åtgärder på grund av hot och våld mot
avsnitt.
den och vittnen behandlas i ett kommande

4.6.2

mâlsägan-

Polisen

Polisens

författningsreglerade

behandlat

i avsnitt
I

betydelse.

4.2.

har polisen
bemötande
en stor
av målsägande
i
Brottsofferarbetet
Brottsoffermyndighetens
rapport
flera
redovisas
1997:1
Rapport
en kunskapsöversikt

gäller

det

När

har utredningen

informationsskyldighet

Sverige
undersökningar

s.

38

ff.

visar

som

betydelsefullt

hur

polisens

I
av målsäganden är för dennes situation.
och
agerande
professionellt
polisen
genom ett
anges att
återhämtningsbrottsoffrens
kan, förutom
att underlätta

och bemötande

agerande
rapporten
bemötande

brottsutredningama.

arbete,

effektivisera

polisen

kan i förlängningen

fer.

Enligt rapporten
i syfte att effektivisera
till brottsoffer.

Även

bild

allmänhetens

polisens

och förbättra

verksamhet

i förhållande

har gett ut två rapporter
Det kan nämnas att Rikspolisstyrelsen
brottsoffer
RPS rapport 1986: 18 och Brottsofferjour:
i brottsofferverksamhet
för polisens medverkan
handledning
och hjälp

En
RPS

under år 1997
4.2 har Rikspolisstyrelsen
hos de
brottsofferfrâgor
handläggningen
av
av
har man undersökt
Vid dessa inspektioner
polismyndigheterna.
skall
för hur man konkret
har handlingsplaner
om myndigheten

Som

påbörjat
bl.a.

Stöd

1989:1.

rapport

olika

av

påverkas av hur polisen bemöter brottsofförekommer
det på flera platser i landet projekt

nämnts

i avsnitt

inspektion

hur
för att Öka trygghet och säkerhet inom brottsofferomrâdet,
går till och
kontakter med brottsoffer
mottagande av och efterföljande
organisationer
samverkan med brottsofferstödjande
hur myndighetens
arbeta

fungerar.

Åklagarna

4.6. 3

RÅC

1:122
som har
4.2 om
avsnitt
behandlats
i
har
och
Riksåklagaren
som
av
bör
hur
åklagarna
frågor
informationsskyldighet
även
tas
om
upp
huvudförhandlingen.
samband
med
förhålla
sig till målsäganden i
råden anges att det i de flesta mål inte finns något
I de allmänna

I de

allmänna

råd

Målsägande

i brottmål

meddelats

av en särskild
huvudförhandlingen.

behov

kontakt

mellan

målsäganden

Om målsäganden

kontaktar

och åklagaren

åklagaren

inför

och begär
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bör åklagaren vanligen gå med på detta under
ett Sammanträffande,
inte framstår
förutsättning
att tjänsten medger och ett Sammanträffande
som meningslöst.
Vidare uttalas

eller grova våldsbrott
att i mål om t.ex. sexualbrott
det kan vara av värde för såväl målsäganden som för genomförandet
före huvudförhandlingen
har
att åklagaren
av huvudförhandlingen
träffat målsäganden.
Genom att informera
målsäganden om vad som
kan komma att hända under huvudförhandlingen
kan det undvikas att
skräms eller skadas vid genomförandet
målsäganden
onödigtvis
av
I detta sammanhang

förhandlingen.

av att åklagaren
förundersökning
som

vikten

understryks
under

på objektivitet

kravet

uppfyller

såväl

huvudförhandling.
de allmänna

Enligt

ge målsäganden ett visst
domen. Med hänsyn till åklaga-

råden kan åklagaren

stöd om denne ensam vill överklaga
i processen bör stödet i dessa fall
rens ställning
allmänna termer ge råd i frågor av formell
natur.
framhåller

Riksåklagaren

vidare

begränsas

att åklagaren
vid verkställighet

inte

till

har

att i

någon

att biträda målsäganden
av domen. Om
för säkerställandet
beslutat
av ett enskilt
om kvarstad
skall gå
hur
denne
bör åklagaren upplysa målsäganden
om

skyldighet

har

rätten

anspråk,

och
på opartiskhet
Kraven
verkställighet.
att erhålla
innefattar
utesluter
än
uppgift
objektivitet
att
att åklagarens
mera
framföra
krav.
målsägandens
för

tillväga

4.6.4
I

Domstolarna
Vittnen

departementspromemorian

i

målsägande

och

domstol

Där
Ds
av målsägande och vittnen.
mjukas
och vittnen
till målsäganden
föreslås att språket i kallelserna
om vem man skall
upp och att det i kallelsen bör finnas information
vidare
Det föreslås
vända sig till om man har några frågor.
att
det
till
och
hur
går
information
vittna
skyldigheten
att
som
om
1995:1

behandlas

skall

huvudregel

skickas

I promemorian
vittnesvärd

vid

på

ankomma

bemötandet

görs

med kallelsen.

bedömningen

domstolarna
alla

anställda

inte
vid

är

att någon
nödvändig.

särskild

tjänst

I stället

bör

som
det

möjliga
att i största
till
målsägande
och
rätta.

domstolen

ställa upp och hjälpa vittnen
Det
kunna utöva en viss värdfunktion.
bör expeditionsvakterna
efter särskild utbildning
bör också eftersträvas
att expeditionsvakterna
ordning och säkerhet
för att upprätthålla
får ordningsvaktsförordnande

utsträckning
Vidare

i de allmänna
När

utrymmena.
det gäller frågan

om domstolslokalernas

utfomming

görs

i

att inrätta
att det inte bör vara obligatoriskt
domvittnen och målsägande i de nuvarande
vid
liksom
byggnader
Vid planeringen
av nya

bedömningen

promemorian
särskilda

och brottsojfren
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för

väntrum

stolsbyggnaderna.

Om någon begär
bör dock frågan ägnas uppmärksamhet.
ombyggnad
Domstolarna
att få vänta i ett avskilt utrymme bör detta efterkommas.
bör ha beredskap för att ordna särskilda väntrum när behovet uppstår.
Vittnen
skall inte behöva vänta i onödan på att bli hörda och de bör
De utrymmen
utformade.

om förseningar.
och ändamålsenligt

informeras

trevligt
I

Ds

och vittnen

målsägande

ändringar
allmänna

1997:7

föreslås

bör var
till

Förslag

tas upp några frågor som har betydelse för
Det föreslås vissa författningsi domstolen.

vidare

om ersättning
ur tingssalen.

att flytta ut besluten
till förhandlingen

så att det blir möjligt
medel för inställelse

promemorian

väntar

Domstolsförfarandet

departementspromemorian

förbättringar

där vittnena

regler som gör det möjligt
huvudförhandlingen

vid
de och vittnen
att medverka
teknik bildoch ljudöverföring.

av
I

för målsägangenom

video-

Resursförhar i sin rapport Domstolsväsendet
RRV
resursutnyttjande
för ett effektivt
ff..
domstolarna
s.
77
vid
bemötandet
1997:48
tagit upp frågor om
rättssökande
bemötande
Enligt
är domstolens
rapporten
av den
allmänheten,
vittnen och tilltalade avgörande för dessa gruppers tilltro
Riksrevisionsverket

och

delningssystem

hinder

I rapporten anges bl.a. att åklagare och advokater var
när det
missnöjda med vissa domares beteende vid huvudförhandlingen
att någon
gällde behandlingen
att det sällan förekom
av vittnen,
till domstolarna.

och att
rätta när denne kommer till domstolen
sitta ensamma och vänta utanför rättssalen. Bl.a.
påfrestande för brottsoffer
dessa omständigheter
är enligt rapporten
och förpå förhandlingen
och vittnen
och leder till att kvaliteten

målsägande

hjälper

målsägande

ofta fick

handlingens

resultat

dåligt

bemötande

domstolsväsendets

till

blir

Avslutningsvis

sämre.

medverkande

av
trovärdighet

I Brottsofferrnyndighetens

i

konstateras
tillåts,

rättegången

att påverkas negativt.
rapport Brottsofferarbetet

Rapport
en kunskapsöversikt
kontakter
med och bemötande

1997:1

behandlas

även

att när ett
riskerar

i Sverige

domstolens

I rapporten
s. 51 ff..
av brottsoffer
vid landets
notarier
besvarats
enkätundersökning
av
som
en
De
följande.
bl.a.
framgår
enkätsvaren
Av
96 tingsrätter.
samtliga
för
särskilt
väntrum
har inte något
74 stycken,
flesta tingsrätter,

redovisas

målsägande
möjlighet
tingsrätter

och vittnen.

Samtliga

att ordna ett sådant
som inrättat särskilda

tingsrätter

rum om
väntrum

det

för målsägande

endast nio som enligt notarierna
möjligheten
att få vänta avskilt.
om

är det dock

uppger dock att de har
Av de 22
efterfrågas.

regelmässigt

och vittnen
informerar
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i samband

Vid

bedrivs ideell vittnesstödsverksarnhet
tre tingsrätter
Den verksamhet
brottmålsrättegångar.
som bedrivs

två av
ideella
organisationer.
om
På de flesta tingsrätterna,
inte
93 stycken, finns det enligt rapporten
någon som särskilt har till uppgift att hjälpa och stödja målsägande
och vittnen. Vid flertalet tingsrätter
finns det dock personer som inte
med

finns beskriven

dessa tingsrätter

vid

i avsnittet

att ge sådant stöd, men som ändå kan vara
Det finns
Detta gäller t.ex. expeditionsvakter.
en resurs att tillgå.
vid 79 tingsrätter
och
enligt undersökningen
expeditionsvakter

direkt

har till arbetsuppgift

drygt

hälften

till

målsägande

i förhållande
en funktion
av dessa har expeditionsvakten
och vittnen.
Det finns också vid tingsrätterna
annan

t.ex. expeditions-,
en sådan funktion.

4.6.5

Utredningens

och kanslipersonal,

receptions-

personal,

som har

enkätundersökningar

Polisen
Ett

av de vanligaste
hållandena
och/eller

som kan förbättra
för målsägande och vittnen

åtgärder

förslagen

för-

öka säkerheten
som
informationen
i
enkätundersökningen
polisen
att
var
av
bör förbättras.
till målsägande
och vittnen
liksom
till allmänheten
ärendet
och om hur
Detta gäller både information
om det egna
har framförts

Man menar också att information
går till i allmänhet.
på
risken
bli
för någon form av övergrepp
utsatt
att
att
ges om
i en rättegång är mycket liten. Många har
grund av att man medverkar
vidare föreslagit att det skall inrättas särskilda väntrum för målsägande
Över huvud taget har flera påpekat att
och vittnen
i domstolarna.
rättsprocessen

bör

miljön
vittnen

behöver

i domstolarna

Från polisen

vid främst

digheterna

förbättras.
att bemötandet av målsägande och
men även vid polis- och åklagarmyn-

har också påpekats
domstolarna

måste förbättras.

Ett förslag

som framförts
tingsrättsvärdar

skall finnas
är att det vid domstolarna
folk
till
och förklara
kan
hjälpa
rätta
som

från flera
eller

vad som kommer

håll

liknande
att hända

i rättegången.
som har lämnats från polisen är att domstolarna
bör förbättra sin tidsplanering
att rättens ordförande
av rättegångarna,
och vittnen
inte
så att målsägande
bör vara mer aktiv och ingripa
Andra

trakasseras

synpunkter

under

som har ett särskilt

och att det inom polisen
brottsofferansvar.

förhören

bör utses personer
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Åklagarna
Även

enkäten föreslagit
har i sina svar
ingångar bör finnas för målsägande

åklagarna

och separata
flera håll påpekas

är dålig.
att säkerheten i domstolarna
har ett stort antal åklagare framfört
att informatio-

polisen

Liksom

måste förbättras.
och vittnen
nen till målsägande
har påpekats
information
men något som särskilt
borde

skicka

i samband

att skilda väntrum
Från
och vittnen.

ut information
med kallelsen.

Detta

gäller

all

är att domstolen
går till m.m.
om hur huvudförhandlingen
Flera åklagare har också framfört
att den

som ges från polisen måste förbättras.
Andra vanliga förslag som har framförts
är bl.a. att målsägande
före huvudförskall ha möjlighet
och vittnen
att träffa åklagaren
tilltalades
förhör
i
den
till
möjligheterna
handlingen,
utevaro skall
att
både
språkligt och
förbättras
domstolen
skall
till
utökas, att kallelserna
information

som kommer till domstol
eller domstolsvärdar,
att
skall tas om hand av t.ex. expeditionsvakt
skall finnas i allmänmed ordningsvaktsförordnande
expeditionsvakt
hetens utrymmen,
samt att målsägande och vittnen allmänt sett skall

innehållsmässigt,

att målsägande

och vittnen

Det har påpekats att en sådan sak som att det
ges ett bättre bemötande.
finns möjligheter
att få en kopp kaffe och ha någon att vända sig till
kan ha betydelse.
med frågor i väntrummet
eller bevakning med
Flera åklagare har förordat att polisbevakning
väktare

bör användas

att ordföranden
mer aktivt
målsägandes
frågor, att
vid olämpliga

i större utsträckning,

bör leda processen och ingripa
skall sekretesskyddas
även vid domstol,
och vittnens personuppgifter
ersättningen
förordnas
oftare,
skall
målsägandebiträden
att
av
att
skall höjas samt att
och vittnen
medel till målsägande
allmänna
domstolen

skall planera huvudförhandlingen

minimeras.
na så att väntetiden
Några åklagare har förslagit
och vittnen

i vissa

åhörares

och kalla förhörspersoneratt höra målsägande
telefonförhör,
en ökad
till anonymitet för målsägan-

ökade möjligheter
utevaro

och till

möjligheter
av stödpersoner,
inom
ökade möjligheter
de och vittnen,
att hålla huvudförhandlingen
samt ökade
stängda dörrar, ett ökat samarbete med brottsofferjourerna
användning

för förhörspersoner.
och
framförts
Andra förslag som har
är i huvudsak
att nykterhet
huvudförinför
och åhörare kontrolleras
hos tilltalade
drogförekomst

möjligheter

till

handlingen,

vid domstolarna,
att
att det inrättas vittnesstödsverksamhet
förhörspersoförmån
för
besöksförbud
till
meddela
att
för
att vissa tingssalar utrustas med konfrontationsspeglar

möjligheterna

personskydd

ner utökas,
att
att undvika att målsägande och vittnen behöver träffa den tilltalade,
och inte i tingssalen,
storlek bestäms administrativt
vittnesersättningens
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inte är
att målsägande och vittnen som hörs under huvudförhandlingen
används i större utför åhörarna
synliga
samt att säkerhetssalar
sträckning.

Domstolarna

eller

har svarat att inga åtgärder vare sig har vidtagits
och/eller
öka säkerheten
för att förbättra förhållandena

domstolar

Några

planeras

för målsägande
vill

vidta

I ett par fall har tingsrätten svarat att man
lokaler omöjliggör
domstolens
befintliga
att
men

och vittnen.

åtgärder

detta.
Den vanligaste
anordna
lar

särskilda

åtgärden
väntrum

är att
som har vidtagits vid tingsrätterna
för målsägande och vittnen. Flera domsto-

sådana rum.
också svarat att de vid behov iordningställer
förbättrat
möjligheterna
de
har
har flera domstolar
angett att
så att förhör med målsägande och vittnen kan ske i
medhörning
har

Vidare
till

den tilltalades

utevaro.
åtgärder som har vidtagits eller planeras är enligt enkätsvaföljande.
ren i huvudsak
har som uppgift att ta hand om samtliga som
Expeditionsvakten
och att hjälpa dessa till rätta.
kommer till domstolen
för att bättre
har fått ordningsvaktsförordnande
Expeditionsvakten
kunna hålla ordning i främst väntrummen.
vid huvudförhandlingen
Rätten informerar
om att vittnet inte är där
för att berätta utan att det är en skyldighet.
frivilligt
Andra

Rätten upplyser
i rättssak.
-

Vid

domstolen

vid huvudförhandlingen
finns

Vittnesstödsverksamhet
len.
Man undviker
huvudförhandlingen.

informationsmaterial
i Brottsofferjourens

att nämna

mâlsägandens

om straffet

för övergrepp

i väntrummen.
regi finns vid domstooch vittnets

Tillsammans
med kallelsen skickas information
och vittnen
särskilt
för målsägande
väntrum

adresser

vid

om att det finns ett
samt att det finns

i den tilltalades
utevaro.
att hålla förhöret
och
visar
lokalerna
Personal
vid domstolen

möjlighet

huvudförhandlingens

informerar

om

förlopp.

för att
Man har ett nära samarbete med åklagarmyndigheten
rädsla
känner
vittnen
och
kännedom
det
finns
målsägande
som
om
inför huvudförhandlingen.
Man kallar målsägande och vittnen vid andra tider än den tilltalade
för att undvika
att de träffas i väntrummet.
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En ny säkerhetssal har inrättats.
har gjorts mer medveten
Personalen

liksom
om säkerhetsproblem
känner
och
vittnen
målsägande
många
den
obehagskänsla
som
om
inför att höras vid en huvudförhandling.
tingsI kallelsen
anges att målsägande och vittnen kan kontakta
rätten om de känner sig oroliga.
har ett särskilt rum ställts i ordning för brottsofferVid domstolen
jouren.
Personal vid tingsrätten har åtagit sig att ge oroliga målsägande och
vittnen stöd i samband med huvudförhandlingen.

målsägande och vittnen om
underrättas
förseningar
Vid eventuella
de kaffe eller liknande.
väntetider
erbjuds
längre
och vid
dröjsmålet
Med kallelsen skickas till målsägande och vittnen information
som
har tagits fram av Domstolsverket.
visar vart målsägande och vittnen kan
Skyltar i domstolslokalerna
vända sig.
hjälp av polisen för olika säkerhetsarVid behov får domstolen
rangemang.
övervakningskameror har installerats i väntrummen.
är att
av flest domstolar
som har framförts
för
och ingångar
att
målsägande och vittnen skall ha egna väntrum
Vidare har ett antal domstolar
angett att
slippa träffa den tilltalade.
Ett vanligt förslag är också att inforrnatiokallelserna måste förbättras.
De förslag

på förbättringar

Det gäller både allmän
nen till målsägande och vittnen skall förbättras.
information
och information
om det aktuella målet.
I övrigt har bl.a. framförts
att målsägande och vittnen bör få högre
för
att representanter
av allmänna medel för sin inställelse,
med
samarbetet
domstolen,
i
finnas
på
plats
bör
att
brottsofferjouren
bör öka, att det bör finnas personal i väntrummen
brottsofferjouren
och
som kan hålla ordning och hjälpa folk till rätta, att målsägande
för att de
vittnen bör ges möjlighet
att höras genom s.k. videolänk
förhör
hålla
möjligheterna
att
skall slippa den fysiska närvaron,
att
öka,
bör
tilltalades
att det
och vittnen i den
med målsägande
utevaro
bör lagregleras
att även vittnen skall ha rätt att âtföljas av en stöd-

ersättning

person samt att åklagarna bör åläggas att ta kontakt
inte är förordnat.
i de fall ett målsägandebiträde

med målsägande
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Advokaterna
På frågan vilka

åtgärder som har vidtagits eller planeras vid tingsrätten
för att förbättra förhållandena
och/eller öka säkerheten för målsägande
och vittnen
har de flesta advokater
har
svarat att inga åtgärder
vidtagits

eller

såvitt

känt planeras. En advokat har svarat att man har
Flera har pekat på att särskilda rum har iordningställts
för målsägande
och vittnen.
Någon har påpekat att säkerhetssalen
används i allt större utsträckning.
Vidare har det framförts
att polisinstallerat

larm.

medverkan

har

utsträckning

och att det har blivit

blivit

vanligare,

används
i större
att visitation
lättare att få ett målsägandebiträde

förordnat.
Vad
och/eller

gäller

förslag

på åtgärder

som
för målsägande

öka säkerheten

framförts

att målsägande

tilltalade,

att inga

namn

stänmingsansökningen,
i större

och

vittnen

anges
att förhör

kan förbättra

förhållandena

och vittnen

har i huvudsak

bör

få vara okända
in förundersökningsprotokollet
kan hållas

för

den
och

i den tilltalades

utevaro
och vittnen

utsträckning,

att särskilda
rum för målsägande
hänsyn
till
målsägande
större
och vittnen beträffande
att
tas
tidsangivelser,
avdelas
för att ta hand om
personal
att särskild
målsägande och vittnen eller att vittnesbiträden
med särskild ersättning
inrättas,

anlitas, att ersättningen till målsägande och vittnen höjs t.ex. ersättning
för förlorad arbetsförtjänst,
att polis, åklagare och målsägandebiträdet
på ett tidigt stadium samarbetar,
omhändertagande
att domstolarnas
av

målsägande

och vittnen

förbättras,
att det inrättas flera utgångar från
kontakt mellan den
att det sker en ökad och förbättrad
ha
sig
säger
höras
och åklagare
betänkligheter
mot
att
samt
som
försvarare
för information
och förklaringar
det
gäller det aktuella
när

tingssalarna,

målet

samt att det inrättas

separata

väntrum.

Brottsojferjourerna
På frågan om hur myndigheternas
inforrnationsskyldighet
fungerar har
de flesta jourer svarat att informationsskyldigheten
fungerar tillfredsställande.
Flera av dessa jourer
har dock påpekat att informationen
skulle

kunna

händer

skriftliga

med

förbättras.
ärendet.

informationen

Detta gäller
Det

har

särskilt

också

är onödigt

information

anmärkts

krångligt.

att

om vad som
språket i den

En hel del jourer

har

fungerar dåligt.
svarat att inforrnationsskyldigheten
Vad gäller frågan om myndigheters
bemötande
har
av brottsoffer
de flesta jourer svarat att myndigheternas
bemötande i stort sett är bra.
Flera jourer
har angett att bemötandet
Vidare har
mycket.
varierar
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några

jourer

dåligt

eller

att bemötandet
dåligt.

förklarat

mycket

från

och brottsojfren

myndigheternas

sida

är

och vittnen
att målsägande
har också påpekats av några
jourer att målsägande och vittnen många gånger känner sig misstrodda
Enligt ett par jourer bemöts kvinnor som har blivit
av myndigheterna.
har angett att de långa
ofta dåligt.
Ett par jourer
misshandlade
ofta upplevs som påfrestande för brottsoffren.
väntetiderna
Från

känner

några jourer

har det framförts
i rätten.

påhoppade

sig

Det

inställning
som har besvarat frågan om hur brottsoffrens
har angett
blivit
bemött
brottsoffret
påverkas av hur
till en myndighet
Någon jour har svarat
att de påverkas negativt av ett dåligt bemötande.
betydelse.
avgörande
bemötandet
är
att
av
för att förbättra
från brottsofferjourerna
Förslag som har framförts
De jourer

till
att informationen
och göras mer lättförståelig,
brottsoffer
bör förbättras
att kallelserna
och att
bör förbättras
från domstolen
och vittnen
till målsägande
domstolen.
vid
mottagande
få
bättre
bör
och
vittnen
målsägande
ett
för målsägande

förhållandena

och vittnen

är bl.a.

Kvinnojourerna
De flesta

kvinnojourer

har svarat att det varierar
Några jourer
fungerar.

hur myndigheternas

angett att det
fungerar dåligt eller mycket dåligt. En jour har svarat att det fungerar
från myndigbra. Från någon jour har framförts
att informationen
En
behov.
brottsoffrets
efter
och
heterna borde förbättras
anpassas

informationsskyldighet

har

de senaste åren.
har förbättrats
att situationen
bemötande
har svarat att myndigheternas
De flesta kvinnojourerna
är mycket varierande eller att det är dåligt. Endast en jour har uttryckt
har angett att det
år generellt bra. Flera av jourerna
att bemötandet
har påpekat

jour

myndigheter

som möter
ofta möts
kvinnan
brottsoffer.
Från flera jourer har också framförts
att
Det har vidare
i samband med en anmäld misshandel.
av misstro
ofta är dåligt.
vid domstolen
påpekats att bemötandet
behövs

utbildning

I huvudsak

målsäganden

och kunskap

har följande
och vittnen

inom samtliga

förslag
lämnats

och synpunkter
från

kvinnojourerna.

förbättringar

för

Den infonna-

som skall höras vid
och en
broschyr
lättläst
t.ex. genom
en
bör
i
större
Polisen
informationsvideo.
utmöjlighet
att låna en
bör
Det
kvinnor till kvinnojourerna.
sträckning hänvisa misshandlade
arbetsförinföras ökade möjligheter
att få ersättning för t.ex. förlorad

tion

lämnas

som
domstol
bör

tjänst

till

målsägande

förbättras,

i samband

med förhör.

och

vittnen

143
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Vittnesstöd

Inledning
För att förbättra
förhållandena
för brottsoffer
och vittnen pågår vid
i Växjö och Luleå försöksverksamhet
tingsrätterna
med vittnesstöd.
Det

är

de

lokala

verksamheten
kommer

brottsofferjourerna

med

denna

av medel
liksom
liknande
att presenteras
Service, som finns i England och Wales.

hjälp

verksamhet

verksamhet,

Witness

Det

också

kan

sådan

i Kiruna
och
att brottsofferjourerna
vars syfte är att ge osäkra personer stöd så

nämnas

Gällivare
driver ett projekt
att de vågar vittna.

Vittnesstödet

och driver
som har startat
från Brottsofferfonden.
Nedan

vid Växjö

tingsrätt

Det är mest äldre personer som är vittnesstöd
och endast två är män.
De tjänstgör
cirka två gånger per månad. Det hålls ordinarie
brott-

emålsting

vid

vittnesstöd

tingsrätten
gången.

två gånger

tjänstgör
ett
per vecka. Normalt
Om det är stora mål och många som skall höras

kan de vara flera.
skickar
Tingsrätten
mål det finns
till målsägande

till jouren

uppropslistor

målsäganden
och vittnen

och markerar

i vilka

som skall höras. Med kallelsen
tingsrätten ett särskilt informations-

och vittnen

bifogar

blad om brottsofferjouren
och vittnesstödet.
Vittnesstöden
och stödpersonerna har undertecknat
Vittnesstöden

diskuterar

inte målen

ett tystnadslöfte.
skall
höras utan
som
och andra praktiska detaljer.
De
med dem

dem om tillvågagångssättet
bär brickor med brottsofferjourens
symbol.

upplyser

Vittnesstöden
är anonyma
för att de inte skall bli förföljda
Det år inte
av rättshaverister.
skall fungera som stödpersoner
meningen
utan de
att Vittnesstöden
skall hänvisa till jouren där resurserna finns.

bl.a.

Vittnesstöden
anser att arbetet ger dem stort utbyte, "man har fått
Vittnesstöden,
se en helt ny värld och man känner att man gör nytta.
i
söker
aktivt
sig
tingsrättens
uppehåller
väntrum,
som
upp dem som
skall höras.

målsägande och vittnen har frågor om hur rättegången
till. Många, särskilt invandrare,
är oroliga för att de
att
inte skall förstå vad som sägs och att de själva skall säga fel saker
med hänsyn till
eller missuppfattas.
Om vittnet vill och det är möjligt
De flesta

kommer

arbetssituationen

åklagare

går

och domare

de med
tar kontakt

in

i tingssalen.

Det

med Vittnesstöden

förekommer

att

och ber om hjälp.

Vid

vid tingsrätten

Lagmannen

vaktmästare.
av tingsrättens
kontakten
sköter den administrativa

med

utbildningen

av

få hjälp

kan vittnesstöden

behov

och brottsojjfren
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och

vittnesstödsverksamheten

vid

medverkat

har

vittnesstöden.
Det finns

rum för målsägande och vittnen i tingshutillgång till nyckel så att de kan låsa
har emellertid
skall byggas
Tingsrätten
sitta
avskilt.
behöver
som

inget särskilt

set. Vittnesstöden
upp för ett vittne

har planerat in ett rum där vittnen kan få sitta.
om och Domstolsverket
i
för vittnesstödsverksamheten
att finnas
Ett bord
som kommer
till vittnesrummet.
anslutning
bl.a. vid en
Man har informerat
om vittnesstödsverksamheten

juristträff

utbildning

Vittnesstödens
är mer inriktad
från anmälan
advokat,

dom.

yrkesdomare,

De

olika

åklagare,

yrkesgrupperna

polis,

kronofogde

och någon

närrmdeman,

föreläser.

försäkringsbolag

sig något från stödpersonernas och
ordning
som man följer i kronologisk

skiljer

råttsprocessen
till

och âklagarna.

vid tingsrätten

med juristerna

Vittnesstöden

får

från

utbildning

även

ett
i

och samtalsteknik.
och även
i krisbearbetning
får särskild utbildning
Stödpersonerna
också
utbildning
telefonsamtalsteknik.
Deras
i
tar
undervisning
mer
Man följer
och besöksförbud.
sikte på frågor om målsägandebiträde

krisbearbetning

Det har förekommit
som BOJ erbjuder.
har deltagit i utbildningen.
och Mansjouren
har utvärderats
Vittnesstödsverksamheten
vid Växjö tingsrätt

den centrala

utbildningen

att

Kvinnojouren
Dan

Porsfelt

och

Utvärderingen
försöksverksamhet

Christina

Klosterberg

vid

Högskolan

har presenterats i rapporten Vittnesstöd
1996.
i Växjö,
vid tingsrätten

Tingsrättsprojektet

-

har som syfte att bidra till en ökad rättssäkerhet
och vittnen och ge dem ökad trygghet
stödja målsägande
särskilda yrkesgrupper
med rättegångar
samt att informera
och

Bilder

av en

i Luleå

Projektet

målsägandes

av
i Växjö.

vittnens

reaktioner,

trygghetsproblem

genom att
i samband
m.fl.
och

om

frågor

eller rättegång. Projektet startade i januari 1996.
en polisanmälan
med
i samband
tingsrätt
vid Luleå
tjänstgör
En stödperson
vid
tingsrätten,
Stödpersonen arbetar ensam
brottmålsrättegångar.
men
eller någon annan från
vid behov kan även brottsofferassistenten
inför

målsägande och
Huvuduppgiften
är att ge råd
tilltalade
kan behöva
den
liksom
till
dessa
anhöriga
men även
och
målsägande
stödpersonen
när
stöd och hjälp. Vidare medverkar
viktigt
Ett
vittnen vill träffa t.ex. polis, åklagare eller socialarbetare.

jouren

vittnen,

tjänstgöra.
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led i arbetet

stilla oro och
är att informera
om rättegångsförfarandet,
tvekan att vittna eller konfronteras
med en gärningsman.
I
efter rättegången.
Om ordinarie
sker uppföljningssamtal

övervinna
vissa

fall

kan även rena serviceuppgifter
som att visa
och
komma
i
fråga.
på
frågor
rätta
svara
Vid tingsrätten har ett särskilt rum ställts i ordning för brottsofferStödpersonen som tjänstgör vid
jouren samt mâlsägande och vittnen.
arbetsuppgifter

besökare

tillåter

till

symbol.
med brottsofferjourens
en nanmbricka
med kallelsen till mâlsägande eller vittne skickas ett brev
med information
om bl.a. att det finns ett särskilt väntrum och att det
har

tingsrätten

Tillsammans

finns

vid tingsrätten.
en Stödperson från brottsofferjouren
får meddelande
från tingsrätten
Stödpersonen
om i vilka

mål det

upp mâlsägande och
vittnen när de kommer till rätten. Man talar om praktiska detaljer som
och skadestånd men undviker
rättegångsförfarandet
att tala om själva
förekommer

och vittnen

mâlsägande

och söker

De som skall höras uppmanas bara att berätta vad de minns.
En del vill ha fortsatt
talar även med oroliga tilltalade.
Stödpersonen
kontakt efter brottmälsrättegången.
Ibland kan Stödpersonen följa med

målet.

vid avskilda

skadeståndsmål

Samarbetet
bra.

mycket
ferjouren

med

bedriver

hovrättsförhandlingar.

åklagare

och

advokater

fungerar

att den verksamhet
som brottsofhar
vidare
inte nog kan uppskattas. Han
uppgett att
har ringt och efterhört
att ängsliga mâlsägande

Lagmannen

det har förekommit

och till

domstolen,
har uttalat

varvid tingsrätten
förordnat,
att få ett målsägandebiträde
Frågan om
har uppmanat dem att kontakta brottsofferjouren.
det stöd som jourens
har därvid inte sällan förfallit;
mâlsägandebiträde
och i vissa fall förmodStödperson har gett har varit helt tillräckligt

möjligheterna
i stället

ligen av större värde för målsäganden
hade kunnat lämna.

än det stöd som ett mâlsägande-

biträde

Andra
grupper
minska

delen av projektet är att sprida brottsofferkunskap
Syftet
som kommer i kontakt med brottsdrabbade.
risken

för

sekundär

traumatisering.

Service

Följande

att
är att i små
och erfarenheter.
I mån

ningens
lägger

besök

i två

allvarliga

med det engelska
Intresset

bygger
Crown

brottmål

m.m.

och Wales

i England

redogörelse

är bl.a.

Arbetssättet

kunskaper
grupper förmedla brottsofferjourens
information
till
skolor,
arbetsplatser
tid
även
av
ges

Witness

till yrkes-

vad som har framkommit
Courts brottmålsdomstolar

med jury

"witness"

för brottsofferstöd

i England.

vid utred-

som handDet bör observeras att

avses både mâlsägande och vittnen.
i domstolarna
har ökat i England under

och brottsojjfren
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Service
Witness
som drivs
de svenska brottsofferjourerna,

senare år. Verksamheten,
närmast
Support motsvarar

av

Victim

se avsnitt
i
domstohand
vittnen
ingen
8.2, växte fram
grund av att
tog
om
år 1989 i sju domstolar.
len. Det startade
som ett pilotprojekt
och permanenProjektet pågick under två år varefter det utvärderades
tades. Sedan december 1995 finns Witness Service i samtliga Crown
en - två fast anställda
krävs det också medverkan

finns

storlek

domstolens

Beroende

Courts.

av Home Office. Emellertid
svår att organisera.
vilket gör verksamheten

som avlönas
från frivilliga

till organisationen
För att få frivilliga
annonserar man i tidningar,
universitet
bibliotek
och
anslag
på
samt hos välgörenhetsorsätter upp
ställer upp som
ganisationer
m.m. Det är vanligt att juridikstuderande
Det krävs att man kan arbeta dagtid cirka 1 dag/vecka. De
de
för resa och lunch. Det ställs höga krav
skall
Vidare
utbildning.
dagars
De skall genomgå fem
frivilliga.
- sex
för att man skall kunna utröna bl.a. om
de genomgå flera intervjuer
och deras motiv för att ställa upp som
de själva har varit brottsoffer
vittnesstöd.

får ersättning

frivilliga

innan

och de prövas

kontrolleras

Kriminalregistret

frivilliga.

i tre månader

de godkänns.

skulle

vittnen

påverka

systemet.
Witness

att de som arbetar med Witness Service
skeptiska till
och vissa domare är fortfarande

farhågor

Det har funnits

och kontrollerar
av domstolen
särskild
reception
inställa
De
har
skall
sig.
varje morgon
en
som
De
för
vittnen.
väntrum
dit vittnena
kan vända sig och särskilda
förklarar
för vittnena vad som kommer
att hända i rättegången och
Om det behövs kan de följa med in
hjälper dem till rätta i lokalerna.
får uppropslistor

Service
vilka

också brottsoffren

De förbereder

i sessionssalen.

vid behov till deras lokala

och hänvisar

i målet

på utgången

Supportavdelning
om skadeståndsanspråk

Victim

som

kan hjälpa dem med att fylla i blanketter
förvarnade
Service har blivit
Om Witness
i

vittne/brottsoffer
för

ersättning

sin

hjälper

De

förväg.
inställelse.

m.m.
kan de kontakta
ett
med att få
också vittnet

Ersättningens

storlek

beslutas

utanför

rättssalen.
för polisen
att informera
om Witness
en skyldighet
court domstol
Om ett ärende överlämnas från en magistrates
till en Crown Court skickas vissa
enklare brottmål
som handläggar
Service till vittnet/brottsoffret.
infonnationsbroschyrer
om Witness
finns

Det

Service.

Victim
Detta

Support

skall
dock

fungerar

informera
inte alltid

om och hänvisa till Witness Service.
den
men man arbetar på att förbättra

informationen.
I magistrates

utsträckning

och

courts
bygger

finns

Witness

då helt

Service

på frivilliga

endast
insatser.

i begränsad
Det

finns
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införas

skall

Utredningens

även där.

och

överväganden

förslag

informationen
För att förbättra
till och bemötandet
av målsägande
verkar
för att en
och vittnen föreslås att den lokala polisledningen
med representanter
för lokala brottsofferstödjansamverkansgrupp
de

organisationer,

hälso-

och

polisen,

socialtjänsten,

åklagarmyndigheten,

kommer
till
samt kriminalvården
Inom varje polismyndighet
bör vidare utses någon eller
personer
som har ett särskilt
ansvar för brottsofferfrågor.

sjukvården

garnas arbete bör fördelas
åklagare
handlägger
som
Med
huvudförhandlingen.

stånd.

några
Åkla-

mån är samma
så att det i möjligaste
från
till
förundersökningen
målet
domstolens

kallelser

bör

fogas

in-

bör
om bl.a. hur rättegången går till. Vid domstolarna
för att
utses någon eller några personer som är ansvariga
besvara frågor från målsägande
Domstolslokalerna
och vittnen.
formation

vidare
bör

så att målsäganden
inte behöver
konoch vittnen
till
Domstolarna
bör
också
med den tilltalade.
att det
se
och i större
i eller i anslutning
till väntrummen
personal

utformas

fronteras
finns

utsträckning
bemötande

ge expeditionsvakterna
och vittnen.
av målsägande

stödsverksamhet

bör uppmuntras

arbetsuppgifter

på olika

Ideellt

anordnad

rör
som
vittnes-

sätt.

Allmänt
I svaren
förslagen

på utredningens
till

förbättringar

enkätundersökning
för målsägande

är ett av de vanligaste
och vittnen att informatio-

Utredningen
nen till dessa grupper bör förbättras.
anser det angeläget
vittnen
får en bättre
och
att större insatser görs så att målsäganden
information
och
rätt sätt. Den skriftliga
som ges vid rätt tillfälle
så att den är lätt läsa och
som lämnas bör vara utformad
kan
kontaktas
Namn på den tjänsteman
om man inte
som
förstår
informationens
innehåll
eller har frågor bör anges liksom
telefonnummer.
tjänstemannens
information

förstå.

Ett vanligt
det ofta

påpekande

saknas

kunskaper

i svaren på utredningens
om brottsofferfrågor

enkäter
bland

har varit

att

rättsväsendets

personal.
behov och reaktioDet är givet att god kännedom om brottsoffers
att bemöta målsägande och vittnen på ett
ner ger bättre förutsättningar
kommer att behandla frågor om utbildning
lämpligt sätt. Utredningen

och brottsojfren
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avsnittet

i det följande

4.7.

Polisen

behandlat

avsnitt

under

4.2.

har utredningen

informationsskyldighet

författningsreglerade

Polisens

Det finns

dock

andra

frågor

som gäller

som bör övervägas.
av brottsoffer
inspektioner som utredningen
från Rikspolisstyrelsens
föreligger
har tagit del av visar att det vid de aktuella myndigheterna
Bl.a.
brottsoffer.
bemötande
brister
i polismyndigheternas
av
änsteföreskrifter
saknades
konstaterades
vid inspektionerna
att det
om
bemötande

polisens

De protokoll

eller att de föreskrifter
som fanns var alltför
för hur man konkret
samt att det saknades handlingsplaner
skall arbeta för att öka trygghet och säkerhet inom brottsofferområdet.
vidare att personalen i vissa avseenden saknade
Det konstaterades
brottsoffer

stöd

begränsade

polismyndigDe inspekterade
Som tidigare
nämnts i
att rätta till bristerna.
infortsätter
4.2.2
avsnitt
är det angeläget
att Rikspolisstyrelsen
dem.
och
följer
spektionerna
upp
Utredningen
anser det vara av stor betydelse för polisens brottsi olika

kunskaper

har

heterna

förebyggande
brott

får

och

brottsofferfrågor.

förelagts

arbete att de som har utsatts för
Att en
till polisen.
inställning
positiv
en
har bemött
lyckad kan bero
att polisen

och brottsuppklarande
kan behålla
blir

brottsutredning

på ett bra sätt. Om den som har utsatts för brott känner
sig trygg och upplever att polisen engagerar sig i deras situation kan
viljan
det inverka
positivt
att lämna uppgifter
som kan vara
Det finns således goda skäl för polisen att
väsentliga för utredningen.

brottsoffren

den information
lägga ned tid pâ att ge brottsoffer
och även i övrigt ge dem ett gott bemötande.
betydelsen
har tidigare framhållit
Utredningen
information

vid

rätt tillfälle

som de kan behöva

får
av att brottsoffer
sätt. För att underlätta
mellan polisen och de lokala

och på lämpligt

kan ett samarbete
Ett sätt
på orten vara värdefullt.
organisationerna
brottsofferstödjande
att få till stånd ett sådant samarbete kan vara att bilda samverkansoch
grupper med syfte att ge personer som har utsatts för brott stöd
brottsoffrens

hjälp.

situation

kan det vara lämpligt
för polis och de ideella organisationerna

I dessa samverkansgrupper

representanter

tanter även för t.ex. åklagarmyndigheten,
Genom
och kriminalvården.
sjukvården

att det förutom
ingår represen-

socialtjänsten,
väl fungerande

hälso-

och

samverkans-

till hjälp
grupper kan polisen få ökad kännedom om vilka möjligheter
bör
Sarnverkansgruppen
erbjudas.
kan
och stöd för brottsoffer
som
för respektive
även kunna medföra
att man får större förståelse
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myndighets
det

bör

eller

sätt att arbeta.

organisations

ankomma

på den
bildas

samverkansgruppen
hållandena

SOU 1998:40

lokala
och

Utredningen

anser att
för att
verka
att
förbättra
föratt

polisledningen

aktivt

verka

för

för brottsoffer.

Vidare

att man inom respektive polismyndighet
menar utredningen
bör utse någon eller några personer som har ett särskilt
ansvar för
brottsofferfrågor.

Åklagarna
Enligt

bör

de

flesta

bemötande

från

övervägas

Om

Det

finns

omdöme

information

få behövlig
dock

en del

råd om hur
målsäganden
av åklagarna
och ett gott

frågor

som

bör

att en åklagare handlägger målet
åtal och att sedan en annan
vid huvudförhandlingen.
Detta gör att målsägande

är det inte ovanligt

uppgift

och

förundersökningen

åklagare

med

tillämpas

för

många

målsäganden

råden

målsägande

åklagaren.

allmänna

Riksåklagarens

sig till

närmare.

Enligt
under

förhålla

frågor.

angelägna
torde

behandlar

utredningen

åklagaren

har målet

väcker

inte alltid har någon vid
som har frågor till åklagaren
väsentligt
åklagarmyndigheten
att
att fråga. Det är enligt utredningen
målet från
mån är samma åklagare som handlägger
det i möjligast
på
Vid arbetsfördelningen
till huvudförhandlingen.
förundersökningen
och vittnen

bör detta eftersträvas.

âklagarmyndigheterna

den
visar
nämnda
rapport
agerande
åklagarnas
gentemot
att
som
varierar.
I rapporten anges att
målsägande inför en huvudförhandling
förekom att åklagaren satt nära målsäganden
det vid åtskilliga tillfällen
olustkänslor
utan att ta kontakt med honom eller henne. Målsägandens
Riksrevisonsverkets

Enligt

kvalitetsstudie

har

och känslor

agerande
förhållandet

ovan

gjorts

av bortkommenhet
under förhandlingen

påverka dennes
bör enligt rapporten
resultat.
Det
och även förhandlingens

att åklagaren underlåter
att ta kontakt med en målsägande
har också uppmärksampå plats inför huvudförhandlingen

som finns
Ett sådant agerande
mats av massmedia.
vill
därför
betona vikten
Utredningen

är givetvis

mindre

lämpligt.

kontaktar
av att åklagaren
med
beaktande
inte,
i domstolen.
målsäganden
Utredningen
av
anser
råden i denna fråga, att det finns
vad som föreskrivs
i de allmänna

anledning
målsäganden.

att

generellt

ålägga

åklagaren

att

sammanträffa

med

sou
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Domstolarna
Allmänt
till och bemötandet
vad gäller informationen
av brottsoffer
Det
till
domstolen.
hänförliga
utsträckning
i
har
påtalats
är
stor
som
inför
rädsla
och
vittnen
känner
och
målsäganden
vanligt
är
att
oro
mån
viktigt
huvudförhandlingen.
Det är därför
att i möjligaste
vid
för dem så att de inte upplever inställelsen
situationen
underlätta
De brister

som alltför påfrestande. Detta gäller även om den upplevda
och
och oron är ogrundad. I sådana fall kan saklig information
det
åtgärder
när
Frågor
situationen.
förbättra
ett gott bemötande
om
utredningen
gäller hot och våld mot målsägande och vittnen kommer

domstolen
rädslan

att behandla i ett senare avsnitt.
enkätsvar framgår
Av domstolarnas
eller planeras

vidtagits

och vittnen.

målsägande

har vidtagit

varken
är därför

enligt

nas agerande

Kallelser

att det vid en del tingsrätter har
för
för att förbättra förhållandena
Vissa tingsrätter har emellertid
uppgett att de

olika åtgärder

att vidta några sådana åtgärder. Det
angeläget att närmare behandla domstolar-

eller planerar

utredningen

målsägande

gentemot

och vittnen.

m.m.

som målsägande och vittnen har med domstolen
föreskrivs
I 36 kap. 7 § rättegångsbalken
sker oftast genom kallelsen.
att den som skall höras som vittne skall vid vite kallas att inställa sig
inför rätten. I kallelsen skall anges behövliga uppgifter
vid förhandling
första

Den

kontakt

skall
om parterna och målet samt, i korthet, vad målet gäller. Vidare
§§
23-25
enligt 36 kap. 20 och
vittnet
erinras om sina rättigheter
bl.a. skall innehålla
Detta innebär
rättegångsbalken.
att kallelsen
kan bli fråga om att
om att det under vissa förutsättningar
och att förplikta
förhandlingen
till
inte
kommer
vittne
ett
som
15 § rättegångskap.
45
Enligt
vittnet att ersätta rättegångskostnader.
vid
balken skall en målsägande,
som skall inställa sig personligen

uppgifter
hämta

förhandlingen,
Att

kallas

kallelserna

utformade

vid vite.

till

har påpekats

målsägande
från

flera

och
håll

vittnen

är mindre

i enkätundersökningarna.

lämpligt
Av

som för målsäganden
ovan följer att vissa upplysningar,
i
bestämmelserna
enligt
obehagliga,
kan framstå
som
finner inte anledning
måste finnas med. Utredningen
rättegångsbalken
Detta utesluter
att föreslå några ändringar
av dessa bestårnrnelser.

redogörelsen
och

dock

vittnet

inte att kallelsernas

utfomming

kan förbättras.

I departements-
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promemorian

förslag

Vittnen

på hur

och målsägande

kallelserna
Domstolsverket

nyligen

gett
lämnar
Utredningen

SOU 1998:40

därför

skulle

i domstol

kunna

i uppdrag

Ds

förbättras.

1995: 1 lämnades

Regeringen

omarbeta

att
inte något förslag i denna del.

har

kallelserna.

har det framförts
bör
att med kallelsen
till.
Domstolsverket
bl.a.
hur
går
rättegången
om
att utarbetat dels en broschyr - Att vittna vid domstol - och dels ett
också
informationsblad
Målsägande vid domstol.
Det förekommer
informationsmaterial
bifogas
utarbetat
att domstolar
eget
som
I enkätundersökningarna

bifogas

information

kallelsen.
variera

I vilken
mellan

det med kallelsen

bifogas synes dock
som information
Utredningen
anser att det är angeläget att
på
information
och att det bör ankomma

utsträckning

domstolarna.

bifogas

domstolarna

att det av den
att så sker. Det är också viktigt
framgår vem man skall kontakta om man har
frågor i anledning av kallelsen.
I detta sammanhang vill utredningen
påpeka vikten av att domstoför
larna planerar
så att onödiga väntetider
huvudförhandlingarna
att se till
informationen

bifogade

målsägande

och vittnen

undviks.

Åklagarna påtalat att det är
har ovan under rubriken
väsentligt att samma åklagare handlägger målet från förundersökning
till huvudförhandling.
För att det skall vara möjligt
är det angeläget
försöker sätta ut målen så att en sådan ordning går att
att domstolarna
Utredningen

genomföra.

Telefonkontakter

m.m.

och vittnen som
domstolens
personal tar
har kallats till domstolen.
Det är angeläget att
sig tid att svara på deras frågor och förklara hur rättegången kommer
eller vittnets
ovilja
Inte sällan torde målsägandens
att
att gå till.
Domstolarna

inställa
till

får många telefonsamtal

från målsägande

en allmän obehagskänsla över att behöva komma
I sådana fall kan
och konfronteras
med den tilltalade.

sig bero

domstolen

I mån av
och ett gott bemötande verka lugnande.
saklig information
tid kan man erbjuda målsäganden eller vittnet att komma och bekanta
Det är naturligtvis
sig med domstolslokalerna.
av vikt att den person
sådan
kunskaper att den
talar
med
eller
vittnet
har
målsäganden
som
föreslår att domstolen
Utredningen
som ges är korrekt.
skall utse någon eller några personer som ansvariga för att besvara
frågor från målsägande och vittnen som är oroliga inför att inställa sig
vid domstolen
eller har andra frågor inför inställelsen.
information
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Domstolens
Av

och brottsojfren

lokaler
bör

framgår
att domstolslokalerna
och vittnen
så att det kan undvikas
målsägande
att
med den tilltalade
och dennes sällskap.

enkätundersökningarna

förbättras
fronteras
Det

kon-

där
utrymmen
att det finns brist på särskilda
väntetiden.
Problemet
och vittnen skulle kunna tillbringa

sällsynt

är

målsäganden

ofta att det inte finns personal som kan upplysa dem om
Ett
möjligheten
att vänta avskilt och att visa dem till dessa utrymmen.
avskilt.
inte alltid ligger tillräckligt
är att rummen
annat problem

är i stället

arbetar

Domstolsverket

Enligt

domstolslokalerna.

målsägandes

Vid

Enligt

separata rum till varje
efter antalet tingssalar
skall

tingssalar
placera
väntrum,

vilket

har anordnat

att förbättra
beaktar
man

rum utökas sedan i viss mån
med t.ex. tre
att en tingsrätt
försöker
också
Man
utrymmen.

separata
med
expedition

utblick
till

kartläggning

framgår

särskilda

över

och servicen

att både tillsynen
enkätundersökning

Brottsofferrnyndighetens
redan

innebär

ha sex-åtta

utredningens

Av

nybyggnationer

Antalet

tingssal.

en bemannad
vilket medför

med

kontinuerligt

av att kunna uppehålla sig avskilt
fyra
skall det finnas
byggnadsplanerna

och vittnens

väntetiden.

under

ombehov

man
och

allmänhetens
förbättras.

liksom
av
del
tingsrätter
att en
I
för målsägande och vittnen.
domstolarna

väntrum
kallelsen
att vänta
att det finns möjlighet
av
begäran
framkommit
på
tingsrätter
samtliga
att

dessa fall bör det framgå
avskilt.

Det har vidare

ordnar så att målsägande
förhållande
bör upplysas

och vittnen

kan vänta

i kallelsen.

Domstolarna

avskilt.
bör

Också
vidare

detta
sträva

och ändamålsenligt
på ett trevligt
att ordna sina väntutrymmen
möjligheterna
begränsar
sätt. I de fall lokaliteterna
att anordna
särskilda väntrum kan t.ex. lämpliga avskärmningar
göra att målsägan-

efter

de och vittnen

upplever

situationen

anstränger
att domstolarna
målsägande och vittnen.

Personal

i allmänhetens

I många enkätsvar

mindre

Det är angeläget
situationen
för väntande

obehaglig.

sig för att förbättra

utrymmen
att det finns behov av personal i de
och vill
delar denna uppfattning
Utredningen

har framhållits

allmänna

utrymmena.
eller annan personal
vikten av att det finns expeditionsvakter
Att det finns någon att
i eller i anslutning till allmänhetens
utrymmen.
lokaler och
fråga och vända sig till kan inte ersättas av ändamålsenliga

betona

skriftlig
service

information.
till

allmänheten

betyder
i väntrummen
domstolen.
och ökar säkerheten i

Expeditionsvakter

bättre
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79 av landets 96 tingsrätter.

den kartläggning

Enligt

SOU 1998:40

har gjort finns

Ungefär hälften
det expeditionsvakter
till målsäganden och vittnen.
i förhållande
har redan i dag en funktion
bör ge expei större utsträckning
Utredningen
menar att domstolarna
och
målsägande
bemötande
ditionsvakterna
arbetsuppgifter
av
som rör
vittnen.

V ittnesstöd
finns det på ett par ställen, i Växjö och Luleå,
till
syftar
att stödja och hjälpa målsägande och vittnen
som
till domstolen.
Enligt uppgift skall sådan verksamhet
kommer

Som beskrivits

tidigare

verksamhet

som
starta även på andra platser i landet.
Som framgår av utvärderingen
av vittnesstödsverksamheten
är det uppenbart att det finns ett behov av bättre bemötande
sannolikt

vilket

vid tingsrätten

av vittnen
andra håll i landet.

de flesta

gäller

i Växjö

och tilldelas medel
Sådan typ av verksamhet bör därför uppmuntras
bör
Domstolscheferna
och de lokala jourerna
ur brottsofferfonden.
i gång.
kommer
verka för att en vittnesstödsverksamhet
gemensamt
särskilt

Detta gäller
eller liknande

vid de domstolar

personal

vittnen

till

Förhör

i den tilltalades

där det saknas expeditionsvakter
som kan hjälpa målsägande och

rätta.

36 kap.

Enligt
eller

vid domstolen

utevaro

18 § rättegångsbalken

inte får närvara

åhörare

m.m.

under

får rätten
förhöret,

förordna

att en part
anledning
finns
det
om
orsak inte fritt berättar

att anta att ett vittne av rädsla eller annan
Detsamma
närvaro.
grund av partens eller åhörarens
sanningen
gäller om en part eller åhörare genom att falla vittnet i talet eller
Samma regler gäller vid förhör
annat sätt hindrar vittnets berättelse.
med mâlsäganden
Det har

att hålla
vissa åhörares

heterna
eller

37 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken.
föreslagits
enkätsvar
utredningens
att möjligav
tilltalades
den
förhör med målsägande och vittnen i

enligt

i flera

Utredningen
att målsägande

utevaro skall utökas.
anser att de gällande bestämmelserna
och vittnen

trygga former i tingssalen.
författningsändring.

för
är tillräckliga
under
berättelser
sina
avge
Det finns därför inte skäl att föreslå någon
skall

kunna

Rättsväsendet
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Telefonförhör
I 46 kap.
under

m.m.

7 § andra stycket
till

bevisningens

bevisningen

enligt

rättegångsbalken
får ske på telefon,

huvudförhandlingen

hänsyn

och brottsojfren

art

vanliga

och

övriga

regler

skulle

föreskrivs

att bevisning
det
med
lämpligt
är
om
eller om
omständigheter
medföra

kostnader

eller

förhållande
till betydelsen av att
som inte står i rimligt
bevisningen
tas upp på ett sådant sätt. Enligt de förutsättningar
som
kan således förhör med målsägande och vittnen
anges i bestämmelsen

olägenheter

ske på telefon.
Ökade möjligheter
andra tekniska
flera

till att hålla förhör på telefon eller med hjälp av
i
för att undvika konfrontation
har förslagits
Domstolsförfarandet
departementspromemorian

lösningar

enkätsvar.

I

föreslås

att bevisning får tas upp
under samma förutsättningar
som
genom bild- och ljudöverföring
Det anmärks särskilt i promemorian
gäller för telefonförhör.
att enbart
till förbättringar

Förslag

Ds 1997:7

eller vittnens

målsägandes

av obehag eller rädsla inte bör vara
eller ljudöverföring.

känslor

något skäl för att använda bildNär det gäller telefonförhör
gör tekniken att det i flera fall inte är
telefon. Detta gäller t.ex. om målsäganlämpligt att hålla förhöret
den tilltalade.
De gällande reglerna
den eller vittnen skall identifiera
om sådana förhör bör enligt utredningen
kommer i avsnitt 10.12
Utredningen

anledning
videoteknik

av hot mot
bör kunna

fruktar

för sin säkerhet.

Frågor

om ersättning

och

målsägande
användas

i fall

därför

inte ändras.

som behandlar åtgärder med
vittnen
ta upp frågan om
och vittnen
där målsägande

för inställelse

har ett vittne rätt till ersättning
för sin inställelse
vid domstol.
Om vittnet har åberopats av enskild
eller om
Om parten har rättshjälp
part är det parten som betalar.
utgår ersättningen
i ett brottmål
har åberopat vittnet
åklagaren
av

Enligt

36 kap. 24 § rättegångsbalken

allmänna

medel.

som har kallats till förhör i anledning av åklagarens
har samma rätt till ersättning som ett vittne enligt 37 kap. 3 §
tredje stycket rättegångsbalken.
En målsägande

talan

Om ersättningen

några

föreskrivna

inte skall betalas av allmänna medel finns det inte
beträffande
ersättningsbeloppens
begränsningar

storlek.
medel regleras i förordsom skall utgå av allmänna
medel till vittnen m.m.
allmänna
1982:805
ersättning
av
om

Ersättning

ningen
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kostnader för resa reseersättning
kan avse nödvändiga
för mistad inkomst eller
och uppehälle traktamente
samt ersättning
Ersättningen
för
är
tidsspillan.
förlust
ersättning
ekonomisk
annan

Ersättningen

skattefri.
Vittnen

I departementspromemorian

och målsägande

i domstol

Ds

för tidsspillan skulle
ersättningen
föreslogs att den maximala
1995:1
höjas från 300 kr till 600 kr per dag. Vidare föreslogs att ersättningen
nivå. I
skulle höjas till en mer realistisk
avseende nattraktamente

övrigt

föreslogs

av ersättningsnivåerna.
framförts
att ersättningsnivåerna

inte några ändringar

Det har i enkätundersökningen

för

finner att en höjning
och vittnen bör höjas. Utredningen
sig kan vara påkallad men anser att de medel som står till
stödpersoner som
förfogande hellre kan användas till den ersättning
har föreslagits
i avsnitt 4.5.4.
till
Förslag
Domstolsförfarandet
I departementspromemorian

målsägande
i och för

föreslås att handläggningen
1997:7
av frågor om
och
vittnen skall
bl.a.
målsägande
medel
till
allmänna
av
och vittnen
målsägande
Förslaget innebär att
flyttas ut ur rättssalen.
i
förhållanden
för sina ekonomiska
redogöra
inte längre behöver
skulle
En sådan ordning
vilket
kan kännas obehagligt.
tingssalen,

förbättringar

Ds

ersättning

underlätta
bör enligt

mâlsägandes
utredningens

och vittnens

uppfattning

situation

vid domstolen.

Förslaget

genomföras.

Ovrigt
väga för att få
Domstolsverket
har rekommenderat
att ett
ut ett utdömt skadestånd.
skall
bifogas
utarbetat
Brottsoffermyndigheten
informationsblad
som
skadestånd. Utredningen
domen till de målsägande som har tilldömts
till
hjälp
om sådan information
menar att det kan vara målsägandena

Många

målsägande

känner

inte till

hur de skall

gå till

skyldighet
att underrätta
driva
in skadeståntill
kan
hjälpa
myndigheten
att
att
om
i ett senare avsnitt.
det behandlar utredningen
framförts
Det har till utredningen
att hälla känsliga
att möjligheten
förhör
inom stängda dörrar med bl.a. målsägande bör utökas. Som

bifogas

domen.

Kronofogdemyndighetens

målsäganden

inte är möjligt
att
att det vid kvinnomisshandel
med kvinnan inom stängda dörrar trots att de omständigheter som förhöret gäller många gånger är av mycket känslig karaktär.
Utredningen
anser dock att dessa frågor, som innebär en inskränkning

exempel

har nämnts

hålla förhöret

bör övervägas i ett annat sammanhang.
är om det bör
En annan fråga som har övervägts
av utredningen
stöd
personligt
med
någon
sig
vittnen
har
rätt att ta
lagregleras att
som
i offentlighetsprincipen,
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vid rättegången.
Vittnen

Frågan behandlades

och målsägande

angavs även
undantagslöst

Utredningen
antalet

lagändring

i domstol

förelåg

har i avsnitt

4.5.4

stödpersoner

för

ger även
utredningen
som mindre
angeläget att de personella
målsägandena.
Utredningen
överväga

att

1995:1

Ds

något behov

som

anledning

även i departementspromemorian

där man kom fram till
lagfästa
att
av
en sådan rätt. Där
den
vittnet
vill
ha
med
sig så gott som
att
person som
särskilt
har
lagstöd
rätt att närvara vid förhöret.
utan

att det knappast

öka

och brottsojjfren

föreslagit

vittnen

resurser
anser
rätten

om

Att

till

rätt

lämpligt.

för att

författningsändringar

målsägande.
Det

Stödperson
är

föreslå

samtidigt
för

framstår

en
för

närvarande

mest
som finns används till att stödja
dock att det senare kan finnas
till stödperson
även skall gälla

vittnen.

4.7

Utbildningsfrågor

4.7.1

Allmänt

inom

om utbildningar

rättsväsendet

Polisen
Polisens

grundutbildning

är inte fastställt

vad utbildningen

har

Tidigare

Polishögskolan.
två till

grundkurs

Enligt
veckors

praktik.

vid
i

ett

också sarnhällspraktik

skedde

den senaste tiden.
kommer
uppgifter

att omfatta

I

tre terminers

den

framtida

teoretisk

grundutbild-

utbildning

och tio

1994 genomfördes
på Polishögskolan
en specialututbilda
instruktörer
i
sin
skulle
polismän
ute i
tur
av
som
bästa
omfattade bl.a. frågor om hur polisen på
Utbildningen

Under

sätt skall

våren

förmedla

information
hjälp och ge brottsoffer
och organisationer
myndigheter

och det stöd som olika
Någon vidareutbildning
kommit

första

om
en termins utbildning
har emellertid
Några polisaspiranter

praktiken

preliminära

för poliser

landet.

Efter

vid Polishögskolan.
under

ningen

bildning

denna tid genomfördes

månader.
II

inte antagits

att innehålla

och det

i framtiden.

Det
tre moment.
grundkurs
bestod av en ettårig utbildning
Därefter
18 månaders
tjänstgöring
följde

Under

fyra

kommer

under omarbetning

omfattat

grundutbildningen

utbildningsmomentet

polisdistrikt.

är för närvarande

till

genom instruktörernas
stånd i någon större omfattning.

försorg

om den hjälp
kan erbjuda.
synes inte ha

har även ingått kurser som bl.a. syftat
utbildning
att ge de deltagande kunskaper så att de skulle kunna ansvara för
och medverka
vid startandet av nya brottsofferjourer.
I Polishögskolans

till
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hösten

Under
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arbete

kommer

i kontakt

riktad

utbildning
med

brottsoffer.

till
Ut-

gällande bestämmelser
att utifrån
ge ökad
situation och behov.
kunskap om och förståelse för brottsoffrens
Även
för
utbildning
planet har det genomförts
det regionala
syftade

bildningen

till

i brottsofferfrågor.

polispersonal

Åklagarna
av tvâ
I har en dag ägnats åt
åklagarkurs
I det första momentet
moment.
behandlats av
har brottsofferfrågor
Därutöver
olika målsägandefrågor.
debatt.
Det andra
har
följts
och
föreläsningen
föreläsare
någon
av en
Hittills

Vid

i målsägandefrågor.

utbildning

medverkade

från

personal

grundutbildning

II

åklagarkurs

utbildningsmomentet
kurs

teoretiska

åklagarnas

har

har

bestått

innehållit

den senaste omgången
Brottsoffermyndigheten

tre

timmars

av åklagarunder två

timmar.

Åklagarutbildningen
närvarande

fastställts

inte

på

håller

vilket

att läggas om och det har
skall
utbildningen
innehåll

för
få.

färre
i vart fall inte skall innehålla
Med målsägandefrågor
avses bl.a.
och bemötandet
av målsäganden.
för åklagare om cirka en vecka
en fortbildningskurs

är att utbildningen

Målsättningen

målsägandefrågor.

moment
om
skadeståndsfrågor
Det planeras

som kommer att ta upp bl.a. målsägandefrågor.
lokalt.
viss utbildning
om målsägandefrågor

Det förekommer

även

Domstolarna
att se över domarrutbildin
någon typ av beteendeär att man
ningen.
vetenskapliga
moment liksom annan utbildning
om brottsofferfrågor.
domarnas fortbildning
Domstolsverket
ser även över de ordinarie
Man

arbetar

inom

Domstolsverket

skall

Avsikten

med

lägga

för att planera sådan utbildning.
att tillsätta en kommitté
Domstolsverket
lagt in information
1997
har
Under
år
om
kanslipersonal.
för domstolarnas
brottsofferfrågor
på en utbildningsdag
och kommer

Man

planerar

brottsofferfrågor

personalkategori

från

Domstolsverkets
i den

liksom

ordinarie

sida att lägga in utbildning
om
denna
för
finns
utbildning
som

för expeditionsvakter.
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Advokaterna

Sveriges

advokatsamfunds

skadeståndsanordnats

och

har

universitet
Kvinnofrid

1991

uppdrog

med

genomföra

fortbildning

under

år

1997,

tillsammans

med

anordnat

ett seminarium
när en kvinna har

roll

juristens

regeringen

Domstolsverket,

Av

att ett stort antal
deltog i utbildningen

och lokal

nivå.

kvinnoforskning,
behandling

Rikspolisstyrelsen
och

Riksåklagaren

framgår

regional

kursen

att
Socialstyrelsen

inom rättsväsendet,
av berörda yrkesgrupper
hälsooch
i
sjukvården
frågor
samt
om våld mot
Rikspolisstyrelsens
slutredovisning
av uppdraget i juni

socialtjänsten

områdena

har

utbildning

september

1993

vidare

som behandlade
våld.

samarbete

kvinnor.

Hittills

frågor.

och Rikskvinnocentrum,

för sexualiserat

Gemensam
I

en
har rört bl.a.

vid två tillfällen.

avseende
utsatts

1997 anordnat

Utbildningen

försäkringsrättsliga

Advokatsamfundet

Uppsala

har sedan våren

yrkesrâd

för mâlsägandebiträden.

endagsutbildning

inom

yrkesverksamma

som
Utbildningen

kvinnojourernas

skedde

såväl

de nämnda

på central

som
de senaste rönen om
erfarenheter
och
kunskaper,
innehöll

barnens situation i de utsatta familjerna
och för varje myndighet.
samt handläggningsrutiner,
gemensamma
Domstolsverket,
BrottsRiksåklagaren,
Sveriges Advokatsamfund,
av gärningsmän,

offermyndigheten
anordnat
bemötande
samarbetet

och Brottsofferj

ourernas

riksförbund

har tillsammans

utbildningsdagar
som har behandlat
brottsoffer.
från Domstolsverket
Enligt
uppgift
av
troligen att fortsätta i någon form. Myndigheterna

regionala

dock

även att gå vidare
respektive
myndighet.

på egen hand och anordna

juristens

utbildningar

kommer
kommer
inom

1997/98:55
anges att regeringen
att i samråd med Domstolsverket,
och Socialstyrelsen
Riksâklagaren
genomföra fortbildning
av personal
inom bl.a. rättsväsendet
bör
Fortbildningen
om våld mot kvinnor.
I propositionen

har uppdragit

Kvinnofrid

enligt propositionen
och

lokal

prop.

Rikspolisstyrelsen

nivå.

läggas upp så att den kan ske på central, regional
kommer
Rikspolisstyrelsen
att tillföra

Regeringen

6,5 miljoner
kr för denna verksamhet.
Av dessa medel
sammantaget
skall 1,5 miljoner
kr användas för fortbildning
av domare och för
information

till

nänmdemän.

i
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behov

Det finns

av utbildning

få i uppdrag

föreslås

i olika

att inom

inom

brottsofferfrågor
och

Riksåklagaren

Rikspolisstyrelsen,

väsendet.

förslag

och

överväganden

Utredningens

4.7.2
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respektive

område

rätts-

Domstolsverket
anordna

utbild-

i brottsofferfrågor.

ning

Allmänt
Av redogörelsen
sker utbildning

ovan framgår att det inom rättsväsendet
olika brottsofferfrågor.
som behandlar

har skett och
Resultatet

av
på att det finns ett
personal.
för rättsväsendets
utbildning
behov av ytterligare
behov underlättar
och
reaktioner
brottsoffers
God kunskap
om
kan
viktimisering
sekundär
s.k.
och
återhämtning
brottsoffrets
också av andra
väsentliga
är emellertid
leder till en bättre
situation
i brottsoffrens
ökad insikt
bevisvärdering.
säkrare
därmed
till
och
deras
utsagor
en
av
känner sig väl behandlade förhörspersoner
trygga och bidrar
Sådana kunskaper

undvikas.
skäl.

En

förståelse
Dessutom
till

utredningen

rättsväsendets

att bättre sätt. Utredningen
menar således att det i
bör ingå beteendevetenskapliga
olika
utbildningar
innehåller
är också viktigt
att de olika utbildningarna

Det
moment.
avsnitt om de myndigheter
brottsoffer.
stöd
När

tyder emellertid

enkätundersökningar

utredningens

det

gäller

och organisationer

fortbildning

i

som kan ge hjälp

brottsofferfrågor

år

det

och

vidare

med tanke på personalomsättatt denna sker kontinuerligt
vill också
Utredningen
brottsofferområdet.
ningen och utvecklingen
myndigolika
de
inom
chefspersonal
peka på angelägenheten
av att
sprida
kan
de
så
i brottsofferfrågor
att
heterna genomgår utbildning

väsentligt

kunskaperna

inom

sin organisation

och verka

för att personalen

blir

om vikten av dessa frågor.
utbildning
brottsofferorienterade
Den
som krävs inom rättsväsendet
Emellertid
för de olika myndigheterna.
är i vissa delar gemensam
och
myndighet
beroende på vilken
krävs olika typer av utbildning
Det är därför av vikt att
vilken personalkategori
som skall utbildas.

medveten

utbildningen
skall

utbildas.

anpassas

till

den myndighet

och personalkategori

som
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Polisen
Polisen

är ofta den första

i kontakt med brottsoffret
i
som kommer
med en anmälan. För många brottsoffer
är polisen den enda
inom rättsväsendet som brottsoffret
kommer i kontakt med.
myndighet
Det är därför angeläget att de enskilda polismännen
i att
är utbildade
bemöta människor
som har utsatts för brott. Detta gäller i lika hög
samband

den

grad

administrativa

brottsoffret

hos

personalen

väl och kunnigt

blir

Om

polismyndigheten.

behandlat

hos polisen,

detta

torde

komma

till godo. Det första mötet
annan personal inom rättsväsendet
både för brottsoffrets
och för
upplevelse av rättsprocessen
ärendets
fortsatta
behandling.
Givetvis
är det också angeläget
att
är viktigt

polisens

utbildning

innehåller

i olika

avseenden.

brottsoffer

Utredningen

föreslår

fortbildning

skall

av
uppdras

den rättsliga

som gäller

för

att det i såväl grundutbildning
som i olika slag
i brottsofferfrågor.
Det bör
ingå utbildning

Rikspolisstyrelsen

och Polishögskolan

för polisens

utbildningsprogram

reglering

olika

att utarbeta

lämpliga

personalkategorier.

Åklagarna
Från åklagarhäll
är enligt

har efterlysts

utredningen

främst

angeläget

utbildning

att det

ingår

i skadeståndsrätt.

Det

i utsin skyldighet

skadeståndsrätt

i sådan omfattning
att åklagarna kan uppfylla
målsägandens
föra
talan
att
om enskilt anspråk på ett bra sätt. Den tid
hittills
har
dessa frågor under åklagarnas grundutbildägnats
som

bildningen

ning framstår

föreslår att det i den
som för snålt tilltagen. Utredningen
tid till olika
ytterligare
âklagarutbildning,
planeras,
avsätts
nya
som nu
brottsofferfrågor.
Det är även väsentligt att ersättningsrättsliga
moment
fortoch annan utbildning
ingår i åklagarnas
i brottsofferfrågor

bildning.
därutöver
bör
utbildning
att åklagarnas
menar
brottsoffers
bl.a.
beteendevetenskapliga
moment
om

Utredningen
innehålla
reaktioner.

En sådan utbildning

bemötande

möjligheter
att åklagarnas
av brottsoffer,
Även den administrativa
förbättras.
personalen

bevisningen
utbildning

kan innebära,

förutom

ett förbättrat
att värdera
bör

få

i brottsofferfrågor.

Utredningen

föreslår

får i uppdrag att i åklaatt Riksåklagaren
och
utbildning
administrativa
personalens

liksom
i den
garnas
fortbildning
lägga in avsnitt

om brottsofferfrågor.
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Domstolarna
av såväl utbildav de ordinarie

en översyn
ovan nämnts sker för närvarande
fortbildningen
domare
för blivande
ningen
som
Som

har de blivande

Hittills

domarna.
framtida

att det i den
i brottsofferfrågor.

föreslår

Utredningen

om brottsofferfrågor.
skall
domarutbildningen,

några avsnitt

inte innehållit

utbildning

domarnas

ingå utbildning

är, som tidigare har nämnts, inte bara av värde för
och vittnen utan kan även
bemötandet
att förbättra
av målsäganden
vara till nytta vid t.ex. bevisvärderingen.
Utredningen
anser också att det är av vikt att andra personalkateSådan utbildning

gorier

vid

i olika

får utbildning

än domarna

domstolarna

brottsof-

som i telefon
I utbildningen
med brottsoffer.
eller på plats har kontakt
av dessa
bör det därför ingå avsnitt om brottsofferfrågor.
personalkategorier

kanslipersonal

Det är

ferfrågor.

föreslår

Utredningen

får

Domstolsverket

att

för de olika

utbildningen

och expeditionsvakter

i

lägga

personalkategorierna

uppdrag
att
in utbildning

i
i

brottsofferfrågor.

4.8

i mål

Rättegångskostnader

skadestånd

om

tvistemål

i

fördelning
om rättegångskostnadernas
skadestånd på grund av brott bör utredas.

Frågan

om

fördelning
1997 har en fråga om rättegångskostnadernas
i mål om skadestånd på grund av brott aktualiserats
genom en dom
1997 i mål
den 14 november
domstolen
meddelad
av Högsta

Under

hösten

och T 1702/96.

T 1701/96
i massmedia

betydelse

för brottsoffrens

kan vara av intresse
rättegångskostnader.

i målet

Utgången

och kommenterades

ställning

att redovisa

uppmärksamhet

väckte

rör en fråga som har
varför det
domstolsprocessen,
i

flitigt.

Domen

reglerna

den och något behandla

orn

i de delar som är av intresse här, åtal och
skadestånd
grund av grovt rån. Tre personer hade rånat en jourlivsutsatts för slag med en
butik.
Under rånet hade ett butiksbiträde
i huvudet och för slag och sparkar mot huvudet, kroppen och
luftpistol
I tingsrätten

rörde

målet,

samt visst hot. Den
armarna
lokalen och iakttog misshandeln
Butiksbiträdet

och

ägaren

butiksägaren

kvinnliga

av biträdet.
yrkade genom

sitt

för bl.a. kränkning
av gärningsmännen
Denna
med 250 000 kr vardera.
skadeståndslagen
skadestånd

denas

skadeståndsyrkande

prövades

i

befann

sig

i

målsägandebiträde
enligt

1 kap.

3 §

del av målsägani tingsrätten.
brottmâlet
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solidariskt
dömdes för grovt rån och förpliktades
att
skadestånd
avseende
90
000
kr
till
butiksbiträdet
med
kränkning
utge
och med 25 000 kr till butiksägaren.
för försvaret
och
Kostnaderna

Gärningsmännen

målsägandebiträdet,

vilka

hovrätten.
ståndet.

De övriga
Det målet

av allmänna

ersattes

staten.
En av gärningsmännen
skadeståndsdelen,
varför

målet

överklagade
det

målet

två yrkade

medel,

stanna på

i både brottmâls-

handlades

endast

fick

ändring

och

i
som ett brottmål
beträffande
skade-

Samtliga
följaktligen
som ett tvistemål.
för
skadeståndet
för
skulle
nedsättas
kränkning
att
butiksbiträdet
till 25 000 kr och för ägaren till 10 000 kr. Hovrätten
nedsatte kränkningsbeloppen
till 60 000 kr respektiv
15 000 kr. I
handlades

yrkade

gärningsmän

brottmålet

fick

kostnaderna

för

försvarare

målsägandebiträde

och

i
stanna på staten medan vardera parten ñck bära sina kostnader
någon
tvistemålet.
inte uppstod
Detta betydde att det i praktiken
kostnad

för

kvarstår
och

till

i

överklagade

målet såvitt avsåg kränknings-

Målssamma nedsättning
som i hovrätten.
bestämde kränkningsändring.
Högsta domstolen

bestred

ersättningen

till

fann Högsta

domstolen

högre

uppgift

målsäganden.

De tre gärningsmännen
De yrkade
ersättningen.

ägandena

målsägandebiträdets

även om målet endast överklagas i tvistemålsdelen
för kostnaden
för målsägandebiträdet
svarar

alltid

staten
förhållande

eftersom

mâlsägandena

i hovrätten

butiksbiträdet

än 10 000

till

35 000 kr.

För

att kränkningsersättningen
dömde helt i enlighet

kr

butiksägarens
inte kunde

del

"sättas

med motparternas

dvs.

yrkande.
domstolen
uttalade
Högsta
om rättegångskostnaderna
i
målets
"Med hänsyn till
utgång bör rättegångskostnaderna

fråga

I

följande.

domstolen

Högsta

butiksägaren
och

såvitt

kvittas

enligt

reglerna

butiksbiträdet,

gäller

i 31 § råttshjälpslagen

medan

samt 18 kap. 1
för klagandenas

skall ersätta kostnaden
i den del av målet i Högsta domstolen
som rör henne."
10 000 kr i kränkningsButiksägaren,
som således tillerkändes
15 §§ rättegångsbalken

rättshjälp

ersättning,

tillhopa

förpliktades

ersätta

10 454 kr vilket

de

klagande

var deras kostnad

gärningsmännen
för rättshjälpen

med
i Högsta

domstolen.

Högsta
vilket

domstolen

kapitel

har i målet

behandlar

tillämpat

rättegångskostnader

18 kap.
i

rättegångsbalken
tvistemål.

Enligt

hans
i 1 § skall part som tappar målet ersätta motparten
huvudregeln
från
Undantag
stadgat.
rättegångskostnad
annat är
om
bl.a.
finns i vissa familjerättsliga
mål. Någon sådan regel finns

huvudregeln

emellertid
eller

någon

inte i mål om skadestånd vare sig yrkandet grundas på brott
tvistemål,
annan grund och knappast i andra dispositiva
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och kan förlikas om
dvs. där parterna disponerar
över tvisteföremålet
helt
bifall till sin talan
saken. I det aktuella målet har klagandena fått
och hon har således tappat målet. l den del av målet
mot butiksägaren

sidan

vardera

bära

kostnader

parternas

dvs.

i 18 kap.

regeln

enligt

sina egna kostnader

endast till

bifallits

yrkande

har klagandenas
som rör butiksbiträdet
har kvittat
del och Högsta domstolen

en
låtit
4 §

rättegångsbalken.
ibrottmålet

handläggs

När skadeståndstalan
biträde

målsäganden

behandlas

genom att han eller hon i många fall
Det finns emellertid
på statens bekostnad.

fördelaktigt

får ett målsägandeäven i ett brottmål

som kan medföra att
av rättegångskostnadsfördelningen
en reglering
få ersätta motparten
skadeståndstalan
kan
förlorar
målsägande
som
en
Enligt 31
dennes kostnader i skadeståndsdelen.
dvs. gärningsmannen

kap.

11 § tredje

och

stycket

18 kap.

kan

12 § rättegångsbalken

ogillas bli skyldig att svara för den
om skadeståndstalan
till
sig enbart
rättegångskostnad
motpartens
som hänför
av
skadeståndstalan.
Detta skulle kunna vara sakkunnigutredning
om
Det är
skadan eller vittnesförhör
som enbart gäller skadeståndet.

målsägande
del

emellertid

sällan

sådana

behandlas

nader när skadeståndstalan
Ett

kan

skadeståndsyrkande

i tvistemålsordningen.

handläggas

urskiljas

kan

varför

för rättegångskost-

inte blir ersättningsskyldig

i praktiken

målsäganden

kostnader

särskilda

i ett brottmål.
anledningar
olika

komma

av
Skadeståndstalan

att

kan avskilj as från
Detta sker i regel när det

som ett tvistemål.
och då i
utredning för att styrka skadeståndstalan
allmänhet på målsägandens begäran. Om enbart domen i skadeståndsövergår målet till
delen överklagas av målsäganden eller den tilltalade,
och handläggas

brottmålet
fordras

ytterligare

att handläggas
skadeståndstalan

som

ett

genom

tvistemål.

att anhängiggöra

också

föra

i tvistemål

mot

kan

Målsäganden
en stämning

skadegöraren.

förståeligt

Det är

att det känns

stötande

för

att
ett brottsoffer
Frågan år om den

rättegångskostnader.
är vanlig och
i
målet
uppstått
om rånet i jourlivsbutiken
som
vidare om utgången av ett mål om skadestånd på grund av brott bör
dispositiva
än övriga
följa andra regler
om rättegångskostnader
tvistemål.
ett annat HDI detta sammanhang bör man uppmärksamma

behöva betala gärningsmannens
situation

1997 NJA
genom dom den 27 oktober
som meddelades
frågan
endast
också
prövades
mål
723.
I
detta
om kränks.
varit
målsägande
nio
utsatta för
Klagande
ningsersättning.
som
var
synnerlig
med
våld och hot vid ett bankrån
som "genomfördes

avgörande
1997

hänsynslöshet
hovrätten

yrkandena.

och råhet.

hade

tilldömt

yrkade högre ersättning än vad
bestred
rånarna,
motparterna,
fick i HD höjd ersättning med yrkat

De klagande
dem

Några av de klagande

och

Rättsväsendet

SOU 1998:40

och brottsojfren

Övriga fick också höjd ersättning

belopp.
vad

vissa

som yrkats,
naderna uttalade

motparterna

HD

betydligt
endast:

Med

solidariskt

förpliktas

att
i Högsta

målsägandebiträdena

men med lägre belopp än
I fråga om rättegångskostbör
hänsyn till målets karaktär

lägre.

utge hela
till staten."

kostnaden

för

domstolen
Ett av justitieråden har i ett tillägg hänvisat till ett tiotal rättsfall om rättegångskostnader och gjort
hur Högsta
den kommentaren
att det är oklart
domstolen
har resonerat
i dessa rättsfall.
Han menar vidare
att
kränkningsvid bedömningen
omständigheterna
av storleken

ersättning

är sådana att målsäganden

rättegångskostnader

även

kap. 3 § skadeståndslagen
sätts ned.

Tillägget

normalt

bör erhålla

ersättning

för

1
om hans yrkande om skadestånd enligt
aktuella
brottet
den
dömts
för
det
mot
som

avslutas

med följande

uttalande.

"Med

en sådan
för
utsatts

också att målsägande,
som
för
något
rättegångskostnad,
åläggs
att
svara
genom
i
de
flesta
fall
framstå
stötande."
skulle
som
som
rättsfallet
Med hänsyn till det nu redovisade
är det möjligt
att
undviks

rättstillämpning

brott,

kränkning

i ett
rättegångskostnad
om målsägandens ansvar för motpartens
kan lösas tillfredsställande
i praxis eller är löst.
Det bör
kom ungefär tre veckor
dock påpekas att det nu nämnda rättsfallet
dömde i det fall som fick en, som det synes,
innan Högsta domstolen

frågan

tvistemål

bör
I det här sammanhanget
annan utgång i rättegångskostnadsdelen.
kan
man också överväga vilken betydelse det bör ha att målsäganden
konsekvenserna
skydda sig mot de ekonomiska
genom en försäkring,
liksom i vissa
i hem- och villahemförsäkringarna
rättsskydd
ingår

företagsförsäkringar
Att

ändra

fördelning

m.m.
rättegångsbalkens

i tvistemål

allt

fordrar

ett ingående studium
bör denna fråga studeras.

utredningens

uppdrag

regler

om rättegångskostnadernas
och framför
överväganden

noggranna
uppfattning
av praxis. Enligt utredningens
utföras
inom
Detta kan dock inte
ramen för

utan får ske i ett annat sammanhang.
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5

Hälso-

och

sjukvården

samt

socialtjänsten

5.1

Hälso-

och

sjukvården

Inledning

1

Statistiska

Enligt

avseende

offerundersökning

centralbyråns

åren

drygt 2 procent
utsattes
av de
en ettårsperiod
eller
ledde
till
märken
kroppsskada.
för våld som
tillfrågade
synliga
i åldrarna
Detta motsvarar
cirka 140 000 personer av befolkningen
1992-1993

under

16-84
år. Vidare visar undersökningen
att av dessa uppsökte cirka
45 000 personer läkare, tandläkare eller sjuksköterska för behandling.
Personalen inom hälso- och sjukvården träffar således relativt ofta
i sitt

arbete

olika

slag.

har utsatts för framför
viktigt
att personalen

personer som
Det är därför

allt

våldsbrott

av

har

kunskap

om

kan inte inom ramen
och reaktioner.
Utredningen
eller
analys av hälsofullständig
redogörelse
någon
ge
till
i förhållande
och sjukvårdens
betydelse för och olika funktioner

brottsoffers

behov

för uppdraget
brottsoffer.

Det

finns

en del frågor

emellertid

som utredningen

vill

framhålla.
Detta avsnitt

publicerade

rapport
dess konsekvenser.

gäller

som
utbildning.

nyligen
en redogörelse för Läkarförbundets
våldet
och
aspekter på
Läkare om våld Medicinska

innehåller

Redogörelsen

omhändertagandet
Vidare

redovisas

brottsofferrehabiliteringen
Avsnittet

reglerar

innehåller
utfärdandet

begränsas till de delar av rapporten
och
samt forskning
av våldsoffer

Rikskvinnocentrums

vid Fogdaröd

Vård-

en redogörelse
liksom
rättsintyg

även

verksamhet

samt
och Diakonicentrum.

för

de författningar

för

de allmänna

som
råd

om
av
överlämnade
utfärdat.
Regeringen
har
Socialstyrelsen
som
till
l997/98:55
Kvinnofrid
den 5 februari
1998 propositionen
prop.

rättsintyg

riksdagen.

Vissa

överväganden

och förslag

redovisas
och som rör hälso- och sjukvården
och förslag.
med utredningens
överväganden

som görs i propositionen
i avsnittet som avslutas
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rapport
våldet

aspekter

och
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Läkare om våld
dess konsekvenser

Medicinska
1997

centralstyrelse
att sammankalla
en
våldet
i
diskutera
synvinkel
medicinsk
arbetsgrupp
att ur
samprofessionens
har varit att lärrma den medicinska
hället. Målsättningen
bidrag till debatten dels genom att söka belysa våldet ur medicinsk
våldsbrott,
åtgärder
dels föreslå
synvinkel,
som kan förhindra
I april

Läkarförbundets

1994 beslöt
för

återfall

förhindra

och

våldsverkare

rehabilitera

vård,

samt ge offer för
såväl somatiskt
som
och remissbehandlats

anhöriga
en god
överlämnats
att slutrapporten
i oktober 1997 att fastställa den som vägledande
beslöt centralstyrelsen
arbete i frågor rörande våldet i samfortsatta
för Läkarförbundets

våldsbrott

psykiskt.

och

deras

Efter

hället.

Enligt
av våldsoffer.
i tre steg. Inledningsvis
återskapas för offret genom att skydda personen från
över sina egna
fortsatt hot och att hjälpa personen att återta kontrollen
hot.
Det andra steget består av att rekonstruera
reaktioner
inre
Steg tre
våldshändelsen
och hjälpa offret att förstå sina reaktioner.
I rapporten

behandlas

måste
rapporten
måste tryggheten

omhändertagandet

bl.a.

genomföras

stödinsatserna

en återanpassning
återgång från isolering till

till

innebär

ett

social

normalt"

gemenskap.

socialt

liv,

Det är viktigt

dvs. en
att de tre

i nämnd ordning.
stegen genomförs
olika ut beroende
Enligt rapporten
ser de akuta stödinsatserna
vad det är för händelse och vilka personer som har drabbats. Enligt
kan de drabbade delas in i följande fyra kategorier.
grov indelning
är okänd.
Enskilda
personer för vilka förövaren

en

personer som har utsatts för samma våldshändelse.
Personer utsatta för bekantskapsvåld.
våld.
4. En eller flera personer som har utsatts för arbetsrelaterat
och
hälsovåldsoffer
flertalet
det
Det anges i rapporten att
stora
som
har
utsatts för
i kontakt med är personer
kommer
sjukvården
som
2. Flera

bekantskapsvåld.
omhändertagandet
det medicinska
att
anges beträffande
kan
påverka
detta
och
sätt
sker
att
ett opsykologiskt
kort som lång
såväl
i negativ riktning
reaktioner
offrets psykiska
med det
börjar
för offret
Återupprättandet av tryggheten
sikt.
skall
Det är självklart
omhändertagandet.
omedelbara
att våldsoffer

I rapporten
det inte sällan

ökar känsligheI en akutsituation
behov
därför
har
än vanligt
större
ten och sårbarheten hos offret som
eller offrets oro får inte
att få respekt för det som hänt. Händelsen
och personaOffret kan befinna sig i ett chocktillstånd
bagatelliseras.

erbjudas

kvalificerad

somatisk

vård.

len måste ta sig tid och om möjligt

informera

om vilka

undersökningar

göras och varför.

som skall
medicinskt

En förutsättning
är att personalen

omhändertagande

den traumatiska

Enligt

är det vid många sjukhus

de personer
som har utsatts för
fysiska skadan i sig inte motiverar
och vidta

inläggning.

lämpliga

ofta tas kontakt
och skydd
socialhjälp

kunna

patientens

analysera

närrms att det vid
så att kvinnan
med kvinnojourerna

åtgärder.

kvinnomisshandel
få akut

skall

att alkoholpâverkaläggs in även om den
Detta sker för att man

rutin

misshandel

har upphört

sedan alkoholpåverkan

kan

för ett psykologiskt
gott
förstår innebörden
av

händelsen.

rapporten

problem

samt socialtjänsten

och sjukvården

Hälso-

SOU 1998:40

Som exempel

mot fortsatt
har särskilda

misshandel.

Vidare

handgrupper
misshandlade
kvinnor.
av
l rapporten anförs att även för personer som är till synes oskadade
och att den
medicinskt
är det av stor vikt att de också undersöks
Underbetydelsefull.
skäl
flera
är
undersökningen
kroppsliga
av
anges att
lingsprogram

vid

storstadssjukhusen

och

skapats för omhändertagande

och utgör för offret ett bevis
är ett led i omhändertagandet
Vidare kan kroppskontakt
på det inträffade.
för att man ser allvarligt
och uppriven
inverkan
på en chockad
ha en lugnande
person.

sökningen

också kunna ligga till grund för ett rättsmediskäl.
behövs
som
av rättsliga och försäkringstekniska
enligt
vâldsoffer
måste
All personal som möter
rapporten
ge dem
måste ges
Offret
krishjälp.
gott bemötande
ett medmänskligt
Vidare behöver
möjlighet
att i egen takt få prata om det inträffade.
skall

Undersökningen

utlåtande

cinskt

till de reaktioner
som han eller hon
reaktioner
psykiska
såväl
de
kroppsliga som
känner liksom om
som
information
Skriftlig
tiden.
inom den närmaste
kan förväntas
om
reaktioner
kan vara till god hjälp för offret och dennes
förväntade
få lugnande

offret

Om

anhöriga.

förklaringar

bör

möjligt

som möjligt komma
komma från familjen
och primärvård

i nämnd

vård

kontakt

eller

fessionell
Det

finns

rekommenderas
I rapporten
Om dessa stödinsatser
kvinnojour.
hjälp bör sättas in beror pä
professionell

nätverk.

till ett
egna resurser samt tillgången
sexuella
Vid vissa typer av våld, t.ex.
bör alltid
barn och familjevåld,
pro-

rapporten
Utöver själva allvaret

starka

händelsen
traumatiska

reaktioner

är observanda.

stresstolerans

flera

enligt

stresstörning.
mycket

eller

inga

erbjudas.

samt psykisk

för

riskfaktorer
reaktioner

riskfaktorer
eventuella

skörhet

posttraumatisk

anges i rapporten
alls i anslutning

i händelsen

Personrelaterade

och bemästringsförmåga,

upplevelser

företagshälso-

ordning.

och
mot kvinnor
och behandling
bedömning

övergrepp

arbetskollegor,

vänkretsen,

eller om
är tillräckliga
offrets
svårhetsgrad,
traumats
socialt

närmiljö.

och/eller

med brottsoffer-

välfungerande

i så stor utsträckning
stödet bör
Det huvudsakliga

stödet

det fortsatta

från offrets

att
till

är offrets ålder,
obearbetade

tidigare

av andra skäl.

Omgiv-
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reaktioner

ningens

oförstående

och
Ett okänsligt
en stor roll.
eller utebliven
krishjälp kan förvärra reaktioockså

spelar

bemötande
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och leda till att den drabbade
sig
personen
resa
egen hand eller s.k. sekundär traumatisering. Det finns risk för att personer som i anslutning till händelsen
förefaller
samlade och inte anser sig i behov av fortsatt stöd inte själva
söker hjälp. Enligt rapporten
är det därför viktigt
att den drabbade
återbesökstid
för
Detta kan också
uppföljning.
alltid
får
personen
en
nerna,

försvåra

läkningsprocessen

inte förmår

möjliggöra

tidigare

upptäckt

problematik.
psykiatrisk
av allvarligare
i allmänhet
det vid hot- och våldsituationer

Enligt rapporten räcker
insatser. Syftet är
inte med enbart krishjälp
utan det krävs ytterligare
att den drabbade personen skall övergå från att vara offer och drabbad
Kontakten
behöver
pågå
att se sig själv som en överlevande.
månader efter händelsen. Utbildningsbehoven
åtminstone
två
år
- tre
när det gäller
enligt rapporten
stora inom hälso- och sjukvården
omhändertagandet
som har varit utsatta för extrema
av människor
till

händelser.
eller om ett sådant
stresstörning
risk för posttraumatisk
skall
den
tillstånd
redan har utvecklats
annat psykiatriskt
och/eller
drabbade
psykoterapeutisk
erbjudas
enligt
rapporten
psykiatriska
öppenpsykiatrisk
hjälp. Det bör finnas kompetens

Föreligger

eller

vårdsmottagningar

människor

att behandla
behövs vidare

med

posttraumatisk

specialinriktade
rapporten
för terapeuter som skall arbeta med långsiktig psykoterautbildningar
människor.
peutisk behandling
av svårt traumatiserade
Det

stresstörning.

Rapporten
upp

hälso-

tar i avsnittet
och sjukvårdens

enligt

av våldsoffer
om omhändertagande
beredskap inför våld som drabbar
våld.

även

medicin

och

flera

personer samt arbetsrelaterat
och forskning
I avsnittet
att
anges i rapporten
om utbildning
bör ske inom flera områden såsom
rörande brottsoffer
forskningen

kriminologi,

sociologi,

juridik

och

framför

allt

inom

rörande såväl det somatiska
Det anges vidare att forskning
brottsoffer
och deras anhöriga
omhändertagandet
psykologiska
av
som
är mycket angelägen. Det är även viktigt att de kort- och långsiktiga
barn,
särskilt beträffande
konsekvenserna
av våldet för brottsoffren,

psykologi.

undersöks.

Det föreligger

effekter

av olika preventiva
såväl för barn som vuxna.
För brottsoffer

vidare

rörande
ett stort behov av forskning
och olika behandlingsstrategier

insatser

med medicinska

skador

är ofta hälso-

och sjukvår-

är
de kommer i kontakt med. Enligt rapporten
hjälpinsatnödvändiga
och
därmed
traumatisk
stress
om
omhändertagande
för ett förbättrat
av våldsoffer.
ser en förutsättning
människor
där
och
avdelningar
mottagningar
Det konstateras
att på

den den första
ökad kunskap

instans

Hälso-
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och sjukvården

som har utsatts för våld söker hjälp måste
i omhändertagandet
utbildning
av våldsoffer.

samt socialtjänsten

ha särskild

personalen

med en rad förslag till åtgärder. Läkarförbundet
bör få utbildning
anser bl.a. att personal på större akutmottagningar
Enligt
och deras anhöriga.
för våldsoffer
i stödjande
åtgärder
från sjukhus visats att upp till en
har i undersökningar
rapporten
avslutas

Rapporten

har skadats genom
av de patienter som läggs in för olycksfall
vård för sina
god
förutom
våld. Det är viktigt
att dessa patienter
till
stöd och lugnande förklaringar
skador också får ett psykologiskt

tredjedel

Skriftlig

sina reaktioner.
På större

ment.
för att tillgodose

information

kan vara ett värdefullt

personella
omhändertagande
kraven på adekvat
behöver

akutmottagningar

komple-

resurser tillföras
och uppföljning.

såväl på
och andra instanser
akutmottagningar
Personal
på
intensifieras.
och
etableras
utanför
behöver
som
i det s.k. farniljevåldets
bör också ges utbildning
akutmottagningar
i hemmet vid
misshandel
och om vikten av att urskilja
mekanismer
skador hos kvinnor
och barn.
Samverkan

mellan

sjukhuset

bl.a. att de kort- och långsiktiga
anser Läkarförbundet
för våldsoffren
behöver kartläggas och att forskningen
om
och stödåtgärder bör ges ökade resurser.
behandlings-

Vidare
effekterna
olika

Rikskvinnocentrum

l 3
.
I maj
inom

1994 beslutade

och misshandel.

Till

delbetänkande
misshandlats

centrum
att inrätta ett specialiserat
våldtäkt
för
har
för kvinnor
utsatts
som
grund för beslutet låg Kvinnovâldskommissionens
och
för kvinnor
centrum
som har våldtagits

regeringen

och sjukvården

hälso-

Ett
SOU

vid Kvinnokliniken,

1994:56.

Detta

Akademiska

Rikskvinnocentrum

sjukhuset

i Uppsala.

har inrättats
Rikskvinnocen-

i vården för
att skapa goda rutiner
trum har tre huvuduppgifter;
medicinsk
bedriva
våld,
för
sexualiserat
kvinnor
att
som har utsatts
forskning
och samhällsvetenskaplig
samt att vara en rådgivande resurs
öka
och som opinionsbildare
i samhället
för andra sjukvårdsenheter

Syftet
våld och dess effekter.
kunskap om sexualiserat
för
sådan
modell
stå
skall
Rikskvinnocentrum
vid
verksamheten
är att
verksamhet
i andra delar av landet.
har pågått under snart fyra års tid. En erfarenhet
Verksamheten
Rikskvinnocentrum
vid
har
är att det krävs samverkan,
gjorts
som
allmänhetens

för att det skall bli ett bra resultat.
beträffande
kvinnoEnligt uppgift har det blivit en attitydförändring
kontaktar
kliniker
olika
och läkare
misshandel
sjukhuset
centrumet för att få hjälp. För ett gott resultat krävs vidare samverkan

legitimitet

och stöd från ledningen

171

172

Hälso-

och sjukvården

även med andra

samt socialtjänsten

SOU 1998:40

och frivilligorganisationer.

samhällsinstitutioner

24
har man telefonrådgivning
patientverksamheten
Som
har
också
dygnet
akutmottagning
Man
dygn.
runt.
per
försöker man hitta en lämplig placering för kvinnan inom
huvudregel
där även barn kan
Vid centrumet
finns fyra vårdplatser
24 timmar.
har också
Centrumet
vara. Vidare har man en kvinnlig jourläkarlinje.
Vad

gäller

timmar

tidsbeställd

sten och olika
välfungerande

ideella

samarbetar

fått utbildning
blivit

organisationer.

samarbete

positivt

i frågor
överraskad

om bostäder,
något svårare

Man menar vid centrumet
att ett
för att nå ett bra resultat.
samarbetet

fungerar

i huvudsak

med

samarbete

barn och ekonomi.

bra.

med polisen

som har
Vid centrumet har man
av kvinnovåldsärenden.

farniljevåldsenhet

med polisens

om kvinnomisshandel.
av polisens hantering

Rikskvinnocentrums

frågor

år nödvändigt

Rikskvinnocentrum

Enligt

och barnmorska.

kurator

som sker med olika enheter inom sjukvårRikskvinnocentrum
också med bl.a. polisen, socialtjän-

det samarbete

den samarbetar

Man

hos läkare,

mottagning

Förutom

främst

gäller

socialtjänsten

har det här

Enligt

centrumet
har
att fungera väl. Centrumet
att få samarbetet
hållit en kurs om en termin för 21 kommunanställda
om kvinnovâld.
till de
krävs det mer utbildning
Enligt centrumet
av och information
varit

anställda
främst

socialtjänsten.

inom

Centrumet

Det är därför

under akuttiden.

viktigt

ta hand om kvinnan
efter
omhändertagande
att

skall

denna tid fungerar.
Centrumet
anordnat

bedriver

utbildning

som skall ingå i Uppsala Universitets
för vårdpersonal.
Vid
haft kurser

har man
ha en kurs
Man har också
bl.a.

och skall

juristutbildning.
Kvinnokliniken

vidare

sker

en

utbildning.

kontinuerlig

Rikskvinnocentrum

får

och studiebesök

landsting

kategorier

för olika

för Advokatsamfundet

ett seminarium

många
förekommer

förfrågningar

från

andra

bl.a.

Personal på
i stor omfattning.
och
verksamhet
om centrumets

är även ute och informerar
centrumet
delen av centrumets
erfarenheter.
Den rikstäckande
och
information
forskning.
utbildning,
av

består

verksamhet

verksamhet.
är av stor betydelse för Rikskvinnocentrums
data
mängd
har
samlat
Vid centrumet
som skall
en stor
man
viktigt
bearbetas.
Det är enligt Rikskvinnocentrum
att forskningen
riksnivå.
Man anser det vara ett problem att många verksamligger

Forskning

aldrig utvärderas.
som gäller frågor om kvinnovåld
okända eller att
förblir
verksamheter
Detta kan medföra att många bra
vissa typer av verksamhet
startar mer eller mindre i onödan. Många

heter och projekt

gånger

finnas handlingsprogram
kan det hos t.ex. myndigheter
förankrade
i
verkligheten.
inte
är
som

om

kvinnovåld

Rikskvinnocentrum

har gett ut en skrift

om hur rättsintyg

bör vara

Hälso-
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utformade.

Ett

specialister

på det område
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Rikskvinnocentrum

enligt

bör

rättsintyg

och sjukvården

skrivas

av
avser. Ibland kan det
Att skriva
t.ex. med en rättsmedicinare.
vara bra att samarbeta
Personal
i större omfattning.
rättsintyg bör enligt centrumet prioriteras
rättsintyg.
skriva
i
undervisar
på läkarlinjen
på centrumet
att
Kvinnofrid
s. 45 anges att
nämnda propositionen
I den tidigare
i form
bidrag
ekonomiskt
lämna
regeringen
ett
att
av ett
avser
skadan eller skadorna

kr under år 1998 för att ge Rikskvinnoom 3 miljoner
och sprida erfarensin verksamhet
befästa
att
centrum förutsättningar
vissa rikstäckande
heter från verksamheten
samt för att finansiera

engångsbelopp

uppgifter.

5.1.4

Fogdaröd

Vård-

och

Diakonicentrums
för

behandlingsprogram

brottsoffer

människor
som
som särskilt är inriktade
efter att ha utsatts för ett brott. Sedan våren
i Höör ett sådant
Vård- och Diakonicentrum
1994 har vid Fogdaröd
Brottsofferjourernas
utvecklats
i samarbete med
behandlingsprogram
få behandlingar

Det finns

på olika

sätt mår dåligt

riksförbund.
i Fogdaröd

Brottsofferrehabiliteringen
som efter tre månader eller
visar tecken på efterreaktioner.

ännu längre

på brottsoffer
är inriktad
tid efter brottet fortfarande

Den personen ges brottsofferrehabiliteefterhjälp.
dvs. en icke-akut
med andra i internat,
ring tillsammans
Målgrupperna
är personer som har varit utsatta för rån av olika slag,
kvinnomisshandel
eller annat farnilje- eller
våld, dock
oprovocerat
relationsrelaterat

våld,

inbrott

och

mordbrand

samt

väskryckning.

De som har deltagit
vara en avgränsad händelse.
har varit i arbetsför ålder, dvs. mellan 20-60
behandlingsprogrammet
Brottet

skall

i

ar.
i tre steg. Det första steget är anmälningsföranmälfarandet.
Den drabbade personen skall fylla i en detaljerad
där han eller hon bl.a. med egna ord skall beskriva
ningsblankett
under tre dygn vid
Steg tvâ är behandling
upplevelsen
av brottet.
krisbearbetning
intensiv
består
behandlingen
Den
centrumet.
av en
liknande
brott. Det
för
enskilt och i grupp med andra som har utsatts
veckor efter steg två.
fyra
tredje steget är ett dygns uppföljning
- sex
lyssnande,
aktivt
empati,
har fyra hörnstenar;
Behandlingen

Behandlingen

sker

Syftet är att den brottsmed
arbete, familj, vänner
skall orka
drabbade efter krisbearbetningen
är att personen skall
högre grad. Målsättningen
och fritid i betydligt
vidare i livet med kraft och lust
för att kunna
lämna sin offerroll
respektfullt

bemötande

och

avslappning.
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att själv ta tag i sin situation.
I behandlingen
deltar en beteendevetare,

en dietist, en jurist och en
lär
sjukgymnast
ut avslappningsövningar
en
som
och ger träning i kroppskännedom
m.m. Någon från brottsofferjouren
medverkar
också. Det läggs stor vikt vid kunskap om vad extrem
präst.

Vidare

stress,

kriser

deltar

och kristillstånd
betalar

Vanligen

är.

den brottsdrabbades

kostnaderna

arbetsgivare

för

behandlingen.
Posten, banker och butiker som har varit utsatta för rån
Vissa försäkringar
är de arbetsgivare
som är vanligast förekommande.
AMF-förinnehåller
till
för
möjlighet
ersättning
behandlingen.
en
täcker

säkringarna
bekostar

Det är ovanligt
att försäkringskassan
det
förekommer.
men
och Diakonicentrum
har sedan år 1994 fått bidrag
dock

Fogdaröd

Vård-

från brottsofferfonden

5. 1

967 570 kr.

med sammantaget

Rättsintyg
rättsintyg

Ett

inte.

behandlingen

kan

ha flera
och

förundersökningen

funktioner.
till

ligga

grund

av part som bevis i rättegång
viss fråga.

Enligt
inom

1994:1290

4 § förordningen

hälso-

och

sjukvården

är

för

kan
åtal.

läkare

en del av
kan också

utgöra

Intyget

eller inhämtas

åberopas

belysa

Det

av rätten

för att

för personal
om åliggande
inom den
och tandläkare

och avge utlåtande
att utföra undersökningar
eller
domstol, åklagarmyndighet
över dessa på begäran av länsstyrelse,
polismyndighet.
vården skyldiga

offentliga

Enligt
sökningen

gällande

rätt

samtycka
en målsägande
den innefattar.
En målsägande

måste

och de moment
till att genomgå

till

under-

kan alltså

som skall ligga till grund
en undersökning
i sitt
för ett rättsintyg.
Det kan nämnas att Polisrättsutredningen
slutbetänkande
Tvångsmedel SOU 1995:47 har föreslagit att det skall
inte tvingas

även av annan än den
en bestämmelse
om kroppsbesiktning
i
vilket skulle innebära att målsäganden
som är skäligen misstänkt
Betänkandet
till en undersökning.
vissa fall skulle kunna tvingas
införas

bereds

för närvarande

Socialstyrelsen

har

inom

Justitiedepartementet.

i juni

1997

utfärdat

allmänna

råd

SOSFS

Råden
av vålds- och sexualbrott.
och
Riksåklagaren
Rikspolisstyrelsen,
riktar
Domstolsverket.
De
efter
hörande
Rättsmedicinalverket
samt
av
vid utredning
sig till läkare och tandläkare
av
som utfärdar rättsintyg
1997:5

har

M

Rättsintyg

utfärdats

vålds-

i samråd

vid utredning
med

och sexualbrott.

De allmänna

råden beskriver

bl.a.

rättsintygets

funktion,

skyldig-

Hälso-
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och sjukvården

samt socialtjänsten

vilken kompetens som krävs för att avge ett
heten att avge rättsintyg,
utformningen
samt
och tystnadsplikt,
sekretessintyg,
av intygen
I
i vissa speciella fall, t.ex. vid sexuella övergrepp.
undersökningar
det följande

sammanfattningsvis

kommer

redovisas

vad som anges i de

råden i vissa frågor.

allmänna

är viktigt att
råden anges att det av rättssäkerhetsskäl
undersökning
den som utfärdar
ett rättsintyg
en
som grundar sig
Vid misstanke
för uppgiften.
kompetens
har erforderlig
om särskilt
ärenden kan det enligt råden
brott liksom vid svårbedömda
allvarliga
I de allmänna

utförs och rättsintyget utfärdas av en
vara lämpligt att undersökningen
eller att en sådan läkare eller odontolog
rättsläkare eller rättsodontolog
i vart fall konsulteras.
avseende en tidigare
grundas på journaluppgifter
När ett rättsintyg
bör intyget

undersökning

utförd

i första hand enligt

de allmänna

råden

Om denne inte

av den läkare som har utfört undersökningen.
för
har legitimation
som läkare eller sådan reell kompetens som krävs
konsulteras.
specialist
erfaren
vid
behov
bör
utfärda
rättsintyg
att
en
för att den
i patientjournalen
dokumentationen
Det ställs stora krav

utfärdas

skall kunna användas

av rättsintyg.
eftersom
rättsintyg

vid utfärdandet

som underlag för
beskrivning
motsvarande

sig sällan

Uppgifterna

lämpar

skadebeskrivningen

underlag.
i regel inte är ett tillräckligt
brister
i det
eventuella
rättsintyget
läkaren
i
att
anger
både
möjligt
Det
är
att
patientjournal.
underlag
som hämtas ur en
till grund
och lägga tidigare undersökningar
utföra en ny undersökning
för intyget.
är avsett att läsas av
understryker
Socialstyrelsen
att ett rättsintyg
eller

Det är viktigt

och
åklagare, advokater
och då inte bara av poliser,
brott.
för
eller
har
utsatts
domare utan även av den som misstänks för
i ett rättsintyg
Det anges i de allmänna råden att eftersom uttalandena
än läkare

andra

för dessa olika mottagare att själva bilda sig en
bör göra det möjligt
på
förhållandena
är det viktigt
att intyget utformas
uppfattning
om
undviks.
medicinska
svenska och att
tenner
lättbegriplig
När

meddelat

sjukvårdspersonalen
SOSFS

1982:2

kan det nämnas att
av rättsintyget
för hälso- och
1981:25
SOSFS
föreskrifter
avfattande
intyg
samt
m.m
av

utformningen

det gäller

Socialstyrelsen

föreskrifter

om
för hälso- och sjukvårdspersonalen

intyg och dödsbevis.
språket i bl.a. journaler,
utfärdas.
skall iakttas när rättsintyg

om de medicinska
författningar
båda
Dessa

med en
råden avslutas
skall
Bedömningen
utlåtande.
i form av ett
bedömning
sammanfattande
beträffande
göras mot bakgrund av de uppgifter som har framkommit
vid det misstänkta brottet. Skadorna eller andra fynd
händelseförloppet

Rättsintyget

bör

bedömas

skall

med

enligt

de

allmänna

hänsyn

till

aktuella

frågeställningar,

främst
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skadornas

uppkomstsätt
och ålder samt risken för bestående men och
det
livshotande
förelegat medicinskt
skador eller tillstånd.
om
avlämnade
sitt betänkande
Om
och
Intygsutredningen
intyg
utlåtanden

i yrkessom utfärdas
av hälso- och sjukvårdspersonal
SOU 1994:71
i juli 1994. Utredningen
hade i uppdrag att

utövningen

för hälso- och sjukvårdspersonal
se över bestämmelserna
utfärda intyg och utlåtanden och därvid särskilt granska
ekonomiska

förutsättningar

av intyg och utlåtanden.
kunde
som eventuellt
utlåtanden

för och tillämpade
behövas

rutiner

skulle

Utredningen
för

att

föreslå

att i tjänsten
formella
och
vid utfärdande

de förändringar

utfärdandet

av intyg
sätt och

skulle

och

kunna fullgöras
med
ett rationellt
krav
rättssäkerhet.
Betänkandet
har
fullgod
av
en
remissbehandlats
behandlar
och en proposition
bl.a.
Intygsutredsom
under
ningens förslag är avsedd att kunna behandlas av riksdagen
våren 1998.

uppfyllande

om rättsintyg har även behandlats
Kvinnofrid
SOU
som i betänkandet

av Kvinnovåldskommis1995:60
har påtalat

Frågor
sionen

kvaliteten

att

är dålig.
som skrivs av läkare i allmänhet
Enligt
kommissionen
beror detta i regel på att läkaren har alltför
bristfällig kunskap i att skriva rättsintyg
och att frågan därför
bör

på de rättsintyg

i läkarnas

uppmärksammas

utbildning.

Kvinnofrid

I propositionen

av Socialstyrelsens
s. 46 f anges, mot bakgrund
skrift om hur
nyligen utfärdade allmänna råd och Rikskvinnocentrums
förslag i denna del
rättsintyg bör vara utformade,
att kommissionens
1997/98:55

prop.

inte föranleder

5.1.6

någon ytterligare

Utredningens

regeringen
1997/98:55
offer.

Det

kvinnor

i

av

också

gäller

för

brottsoffer.

skärpa

tillsynen

mot

Frågan
läkarnas

Kvinnofrid

innehålla

än
av brottsoffer
grupper
i hemmet.
Regeringens
uppdrag

avseende

rättsintyg

om
utbildning.

den

Vidare
bör

som
prop.

andra

som har utsatts för våld
att leda ett utvecklingsarbete
bör

personal

sjukvårdens

Socialstyrelsen
kvinnor

förslag

mer allmänna moment om brottsför
inom hälso- och sjukvården

rutiner

skapas

och

propositionen

bör även innehålla
bör

omhändertagandet
till

hälso-

föreslagit

har

och

överväganden

för

De utbildningsinsatser

åtgärd.

problematik

föreslås

rättsintygens
behandlas

att
kvalitet

om våld
som mer allmänt
skall
Socialstyrelsen
i frågor

och tillförlitlighet.

i erforderlig

omfattning

i

Hälso-
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Personalen

samt socialtjänsten

och sjukvården

fyller en viktig funktion i samliksom
Denna personal får
av brottsoffren.
med framför
allt offer för våldsofta den första kontakten
inom hälso- och sjukvården

omhändertagande

hällets

polisen

och sexualbrott.

Deras bemötande

I Läkarförbundets

har därför

särskild

betydelse.

Läkare om våld Medicinska
aspekter på
förutom
påpekas vikten av att brottsoffer
stöd och lugnande
också får ett psykologiskt

rapport
och dess konsekvenser

våldet

god vård för sina skador

information
här
Det anges att skriftlig
helt
Läkarfördelar
Utredningen
komplement.

till sina reaktioner.

förklaringar

kan vara ett värdefullt
bundets uppfattning.

har i sin rapport även föreslagit
att personal på
för
åtgärder
i stödjande
bör få utbildning

Läkarförbundet

akutmottagningar

större

brottsoffer

och

deras

också

utredningen

finner

Detta

anhöriga.

behov
och
om brottsoffers
men anser att utbildning
bör ges till personal vid samtliga akuttmottagningar.
betonar
1997/98:55
Kvinnofrid
I propositionen
prop.
s. 67 ff.
olika
myndigregeringen vikten av ökade kunskaper hos personal på

angeläget
reaktioner

heter som handlägger ärenden om våld mot kvinnor eller som på annat
i kontakt med förövare av våldsbrott
sätt kommer
mot kvinnor och de
föreslås
kvinnorna
och
deras
bam.
Dessa
frågor
att på ett helt
utsatta
och sjukvården.

examina

följande

barnmorskeexamen,

dem

Regeringen

avser att
för
1977:263

i högskoleförordningen

examensordningen

förtydliga

för bl.a.

under grundutbildningen

annat sätt än tidigare behandlas
som skall arbeta inom hälso-

inom hälso- och sjukvården:
som rör personal
psykoterapeutexaläkarexamen, psykologexamen,

samt tandläkarexamen.
men, sjuksköterskeexamen
Vidare
att de ändrade examensordningarna
anges i propositionen
för de personalgrupper
behöver kompletteras med fortbildningsinsatser
inom bl.a.
som nu är verksamma
Rikspolisstyrelsen
har uppdragit

hälso-

och sjukvården.

Regeringen

med Domstolsverket,

att i samråd
att genomföra

fortbildning
av
samt hälso- och sjukvården.
läggas upp så att den kan gebör enligt propositionen
Fortbildningen
och lokal nivå. Regeringen
nomföras
såväl på central som regional
kommer att avsätta sammanlagt 6,5 miljoner kr för denna verksamhet.
i propositionen.
Utredningen
är positiv till de förslag som framförs
och

Riksåklagaren
personal

Men

Socialstyrelsen

inom rättsväsendet,

eftersom

utredningen

genomförs

socialtjänsten

Brottsofferutredningens

uppdrag

utbildningsinsatserna

att de föreslagna
så att hälso- och

sjukvårdens

vill
är könsneutralt
rörande brottsoffer

bemötande

och

omhän-

kan förbättras.
som manliga brottsoffer
av såväl kvinnliga
och sexuella överProblematiken
vid den typ av kvinnomisshandel
i nära
kvinnor
dvs. angrepp
grepp som behandlas i propositionen,
relationer,
skiljer sig förvisso från den som gäller andra brottsoffer.

dertagande
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Men

samt socialtjänsten

och sjukvården

det

behövs

ökad

omhändertagandet

av andra grupper

bemötandet

beträffande

också

kunskap

att de utbildningsinsatser
som
allmänna moment om brottsoffer.

av brottsoffer.
föreslås
även

Utredningen
skall

innehålla

och
menar
mer

att sjukanges vidare att det är viktigt
utvecklar
bättre former för omhändertagande
av
sammanhang
detta
till
vården.
I
söker
sig
som

I propositionen

s.

vårdshuvudmännen
kvinnor

våldsutsatta

SOU 1998:40

43 ff.

de erfarenheter
att bl.a.
som har
Utredningen
underlag.
bör bilda

regeringen

menar
Rikskvinnocentrum

vunnits

vid

delar

uppomhänatt det är angeläget att hälso- och sjukvårdens
och fördertagande
som har utsatts för våld utvecklas
av kvinnor
bättras. Emellertid
är det också viktigt med ett bättre omhändertagande

fattningen

Utredningen
för andra grupper av brottsoffer.
anser att det bör skapas
rutiner inom hälso- och sjukvården
även för dessa grupper.
s. 39 f anges att regeringen har gett SocialstyrelI propositionen
i frågor om våld mot
sen i uppdrag att leda ett utvecklingsarbete
öka
kompetensen,
kvinnor.
är att utveckla
Syftet med uppdraget
inom
metodutveckling
och stödja
medvetandet
hos personalen
i syfte att förbättra stödet till
socialtjänsten
samt hälso- och sjukvården
de utsatta
samverkan

kvinnorna.
mellan

ingår även att initiera och stödja
utvecklingen
följa den internationella

I uppdraget

myndigheter,

anser att det i Socialstyrelsen
som mer allmänt gäller för

Utredningen
samt att sprida information.
uppdrag bör ingå även den problematik
brottsoffer.

kvalitet och tillär råttsintygens
fråga för rättssäkerheten
gånger
många
kan
Ett rättsintyg
förlitlighet.
vara av avgörande
liksom för en skadeståndstalan.
betydelse för utgången i ett brottmål
har erfarit är intygen inte sällan utfärdade
Enligt vad utredningen
av
En viktig

utan full kompetens på området, täcker inte de skador som är
i målet och är skrivna på ett språk som är svårförståeligt
intresse
av
Det är därför viktigt
för en icke-medicinare.
att de undersökningar
som görs av en person som har varit utsatt för ett brott genomförs

läkare

Det är också angeläget att de kameror
som
omsorg.
skadorna är av sådan kvalitet att de ger
för att dokumentera
allmänna råd ger läkarna en god
bilder.
Socialstyrelsens
rättvisande
Om dessa råd följs bör rättsintyför att skriva rättsintyg.
handledning
med

största

används

kunna förbättras.
gens kvalitet
på detta område
skärpa tillsynen

Det

bör

åligga

Socialstyrelsen

att

i de allmänna råden
så att innehållet
det
angeläget
vidare
är
att frågan
Utredningen
förverkligas.
att
anser
utbildning.
i läkarnas
omfattning
om rättsintyg behandlas i erforderlig
har i avsnitt 4.6.7 uttalat bl.a. att samverkansgrupper
Utredningen
till hjälp och stöd
kan leda till en ökad kännedom om vilka möjligheter
för brottsoffer

som kan erbjudas.

Enligt

utredningen

är det väsentligt

och sjukvården

Hälso-
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samt socialtjänsten

Det
ingår i dessa grupper.
för hälso- och sjukvården
attt representanter
har påtalat i sin rapport,
är också angeläget att, såsom Läkarförbundet
och andra instanser inom vården
samverkan mellan akutmottagningar
etableras

och intensiñeras.

5.2

Socialtjänsten

5.2.

Inledning

1

det yttersta
stöd
och
den hjälp
får det

har kommunen

1980:620

3 § socialtjänstlagen

Enligt

ansvaret för att de som vistas i kommunen
i lagen
inte några bestämmelser
Det finns visserligen
som de behöver.
har en
brottsoffer
socialtjänsten
behandlar
till
särskilt
hjälp
men
som
Den som har
roll när det gäller stöd till brottsoffer.
betydelsefull
för
drabbats av brott kan alltid vända sig till de sociala myndigheterna
att få stöd och hjälp.
hänseende.

Det finns socialjourer
bl.a.

med

den

såväl i materiellt

i vissa distrikt
Vid behov

när så behövs.

nattlogi

kontakter

gäller

Detta

som kan bistå brottsoffer
socialjourerna
förmedlar

även

andra

sam-

eller

verksamheten

ordinarie

som psykologiskt

med

med

hällsorgan.
Om en enskild person begär det eller samtycker till det kan socialenligt 10 § tredje stycket
utse en särskild s.k. kontaktperson
den
till
uppgift
har
Kontaktpersonen
socialtjänslagen.
att hjälpa
Vilka
angelägenheter.
i personliga
enskilde
och hans närmaste
nämnden

uppgifter
Som

Stödperson

kan

nämnas

vid rättegång

av den enskildes behov.
kan fungera som
kontaktperson
att en
avsnitt 4.5.4.

skall

kontaktpersonen

exempel

jfr

ha bestäms

som
av en enkätundersökning
avsåg
år 1994 och som
som har utsatts för våld. Den

ges en sammanfattning
Kvinnováldkommissionen
genomförde
I detta avsnitt

socialtjänstens
tidigare

nämnda

insatser

kvinnor

propositionen

berör socialtjänstens
och förslag.

för

verksamhet.

Kvinnofrid
Avsnittet

i de delar som den
avslutas med överväganden

redovisas
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180
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enkätundersökning

Kvinnovåldskommissionens

5.2.2

beträffande

insatser

socialtjänstens

Kvinnovåldskommissionen

som

våld

för

har utsatts

kvinnor

för

under år 1994 en enkätundervanligtvis
som socialtjänsten

genomförde

för

att få belyst vilka insatser
socialtjänsten
vilka
kvinnor,
för att bistå våldsutsatta
socialtjänsamarbetar
med i dessa ärenden och i vilken utsträckning
skickades
till
samtliga
Enkäten
finns
anträffbar
under
s.k.
jourtid.
sten

sökning

använder

dåvarande

280 kommuner

286 kommuner.

redovisas

enkätundersökningen

av
betänkande

Kvinnofrid

i

1995:60,

SOU

inkom med svar. Resultatet
Kvinnovåldskommissionens
del B, bilaga

5.

bistånd
av enkätsvaren att ekonomiskt
kvinnor
och stödjande samtal var de insatser som oftast erbjöds
som
skyddat
Vidare erbjöds i stor utsträckning
varit utsatta för misshandel.

framgick

Sammanfattningsvis

Cirka 20 procent
allmän
rådgivning.
av kommunerna
och rättegång.
bistå med en Stödperson under förundersökning
undersökningen
samarbetspartnern
vanligaste
Den
var enligt
förekommer
10 procent
kvinnojourerna.
I knappt
av kommunerna
till våld
för frågor som har anknytning
samråds- eller arbetsgrupper

boende

och

brukade

mot kvinnor.
Enkätundersökningen

procent
av landets
45
inte har någon form av av beredskap under jourtid.
kommuner
dvs. en fristående verksamhet
hade socialjour,
kommuner
som utgår
hade social beoch ytterligare
75 kommuner
från en arbetsplats,

redskap,

visade

20

av schemalagd beredskap
i hemmet.
I 91 kommuner

dvs. någon fonn

av en socialarbetare
eller motsvarande
alarmering

politiker

cirka

att

i socialnämnden

eller

tillgång
till

till

som upprätthålls
SOS
hade polis,

telefonnummer

någon tjänsteman

inom

till
en
socialtjän-

från
sten. 17 kommuner
uppgav att man delade eller köpte jourtjänster
120
kommusåledes
hade
Sammanfattningsvis
någon annan kommun.
eller social beredskap. Av dessa hade cirka 75 procent
ner socialjour

något slag av utåtriktad

information

Propositionen

5.2.3

om den verksamheten.

Kvinnofrid

förslås bl.a. att det i
s. 35 ff.
skall införas en bestämmelse
socialtjänslagen
om att socialnämnden
bör verka för att kvinnor
som är eller har varit utsatta för våld eller
sin
i hemmet får stöd och hjälp för att förändra
andra övergrepp

I propositionen

situation.

Genom

att socialtjänsten

prop.

1997/98:55

klargörs enligt propositionen
en sådan bestämmelse
har ett eget ansvar för att stödja och hjälpa kvinnor

samt socialtjänsten

och sjukvården

Hälso-

SOU 1998:40

att misstänka utsätts
som utsätts för - eller som det finns anledning
ha såväl egen
bör därmed
för
Socialtjänsten
våld i hemmet.
för att kunna söka upp och hjälpa
kompetens som handlingsberedskap
har
Vidare
att regeringen
utsatta kvinnor.
anges i propositionen
hur socialtjänsten

tidigare

Som

öka medvetandet

kompetensen,
stödet

till

I propositionen
utsatta barn
upp i miljöer

uppdraget

hos personalen

och

är att
stödja

samt hälso- och sjukvården för att
de utsatta kvinnorna.
i sitt arbete med
anges också att socialtjänsten

inom socialtjänsten

metodutveckling
förbättra

med

Syftet

i frågor

utveckla

bl.a.

att
anges i propositionen
i uppdrag att leda ett utvecklings5.1.6

i avsnitt

nämnts

har gett Socialstyrelsen
om våld mot kvinnor.

regeringen
arbete

råd som utvecklar

att utarbeta allmänna
bör arbeta med dessa frågor.

Socialstyrelsen

uppdragit

åt de barn som växer
bör ägna särskild uppmärksamhet
Emellertid
bör
misshandel.
våld
och
förekommer
där det

betänkande
Barnets bästa i
av Barnkommitténs
1997:16
och resultatet av Barnspsykiatrikomrummet SOU
görs
avvaktas
innan en samlad bedömning
1995:35
arbete
dir

beredningen

främsta
mitténs

åtgärder.
av behovet av ytterligare
i avsnitt 5.1.6 betonar
Som beskrivits

i propositionen

regeringen

hos personal på olika myndigheter
som
av ökade kunskaper
eller som på annat sätt
ärenden om våld mot kvinnor
handlägger
och de
i kontakt med förövare
kommer
mot kvinnor
av våldsbrott

vikten

utsatta

grundutbildning
arbetar

och

kvinnorna
inom

och fortbildning

l socialtjänstlagen
ansvar för
socialtjänsten

Kvinnofrid
fer.

Detta

barn

och

för bl.a.

förslag
samt lämnar
om
dem som skall arbeta eller

socialtjänsten.

överväganden

Utredningens

5.2.4

stens
inom

deras

förslag

om socialtjänför personal

bestämmelse
en särskild
brottsoffer.
De utbildningsinsatser
införs

som regeringen
bör även innehålla
mer

gäller

och

också

har föreslagit

regeringsuppdraget

i propositionen

om brottsofSocialstyrelsen
att

frågor

allmänna
till

Handom våld mot kvinnor.
för
inom socialtjänsten
bör utarbetas
skadeerhållet
brottsoffer.
Frågan
omhändertagandet
ett
om
av
rätt till
stånd på grund av brott skall inverka
ett brottsoffers
bör utredas.
enligt socialtjänstlagen
försörjningsstöd
leda ett utvecklingsarbete
och rutiner
lingsprogram

i frågor

181

182

Hälso-

och sjukvården

Personal

inom

samt socialtjänsten

ofta

kommer

socialtjänsten
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med människor

i kontakt

kan behöva akut hjälp i
som har blivit utsatta för brott. Brottsoffren
stöd och vänder sig
eller
ekonomiskt
bistånd
personligt
krisläge,
ett
därför

Ett gott bemötande av och god kunskap om
personal är en
och reaktioner
bland socialtjänstens

socialtjänsten.

till

brottsoffers

behov
eller
hjälp och kan bidraga till att s.k. sekundär viktimisering
Sådana kunskaper kan också göra det lättare
undviks.
traumatisering
har varit utsatt för
för personalen
att upptäcka att den hjälpsökande
värdefull

själv inte alltid berättar.
något som den hjälpsökande
Kvinnofrid
Som nämnts i avsnitt 5.2.3 föreslås i propositionen
att
socialnänmdet skall införas en bestämmelse i socialtjänstlagen
att
om
den bör verka för att kvinnor
som är eller har varit utsatta för våld
brott,

eller

i hemmet

övergrepp

får

och

stöd

hjälp

att förändra

för

sin

i blickpunkten

Brottsoffer

I departementspromemorian

situation.

gjordes
ställning
Ds 1993:29
att stärka brottsoffrens
bedönmingen
att socialtjänstens
ansvar för den som har drabbats av
kunde detta ske genom
Enligt promemorian
brott bör göras tydligare.
för

åtgärder

skall verka för
att i socialtjänstlagen
ta in regler om att socialnämnden
stöd
och
den hjälp som
skall
få
det
brott
har
drabbats
den
att
av
som
bestämmelse
allmän
sådan
behövs. Utredningen
om
mer
anser att en
brottsoffer
bör
gentemot
socialtjänstens
ansvar för och skyldigheter

SocialstyrelVidare menar utredningen
att det bör uppdras
omhändertagande
för
socialtjänstens
allmänna
råd
utarbeta
även
sen att
i allmänhet.
av brottsoffer
införas.

har anfört

Vad utredningen

av brottsoffer
gäller
och sjukvården

omhändertagande
inom

hälso-

5.1.6

även socialtjänstens
enligt

bör således
som föreslås i propositonen
brottsofferfrågor.
omfatta mer allmänna

insatser

mening
Av

om utbildningsinsatser,
för personal
och utvecklingsarbete

i avsnitt

kartläggning

länsvisa

Brottsoffermyndighetens

i Sverige
Brottsofferarbetet
i rapporten
1997:1
framgår att socialtjänsten
Rapport
beredskap, t.ex. i form av handlingsprogram,

personal.

De

utredningens

som redovisas
kunskapsöversikt

en
i många kommuner

har en

för omhändertagande

av
Handövergrepp.
som har utsatts för sexuella
och
samarbetsformer
till
syftar
lingsprogrammen
att beskriva
kunskapen
och
öka
medveten
personalen
arbetsrutiner,
göra
om
att
om
mellan
samarbete
stånd
fungerande
få
till
problematiken
ett
samt att
kvinnor

och

barn

myndigheter

angeläget

att handlingsprogram
av brottsoffer.

grupper
Utredningen
samarbete
grupper

mellan

Utredningen

och organisationer.

aktuella

har
olika

tidigare

eller

jfr

myndigheter

rutiner
avsnitt

utarbetas
4.6.7

anser att det är
även för andra

påtalat vikten
av
Samverkans-

och organisationer.

kan leda till en ökad kännedom

om vilka

möjligheter

till

hjälp

Hälso-
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stöd

och

för

brottsoffer

brottsoffren.

som

kan

givetvis
gagnar
för
att representanter

vilket

erbjudas,

anser att det är viktigt
i dessa grupper.

Utredningen
ingår

socialtjänsten

samt socialtjänsten

och sjukvården

anser vidare att det är angeläget att det på socialkontosom kan ge
ren finns information
om bl.a. de ideella organisationer
brottsoffer
stöd och hjälp liksom om vilka ersättningsmöjligheter
som
finns för brottsoffer.

Utredningen

Utredningen

i avsnitt

har

4.5.4

som innebär
skall öka. Det

föreslag

att
bör
i rättsprocessen
av stödpersoner
därför framhållas
att det är av stor betydelse att det inom socialtjänsten
finns en beredskap för att anvisa stödpersoner,
t.ex. genom att vid
gett

användningen

utse en kontaktperson

behov

enligt

för brottsoffret

10 § tredje

stycket

socialtjänstlagen.
till kvinnojourerna
enkätundersökning
I flera svar på utredningens
kvinnor
bemöta
kritik
socialtjänstens
har framförts
sätt
att
mot
som
framförts
har
Från
Rikskvinnocentrum
för
misshandel.
har varit utsatta
måste inse att kvinnomisshandel
är ett brott och inte
att socialtjänsten
torde den kritik som riktas
bara ett farniljeproblem.
Enligt utredningen
främst avse de fall när den
i dessa sammanhang
mot socialtjänsten
Dessa
med gärningsmannen.
har barn tillsammans
utsatta kvinnan
problematik
komplex
situationer
innebär
som uten ofta mycket
redningen inte avser att behandla. Det kan dock påpekas att de förslag
vissa förKvinnofrid
kan föranleda
i propositionen
som lämnats
i nu nämnda avseenden.
har uppmärksammats
Utredningen

bättringar

att ett erhållet skadestånd på
brottsoffrets
rätt till försörj-

av brott kan inverka negativt
Det kan sättas i fråga om i vart fall
ningsstöd enligt socialtjänstlagen.
detta sätt.
de ideella skadestånden skall påverka försörjningsstödet
ske inom
kunna
Frågan bör utredas närmare. Detta torde lämpligen

grund

ser över vissa frågor
som för närvarande
dir.
1997: 109
uppgifter
och socialtjänstens
utreda
tilläggsdirektiv
nämnda
utredning
att
ges

ramen för den utredning
rörande socialtjänstlagen
eller

genom

att

frågan.

5.3

Medling

5.3.1

Inledning

Medling

kan

i brottsoffrens

intresse

som en tvistlösning
mellan
Sammanträffande

beskrivas

utanför

det

etablerade

och
ett
inför en tredje person i syfte att få fram ett avtal eller
erlägger
Avtalet kan innebära att gärningsmannen
förhandlingsresultat.
rättsväsendet,

brottsoffret

gärningsmannen
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184
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eller genom
till brottsoffret
i form av pengar skadestånd
ersättning
kan vara att parterna
att utföra ett arbete. Ett förhandlingsreslutat
uppnår enighet och anser att saken är utagerad utan att det blir fråga
om att erlägga någon form av ersättning.
Vad

är då medlingens

lingsverksamhet

syften

I

Åklagarväsendets rapport

för unga lagöverträdare
innebär
hänsynstagande

att medling
har flera syften
medlingen

1996:6,
till

olika

Med-

s. 8 f. konstateras
och att
intressen

som var för sig är viktiga och beaktansvärbalansen
da. Det uppges vara av särskild betydelse att upprätthålla
intressen.
mellan brottsoffrens
och gärningsmännens

medling,

Genom

kontrollerade

att under
till rätta efter

sägs i rapporten, får gärningsmannen
en möjlighet
och ställa
former ta ansvar för sina handlingar

har betydelse för att öka dennes insikt om
Eftersom
det handlar
sitt
handlande.
om unga
av
har
medling
pedagogisk
finns
förhoppningen
att en
en sådan
personer
effekt. Vidare kan rent praktiska frågor lösas, vilka ofta kan ställa till
brott

vilket

konsekvenserna

för ungdomar,
t.ex. hur man tar kontakt med en målsägande
hur man betalar ett skadestånd.
del uttalas i rapporten
För brottsoffrens
att dessa med rätta har
flera sätt. Genom en fungerande
anspråk på att få stöd av samhället
situation kan de få stöd,
medling som tar stor hänsyn till brottsoffrens

problem
eller

ersättningen

den ekonomiska

följderna

reglerad

och en möjlighet

att bearbeta

av brottet.

konflikter
kan
att bakomliggande
menar man i rapporten
form
till
brott
i
förklaring
Ofta finns en
belysas genom medlingen.
av
eller något annat
rasistiska motsättningar
gammal osämja, gängbråk,
som behöver redas ut. I dessa fall ligger det i fleras intresse att få en
Vidare

och därmed nya
som innebär att risken för nya konfrontationer
intressant
medlingen
del
givetvis
minskar.
utredningens
brott
För
är
utvärderingar
få
Det finns
brottsoffersynpunkt.
från
främst
av
uppfattar en sådan verksamoch hur brottsoffren
medlingsverksamhet

lösning

år
redovisades
studie av Mark S. Umbreit
En stor amerikansk
under
pågått
medlingsprogram
1994. Det var en undersökning
som
av
Minnesota,
New Mexico och Texas.
två och ett halvt år i Kalifornien,
het.

med en experimentgrupp
av
ett stort antal intervjuer
och
medling
i
deltagit
hade
brottsoffer
en
som
bestående av gärningsmän och offer som inte medverkat
280 brottsoffer
deltog
Sammanlagt
som genomgått

Det genomfördes

gärningsmän
kontrollgrupp
vid

medling.

medling

och

i studien.

för
visar att den viktigaste anledningen
av utvärderingen
förluster
täcka
sina
medlingsprogram
brottsoffer
delta
i
är
att
ett
att
ett
deltog för att ställa
Gärningsmännen
och att hjälpa gärningsmannen.
effekt
hade en signifikant
till rätta. Studien visade även att medlingen
Resultaten

Hälso-
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i medlingsverksamhet

samt socialtjänsten

oro och känsla för utsatthet. De viktigaste
för brottsoffret
var att få tala om brottets
fram
få svar på frågor och att förhandla

för att minska brottsoffrets
behållningen
av medlingen
följder för gärningsmannen,
en överenskommelse
följdes var det minst

och sjukvården

sedan
Att överenskommelsen
om kompensation.
deltagit
Brottsoffer
viktiga för brottsoffret.
som
än de
kände sig mer delaktiga i rättsprocessen

Vidare upplevde de att rättvisa skipats och att de
som inte deltagit.
visade
Studien
även på att
behandlats
rättvist
av rättssystemet.
rädsla
åter
utsättas för
minskade brottsoffrens
medlingsprocessen
att
Umbreits

visar

Sammanfattningsvis

brott.

studie

mycket

positiva

resultat.
som Brottsoffermyndigheten
Brottsofferarbetet
i Sverige

Av den kartläggning
redovisas

i rapporten
1997:1

översikt
med

läggningen
inblandad

gärningsman

mellan

medling

att det pågår
och offer på elva

framgår

Rapport

samt en utvärdering

verksamhet
kommun.
ferfonden

och var ett samverkansprojekt
Projektet
av medel
var till hälften finansierat
och tänkt att pågå i två år. Socialförvaltningen

projektledare,
arvoderade

i mars 1995 som en försöksmellan polisen och Uppsala

i Uppsala startade

Medlingsverksamheten

av det projektet.

i Uppsala

Medlingsverksamheten

5.3.2

tanken

men
lekmannamedlare.

Kart-

platser.

till eller
är initiativtagare
i de flesta fall. Nedan redovisas ett

antingen

att socialtjänsten
i medlingsverksarnheten
visar

av dessa medlingsprojekt

har gjort och som
en kunskapsförsöksverksamhet

var

att

skulle

medlingen

från brottsofanställde

en

utföras

av

i stor utsträckning.
Projektledaren
en gång i vecka för att diskutera
En gång i månaden träffades en referensoch initiera fall till medling.
och
för samtal om projektet
socialarbetare
grupp
av intresserade
samarbetade

som var berörda
besökte polisen minst

De myndigheter

samarbetet.
hetens

två

med åklagarmyndigkontakt
hade en fortlöpande
utungdomsåklagare
samt möten
om verksamhetens
Man

formning.
Verksamheten

ingripande
möjlighet

hade två huvudsyften:

förhindra

fortsatt

brottsoffret

skulle

gottgörelsen
Målgruppen

få möjlighet

av det brott
beskrevs

och

att träffa
skulle
Lagöverträdaren
påföljden.
av
och
brott
sina
för konsekvenserna
av

för målsägande/brottsoffer

skada samt påverka utformningen
till reell förståelse
få möjlighet

man genom ett tidigt
dels ville
man ge
den som åsamkat dem

dels ville

brottslighet

till

han eller

upprättelse

och samtidigt

påverka

hon hade utsatts för.
under 18 år och som var

som gärningsmän
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och sjukvården

i början

förlikning.

samt socialtjänsten

Brottsoffret
skulle vara
av sin brottskarriär.
och brottsoffer
Mötet mellan
gärningsman

frivilligt.

med

Tillsammans

Medlingen

ärenden.
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skulle

resultera

i ett avtal mellan

av en

skulle

vara

lämpliga

projektledaren

utsåg

polisen

betjänt

gärningsmannen

om gottgörelse.
Om det var möjligt arbetade gärningsmannen
hos målsäganden.
Var detta inte möjligt kunde
och målsäganden

av skadeståndet direkt
ett annat arbete ordnas
och
McDonalds
projektet,

till

på något av de företag som har knutits
detta
BW.
inte heller
Fungerade

fick

gärningsmannen

betala

direkt ur egen ficka. I alla medlingssituationer
var inte
att komma fram till ett avtal. Syftet kunde i stället vara ett
och brottsoffret
samtal mellan
gärningsmannen
samt att gärnings-

skadeståndet

syftet

mannen bad om ursäkt.
Projektledaren
var ansvarig för att se till att avtalet följdes. Hade
inom sex månader kunde åklagaren ta upp saken till
det inte fullföljts
ny prövning.
ovan är numera permanent
som beskrivits
Vid socialföroch kommundelar.
av Uppsala kommun
I september
finns en och en halv tjänst för verksamheten.
valtningen
fall, t.ex.
i
enkla
medlar
främst
1997 fanns fyra lekmannamedlare
som
Den medlingsverksamhet

och bekostas

För att bli medlare
år och är lämplig för uppdraget.

skadegörelse.

av projektet

Utvärdering

5.3.3

krävs att man är lekman,

har fyllt

25

i Uppsala

i början av år 1996 av Karin
brottsofferperspektiv
i uppsatsen
Svanberg
en utur
inriktad
på
Som framgår
är utvärderingen
värdering.
av titeln
med
syftet
primära
Det
projektet.
brottsoffers
erfarenheter
av
vilka sätt de brottsoffer
utvärderingen
är att utröna och beskriva
medlingen.
har
upplevt
i
medlingsprojektet
har
deltagit
som
i Uppsala

Projektet

utvärderats

har

Medling

Under

försöksverksamheten

Vid

samtliga

medlingar

utförts

av
som deltagit i medlingen har ungefär
och hälften företag och liknande.
varit privatpersoner
förekommit
i cirka 20 fall. De
hade medling
utvärderingen
Av de brottsoffer

projektledaren.
hälften

har

i fråga var bl.a. tillgrepp
av fortskaffningsmedel,
som kommit
olaga hot, snatteri och våld mot tjänsteman.
skadegörelse,
När utslöts någon form
Vid
13 medlingstillfällen
av avtal.

brott

värderingen
Vid

hade tio avtal fullföljts

gjordes

utvärderingen

i medling.
utsatta

gjordes

för

Det

gjorde

liknande

brott

också

intervjuer
intervjuer

och två påbörjats.
som deltagit
brottsoffer
som varit

med brottsoffer
med

men som inte deltagit

i medling.

Följande
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frågeställningar

var centrala.
det praktiska
Hur upplever brottsoffret

sig brottsoffret

2. Upplever

brottsoffret

Upplever

förfarandet

vid medling

som delaktig i medlingsprocessen
i medling
att "konflikten
som deltagit

är

uppklarad
Vad gäller den första
att delta främst
gärningsmannen.
trodde

motivation
sägs att brottsoffrens
i en vilja att hjälpa och korrigera
få angav skäl som tydde på att de själva

frågeställningen

hade

sin grund

Väldigt

trodde

Brottsoffren
att de kunde få ut något av medlingen.
de deltog i medlingen
att själva medlingssituationen

inte

skulle ge
rent materiella.
Erfarenheten
av medlingen förändrade inte deras syn på närrmvärt sätt;
bästa.
fortfarande
de tyckte
att medlingen var till för gärningsmarmens
dock att det bästa med medlingen
Många uppgav
var att möta
innan

något

direkt

resultat

gärningsmannen

för

del

deras

och se vem det var.

förutom

det

De allra

flesta

av brottsoffren

på nytt delta i en medling om de blev tillfrågade.
kände sig delaktig i medlingsprocessen
På frågan om brottsoffret
ökade
Upplevelsen
mer
av delaktigheten
var svaret jakande.
skulle gå ut på. Vid en
informerad
brottsoffret
var om vad medlingen

skulle

med

jämförelse

den

vanliga

rättsprocessen

kunde

konstateras

att

kände sig mer delaktig vid medlingsförfarandet.
upplevde "konflikten"
Vad slutligen gäller frågan om ett brottsoffer

brottsoffret

som

uppklarad

efter

medling

kan ha bidragit

möjligen

görs

att medlingen
något men inte helt och

den bedömningen

till att lösa konflikten

hållet.
slutsatsen
rapporten
av
anser att den viktigaste
uppfattade medlingen som något som
utvärderingen
är att brottsoffren
efterlystes ytterligare
Avslutningsvis
främst är till för gärningsmännen.
Författaren

till

av medlingsverksamhet.
gjordes har ytterligare
Sedan denna utvärding

utvärderingar

1997 hade sammantaget
Andra
avsåg skadegörelse.

99 medlingar

september
30
17,

biltillgrepp

13,

vanliga
inbrott

rån 13,

50 medlingstillfällena

har

brott
9

medlingar

genomförts.
har
och

varit
stöld

av brottsoffren
fråga om juridiska

2/3

senaste
I övriga fall har det varit
personer.
vid medlingen företrätts
av någon representant.

skett.

I

De flesta
misshandel

9.
varit

Vid

de

privat-

personer

som
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under förutsättning
för brottsoffer
kan vara positivt
Medling
att
En utviddet tas tillbörlig
hänsyn till dem i medlingssituationen.
utredning
med medling
liksom ytterligare
gad försöksverksamhet
bedöms

vara positivt.

Av Umbreits

mycket

tidigare

positivt

redovisade

för brottsoffren.
driver

som socialtjänsten
framhålla
därför

eller

det

är

att
Ett av huvudsyftena

brottsoffren.

studie

framgår

Vad gäller

kan vara

att medling

den medlingsverksamhet

annat sätt deltar
viktigt
att tillräcklig

utredningen

i vill

tas till
i Uppsala var
dem skada och

hänsyn

med medlingsprojektet

möjlighet att träffa den som åsamkat
att ge brottsoffer
Av den utvärdering
att påverka utforrrmingen
som gjorts
av påföljden.
brottsoffren
dock
framgår
i
Uppsala
medlingsprojektet
att
uppav
fattade medlingen som något som främst var till för gärningsmannen.
Brottsoffren

upplevde

att de kände sig mer
vanliga
rättsprocessen,
varför

studien.

Utredningen

positiv

för brottsoffer

till

delaktiga
vilket

liksom
vid

deltagarna

i Umbreits

Det

i Uppsala
slutsatser

bör

den

påpekas

omfattade
inte

studie

än vid

medlingsförfarandet

är positivt.

av medlingsverksamheten
några mer långtgående

värderingen
fall,

emellertid

kan

att utrelativt få

dras

att medling
menar sammanfattningsvis
under förutsättning
att det tas tillbörlig

av den
kan vara
hänsyn

dem.

prop.
av påföljdssystemet
rådet och
1997/98:96
att ge Brottsförebyggande
avser regeringen
arbete i uppdrag
för brottsförebyggande
Kommittén
att inleda en
försöksverksamhet
med medling. Vidare avser regeringen att tillkalla

Enligt

propositionen

Vissa

reformer

synvinkel
en särskild utredare som skall få i uppdrag att ur rättslig
och andra typer av verksamnärmare belysa och analysera medling
heter som är nära besläktade med medling.
Utredningen
kommer

till

finner

stånd liksom

det positivt
att frågan

att en sådan försöksverksamhet
om medling utreds närmare.
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6

och

Brottsoffermyndigheten
brottsofferfonden

I detta kapitel

kommer

myndigheten

och brottsofferfonden.

för gällande

redogörs
respektive

fondens

och, beträffande

l

att behandla frågor om Brottsofferi de båda avsnitten
Inledningsvis

utredningen
bestämmelser.

verksamhet.

fonden,

Därefter

Avsnitten

beskrivs

avslutas

myndighetens

med överväganden

förslag.

Brottsoffermyndigheten

6.1.1

Gällande

bestämmelser

Brottsskadelagen

I 978.4

Brottsskadelagen

innehåller

dighetens

3

ett par bestämmelser
om BrottsofferrnynVad gäller lagen i övrigt hänvisas till kapitel

verksamhet.

om Brottsskadeersättning
12 § första
Enligt

7

och andra ersättningsfrågor.

stycket

skall

Brottsoffermyndigheten

pröva

Om regeringen föreskriver
om brottsskadeersättning.
det kan dock vissa mindre
sakskadeärenden
prövas
av en annan
myndighet
gäller ersättning
om högst 500 kr. Ett
om ansökningen
Brottsoffersådant beslut får överklagas hos Brottsoffermyndigheten.

samtliga

ärenden

myndighetens

beslut

får däremot

enligt

andra stycket

inte överklagas.

skall finnas en nämnd
att det hos myndigheten
ärenden
avgöra
som är av
som skall
om brottsskadeersättning
eller annars av större vikt. Nämnden
principiell
betydelse
utses av
ordföranVad gäller nämndens sammansättning
regeringen.
att
anges
Av

13 § framgår

den och vice

ordförandena

skall

varv.
Även i brottsskadeförordningen
rör Brottsofferrnyndighetens

frågor

om brottsskadeersättning

vara lagfarna
1978:653

verksamhet.
varför

och erfarna

i domar-

finns bestämmelser

Dessa är dock hänförliga
de inte redovisas

här.

som
till

190

och brottsojferfonden

Brottsojfennyndigheten
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1994:572
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för

med instruktion

Brottsojjfermyndigheten.

har till
att Brottsoffermyndigheten
anges i förordningen
behov och intressen. Vidare
rättigheter,
uppgift att främja brottsoffers
skall särskilt pröva ärenden om brottsskadestadgas att myndigheten
Myndigheten
ersättning och frågor om bidrag från brottsofferfonden.

Inledningsvis

verka för att berörda får kännedom om
skall också genom information
och bidrag från fonden samt
möjligheterna
att få brottsskadeersättning
företräda
staten i och utanför domstol vid återkrav av brottsskadeergeneraldirektör
är chef för
Myndighetens
sättning regressärenden.

myndigheten.
att en nänmd skall finnas vid
för att pröva vissa ärenden om brottsskadeersättning.
myndigheten
två
Nänmden,
som utses av regeringen, skall bestå av en ordförande,
för
alla
ersättare
vice ordförande
och tre andra ledamöter,
utom
samt
I förordningen

föreskrivs

vidare

ordföranden.
finns även bestämmelser
I förordningen
om sammansättningen
ett råd som skall pröva frågor om bidrag från brottsofferfonden.
avgör generaldirektören
Vad gäller ärendenas handläggning
eller rådet. Behöver
nämnden
skall
ärenden som inte
avgöras av

av
de
ett

får det avgöras av en annan
av generaldirektören
eller
i en arbetsordning
tjänsteman i enlighet med vad som föreskrivs
i ett särskilt beslut.
ärende

inte prövas

Brottsofferrnyndighetens

6.1.2

redogörelse
Följande
verksamhetsberättelser
studiebesök
direkt

bygger
för

vid myndigheten.

verksamhet

ur främst myndighetens
1995/96
1994/95
och
ett
samt från
inhämtats
Vidare har vissa upplysningar

på uppgifter

från myndigheten.

Allmänt

Brottsoffermyndigheten

bildades

den

1 juli

1994.

Myndigheten

har

i tre enheter: en som handlägger ärenden om
delat upp sin verksamhet
samt
brottsskadeersättning,
en som har ansvaret för brottsofferfonden
brottsofferfrågor
kunnande
om
samla
huvuduppgift
har
till
att
i
en som
och sprida information.
präglades i stor utsträckning
första verksamhetsår
Myndighetens
av
med ansökningar
att verksamheten
till
från Stockholm
helhet flyttade

i sin
om brottsskadeersättning
i
personalen
Eftersom
Umeå.

och brottsojferfønden

Brottsojfermyndigheten
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frågan vid
med till Umeå var den viktigaste
och
föra över
personal
verksamheten
rekrytera
att
av
generellt
med
sett hög
nyanställa
Målet
kompetens.
en
personer
var att
funktioha
skulle
kompetens eftersom avsikten var att de nyanställda
Arbetet med
i brottsskadeärenden.
ner med omfattande beslutanderätt
inte flyttade

Stockholm

uppbyggnaden

följde

brottsskadeärendena

i huvudsak

bestod
trots att myndigheten
balanser.
anmärkningsvärda

redan upparbetade

av helt ny personal

uppstod

rutiner

och

inte några

har börjat att mer aktivt bedriva regressverksamhet.
i tio procent av brottsskadeär att bedriva regressverksamhet
har myndighetens
ärendena.
För att hantera dessa frågor rationellt
Datainspektionen
hos
fått
tillstånd
ansökt
och
att lägga upp ett

Myndigheten

Målet

personregister
Sedan
fram

tagit

för den verksamheten.

har myndigheten
aktualiserats
om skuldsanering
hanteringen
underlätta
för
policydokument
att
ett
av dessa

ärenden

frågor.
Myndigheten

har genomfört

Man har velat få belyst

Sverige.

i
av brottsofferarbete
en inventering
för brottsofolika behandlingsformer

och i vilken
sig i brottsofferarbete
utsom engagerar
brottsoffer.
Inventeringen
för
sitt
myndigheterna
tar
ansvar
i Sverige
Brottsofferarbetet
i rapporten
har presenterats
en
1997: l.
kunskapsöversikt
Rapport
fer,

vilka

sträckning

har påbörjat ett arbete som
att myndigheten
för
skall
ha
någon
län
varje
typ
att
av krisorganisation
våldsdödade.
anhöriga till
kontakter.
Man har
har även internationella
Brottsoffermyndigheten
studiebesök
gjort studiebesök utomlands och tagit emot internationella
Det kan även nämnas

syftar

till

samt deltagit

Ärenden

internationella

konferenser

m.m.

om brottsskadeersättning

Myndighetens
säkert,

i olika

målsättning

är att brottsskadeärendena

skall handläggas

snabbt och billigt.

beslut kan begära
som inte är nöjd med myndighetens
brukar göras av
Den första omprövningen
omprövning
av beslutet.
ytterligare
Begärs
byråchefen.
efter föredragning
generaldirektören
av
därefter
det
nämnden.
Inkommet
normalt
den
omprövning
avgörs
av
avvisas.
brukar ärendet
en begäran om omprövning
En sökande

framhåller
Brottsoffermyndigheten
att det är viktigt att personalen
tar sig tid att tala med sökandena på ett sådant sätt att de känner att
deras sak tas på allvar och att de får den hjälp och vägledning
som de
till
sin
sakkunskap
ställa
försöker
myndigheten
behöver.
Vidare
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Brottsofermyndigheten

för

förfogande
gäller

och andra

advokater

åklagare,

domare,

problem

skadeståndsrättsliga
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i frågor

praxis.

och myndigheten

som
Myndig-

heten har som ambition
att hålla en hög tillgänglighet.
har myndigheten
snabbheten i handläggningen
Beträffande
satt som
skall avgöras inom
mål att minst 70 procent av brottsskadeärendena
Ett annat
tre månader från det att ärendet kom in till myndigheten.
ADBden
Såvitt
framgår
skall minska.
mål är att ärendebalansen
av
har 47 procent
baserade statistiken
av det totala antalet inkomna
avgjorts inom
under det senaste verksamhetsåret
personskadeärenden
När
tre månader.
förmögenhetsskada

för sak- och
om ersättning
värde 72 procent, vilket kan bero
Det bör dock nämnas att
kompletteras.
ärenden

gäller

det

är motsvarande

på att de inte lika ofta behöver
av det totala antalet brottsskadeärenden,
1996,

72

har
till

ingången

såväl personoch avgjorts

har

1 747 ärenden

år 1997 fanns

av året 1 477 ärenden. Detta
drygt 15 procent.
Ytterligare
en målsättning

innebär

i balans

som sakunder år

understiger

som
en handläggningstid
ärendebalanser
myndighetens

procent

Vidare

månader.

dvs.

som inkommit

och förrnögenhetsskadeärenden,

minskat.
och vid

att ärendebalansen

tre
Vid

utgången

minskat

med

är att varje ärende skall handläggas så
Myndigheten
blir lidande.
billigt
utan att kvaliteten
som möjligt
så att hanteringsverksamheten
bedömer det möjligt
att effektivisera
kostnaderna
inte stiger trots att antalet inkomna ärenden ökar. Några
däremot inte kan uppnås.
besparingar tror myndigheten
ytterligare
från
med förebild
i ett rotelssystem
in till
När ett ärende kommer
förvaltningsdomstolarna.
diarieförs
det och lottas på en av brottsskadeenhetens
sex

handläggs

Brottsskadeärendena
de allmänna

myndigheten

med erfarenhet
av
en jurist
domstolsarbete.
Den sjätte roteln, som handlägger sak- och förmögenfrån försäkringsförestås av en person med erfarenhet
hetsskador,
har rotelinnehavaren
Till sin hjälp med utredningsarbetet
branschen.
rotlar.

Fem

en yngre jurist.
utreder ärendet.
sakkunniga

färdigutrett

förestås

rotlarna

av

av

utredningsassistent

Denna

kontrollerar

formalia

och

har möjlighet att inhämta yttranden från
Myndigheten
ärendet
När
är
skadereglerare.
och erfarna
läkare
det till

överlämnas

rotelinnehavaren.

sammansättning
som avgör i vilken
efter
rotelinnehavaren
ärenden
beslutar
fattas.
beslutet
Ärenden
större
föredragning
som gäller
av utredningsassistenten.
avgörs av generaldirektören.
belopp eller är av svårare karaktär
Det

är

ärendets

karaktär

I de flesta

Principiellt
Till
också
ideella

ärenden

viktiga

nämnd.

uppgifter

hör

från allmänheten,
om brottsskadeersättning
Når det gäller
domare, åklagare och advokater.

frågor

organisationer,

av myndighetens

och utredningsassistenternas

rotelinnehavarnas
att besvara

avgörs
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frågor av mer allmän karaktär som inte hänför sig till ett visst ärende
har myndigheten
inrättat en öppen
linje
som under den tid växeln
har öppet alltid är bemannad enligt ett jourschema.
Detta har medfört
Som ett mått på myndighetens
tillgänglighet
en ökad tillgänglighet.
50 000 telefonsamtal
per år.
är så hög att den som tjänstgör vid
linjen normalt inte har tid att utföra några andra arbetsuppgifter.
och effektivisera
sin
har arbetat med att utveckla
Myndigheten
kan nämnas

har cirka

att myndigheten

inkommande

Frekvensen

Under

ärendehantering.

samtal

1996 ökade antalet

kalenderåret

inkommande

1995
med kalenderåret
med 6,3 procent jämfört
inkommande
Antalet
till
4
738
ärenden.
sammantaget

brottsskadeärenden
och

uppgick

ärenden

âr 1997 ökat ytterligare

har under

en ökning
ärenden under

motsvarar

avgjorda

betalade

Myndigheten

till

5 002 ärenden,

Det kan nämnas
5 procent.
året uppgick till 5 265.

drygt

under

år

1996

vilket

att antalet

60 miljoner

ut cirka

kr

med 24 procent
motsvarar
en ökning
ökade
Utbetalningen
av brottsskadeersättning
under år 1997 med ytterligare
drygt 3 procent och uppgick till drygt
62 miljoner
kr.
7 om
ersättningsnivåer
Rättstillämpning,
m.m. behandlas ikapitel
vilket

brottsskadeersättning

med år 1995.

jämfört

och andra ersättningsfrâgor.

Brottskadeersättning

nämnd

Brottsojjfermyndighetens
Ärenden
hetens
skall

karaktär avgörs av myndigär av principiell
väljer
Det är myndigheten
ut vilka ärenden som
som
Nämnden
nämnden.
omprövar
även ärenden efter
av

där huvudfrâgan
nämnd.

prövas
eller

begäran

sakkunniga
har

ledamöter

följande

Karin

Lundin

de,

kammarrättsrådet

Märta
Matz,

Under

Bergman
Dufwa

och Jerry Martinger.

försäkringsjuristen

Margareta

Bill

Sandgren

Helena

och Karin

verksamhetsåret

Anna-

hovrättspresidenten
Hans Heimer

lagmannen
Margareta

i försäkringsrätt

Johansson

För närvarande

och riksdagsledamöter.

sammansättning,

ordförande,

särskilt

domstolsjurister,

verksamma

är

i försäkringsfrågor

nämnden

professorn

redan skett vid myndigheten.

då omprövning

Nämndens

samt

Ersättare
Erfors

samt

vice

vice

ordföran-

ordförande,

riksdagsledamöterna
är hovrättsrådet

Karl

riksdagsledamötena

Israelsson.

1994/95

hölls

åtta

sammanträden

för

och ett praxismöte.
av ansökningar om brottsskadeersättning
sammanträden
och även
innehöll
fem
1995/96
Verksamhetsperioden
1997 har fem sammanträden
ägt rum.
under verksamhetsåret

prövning

Vid

varje

sammanträde

avgörs

i genomsnitt

12 ärenden.Varje

i
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Alla

ingående.

beslutande

tjänstemän

för att fâ ta del av den
vid myndigheten
deltar i nämndsarmnanträdena
från utbildningssynpunkt.
diskussion
som förs. Detta anses värdefullt
haft
karaktären
tid har nänmdsammanträdena
Pâ senare
av

temadagar.

för att skapa eller ändra praxis. Om
redovisar
myndigdet
blir
att
en praxisändring
beslut i ett nyhetsbrev.

Dessa har tillkommit
leder

en temadag
heten nämndens

till

Information
informationspolicy
är att de som har rätt till
skall nås av information
om hur de skall göra för
direkt
till den rättssökande
Informationen
få
ersättning.
att
ut
ges
till ideella organisationer
till myndigheter,
allmänheten,
som verkar på

Brottsofferrnyndighetens
brottsskadeersättning

sina

som kunskapscentrum.
vid bl.a. årsmötena
har medverkat

funktion

myndighetens

Myndigheten
tionen

för

om
och

brottsofferfonden

nämligen

verksamhetsområden,

övriga

informationsarbete

bedriver

fer. Myndigheten

med brottsof-

i kontakt

och till andra som kommer
också ett omfattande

brottsofferområdet

riksförbund

BOJ,

regionala

och lokala

för Riksorganisa-

och Brottsofferjourernas

ROKS

i Sverige

Kvinnojourer

vid kvinno-

sammankomster

av polisen
brottsoffer
till
dess informationsskyldighet
samt
angående främst
för advokater,
konferenser
och möten som har arrangerats
kurser,
domare och närrmdemän m.fl.
poliser,
och

nationell

brottsofferjourer,

har

Myndigheten

ett
Riksâklagaren,

Rikspolisstyrelsen,
verket,

också

och

Justitiedepartementet,

regional

visst

utbildning

informationssamarbete

med
Domstols-

Kriminalvârdsstyrelsen,

och Brottsförebyggande

Socialstyrelsen

rådet m.fl.
har tagits
dig som har utsatts för brott 121997
från
beskrivs
I
broschyren
fram
rättsprocessen
av myndigheten.
har vidare utarbetat
till dess dom har fallit. Myndigheten
polisanmälan
Till

Broschyren

möjligheter
brottsoffers
Brottsskadelagen
att få
en broschyr
- om
så att de
har distribuerats
Båda broschyrerna
brottsskadeersättning.
domstolar,
finns tillgängliga
vid bl.a. polis- och âklagannyndigheter,
sociala
Som
också

myndigheter

rättstillämpningen
kostnadsfritt

till

som
och en omfattande
rättsväsendet
och

innehåller

praxisbilaga.
andra

bl.a.

produceras
ett

avsnitt

om
Denna distribueras

intresserade.

Vidare

har

och
i praxis
där ändringar
börjat
ge ut nyhetsbrev
Principiellt
fortlöpande
pâ brottsofferområdet
presenteras.

myndigheten
nyheter

och kvinnojourer.
samt brottsofferinformationsverksamhet

ett led i myndighetens
verksamhetsberättelsen

avgöranden

intressanta

Rättsfall

skriften

från

nämnd

myndighetens

Försäkring
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publiceras

i

även

och Skadestånd.

i samhällsser även som sin uppgift att medverka
situation förbättras.
debatten för att kunna verka för att brottsoffrens
journalister
Man arbetar därför för att få goda kontakter med politiker,

Myndigheten

samt

organisationer

för myndigheter,

representanter

och universitet.

Inte minst har massmedia stor betydelse för att sprida information
om
har t.ex. vid
Myndigheten
möjligheterna
att få brottsskadeersättning.
och på annat sätt
förekommit
med infonnationsinslag
flera tillfällen
TV-sammanhang.

i olika

deltagit

Myndigheten

avger
1994/95

verksamhetsåren

under
remissyttranden;
ett antal
tio
remissyttrespektive
har
och 1995/96
tre

vidare

lämnats.

randen

kunskapsuppbyggnad

Myndighetens

en
av år 1995 påbörjade Brottsoffermyndigheten
har
Kartläggningen
i
Sverige.
brottsofferprojekt
alla
av
tagits med de
har kontakter
bedrivits
länsvis och i varje kommun
och ideella föreningar
organisationer
myndigheter,
som kan tänkas
första

Under

delen

kartläggning

i kontakt

komma

Det har vidare

med brottsoffer.

tagits kontakter

med

det
i vilken omfattning
att undersöka
syfte
sker
i
Kartläggningen
att
brottsofferfrágor.
bedrivs forskning
om
kunna
för
bedrivs
i
dag
att
få kunskap om det brottsofferarbete
som
och högskolor

universitet

bistå

brottsoffer
avslutad,
Lindgren,

och

verksamma

professionellt

kommer

för

andra

intresserade.

Kunskapen

kring
såväl forskning
för att initiera
att användas
Kartläggningen
brottsofferarbete
i
Sverige.
bra
som är
som
forskare,
Magnus
och analyserats av en
har sammanställts
och presenteras i den tidigare nämnda rapporten Brottsoffer-

också

har
myndigheten
Enligt
en kunskapsöversikt.
sprida invarit ett utmärkt
sätt att samtidigt
verksamhet.
formation
om myndighetens
har vidare som ambition
Myndigheten
att relevant litteratur
om
bibliotek.
i myndighetens
skall finnas tillgänglig
brottsofferfrågor
arbetet

i Sverige

-

kartläggningsarbetet

Regressverksamhet
har som
verksamhetsåren

Myndigheten
Under

nämnts

bedrivit

1994/95

758 579 kr som resultat
respektive
1995/96
påpekas att verksamhetsåret

och

en viss
1995/96

regressverksamhet.
inflöt

436 000

kr

Det bör
av den verksamheten.
var 18 månader. Under är 1997
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vilket innebär en
730 000 kr genom regressverksamheten,
med över 40 procent. Målet är att aktualisera
regress i cirka
tio procent av de ärenden som har avgjorts under ett verksamhetsår.
inflöt

cirka

ökning

Eftersom
kunna

antalet

hantera

inkassosystem.

lagstiftaren
samhetens

brottsskade-

överväganden

får

inte skäl att tillskapa en
tjänst eller i
som en särskild
vare
Brottsoffermyndigheten.
för
med chefsskapet
behov

och intressen.

brottsofferombudsman

Det finns

sig

framhålla
att en utvärdering
av en så
måste
präglas
Brottsoffermyndigheten
av
som
kommer att vara inriktad främst på frågan
Utvärderingen
vill

Utredningen
nystartad

för att

ett ADB-baserat
regressverksamhet

de intentioner
som
anses uppfylla
nämligen
inrättades,
hade när myndigheten
att verksyfte skulle vara att främja brottsoffers
övergripande

Brottsoffermyndigheten

förening

installerat

av myndighetens
goda möjligheter
att återkräva utbetald

Utredningens

rättigheter,

rationellt

En utvärdering

visar att det finns
ersättning.

1.3

har ökat har myndigheten

avbetalningsplaner
regressärendena

inledningsvis

verksamhet

försiktighet.

intentioner
har kunnat uppfyllas
genom Brottsofferom lagstiftarens
verksamhet.
myndighetens
uttalades
inrättades
I samband med att Brottsoffermyndigheten

i

förarbetena
1993/94:l43
prop.
att
s. 33 f. bl.a. att det var naturligt
till att avse brottsofferfrägor
verksamhet
vidga Brottsskadenämndens

huvuduppgift
Brottsskadenämndens
perspektiv.
i ett mer heltäckande
enligt brottsskahade varit att pröva ärenden om brottsskadeersättning
bl.a. informationdelagen. Vidare hade nämnden haft andra uppgifter,
sverksamhet

rörande

brottsofferfrågor.

Enligt

regeringens

mening

med övergripande
ansvar för
av en myndighet
överblick,
för
förutsättningar
bättre
väsentligt
ge
betydelsealltmer
för
det
allmänna
och utveckling
samordning
av ett
skulle
sådan
myndighet
Bildandet
fullt verksamhetsområde.
av en
därför vara ett viktigt steg när det gällde att lyfta fram de kriminalpotill
skulle
stödet
Därigenom
brottsofferfrågorna.
litiskt
centrala
skulle

tillskapandet

brottsofferfrågor

på såväl kort som lång sikt.
ges stadga och kontinuitet
uppgifter
få ytterligare
Brottsskadenärrmden
skulle därför ombildas,

brottsoffren

och byta namn till Brottsoffermyndigheten.
Regeringen anförde att till den nya myndighetens
förutom
handläggning
av brottsskadeärenden
Vidare
brottsofferfonden.
i
användningen
av medlen

uppgifter

hörde

att besluta om
borde myndig-

rättigheter,
att främja brottsoffrens
skulle ha ett
innebar att myndigheten
situation följdes upp i olika sammanhang.
mål

ha som övergripande
vilket
behov och intressen,
heten

ansvar för att brottsoffrens
borde också
Myndigheten

frågor
Den

fungera

kunna

och förmedla

som rör brottsoffer
informationsverksamhet

skett
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i
som ett kunskapscentrum
i sådan frågor.
information

som hade
om praxis i ersättningsfrågor
borde fortsättningsvis
Brottsskadenämnden
vara en beborde
Brottsoffermyndigheten
för myndigheten.
uppgift

vid

tydelsefull

medverka till att berörda
informationsinsatser
genom effektiva
brottsskadeersättning
till
såväl
möjligheterna
kännedom
som
om
till bidrag ur brottsofferfonden.
möjligheterna

vidare
fick

verksamhet
som
man först ser till den del av myndighetens
konstateras
kan
brottsskadeerättning
ärenden
hanteringen
om
av
avser
Vidare har hela
ärenden har ökat konstant.
att antalet inkommande
De
brottsskadeersättningen.
tiden skett en ökning
av den utbetalda
Om

tiden
den första
under
av myndighetens
som uppkom
i
håller
att minska. Detta tyder
en höjd effektivitet
handläggningen.
med nämnden vid BrottsofferFrån deltagande i ett sammanträde
balanser

verksamhet

dvs.
där temat vid sammanträdet
var skär- och stickvåld,
misshandel
där kniv, glas eller andra skärande föremål hade använts,
kan nämnas att samtliga ärenden hade beretts väl och föredrogs
ett
Detta
sådant sätt att nämnden fick ett bra underlag för sin prövning.

myndigheten

är självfallet
Vad

viktigt

sedan gäller

eftersom

nämndens

blir

avgöranden

vägledande.
framstår

informationsverksamhet

myndighetens

har börjat ge ut med information
om
som myndigheten
och andra nyheter
på brottsofferområdet
ändrad
praxis
som en
med sin
Likaså
åtgärd.
är verksamhetsberättelsen
verkningsfull

de nyhetsbrev

referatsamling

ett

rättsväsendet.
utarbetat

bra
och

brottsofferområdet
För

broschyrer

att informera
då kanske främst

sätt

att informera
som skall

allmänheten
finnas

information

lämnas

vid

mening

på betydelsen

av den muntliga.
ofta har uppmärksammats

sidan

att myndigheten
media vilket inte minst framgår
anmärkas

inom
inom

som

tillgängliga

utredningens

utsatts för brott. Detta är enligt
har visat
undersökningar
eftersom

verkar

som arbetar
har myndigheten

dem
dem

bl.a.

som har
åtgärd
viktig
en
av att skriftlig
Det bör också

för

dem

och omnärnnts

i

Sarnmanpressklipp.
av utredningens
på kort tid har lyckats sprida
att myndigheten
taget anser utredningen
verksamhet.
och
sin
sig
nyttig information
om
kan
funktion
Beträffande
myndighetens
som kunskapscentrum
att den länsvisa kartläggningen
av olika brottsofferprojekt
Den stora mängden
bör kunna få stor betydelse på brottsofferområdet.
myndighetens
samtal tyder också på att många utnyttjar
inkommande
konstateras
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kunskaper
främst

i fråga

mer enhetlig
Utredningen

vill

vilket

måste

då kanske

främja

en

påpeka

Öppna

som vill komma
linje" som alltid är bemannad

åtgärd.

Enligt

har

uppgift

bör kunna

håller en hög
att myndigheten
för främst
betydelse
stor
vara
av
anses
Myndighetens
i kontakt med myndigheten.

slutligen

vilket

och

brottsofferfrågor

om brottsskadeersättning,
rättstillämpning.

tillgänglighet
brottsoffer

i olika

kompetens

SOU 1998:40

kontorstid

under

myndighetens

personal

är en utmärkt
i
fått utbildning

i kris. Detta är
i telefon och av människor
av människor
har
kontaktar
myndigheten
eftersom många människor
som

bemötande

väsentligt

det svårt på olika

sätt.
därför att den utvärdering
anser utredningen
får
i att Brottsoffermyndigheten
i nuläget resulterar

Sammanfattningsvis
som

kan göras

rättigsyftet att främja brottsoffers
anses uppfylla det övergripande
hade
lagstiftaren
heter, behov och intressen, dvs. de intentioner
som
när myndigheten

Slutligen
ombudsman.

myndigheten

inte skäl att lämna några
Brottsofferrnyndighetens

de delar
av
behandlats.
har
som nu
vill utredningen
pröva frågan om en eventuell brottsofferDet har framförts
ett förslag att chefen för Brottsofferäven skall vara en sådan ombudsman.
beträffande

ändringsförslag
verksamhet

Det finns därför

inrättades.

Justitieutskottet

har tidigare

som brottsofferombudsman.
1989/90:JuU28
s. 5 f.

uttalat

Utskottet

sig i fråga om en särskild
anförde i sitt betänkande

tjänst
bet.

och
som
sina
tillvara
brottsoffer
domstol
att ta
att på olika sätt hjälpa ett
enligt 3 §
polisen
intressen.
Som exempel
angavs att det åligger
1984:730
polisförordningen
att ge hjälp och stöd till den som har
har skyldighet
drabbats
att bl.a. hjälpa
av brott och att åklagaren
att det åvilar

såväl

åklagare

polis

Utskottet
uttalade
i brottmålet.
att föra skadeståndstalan
för
försöka underlätta
vidare att även domstolen
på olika sätt skall
har ett ansvar t.ex. i akuta
brottsoffret
och att också socialtjänsten
situationer.
Vidare anförde utskottet att tillsynen över myndigheternas

brottsoffret

tilllämpning
budsmannen
anförda

av lagar och andra författningar
12 kap. 6 § regeringsformen.

ansåg utskottet

behov

av en särskild
flera betänkanden
bet.

av justitieombakgrund
av det

utövas
Mot

att det var svårt att se att det skulle finnas ett
har därefter i
Utskottet
brottsofferombudsman.

bet. l991/92:JuU18
s. 5
s.
inställning.
redovisade
och bet. 1992/93
uU27 s. 8 upprepat sin ovan
uttalanden har gjorts innan Brottsoffermyndigheten
J ustitieutskottets
för brottsoffertillkom
år 1994. Inrättandet
av en central myndighet

frågor
behov

med

övergripande

och intressen

hantering

l990/91:JuU2l

rättigheter,
att främja brottsoffers
förbättring
klar
av samhällets
en
Behovet av en särskild brottsofferom-

uppgift

har inneburit

av brottsofferfrågor.

är därför

vid sidan av Justitieombudsmannen
gjorde sina uttalanden.

budsman
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skulle
brottsofferombudsman
en sådan särskild
kan
tydande.
De medel som finns tillgängliga
bättre sätt.
användas
ett för brottsoffren
Att

chefen

göra

budsman

skulle

för

och

dessutom

enligt
till

Brottsoffermyndigheten

bli

be-

utredningen

brottsofferom-

att en del
sådan
ombudsman
kommer
att
en
bemötande
på Brottsoffennyndighetens
av
I dessa fall
dess hantering
av brottsskadeärenden.

medföra

av de klagomål
som
utgöras
av klagomål
brottsoffer

än mindre än
för att inrätta

Kostnaderna

när justitieutskottet

vissa komplikationer.

inges

Det är troligt

till

Kosten jävssituation
som måste anses olämplig.
för hanteringen
skulle visserligen
bli lägre än om en särskild
kostmed eget kansli inrättades men högre administrativa
ombudsman
således

uppstår

naderna

nader

kan inte undvikas.

Utredningen

att det inte finns skäl att tillskapa
en
förening
eller
i
särskild
tjänst
sig
vare
som en
för Brottsoffermyndigheten.

anser
brottsofferombudsman
med chefsskapet

således

6.2

Brottsofferfonden

6.2.1

Gällande

Lagen

1994:419

bestämmelser

om brottsoferfond

om brottsofferfond
bestämmelser.

innehåller

Lagen

endast

ett

fåtal

allmänna

I 1 § stadgas att den som döms för ett eller flera brott skall, om
i domen eller i
för något av brotten,
ingår i straffskalan
strafföreläggandet
åläggas att betala en avgift på 300 kr. Om på-

fängelse

meddelas
följdseftergift
Om förutsättningarna
domstolen

fatta

brottmålsdomen.

beslut

skall

någon avgift

inte tas ut.

skall
brottsofferavgift
är uppfyllda
utan särskilt yrkande i samband med
till begreppet särskild rättsverär hänförlig
för

härom

Avgiften

i samma
beslut meddelas och överklagas
kan av brott och domstolens
ordning som domen. När det är fråga om lagföring genom strafförevid
uppgift
läggande
är det åklagarens
att besluta
om avgiften
utfärdandet

av föreläggandet.
Bestämmelserna
om bortfallande

av böter i 35 kap. 7 § brottsDet innebär
balken gäller även brottsofferavgiften.
att en ådömd
efter fem år från det domen vann laga
brottsofferavgift
preskriberas
bortfaller
kraft
och att avgiften
om den dömde
som huvudregel
avlider.
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och
Det föreskrivs
att avgifterna skall föras till en brottsofferfond
brottsofatt fondens medel skall användas för verksamhet
som gagnar
får
fer enligt de föreskrifter
bestämmer.
Regeringen
som regeringen
besluta

att kostnaderna
fondens medel.

för

föreskrifter

Närmare

av fonden

förvaltningen

av fonden

förvaltningen

om

skall

ersättas

meddelas

av
av

regeringen.
innebär att
kan nämnas att lagens Övergångsbestämmelser
1 § inte gäller i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet,

Slutligen

dvs.

före den 1 juli

1994.

1994:426

Förordningen
Den nämnare

regleringen

om brottsofferfond
av fondens

om brottsofferfond.
1 § förordningen
Enligt

får bidrag

sker i förordningen

verksamhet
från

brottsofferfonden

lämnas

information
och annan utveckutbildning,
att stödja forskning,
brottsofferfrågor
och
lingsverksamhet
gäller
av
som bedrivs
som
får
regi. Bidrag
eller i privat
eller offentlig
ideella organisationer
för

bara om det finns särskilda skäl.
lydelse genom
Det bör nämnas att paragrafen fick sin nuvarande
1995:348.
SFS
I den
kraft
den
1995
juni
trädde
i
1
ändring
som
en
beträffande
löpande
lydelsen fanns ingen begränsning
ursprungliga
lämnas

till

löpande

verksamhet

verksamhet.
Det

är kammarkollegiet

naderna

för

förvaltning

och

som förvaltar
administration

fondens
får

medel

ersättas

och

kost-

av fondens

medel.
av ett råd vid
Denna ordning infördes genom författningsår 1995. Ett beslut om bidrag får förenas med villkor
ändringen
att
skall redovisa användningen
bidragstagaren
av bidraget till myndigom bidrag
Brottsoffermyndigheten.

Frågor

heten.

från brottsofferfonden

Brottsoffermyndighetens

beslut

skall prövas

i frågor

om bidrag

från fonden

får inte överklagas.
skall följa anvidare att Brottsoffermyndigheten
Myndigheten
beslutat
har
de
myndigheten
bidrag
om.
av
och utveckling
skall också se till att resultaten av den forskning
som
på ett
bedrivs med medel som har lämnats från fonden offentliggörs
lämna
lämpligt sätt. Före den 15 oktober varje år skall myndigheten
Det

föreskrivs

vändningen

om användningen
en berättelse till regeringen
medel det senaste budgetåret.

skall
att beslut meddelas
om brottsofferavgift
brottsofden avgiftsskyldige
eller åklagaren informera
om

I samband
domstolen

av brottsofferfondens

med

ferfonden
inte

och dess uppgifter.

lämnas

åklagaren.

och brottsofferfonden

Brottsofermyndigheten
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om den redan
Inskränkningen

Sådan information

behöver

emellertid

har lämnats

eller av
av en lägre domstol
infördes
vid
informationsskyldigheten
av

1995 års författningsändring.
innehåller

Förordningen
börd.

Det föreskrivs

bl.a.

och uppom indrivning
och indrivning
av brottsoffer-

även bestämmelser
att uppbörd

avgiften sker
samma sätt som uppbörd och indrivning
av böter.
Även
flesta
fall
och
böter
i
de
brottsofferavgifter
fordringar
på
om
kommer
den olikheten
inte
att avgifterna
att hanteras lika föreligger
omfattas

dvs. de regler enligt
av bestämmelserna
om bötesförvandling,
och
obetalda böter kan förvandlas till fängelse. Rikspolisstyrelsen

vilka

skall

Kronofogdemyndigheten
fondavgifter

till

redovisa

Kammarkollegiet.

stadgas att endast en grundavgift
demyndigheten
om en fordran på fondavgift
Slutligen

har

utmätningsförbud.
kriminalvård
innestâr

från

Enligt

45 § andra

i anstalt får arbetsersättning

hos kriminalvårdsmyndighet

1994:451

Förordningen

brottsofferfonden

skall
bestå

och fem
som ordförande
för en bestämd tid.
regeringen

1994:451

elektronisk

regel
en särskild
lagen 1974:203

som för den intagnes
inte utmätas.

för

andra

ledamöter.

om bidrag
generaldi-

Dessa

utses

med intensivövervakning

om försöksverksamhet

om

om
räkning

Brottsoffermyndigheten

det råd som prövar frågor
av Brottsoffermyndighetens

rektör

Lagen

stycket

med instruktion

8 § i förordningen

Enligt

får tas ut hos kronofogoch en fordran på böter
Detta gäller
oavsett om
mål.

upp i samma exekutionstitel.
registreras som ett eller flera
dem som avtjänar fängelsestraff
gäller

tagits

fordringarna
För

indrivna

respektive

inbetalda

av

med

kontroll

utanför anstalt enligt lagen skall
Den som verkställer
ett fängelsestraff
med
enligt 5 § första stycket betala en avgift, om det är motiverat

hänsyn till hans möjligheter
Av

andra

stycket

verkställigheten
Avgiften
Enligt

framgår

pågår.

att erhålla
att avgiften

Avgiften

skall betalas

i förskott

förarbetena

prop.

motiveras

avgiften

undergår

verkställighet

det

av att
utanför

inkomst

under verkställigheten.

är 50 kr per dag under den tid
skall dock högst uppgå till 3 000 kr.

och skall

tillföras

brottsofferfonden.

ff. och 36 f.
s.
orättvist
att den som
som
anstalt skall kunna få stora ekonomiska
1993/942184
framstår

19

201

202

och brottsojjferfonden

Brottsoffermyndigheten

fördelar

med den som på vanligt
inte kan behålla sin vanliga

jämfört

och således
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sätt avtjänar straffet i anstalt
Omständigheterna
inkomst.

utanför anstalt
kan dock många gånger vara sådana att verkställigheten
förhållanden
för
ekonomiska
inte medför några påtagligt förbättrade
inte tas ut. Tillämpningen
det någon tveksamhet
och föreligger

I sådana fall bör någon avgift

den dömde.

bör vara generös mot den dömde
förutsättningar
om det fimis ekonomiska
den inte tas ut.
Utgångspunkten
förarbetena
har under

för bestämmandet

som
ekonomiska

utrymme
denna bakgrund

de dömda

och de inkomstmöjligheter

Det är en del av detta
i
anspråk
bör
kunna
tas
genom en avgift.
som
bestämdes avgiften till 50 kr per dag under den

pågår.

tid som verkställigheten
anförs
I förarbetena
betalas

bör enligt

i anstalt.

verkställighet

vid

skall

avgiften

av avgiftens storlek
de inkomstmöjligheter

mellan
vara en jämförelse
utanför anstalt
verkställigheten

föreligger

Mot

för att betala

att avgiften skall
att det förhållandet
fördelen att indrivning
av avgiften
medföra
skall
nämligen
betalning
Utebliven

vidare

har den påtagliga

i förskott

i princip kan underlåtas.
utanför anstalt upphör. Normalt bör det inte heller
att verkställigheten
utanför
bli fråga om återbetalning
av avgiften om verkställigheten
konstateras
Sammanfattningsvis
i förtid.
anstalt upphör
att admini-

av avgiften blir tämligen okomplicerad.
kriktik
framfördes
mot
Det kan nämnas att det i remissyttrandena
Kritiken
avsåg bl.a. att avgiften inte utjämnade
avgiftsskyldigheten.

strationen

Vidare
de olika kategorierna
av fängelsedömda.
skulle
försöksverksarnheten
för
fanns
risk
det
att
att
en
framhölls
förmån.
Det
komma att uppfattas som ett sätt att köpa sig en
No. R. 92
också att enligt regel 69 i Europarådets Recommendation
för
skall kostnaderna
Sanctions
and Measures
16 on Community
mellan

skillnaderna

påpekades

inte bäras av lagöverträdaren.
infördes
utvidgades
I
att försöksverksarnheten
Enligt
3
000
kr.
till
högst
bestämmelsen
om att avgiften kan uppgå
l995/96:156
till regeln prop.
förarbetena
s. 37 f. var ändringen
månader
kommer att omfattas av
fängelsestraff
på
föranledd
tre
att
av
i princip

genomförandet

med

samband

lagen. Eftersom
två månader

friges
betala

deltagare

straffet

om de avtjänade
efter två månader borde

också

villkorligt
högre

sammanlagt

ett
månaders verkställighet,

Regeringen

föreslår

med längre straff

i försöksverksamheten

dvs.

belopp

än

normalt

i anstalt
de inte
det

vara

skyldiga

motsvarar

som

än

skulle
att
två

3 000 kr.

i propositionen

Vissa reformer

av påföljdssysmed elektronisk

1997/98:96
att intensivövervakning
temet prop.
skall permanentas
kontroll
som en verkställighetsform
frihetsstraff.

för

korta

6.2.2

Brottsofferfondens

Uppgifterna

i följande

verksamhet

redogörelse

har vissa upplysningar

Allmänt

är i huvudsak

verksamhetsberättelser

offerrnyndighetens
Vidare

och brottsojjferfonden

Brottsofennyndigheten
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inhämtats

direkt

från Brotts-

hämtade

1994/95

och

1995/96.

från myndigheten.

om fondens verksamhet

Vad gäller

fondens

stöd till forskning,

utbildning

och information

sägs

att ett syfte med fonden är att initiera forskning på brottsofferområdet
och att medel därför kan utgå för finansiering
av såväl forskningsprooch
Medel kan vidare utgå för utbildning
jekt som forskarseminarier.
i
av de yrkeskategorier
som kommer
socialarbetare
poliser,
jurister,
vårdpersonal,

fortbildning
brottsoffer

deras

fördjupa
brottsoffer.

kan

på brottsofferproblematik

De ideella
från

medel

exempel

av olika slag.
kan få
organisationer
som verkar på brottsofferområdet
fonden bl.a. i form av bidrag till olika projekt.
Som

på projekt

bör också

nänmas

organisationsstöd

och produktion

anges
och behandling

tillfällen

Vid

att ändra datum
den 15 november.
verksamhetsåret
5 676 500

Under
december
dessa

kr.

med en begäran

stycken

för

typer

av brottsoffer.

om utdelning
har utdelningstillfällena

rådets

emellertid

tillhopa

som kan få stöd
omhänbemötande,

verksamhet

metoder

beslutar

varje år. Hittills

1 december.

Under

av
av olika

får sitt

BOJ

ur fonden

Brottsoffermyndigheten
den

riksförbund

eller offentlig

privat

utveckling

av
dertagande

av bemötande
av brottsoffer,
informationsmaterial.
Det
av

att Brottsofferjouremas
från fonden.

Som exempel
fonden

utveckling

nämns

informationskampanjer

Utdelning

för att
mfl.
och omhändertagande
av
om bemötande
med
även utgå för informationskampanjer

kunskaper

Medel

inriktning

med

kontakt

den 21 april

för utdelningstillfällena
1994/95

Antalet

beviljades

ansökningar

till

1997 beslöts

den 15 maj och

23 projekt

uppgick

medel

totalt

till

på
69

om bidrag på sammanlagt 26 136 000 kr.
31
1995/96
den l juli 1995-den

verksamhetsperioden
1996

tillfällen

13 291 204

sammanträde

vid två
ur fonden
varit den 2 maj och

har
kr.

Vid
ur fonden skett vid tre tillfällen.
medel
med sammanlagt
projekt
beviljats

har utdelning
79

Sammantaget

inkom

242

ansökningar

och

många

203

204

och brottsojferfonden

Brottsoffermyndigheten

angelägna

har inte kunnat

projekt
âr

Under

1997

10 828 059 kr.

med sammanlagt

ekonomi

in. Fondens

som fonden

ut i stort sett de medel
behandlas nedan.

delar fonden

uppgift

Enligt

av rådande

på grund

behållning.
ur fonden skett vid två tillfällen.
in och 75 projekt beviljades medel

har utdelning

kom 180 ansökningar

Sammantaget

medel

anvisas

begränsade

och fondens

konkurrens
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får

att söka medel ur fonden sker genom
om möjligheten
tillhandahåller
att Brottsoffermyndigheten
en broschyr och en speciellt
personal
Myndighetens
utformad
ansökningsblankett.
för ändamålet
och
utbildningar
antal
fonden
vid
har vidare spritt kunskap om
ett stort
Information

att i sina
respektive miljöer sprida kunskap om fonden i syfte att så många som
skall nås av information
vid landets universitet
möjligt
om fonden.
har fått
brottsofferområdet
verkar
inom
Ideella organisationer
som
seminarier.

i rådet har också medverkat

Medlemmarna

till

om fonden
om fonden. Vidare sprids information
och
för myndigheter
med politiker,
representanter
genom kontakter
studenter och allmänhet.
journalister,
organisationer,
generalingår för närvarande
I det råd som prövar ansökningarna
information

riktad

direktören

Marie

för rådet för slutlig

därefter

presenteras
När ansökningarna

och på samma

Fondens

fonden

in

tillfördes

De
av myndigheten.
och prioritering.
bedömning

dessa i stort efter samma
de statliga forskningsråden.

prövas

sätt som inom

endast

cirka

under

genom
1 000 000 kr hänförliga

kr vilket

perioden

den
För

kr

per

månad.

Fonden

även
genom ett regeringsbeslut
medel
de
del
utgjorde
som
av
en
till
ersättningen
med 20 procent
av

belopp

den 1 juli

tillfördes

uppgifter

1995-den

tillförts

brottsofferavgifter

genom
att fonden
Enligt

750 000

till

detta verksamhetsår

genom en sänkning
i kriminalvårdsanstalt.

Under

Av
år 1994.

brottsofferavgifter.

kr

i genomsnitt

inflöt

brottsoffer-

1995 fick

30 juni

1994-den

1 juli

5 800 000

3 300 000

frigjordes
intagna

den

cirka

summan var
tiden därefter

drygt

Nyberg,

Åberg.

ekonomi

perioden

Under

forskning

gäller

Rune

rangordnas

och

bereds

Ansökningarna

principer

och professorn

Torstensson

Lena

socialborgarrâdet

Gun Heimer,

docenten

Brändström,
docenten

Dan

direktören

verkställande

ordförande,

Bjelle

Britta

cirka

31 december

1996 har fonden

15 700 000 kr, vilket

900 000 kr per månad.
har
från
Rikspolisstyrelsen

innebär

cirka

10 598 241 kr inkommit

till

styrelsen

under

år

som är uppbördsmyndighet

1997
för

Brottsoffermyndigheten
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dvs. drygt

brottsofferavgifterna,

och brottsofferfonden

883 000 kr per månad.
tillförts
410 200 kr respektive

år 1995 och 1996 har fonden

Under

420 900 kr genom avgifter från dem som enligt lagen om försöksverkverkställer
samhet med intensivövervakning
med elektronisk
kontroll
sitt fängelsestraff

utanför

1994/95

fonden

hetsåret

har intäkterna
Fonden
Under

anstalt. Dessa avgifter gav under verksammed 218 000 kr. Under år 1997
ett tillskott
fonden från dessa avgifter ökat till 3 181 000 kr.

till

är öppen för donationer

verksamhetsåret

1994/95

och privatpersoner.

från föreningar

112 000 kr från enskilda

inflöt

6.2.3

överväganden

Utredningens

Brottsofferfonden
gäller
till

utgör

ett
och

brottsofferfrågor.
verksamhet

löpande

eller

Uppbörd

effektiviseras.

indrivning
Fonden

brottsofferavgiften

höjs

förslag

stöd

betydelsefullt

till

forskning,

som
annan utvecklingsverksamhet
Begränsningen
att bidrag bara får lämnas
skäl tas bort.
om det finns särskilda

information

utbildning,

och

givare.

inte registrerats

den senaste verksamhetsperioden
några sådana donationer.
Det har dock under

brottsofferavgiften

av
tillförs
från

ytterligare

300

kr

till

500

behöver

inte

att
resurser
genom
kr. Detta tillskott,

kr per år, skall reserveras
som kan beräknas till cirka 7 miljoner
främst den löpande
för bidrag
till de ideella organisationerna,
verksamheten.

Brottsojferfondens

verksamhet

Brottsofferfondens

verksamhet

ny. Fonden inrättades den 1
endast drygt tre och ett halvt
verksamhet
bör ske med
en så nystartad

juli

1994 och har således verkat

år.

En

utvärdering

av

är relativt
under

försiktighet.
Vad

gäller

att
av medel ur fonden anser utredningen
och kompetens borgar för att bra och lämpliga

utdelningen

rådets sammansättning

har bl.a. genom att
Utredningen
ur fonden.
fått en inblick i hur
närvara vid ett av rådets utdelningssammanträden
sköts. Intrycket var mycket positivt.
verksamheten
Givetvis styrs utdelningen
som kommer in till
av vilka ansökningar

projekt

anvisas

medel

kommer
att
antas att ett större antal ansökningar
härmed
bör
känd.
I
konsekvens
lämnas in allteftersom
fonden blir mer
och andra projekt öka.
forskningsprojekt
även antalet kvalificerade
fonden.

Det

kan

Redan i nuläget inkommer

emellertid

kvalificerade

ansökningar,

vilket

205

206

och brottsoferfonden

Brottsojfemzyndigheten

tyder

om fonden har nått fram.
mening
ger således brottsofferfonden

på att informationen
utredningens

Enligt

Bör brottsoferfonden

förstärkas

Är då de verksamhetsområden
till

ut medel
där de behövs
delar

som brottsofferfonden
dvs. används pengarna

ändamålsenliga,

de mest

ett

omfattar.

som lagstiftningen

de områden

stöd till

betydelsefullt
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bäst
riksförbund

har Brottsofferjourernas

erfarit

vad utredningen

Enligt

erhållit
utdelningstillfället
t.o.m.
totalt 6 191 000 kr ur fonden, varav 4 750 000 kr utgör bidrag till
Enskilda brottsofi form av organisationsbidrag.
löpande verksamhet
1997 har

den 11 november

BOJ

för
fått l 436 050 kr. Riksorganisationen
har sammantaget
i Sverige ROKS
har anvisats 1 649 400 kr och enskilda

ferjourer

Kvinnojourer

har vidare

Övriga föreningar

skett till

med 4 733 610 kr.

verksamhet

2 530 435 kr.

anvisats 1 257 250 kr.
har sammantaget
brottsofferinriktad
privat och offentlig

organisationer

och liknande

Utdelning

erhållit

har sammanlagt

kvinnojourer

Till

har

och utbildning

information

1 096 700 kr respektive 227 799 kr utgått ur fonden. Dessa belopp är
exklusive
vissa bidrag som har gått till BOJ, ROKS och enskilda
har olika
för dessa ändamål. Slutligen
brottsoffereller kvinnojourer

forskningsprojekt

10 171 719 kr.

tilldelats

anfördes
i
av brottsofferfonden
1993/94:143
förarbetena
prop.
s. 20 f. att man genom att inrätta en
stöd till olika
för ekonomiskt
brottsofferfond
skulle skapa utrymme
bedrivs
brottsofferinriktad
verksamhet
former
runt om i
som
av
det
angeläget
uttalades
det,
minst,
landet.
Inte
att förbättra
var
I

samband

med

inrättandet

bidrag till olika ideella organisatioför ekonomiska
och kvinnojourer,
som utför ett värdefullt
ner, t.ex. brottsofferjourer
eftersom det i det
brottsofferområdet,
socialt och stödjande arbete
för att ge sådan
läget inte fanns utrymme
rådande statsñnansiella

förutsättningarna

det önskvärda

verksamhet
Det

framhölls

vidare

stödet av allmänna medel.
medel
att brottsofferfondens

inte

skulle

för att ersätta det nuvarande systemet med statliga brottsskaInte heller skulle fondens medel tas i anspråk för att
eller på annat sätt ge ekonomisk
skadeståndsreglerna
komplettera
användas

deersättningar.
ersättning

till brottsoffer

i enskilda

användas

för

olika

brottsoffer
När
tänkandet

att stödja
i allmänhet.

justitieutskottet
bet.

Fondens

verksamheter

behandlade

l993/94:JuU25

fall.

s. ll

medel

och projekt

propositionen

skulle

i stället

som gagnar

anfördes

att ett av huvudsyftena

i

be-

med den

till
var att skapa ökade möjligheter
verksamhet,
brottsofferinriktad
ekonomiskt
stöd till olika former att
bl.a. i form att bidrag till olika ideella organisationer
som brottsofferjourer och kvinnojourer.
brottsofferfonden

föreslagna

Ser man till
belopp anvisats

som skett ur fonden har relativt
och
kvinnojourer
både brottsofferjourer,

den utdelning
till

brottsofferinriktade

organisationer.

ideella

Det

måste

stora
andra

emellertid

på grund av det rådande ekonomisatt dessa organisationer
har
får allt mindre bidrag. Utredningen
ka läget i främst kommunerna

framhållas
vidare

på grund av
hotas av nedläggning
Vidare är det så att fonden får dela
endast om det finns särskilda skäl.

om att flera jourer
kommunala
bidragen.

upplysts

de minskade
ut pengar till
Detta innebär

löpande

fall kan medföra

projekt

problem.

att vid utdelningstillfállet
från endast tre brottsofferför att det är svårt att finna flera

Det kan anmärkas

hade ansökningar

1997

jourer,

verksamhet

för att få del av brottsofatt de ideella organisationerna
medel måste anordna särskilda projekt, vilket säkert i flera

ferfondens
i maj

inkommit

får ses som ett uttryck
för närvarande.

vilket

kan
organisationernas
stora betydelse för brottsoffren
Det är därför angeläget att än mer stödja deras
inte nog betonas.
medel i enlighet med
med hjälp av brottsofferfondens
verksamhet
intentioner.
Det finns nu skäl att ompröva
ursprungliga
lagstiftarens
De ideella

som gjordes
för att länma

den inskränkning
särskilda

skäl

redningen

föreslår

att fondens
Utredningen

år 1995 och som innebar att det krävs
Utbidrag till löpande verksamhet.

viktigt
tas bort. Det är emellertid
att inskränkningen
inte eftersätts.
till olika projekt och forskning
utdelning

kan komma

Behöver

förordar
de ideella

uppbörd

att fonden tillförs ytterligare
resurser
till godo.
organisationernas verksamhet

därför

av brottsojjferavgiften

eller indrivning

som

effektiviseras

man att en
s. 24 f. beräknade
19
medföra
att fonden tillfördes
konstaterade
kr per år. Vid beräkningarna
att,
miljoner
om
man
antalet personer som lagförs för fängelsebrott är någorlunda konstant,
kr skulle flyta in till fonden om samtliga betalar.
24 miljoner
redovisade
i sitt betänkade Ett refonnerat
Straffsystemkommittén

I förarbetena

prop.

1993/941143

på 300 kr skulle

brottsofferavgift

del II, s. 198 ff. undersökningar
SOU
1995:91,
som
Även
för böter om cirka 95 procent.
betalningsfrekvens
tyder på en
Förvandlingsstraffutredningens
undersökningar
tidigare
gjorda
och BRÅ
1975:57
SOU
betänkande
Bötesverkställighet
s. 87 ff.

straffsystem

Apropå
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1985

nr

5 s. 27

har

visat

en mycket

hög

betalnings-

.
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tydde på en
som togs fram av kommittén
beträffande
brott, dvs. domstolsallvarligare

uppgifter

Eftersom

lägre betalningsfrekvens
böter,

fanns

emellertid

det

när det gällde

försiktig

SOU 1998:40

att flyta in till fonden.
medel
Fonden har inte tillförts

anledning

förarbetena

enligt

om hur stora

antaganden

belopp

att
som

vara
skulle

komma

förarbetena.
fonden
intäkter

Brottsofferrnyndighetens

Av

till

i

10 984 497 kr,
varav
om sammantaget
i genomDetta motsvarar
brottsofferavgifter.
1996 uppgick
Kalenderåret
kr per månad.

belopp

ett

9 339 180 kr utgjorde

knappt

fondens

780 000

intäkter

14 801 369

till

kr

kr av brottsofferavgifter.
950 000 kr per månad till fonden.

medeltal

från

uppgifter

Enligt
inkommit

10 598 241

kr

för närvarande

Uppgifter

av detta belopp utgjordes
Under år 1996 inkom således

och

11 455 468

drygt

som man antog
verksamhetsberättelser

1994/95 inflöt 5 866 000 kr till
att under verksamhetsåret
1995 hade fonden
i brottsofferavgifter.
Under kalenderåret

framgår

snitt

i den omfattning

har

Rikspolisstyrelsen

det under

inkommer

från Rikspolisstyrelsen

Det

i varför

kan spekulera

Minskningen
antal brottmål

utfallet

år 1997 torde

under

som har avgjorts

1997

innebär

på brottsofferav-

per den sista varje månad fanns utestående fordringar
gifter med i genomsnitt
drygt 2 440 000 kr.
Man

år

att det i
drygt 883 000 kr per månad.
visar vidare att det under år 1996

i brottsofferavgifter.

det förväntade.

inte har blivit

kunna

beroende

hänföras
bl.a.

till

det minskade

på balanser

hos polis

och åklagare.
Beträffande

de fängelsedömdas

justitieutskottet

gäller

indrivningen

Vad

gäller

betalning

har i sitt betänkande
av brottsofferavgiften
av utdömda
samband
med

indrivning

kommande

fall

i

bet.

av brottsofferavgiften
1997/98:JuU1
s. 77
anfört

avgifter
indrivning

har
vad

följande.
sker den i dag i föreNär det
av böter.
nuvarande
innebär

gäller dem som döms till fängelse
kan
Utskottet
inte får utmätas.
att de intagnas ersättning
i att det är stötande att de som döms till fängelse - i
instämma
kan komma att
i praktiken
realiteten
de grövre brottslingarna
vill inte
Utskottet
brottsofferfonden.
till
slippa betala avgiften

däremot

regler

skäl som motiverar
att utmätningsförlösning som utskottet
ser skulle kunna
till brottsofavgifter
sikte
enbart
undantag
tar
som
vara att ett
kriminalvård
i anstalt. I
införs
1974:203
lagen
ferfonden
i
om
utesluta
budet

att det kan finnas
behålls. En tänkbar

kan erinras om att ersättning för uppsåtlig skadegöanstalten enligt gällande ordning får
relse av egendom som tillhör
Frågan om
formen
räknas av från den aktuella
av ersättning.

sammanhanget

effektivare

bör enligt
av avgifter till brottsofferfonden
utredas. Detta bör lämpligen ske inom ramen för

indrivning

utskottets

mening

Brottsofferutredningen.

den ovan nämnda

vissa

enligt

under

utgår också när den intagne

Ersättning

i anstalt

44 § lagen om kriminalvård
för
erhålla ersättning
förutsättningar

skall

En intagen
under

och brottsojferfonden

Brottsoffermyndigheten
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arbete

arbetstid

KvaL

i anstalten.

deltar

i studier

Om den intagne inte kan beredas arbete
och viss annan verksamhet.
verksamhet
eller om denne helt eller
eller annan ersättningsberättigad
ändå utgå
ersättning
verksamhet
skall
till sådan
delvis är oförmögen
förutsättning

under

inte erhåller

att den intagne

eller

ålders-

förtids-

pension.
Om

den

anstalten

intagne

45 § första

får enligt

har

uppsåtligen

stycket

som tillhör
för detta tas ut

egendom

förstört
KvaL

ersättning

Enligt andra stycket
den intagne enligt 44
av medel som tillkommer
innestår
hos kriminalräkning
för
intagens
får arbetsersättning
som
fanns redan
inte utmätas. Båda dessa bestämmelser
vårdsmyndighet
innan

trädde

KvaL

i kraft

1974.

den l juli

1993 s. 160 fanns det
NJA
en dom från Högsta domstolen
fordringar
driva
in
vissa
möjlighet
att
genom införsel i de
en
intagnas ersättning. De intagnas ersättning jämställdes i rättsfallet med
för arbetsinsats
om dennes ställning
av gäldenären,
annan ersättning
Enligt

tidigare

jfr 7 kap. 1 § första stycket 2
en arbetstagares,
domstolen
konstaterade
I domen
att det inte

med

är jämförlig

utsökningsbalken.

med

stadgades något förbud

I samband

att ett enhetligt
formen
införsel

verkställighets-

möjlighet.
i ersättning

Enligt

Enligt

mot införsel i sådan ersättning.
infördes
och
löneexekutionsinstitut
avskaffades

den

Riksskatteverket

1996

april

l

numera inte ske
i kriminalvârdsanstalt.

kan verkställighet

för arbete som utförs av intagna
uppgift från Kriminalvårdsstyrelsen

tjänade de intagna under
387 kr per vecka.

9,67 kr per timme eller cirka
dock övertidsersättning
inkluderar

år 1996 i genomsnitt
Detta genomsnitt

denna

upphörde

och den ersättning

ersättning.
som utges vid de två anstalter som har marknadsanpassad
och allmänna råd om
har meddelat föreskrifter
Kriminalvårdsstyrelsen
1994:5.
De intagnas
till intagna KVVFS
arbets- och studieersättning
ersättning

är enligt

uppgift

uppgår
ersättningen
Den maximala
per timme.
till övertidsersättning.
finns också viss möjlighet
10 procent av den intagnes ersättning
och frigivningsändamål.
pennissionsskall

Kriminalvårdsstyrelsen
verksamhet
1994:4.

med
Vid

normalt

från Kriminalvårdsstyrelsen

har

vidare

marknadsanpassad

två kriminalvårdsanstalter,

till

8 kr 50 öre.

Enligt

per vecka

meddelat

ersättning

till

Skogome

7 kr
Det

föreskrifterna
innehållas

föreskrifter

intagna

för
för

KVVFS

och Tillberga,

har
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De intagna får ansöka om placering
ersättning.
man marknadsanpassad
kr per timme.
på dessa anstalter. Där tjänar den intagne cirka 20-25
Den intagne

får dock inte ut mer än cirka 30 procent
enligt
70 procent,
används

Resterande

upprättad

av ersättningen.
en individuellt

belopp,

Syftet med den marknadsanpassade

budgetplan.

ersättningen

föreskrifter
att ge de intagna en
och sociala situation
inför
sin ekonomiska
att förbättra
myndigheter
frigivningen.
Den intagne skall uppmanas att kontakta
År 1996
och andra berörda om amorteringsplanering
och liknande.
hade Tillberga
115 tillgängliga
platser och medelbeläggningen
var 99.
är enligt

Kriminalvårdsstyrelsens

möjlighet

siffror

Motsvarande

7 kap.

Enligt

utmätning

av lön
Riksskatteverket.

var 109 respektive
stycket utsökningsbalken

97.

som bestäms
bestäms
med

för

för Skogome
5 § första

ett förbehållsbelopp
Förbehällsbeloppet

undantas

från
år av

varje

ledning

av ett
som skall anses innefatta alla vanliga levnadskostnader
Bostadskostnaden
beräknas särskilt och läggs till
utom bostadskostnad.
892 kr per vecka
För år 1998 utgör normalbeloppet
normalbeloppet.

normalbelopp,

för ensamstående
bestämmande

enligt Riksskatteverkets

av förbehållsbeloppet
Ex 1997:3.

år 1998 RSV

anser att det skulle
de allmänna exekutionsrättsliga

utsökningsbalken

och utgår

tveksamt
vara principiellt
reglerna om löneutmätning

att
i

att de regler som gäller vid
gälla för dem som är intagna i kriminal-

således från

av lön också skall

utmätning

m.m. om
av lön m.m. under

vid utmätning

Utredningen
frångå

rekommendationer

vårdsanstalt.

tjäna
kan en intagen i kriminalvårdsanstalt
ovan redovisats
340
kr
vecka.
8 kr 50 öre per timme,
vilket
utgör
per
Normalt
till 7 kr per timme eller 280 kr per
uppgår dock ersättningen
vecka. Dessa belopp understiger
alltså vida det belopp som enligt
Som

maximalt

i 7 kap. utsökningsbalken

reglerna
Detta

i de fall

innebär

att,
inte kan bli

utmätning

aktuell

skall undantas

den

intagne

inte

från löneutmätning.

har

andra

även om det särskilda

inkomster,

utmätningsför-

budet inte fanns.
Även den ersättning

tillämpar
800-1

som utgår på någon av de två anstalter
kr per timme
marknadsanpassad
ersättning, dvs. 20-25
det belopp
000 kr per vecka,
kan understiga
som

undantas
särskilda

som
eller
skall

av lön. I dessa fall måste dessutom beaktas det
ersättningen
har. Om
som den marknadsanpassade
skulle få äga rum skulle detta syfte kunna motverkas.
ingå i den
bör i dessa fall betalning av brottsofferavgiften

vid utmätning

syfte

utmätning
Emellertid
individuella

budgetplan

från Kriminalvårdsstyrelsen

upprättandet

som upprättas
prioriteras

av budgetplanen.

Några

för den intagne.

Enligt

uppgift

vid
en obetald brottsofferavgift
detta
föreskrifter
särskilda
om

torde

7 kap.

alla andra fodringar

framför
svårt
framför

inte vara nödvändiga.
14 § har fordringar

därför

Enligt

och brottsoferfonden
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företräde

på underhållsbidrag

vid löneutmätning.

brottsofferavgiften
varför
att motivera
Om utmätningsförbudet
dessa fordringar.

Utredningen
skulle

ha

anser det
företräde

helt upphävdes

kan

att i många fall de eventuella belopp som går att
till barn.
avseende underhåll
fordningar
dom
ett
I samband med att domstolen expedierar en
som innehåller
skickar domstolen
ett inbetalåläggande att betala brottsofferavgift
till den dömde. Domen skickas
avseende brottsofferavgiften
ningskort

man vidare förvänta
utmäta skulle gå till

för brottsoffersom är uppbördsmyndighet
Rikspoliskontrollerar
kraft
vunnit
laga
Efter att domen har
om betalning har skett. Om så inte är fallet skickar styrelsen

även till Rikspolisstyrelsen,

avgiften.

styrelsen
till den dömde som uppmanas att betala avgiften
ett påminnelsekrav
inom cirka en månad. Betalas inte avgiften skickas ärendet därefter till
relsen

innan

praktiken
längre.

Förfarandet

för indrivning.

kronofogdemyndigheten

går

ärendet

till

indrivning

hos Rikspolissty-

I
tar minst två månader.
oftast
och Riksskatteverket

är tiden enligt Rikspolisstyrelsen
innebär att flera av dem som döms till

Detta

fängelse-

kortare

innan en eventuell utmätning hinner
skulle det i vart fall inte
bedömning
verkställas.
Enligt utredningens
bli fråga om några större belopp som skulle komma
att tillföras
Brottsoftilläts.
brottsofferavgiften
utmätning
brottsofferfonden
av
om
straff

redan har avtjänat

sina straff

sätt förbättras.
brottsoffersynfrån
det
utredningen
Sammanfattningsvis
att
anser
i 45 §
skäl att upphäva utmätningsförbudet
punkt inte finns tillräckliga
på grund av
andra stycket KvaL. Inte heller är det enligt utredningen
frens

situation

skulle

således inte på något märkbart

lämpligt att införa ett undantag
de ovan redovisade omständigheterna
i de intagnas ersättning.
brottsofferavgiften
av
som tillåter utmätning
inte se några möjligheter
kan utredningen
att i andra
Slutligen
avseenden

uppbörds-

effektivisera

Avgift för flera

brott

eller högre

eller

indrivningsförfarandet.

avgift

i förarbetena en diskussion
om
bl.a.
uttalades
Det
regleringen.
av
som
1993/94:143
prop.
vara en lämplig gräns att
s. 23 f. att det föreföll
eftersom man
enbart böter i straffskalan
utesluta brott som innehöll
brott. Man uttalade
därigenom uteslöt ett stort antal mindre allvarliga
att ta ut
vidare att det i ett senare skede kunde visa sig lämpligt
vissa
fördes
förarbetena
även
I
sådana
brott.
vid
brottsofferavgift
även
inrättades

När brottsofferfonden

vilka

brott

andra resonemang

skulle

fördes

omfattas

om hur en lämplig

avgränsning

skulle

ske.
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avvägd

och föreslår

inte

någon utvidgning.
fonden ytterligare
Ett sätt att tillföra
resurser skulle i stället kunna
den
höja
avgift
som tas ut av dem som är underkastade
vara att
kontroll
enligt lagen om sådan
med elektronisk
intensivövervakning
Vissa reformer av
Enligt förslag i lagrådsremissen
med elektronisk
intensivövervakning
perrnanentas
fängelsestraff.
kontroll
verkställighetsfonn
vid
korta
som en
1994/95
Som tidigare har nämnts inflöt det under verksamhetsåret
försöksverksamhet.

påföljdssystemet

218 000 kr till
kalenderåren
410 200

kr

fonden

från

1995 och

Vidare har under
denna typ av avgifter.
från dessa avgifter
ökat till
intäkterna

1996

resp. 420 900 kr.
till 3 181 000 Även

Under

år

1997

har

intäkterna

stigit

om man kan förvänta sig att allt fler
på detta sätt skulle man behöva
fängelsestraffet

ytterligare

kommer att verkställa
höja avgifterna
avsevärt
tillskott.

Dessutom

för att det skulle ge fonden ett meningsfullt
alltjämt de överväganden
som gjordes när
därför
finns
enligt
infördes
ovan.
Det
se

gäller

avgiftsbestämrnelsen

mening inte skäl att höja denna avgift.
som då återstår är att överväga en höjning av brottsofferavuppgått till 300 kr.
som sedan lagens ikraftträdande

utredningens
Vad

giften

angavs i förarbetena
faktorer
måste beaktas.
1993/94: 143 s. 24 f. bl.a. att ett antal
prop.
Utgångspunkten
var att se till att fonden blev så stor att den kunde
vilket
ställning,
fylla den avsedda uppgiften att stärka brottsoffrens
När storleken

på brottsofferavgiften

bestämdes

ansågs tala för att avgiften borde sättas relativt
inte vara så hög att den inkräktade
avgiften
eventuella
skadestånd
och böter. En låg avgift

ñck

Samtidigt

högt.

betalningen
skulle

också

av
kunna

och med en låg avgift skulle man
korn man i
Sammanfattningsvis
jämkning.
om
föreföll
förarbetena
fram till att en avgift på några hundra kronor
till
300
kr
kunde
rimlig och att om avgiften bestämdes
man anta att
fonden.
cirka 19 miljoner
kr per år kom att tillföras
1993/94:143
Det anförs vidare i förarbetena
prop.
s. 25 att det
stimulera

kunna

till

undvara

frivillig

betalning

regler

fonden medel
kunde finnas skäl att utöver fondavgifterna
även tillföra
och senare.
från annat håll och att detta gällde både i inledningsskedet
inom
Det borde då ske genom medel som kunde finnas disponibla
ansvarsområde.
Justitiedepartementets
fonden
sättet att tillföra
menar att det lämpligaste
kr.
Ett
belopp
från
300
kr
till
500
höja
brottsofferavgiften
är att
betalningen
av
om 500 kr är inte så högt att det kan anses inkräkta
eventuellt
skadestånd eller böter. Vidare är en sådan avgift inte högre

Utredningen

medel

till frivillig
Den får vidare anses
betalning.
än att den kan stimulera
undvara
regler om
kan
så
fortsättningsvis
låg
även
att man
vara
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kommer
den att medföra att brottsofferfonden
tillskott
betydande
att
ett
som kommer att stärka brottsofbör
Fondens
intäkter
frens ställning.
genom detta förslag öka med 2/3
i
i de belopp som inflöt
Med utgångspunkt
2/3
200.
x 300
kr,
år 1996 och 1997, 11,4 resp. 10,5 miljoner
brottsofferavgifter
kr per år. Det
kommer
ökningen
att uppgå till cirka 7 miljoner

jämkning.

Samtidigt

kommer

som sålunda skapas bör reserveras för bidrag
främst den löpande verksamheten.
organisationerna,
tillskott

till

de ideella
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7

andra

och

Brottsskadeersättning
ersättningsfrågor

7. 1

Inledning
inleds

kapitel

Detta

Därefter

behandlas

Kommittén

försäkringsfrågor.

olika

tänkanden

som
Huvudinnehållet
1992:84
1995:33,

för

närvarande

redovisas

för

Allmänt

om

skada till
som tillfogas
skadestånd.
förutsättningar
Den

skall

få full

ersättning

ingen

som om
ståndsansvar

Justitiedepartementet.

inom

för kränkning

ideell

skada

genom

brott

personskada

vid

SOU
SOU

i
om
brottsskadeersättning
Ds
frågor
Några
om
och förslag.
överväganden
utredningens

kortfattat

departementspromemorian
Därefter följer
1997:45.

7.2

bereds

i dessa, Ersättning

Ersättning

och

om skadestånd i allmänhet.
Sedan följer ett avsnitt om
för ideell skada har avgett tvâ be-

med en redogörelse
brottsskadeersättning.

liksom

de förslag

har

lämnats

skadestånd

person

eller

egendom

kan under

vissa

Utgångspunkten
är att den skadelidande
för sin förlust och alltså försättas i samma läge

skada

hade inträffat.

I svensk

rätt

gäller

för

skade-

som innebär att skadan
eller av
skadan uppsåtligen
skall ersättas av den som har vållat
bl.a. vid
föreligger
vårdslöshet.
Det innebär att skadeståndsansvar
i allmänhet

den s.k. culparegeln

som orsakats genom brott.
finns i skadeståndslagen
allmänna
reglerna
om skadestånd
och sakskada
personskada
skadeståndslagen
1972:207.
ersätts
Enligt
2 kap. 1 §
eller av oaktsamhet
om skadan har vållats uppsåtligen
skador

De

dvs. sådan ekonomisk
Ren fönnögenhetsskada,
skada som uppkommer
utan samband med att någon lider person- eller
sakskada, ersätts bara om skadan har vållats genom brott eller genom
för vilken det allmänna
vid myndighetsutövning
fel eller försummelse

skadeståndslagen.

svarar 2 kap. 4 § och 3 kap. 2 § skadeståndslagen.
skall inträda krävs dock att det föreFör att skadeståndsskyldighet
orsakssamband
mellan handlingen och skadan, s.k.
bestämt
ligger ett
skadan skall för
Med detta avses att den inträffade
adekvat kausalitet.

omständigheter
om alla föreliggande
en person med kännedom
följd av
viss
mån
typisk
och
i
framstått
beräknelig
som en

ha
det
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beteendet.

skadegörande
Vid

och andra

kan den skadelidande

personskador

få ersättning

inte bara för

och andra utgifter
som sjukvårdskostnader
inkomstförlust
för
skador
ideell
även
utan
natur. Ersättning
samt
av
för ideell skada avser för det första det direkta lidande och obehag

skadeföljder

ekonomiska

och andra
rörelsebesvär
av smärtor,
Till ideell skada kan vidare hänföras

som skadan för med sig i form
besvär i den dagliga livsföringen.

de som följer av ett
att njuta
av olika
ersätts även vissa andra

psykiska påfrestningar
mera indirekta
som t.ex.
vanställt
utseende
och minskade
möjligheter
i

glädjeämnen

livet.

ideell

Som

skada

och ideell natur.
av blandad ekonomisk
Ideell skada ersätts som sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan 5 kap. 1 § 3

skadeföljder

skadeståndslagen.

Skadestándsposten

den akuta sjukdomstiden.

der under

sveda och värk avser skadeföljoch men omfattar bestående

Lyte

Med olägenheter
i övrigt avses bl.a. allmänna
skadan
arbetet,
den
ökade
anspänning
i
som krävs av den
av
skadelidande
för att denne skall uppnå ett visst arbetsresultat
samt den
drabbas av förlust
risk som kan finnas för att han eller hon i framtiden
fråga om
alltså
i
huvudsak
extraordinära
inkomster.
Det
år
av mer
lidande

och obehag.

besvär

efter den akuta sjukdomstiden.

skadeföljder

har lett till döden utgår enligt 5 kap. 2 §
en personskada
för begravningskostnader
till den avlidnes dödsbodelägare
ersättning
Om

och,

i skälig

Vidare

omfattning,

kan enligt

andra

kostnader

lagrum

ersättning

till

följd

utgå till

av dödsfallet.
för
efterlevande

samma
Sådan ersättning kan utgå till den som enligt
av underhåll.
liksom
till annan som
hade rätt till underhåll
av den avlidne
beroende av denne för sin försörjning.
förlust

lag
var

som avser inkomstförförmåner
vissa
som den
av
förmåner
förlusten.
Dessa
skadelidande
har rätt till med anledning av
försäkring
enligt
grund av obligatorisk
är ersättning
som betalas
lagen
eller
grund
allmän
försäkring
lagen 1962:381
av
om
likartad
eller
någon
arbetsskadeförsäkring
1976:380
annan
om

Enligt

5 kap.

eller

förlust

lust

fönnån.

Vidare

det från skadestånd

underhåll

skall

pension

avräknas

eller
ersättning
annan periodisk
eller
betalas av en arbetsgivare

eller

om förmånen
försäkring
som är en anställningsförmån.
av en
Det kan också utgå ersättning för lidanden som inte har samband

sjuklön

avräknas,

3 § skall

grund

med en personskada vid vissa brott mot den personliga integriteten,
stadgas att
I 1 kap. 3 § skadeståndslagen
s.k. kränkningsersättning.
annan genom
som personskada ersätts lidande som någon har tillfogat
ofredande
friheten,
brott
annat
mot den personliga
som
genom
intrång
innefattar
brott, genom brytande av post- och telehemlighet,

i förvar,

och andra
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olovlig

ärekränkning

avlyssning

eller

Skadestånd

dylik

för sakskada

reparationskostnad

eller

brottslig

olaga

ersättningsfrågor

eller

diskriminering

genom

handling.

omfattar

för sakens värde eller

ersättning

och värdeminskning.

När saken har gått förlorad

bestäms till sakens återanskaffningsatt skadeståndet
värde. Ersättning
för sakskada kan vidare omfatta annan kostnad till
följd av skadan. Det kan t.ex. vara fråga om kostnad för besiktning
och värdering
för att begränsa
samt utgifter som har varit nödvändiga
är huvudregeln

skadeverkningarna.
eller

6 kap.

Enligt
jåmkas

på grund
får

personskada

utgå för

kan ersättning

inkomstförlust

l § skadeståndslagen

kan ett skadestånd i vissa fall
skadelidandes
till skadan. Vid
den
medverkan
av
dock jämkning
ske endast om den skadelidande

eller

har medverkat
till skadan. När
av grov vårdslöshet
sakskada
och ren förmögenhetsskada
kan skadeståndet
har medverkat
till skadan genom en
även när den skadelidande

uppsåtligen
det

Slutligen

i näringsverksamhet.

intrång

gäller

jämkas

vårdslöshet

i
som inte är grov. Det finns vidare en jämkningsregel
6 kap. 2 § skadeståndslagen som innebär att ett skadestånd kan jämkas
med
betungande
är oskäligt
att utge skadeståndet
om skyldigheten

hänsyn till den skadeståndskyldiges

skadegörande

handlingen

ekonomiska

har varit

förhållanden.

ett uppsåtligt

inte skall ske.
att jämkning
Det kan också närrmas att enligt

När den

är huvudregeln

brott

5 kap. 6 § skadeståndslagen

kan

den som har gjort sig skyldig till ärekränkning
eller liknande brottslig
med anledning av ett
gärning eller som annars år skadeståndsskyldig
efter omständigsådant brott på yrkande av den kränkte i brottmålet
heterna

åläggas

att

bekosta

tryckning

domen

av

i en eller

flera

tidningar.
en fordan på
skadestånd i anledning
av brott inte före utgången av tiden för åtalsOm frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförpreskription.
innan preskiberas
dock fordringen
ett år från den dag då dom eller

Enligt

beslut

slutligt
enligt

utgången
avgjorts

Om

preskriberas

går ut senare
om inte preskiptionstiden
dvs. tio år efter fordringens
preskriptionstiden,

meddelades,

den allmänna

tillkomst.

1981:130

3 § preskriptionslagen

någon har häktats

eller

fått

del av åtal för brott före
inte har
ansvarsfrågan

men
av tiden för åtalspreskription
dessförinnan,
fordringen
preskriberas

dag dom eller slutligt

beslut

meddelades.

tidigast

ett år efter den
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Försäkringar

enligt lagen 1962:381
om allmän förErsättning
skadefall.
vid
grundskydd
ekonomiskt
ett
Inkomstförlust
i form av
och
tandvård.
ersätts
för
sjukvård
utgår bl.a.
uppgår till 80
Ideell skada ersätts inte. Sjukpenningen
sjukpenning.
och utgår i regel
inkomsten
procent
av den sjukpenninggrundade
Den

försäkringen

allmänna

säkring

utgör

fr.0.m.

den

tjugonioende

dagen

femtonde
karensdag,

sjuklön.

utges sjuklön
Även sjuklönen

förvärvsarbetande

skada

1998

1 april

fr.0.m.

den

med undantag

Dessförinnan,

av en
enligt lagen 1991 : 1047 om
av arbetsgivaren
uppgår till 80 procent av den sjukpenning-

inkomsten.

grundade
Alla

den

fr.0.m.

i sjukperioden.

enligt

arbetsskada
inverkan

lagen

i Sverige

1976:380

för
är vidare försäkrade
arbetsskadeförsäkring.
om

arbetsMed

eller annan skadlig
avses en skada till följd av olycksfall
skador
omfattar
bl.a.
arbetet.
Begreppet
som har
av

har utsatts för i arbetet.
av brott som en arbetstagare
mellan
regleras
Privatanställda
av kollektivavtal
vars anställning
LO
SAF
och Landsorganisationen
Svenska Arbetsgivarföreningen
föranletts

har bl.a.

vid arbetsskada
AGS.

säkringen,

AGS-K,

kooperationen,

ersättning

rätt till

Motsvarande
och

försäkringar
för

kommun-

enligt
finns
och

Avtalsgruppsjukförför anställda

inom

landstingsantällda,

AGS-KL.

försäkringar
som gäller
av de privata och kollektiva
för
Försäkringar
på grund av brott finns i promemorian
brottsoffer
vid personskada som har fogats till betänkandet som bilaga
har upprättats av utredningens
10. Promemorian
expert, förbundsjurisEn redovisning

personskador

ten Staffan

Moberg.

7.4

Brottsskadeersättning

7.4.1

Historik

har skadats till följd av brott haft en
utgick ur det
medel. Ersättning
allmänna
möjlighet
av
vid skador som hade orsakats av intagna vid
det s.k. rymlingsanslaget
Ersättning
och ungdomsvårdsskolor.
kriminalvårdsanstalter
bl.a.
full
dock
Ofta
utgick
skälighetsbedömning.
efter
bestämdes
en
Sedan

år

1948

har den som

att få ersättning

ersättning

utan behovsprövning

för skador

som inte täcktes

av någon

försäkring.
Genom

kungörelsen

för personskada

på grund

1971:505
av brott

om ersättning av allmänna medel
till ersättning
infördes en möjlighet

Brottsskadeersättning
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och andra

ersättningsfrågor

till
av allmänna medel för vissa personskador
som hade uppkommit
brott.
följd av
Ersättning utgick efter en prövning av den skadelidandes behov.
År
1974 tillsattes
med
Brottsskadeutredningen,
en utredning,
uppdrag att utreda frågan om vidgad ersättning till brottsoffer.
I sitt
betänkande

för

Ersättning

brottsskador

SOU

1977:36

föreslog

reglerna om ersättning
att de dåvarande
av allmänna
medel för skador genom brott skulle göras förmånligare
och föras
till
vidare
brottsskadelag.
Utredningen
föreslog
att
samman
en
ersättning
som utgick enligt lagen skulle kallas brottsskadeersättning
utredningen

och att ansökningar
om sådan
Brottsskadenärrmden.
myndighet,
Efter

ersättning

skulle

prövas

av en ny

remissbehandlingen

i en proposition
föreslog
regeringen
för brottsskador.
statlig
regler
ersättning
nya
om
I propositionen
i fortsättningen
skulle
föreslogs
att personskador
Den skadelidande
skulle i princip få full
ersättas utan behovsprövning.
1977/78:

prop.

för skadan. Detta skulle

ersättning

hade tillfogats

någon

vårdsanstalt

utgå

126

för

från
genom
av en rymling
liknande.
Brottsskadeersättning
skulle

eller

i övrigt

Brottsskadelagen

tillkomst

vara särskilt angeläget.
den 1 oktober
1978. År

skedde också vissa ändringar
1993/941143.

prop.
vilka i viss utsträckning

7.4.2

ikraft

för-

om den skadelidandes
äventyrats
genom skadan

eller
1988

kunde utgå Ds
lagen så att även kränkningsersättning
1987/88:92.
I
samband
med
Brottsoffermyndighetens
prop.

1993:29,
skett,

bedömdes

trädde

som

en kriminalockså kunna

fall

hade

allvarligt

ersättningsbehovet

1987:1,

i andra

egendomsskador

sörjningsmöjligheter

ändrades

gälla även vid egendomsskador

brott

Gällande

I övrigt

i brottsskadelagen
har endast

kommenteras

Ju

år 1994 Ds

smärre

ändringar

nedan.

bestämmelser

av statsmedel för skada till följd av
har
Lagen är tillämplig
om brottet
begåtts i Sverige. Vid personskada är lagen dessutom tillämplig
om
brottet har begåtts utomlands mot någon som hade hemvist i Sverige.

Brottsskadelagen

brott

gäller

ersättning

brottsskadeersättning.

Lagen

tillämpas

ringa

anknytning

dock
till

av svenska statsmedel.
Brottsskadeersättning
i viss
liknande

utsträckning
föremål

som personskada.

inte om brottet och den skadelidande
att skadan
att det inte är rimligt

Sverige

har

så

ersätts

utgår i första hand för personskada
för

sakskada.

Skada

kläder,

men även
och
glasögon

ersätts
som den skadade bar på sig vid skadetillfället
för
bestämmelser
ersättning
Brottsskadelagens
om
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om lidande som någon tillfogar
eller genom annat
friheten
den personliga

också

tillämpas

i fråga

annan genom brott mot
ofredande som innefattar brott.
utgår för sakskada i fall då brottet
Brottsskadeersättning

har begåtts

intagen för vård i ett
av någon som var intagen i kriminalvårdsanstalt,
bestämmelser
med
särskilda
hem som avses i 12 § lagen 1990:52
om
vård av unga, intagen för vård i ett hem som avses i 22 § lagen
om vård
verkställts
hade
som
Finland,
i Danmark,
1988:870

i vissa fall, häktad enligt beslut
av missbrukare
frihetsberövande
motsvarande
eller underkastad
särskilda
föreligger
det
Om
eller
Norge.
Island

ersättas i dessa fall.
skäl kan även ren förmögenhetsskada
kan även ersättas i andra fall.
Sakskada och ren förmögenhetsskada
har
möjligheter
I den mån den skadelidandes
att försörja sig allvarligt
skadan eller ersättningen
som
annars framstår
genom
utgå för sådan skada.
särskilt angelägen kan brottsskadeersättning
med anledning av personskada bestäms enligt
Brottsskadeersättning

äventyrats

5 kap.

1--5

§§ skadeståndslagen.

Livränta

utgår

endast

när ersätt-

vård
är av väsentlig betydelse
1973:213
skall värdesäkras enligt lagen
Livräntan
eller försörjning.
Vad gäller brottsskadeersättning
skadeståndslivräntor.
ändring
av
om
denna enligt 5 kap. 7 § skadesakskada
bestäms
med anledning
av
för den skadelidandes

ningen

framtida

ståndslagen.
skadestånd
avräknas
av brottsskadeersättning
skadelidande
som har betalts eller bör kunna bli betalt till den
grund av skadan. Dessutom avräknas vid fastställande
av brottsskademed anledning av personskada annan ersättning
ersättning
som den
avräknats
inte
har
och
skadelidande
har rätt till grund av skadan
som
sker dock
Avräkning
redan med stöd av 5 kap. 3 § skadeståndslagen.
Vid

bestämmande

motsvarar ett sparande på den skadelidanmed anledning av
av brottsskadeersättning
skadestånd,
avräknas, förutom
förmögenhetsskada

inte i den mån ersättningen
des sida. Vid bestämmande
sakskada

eller

ren
som
annan ersättning
skadan.

den

skadelidande

har

rätt

till

på grund

av

egendom,
för skada
som inte var
måste
skadelidande
den
och
antagas ha
skaderisken
mot
som
och
tillgångar
sina
grund av omfattningen
underlåtit
av
att försäkra
avräknas försäkringsersättning
i sin verksamhet,
som
riskspridningen
hade funnits. När det gäller brottsskadeskulle ha utgått om försäkring
egendom, som enligt vedertaget bruk borde ha
ersättning för skada
har
försäkrad
hållits
mot skaderisken
men som den skadelidande
Från

brottsskadeersättning

försäkrad

den försäkringsavräknas i skälig omfattning
att försäkra,
funnits.
hade
försäkring
utgått
skulle
ha
om
som
är utgångspunkten
att
I fråga om jämkning
av brottsskadeersättning

försummat

ersättning
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6 kap.

1 § skadeståndslagen

grund

av medverkan
bort.

skall tillämpas

ersättningsfrågor

när det gäller jämkning

på

den skadelidandes
sida.
genom vållande
kan emellertid
även i andra fall sättas ned eller

Brottsskadeersättning
falla

och andra

Jämkning

kan ske om det föreligger
särskilda
skäl med
den
skadelidande
eller,
skadan
har
lett
till
döden,
att
om
den avlidne genom sitt uppträdande
i samband med brottet eller

hänsyn

till

eller av oaktsamhet har ökat skaderisannat liknande sätt uppsåtligen
ken. När det gäller personskada
är det fast praxis att det bara är den
ideella
delen av skadeståndet
Vid sakskada eller ren
som järnkas.

fönnögenhetsskada
särskilda

om

kan ersättningen

skäl

föreligger

genom att underlåta
eller av oaktsamhet
Från

med

också sättas ned eller
att den
försiktighetsåtgärder

hänsyn

till

falla

bort,

skadelidande

att vidta normala
har ökat skaderisken.

uppsåtligen

skall ett självriskbelopp
avräknas.
eller myndighet
av regeringen
som regeringen
bestämmer
och beräknas med ledning av de lägsta självriskbelopp
som
tillämpas här i landet vid konsumentförsäkring
skydd
som innefattar

brottsskadeersättningen
fastställs

Beloppet

mot skada till följd av brott.
l 000 kr. Något självriskbelopp
till

följd

För

år 1997 uppgår

skall

detta

inte avräknas

i fråga

belopp

till

om skada
på eller i

närheten

av brott i rymlingsfallen,
om brottet har begåtts
anstalt
eller
där gärningsmannen
plats
av
annan
var omhän-

dertagen

eller

fick

vård.

Sedan år 1985 gäller

inte skall
att avräkning
något
att inte avräkna

ske om det i övrigt
finns särskilda
skäl
självriskbelopp,
t.ex. vid brott riktade mot barn och ungdom.
med anledning av personskada som fastställs
Brottsskadeersättning
i form
skall utgå med högst tjugo gånger det
engångsbelopp
av

basbelopp

ningen

enligt

bestäms

om allmän försäkring
som gäller då ersätt000 kr år 1997.
När det gäller ersättning som

lagen
726

fastställs

i form av livränta
utgår denna för varje år med högst tre
det basbelopp som gäller då ersättningen
bestäms 108 900 kr
är 1997. Beträffande
med anledning av sakskada
brottsskadeersättning

gånger

och ren förmögenhetsskada
kan den utgå med högst tio gånger det
bestäms 363 000 kr år 1997.
basbelopp som gäller då ersättningen
Om

den sammanlagda

självriskbelopp
Denna

bestämmelse

belopp

skulle

behöva

efter

brottsskadeersättningen

understiger
infördes

tio

kronor,

utbetalas

avräkning

ingen

år 1980 för att undvika

av
ersättning.

att allt för små

betalas

ut.
Ett ärende om brottsskadeersättning
prövas av Brottsoffermyndigheten. Regeringen kan dock i vissa fall föreskriva
att annan myndighet
skall

pröva

ersättning
överklagas
för

gäller
om brottsskadeersättning
om ansökan
500 kronor.
Ett beslut av en sådan myndighet
finns
hos Brottsoffermyndigheten.
Någon sådan föreskrift
ärenden

med högst

närvarande

inte.

Brottsoffermyndighetens

beslut

får

inte

över-
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klagas.
Ärenden

betydelse
som är av principiell
om brottsskadeersättning
Brottsoffermyndighetens
eller annars av större vikt skall avgöras av
skall vara
i nämnden
och vice ordförandena
Ordföranden
nämnd.
Nämnden utses av regeringen.
i domarvärv.
skall göras inom två år från
brottsskadeersättning
En ansökan om
särskilda skäl kan ansökan prövas
det att brottet begicks. Föreligger
in för sent. En ansökan prövas endast om
även om den har kommit
eller
polismyndighet
eller
till
åklagare
har anmälts
om
brottet
och erfarna

lagfarna

att sådan anmälan inte har gjorts.
Det är Brottsoffermyndigheten
som har ansvaret för att utredningen
Normalt
i varje ärende blir fullständig.
anses därför den skadelidande
särskilda skäl med hänsyn
sakna behov av biträde. Om det föreligger
kan
övriga omständigheter
och
förhållanden
ekonomiska
sökandens
till
brottsskaärende
i
utredning
kostnaden för biträde eller
emellertid
om
visar

sökanden

giltig

till

anledning

ersättas av allmänna medel.
innan ersättkan inte överlåtas
på brottsskadeersättning
brottsskadeerpå
får
anspråk
Vidare
för
lyftning.
ningen är tillgänglig
inte tagas i mät för den
med anledning
sättning
av personskada
kan dock ske enligt
skadelidandes
skuld. Utmätning
av livräntebelopp
I fråga om förbud mot
i 7 kap. utsökningsbalken.
vad som föreskrivs
5 kap. 7 § andra
sedan ersättning har betalats ut tillämpas
utmätning

deersättning

Anspråk

stycket

utsökningsbalken.
har utgått inträder

När brottsskadeersättning

beloppet

i den skadelidandes

avräknats

vid bestämmande

staten intill det utgivna
har
till den del detta

rätt till skadestånd
Eftersom
av ersättningen.

gäringsmannens

för att
är en förutsättning
förmåga
bristande
att betala skadestånd
aktuell
endast
regressrätt
skall utgå blir denna
brottsskadeersättning
Staten inträder
situation förbättras.
ekonomiska
gärningsmannens
om
grund av skadan som hade bort
även beträffande
annan förmån
bestämmande
avräknas vid ersättningens
men som då inte var känd.
finns vidare
1978:653
ett par beI brottsskadeförordningen
ansökan
att en
om
stämmelser
som bör nämnas. Av 2 § framgår
och ges in till
skall göras på särskild blankett
brottsskadeersättning

Brottsoffermyndigheten.
fogas polisrapport,

Där

stadgas

läkarutlåtande

också

och andra

att det till
handlingar

ansökan

bör

som behövs

har dömts för brott som avses
I de fall skadevållaren
bör också domen bifogas.
med ansökan eller dömts till skadestånd,
lämna in annan
inte ägt rum skall den skadelidande
Om polisutredning

för prövningen.

om skadans uppkomst.
enligt
och kostnadsersättning
I 4 § anges att brottsskadeersättning
Det kan
betalas
brottsskadelagen
ut av Brottsoffermyndigheten.
utgå.
kan
inte
lagligen
brottsskadeersättning
på
ränta
nämnas att

utredning

Brottsskadeersättning
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7.5

för

Ersättning

kränkning

delbetänkandet

SOU
Kommittén

sig från

och andra

brott,

genom

av Kommittén

ersättningsfrågor

om

ideell

skada,

1992:84

konstaterar

att ersättning för kränkning genom brott skiljer
för ideell skada i samband med personskada

den ersättning

Förutom
att kränkningssom regleras i 5 kap. l § skadeståndslagen.
har till syfte att lindra verkningarna
ersättningen
och
kränkningen
av
den
skadelidande
förändra
sin
livssituation
har
möjlighet
den
att
ge
en

inslag

och kränkande
behandling
av upprättelse för den förnedrande
den oförrätt
den
skadelidande
för.
har
Själva
utsatts
som
bör enligt kommittén
kränkningen
ersättas särskilt för sig, vid sidan
eller

av den ersättning för sveda och värk
ha rätt till om han eller hon samtidigt
En

utgångspunkt

brottsoffrens

för

ställning

kan
etc. som den skadelidande
har tillfogats
en personskada.

kommitténs

bör stärkas,

barn som utsätts för sexualbrott
téns förslag
inriktade
är därför

överväganden

vilket

inte minst

har

varit

att
och

gäller kvinnor

eller

annat våld i hemmet. Kommitför kränkning
enbart på ersättning

handlingar.
genom brottsliga
Kommittén
konstaterar
att den som har kränkt någon genom brott
i regel saknar möjlighet
med egna medel
att ersätta denna kränkning
och att ersättningen
därför
ofta utges från överfallsskyddet
i den
skadelidandes

hemförsäkring

Brottsskadenämnden.

Enligt

eller,

i de fall sådant skydd

kommitténs

saknas,

mening bör ersättning

från

komma

i fråga endast vid allvarligare

dvs. sådana som förorsakar
kränkningar,
"lidande,
och
bara
har tillfogats
när kränkningen
ett
genom vissa
brott som typiskt sett framstår
I
integritetskränkande.
som särskilt
kommitténs
beskrivs
dessa brott som brott mot annans
lagförslag
frid eller ära, vilket innebär att bl.a. sexualbrott
och
person, frihet,
andra våldsbrott
liksom ärekränkningsbrott
omfattas av förslaget.
Kommitténs

någons

egendom

kränkning
sådana

bör

däremot

den kränkning

kan innebära

lika

inte t.ex.

förmögenhetsbrott.

som ett brottsligt
angrepp
litet som hittills
grunda rätt

innebär
av ideell natur, såvida inte brottet samtidigt
personliga integritet. Som exempel
av den skadelidandes

ersättning

integritetskränkande

väskryckning
bör

förslag omfattar

kommittén

Enligt

enligt

och utpressning.
kommittén

brott
kommittén
rån,
nämner
Även inbrottsstölder
allvarligare
av

på
till
en
s.k.

slag

menar att kränkningsersättning bör utgå inte bara när den skadelidande
har varit hemma vid
inbrottsstölden
har funnit
utan även när denne vid hemkomsten
bostaden

skövlad

inbrottsstölden
beskaffenhet

eller
har haft

ersättas.

Kommittén

förstörelse.
utsatt för omfattande
andra särskilt
skändliga
inslag

bör kränkningsersättning

kunna

utgå.

Också

när

av liknande

223

224

Kommittén

ersättningsfrágor

och andra
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beaktas när kränkningsersättningen
omständigheter
är att kränkningen
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bör
som särskilt
skall anges i lagen. Dessa
eller skändliga
har haft förnedrande
rädsla för liv eller hälsa,
allvarlig

omständigheter,
bestäms,

varit ägnad att framkalla
att värja sin personliga
sig mot någon med särskilda svårigheter
eller förtroendeförberoendemissbruk
inneburit
integritet,
av ett
Enligt
eller varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.
hållande

inslag,
riktat

kan en markering
ses som ett
av dessa omständigheter
i dessa fall bör
uppfattning
för kommitténs
att skadestånden
utgå med högre belopp än hittills.
för
Ersättning
slutbetänkande
Delbetänkandet
liksom kommitténs
och
remissbehandlats
har
ideell skada vid personskada SOU 1995:33
kommittén

uttryck

tillsammans

bereds

under

proposition

för

Ersättning

7.6

Justitiedepartementet

inom

betänkande

I detta
ideell

ideell

vid

skada

av Kommittén

slutbetänkandet

SOU

med

sikte

på

en

år 1999.

personskada,
för

ideell

skada,

1995:33
redovisas

skada i samband

kommitténs

med personskada,

överväganden
dvs.

beträffande

sveda och värk,

lyte

i övrigt.

annat stadigvarande
men samt olägenheter
de senaste åren med en minskning
Utvecklingen
av den allmänna
medfört
att skadestånd
har enligt kommittén
förmåner
försäkringens
till följd
skadeföljder
ekonomiska
för
ökad
betydelse
även
har fått en
behandlas
i
utsträckning
viss
i
av en personskada, varför även dessa

eller

betänkandet.
skall
har varit att den skadelidande
för kommittén
grundinställning
kommitténs
Vidare
skada.
är
sin
för
få full ersättning
skadeföljder
att skadan inte
för ekonomiska
i fråga om skadestånd
med ledning
utan att den verkliga
skall bestämmas
av schabloner
skall ersättas även om den kan vara svår att uppskatta.
förlusten
En utgångspunkt

kommittén
att
av ideell natur anför
rättspolitisk
skada
i
är
grunden
ideell
viss
för en
ersättningsnivån
en
i dessa fall
fråga, men att det dock är viktigt att skadeståndsbeloppen
kan
Enligt kommittén
bestäms efter så fasta kriterier
som möjligt.
känna,
smärtans
till
sig
skadan
tid
den
gett
sådana kriterier
som
vara
När

det gäller

skadeföljder

funktioner
som skadan
av kroppens
ordningen
nuvarande
ställer sig därför bakom den
medför. Kommittén
normer av detta slag används för att
som innebär att standardiserade
vid personskada. Vad gäller ersättningsvärdera ideella skadeföljder
intensitet

nivåerna

och den nedsättning

anser kommittén

att man främst

bör

inrikta

sig på att höja

och andra

Brottsskadeersättning
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kostnader

skadeståndsposten

Beträffande

skadorna.

vid de allvarligaste

ersättningsnivåema

ersättningsfiágor

i 5 kap. 1 § skadeståndsla-

att rätten till ersättning för anhörigas kostnader
gen anser kommittén
för besök och annan stimulans till samt omvårdnaden
av den skadade
bör utvidgas.
bör enligt kommittén
Skadestånd för inkomstförlust
motsvara den
och inte uppskattas efter
som kan antas uppkomma
invaliditetst.ex. en sådan schablon som den skadelidandes medicinska
grad.
De normer som tillämpas för att bestämma ersättning för sveda och
förlust

verkliga

så att de
på samma sätt
anvisning om vad som är att
fysiska skador
som beträffande
- ger
vilka
olika former av psykiatrisk
skada,
liksom
svår
psykisk
anse som
Vidare
till
grundersättning.
skall
leda
höjd
behandling
menar
som
värk

enligt

bör

kommittén
skadade
Vad

för

kompletteras

till svårt
att normerna bör ändras så att ersättningsbeloppen
inte sjunker lika snabbt som i dag.
för stadigvarande
gäller skadestånd
men bör detta enligt
bestämmas

även fortsättningsvis

kommittén
till

kommittén

ändamålsenliga
Beträffande

Kommittén

inträde.

invaliditetens

tabeller

för beräkningen

som
kommittén

att detta
"särskilda

benämnd

övrigt

den

skall

det

När
kommittén

beträffande

gäller

mer

olägenheter
anses ha tillfogats
för lyte och men, föreslår

med en ny skadeståndspost
i
olägenheter
Skadeståndsposten

kompenseras

olägenheter".

bör således enligt

och

anser dock att nya
bör användas.

alltså höjs. Om den skadelidan-

ersättningen

höjda

med hänsyn

och ålder vid tidpunkten

olägenheter i övrigt anser kommittén
skall ingå
vid skaderegleringen

skadestândsposten

att det "standardbelopp"
som lämnas
i ersättningen för lyte och men, vilken
de på grund av särskilda förhållanden

överstiger

huvudsakligen

invaliditet

medicinska

den skadelidandes

kommittén

nivåerna

utgå.
den

på

ideella

föreslår

ersättningen

för ideell skada skall höjas betydligt
att skadestånden
skadorna. Vad gäller inte fullt så allvarliga
de allvarligaste

att en viss höjning
anser kommittén
vid skador
kommittén
att ersättningsnivån
skador

vara i princip oförändrad.
Enligt kommittén
är det främst

bör ske. Däremot
av mer

beträffande

lindrig

menar
bör

natur

ersättningsposten

lyte

och men som höjningen bör göras och man föreslår en höjning med
skadorna. Höjningen
50 procent vid de allvarligaste
menar man skall
ske etappvis över en treårsperiod.
kostnader till följd av ett
liberala
för
de skadelidande
med att den
dödsfall
räknar kommittén
Kommittén
har
kommer
rättspraxis
att fortsätta.
som har utvecklats
för förlust
vidare inget att erinra mot att skadestånd
av underhåll
När

det gäller

ersättning

för

anhörigas
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efter

uppskattas

föreslår

Kommittén

så att rätten

skadeståndslagen

kommittén

innan

av att en nära anhörig
de handling inte begränsas
i vad

Frågan

mån

närvarande

som regleras i
om krav på sådant

den skadelidande

avled.
besvär

för psykiska

skall

kunna

utgå

även

då någon

till

följd

Det

finns

enligt

har

har skadats

av att en nära anhörig
handling
skadeståndsgrundande
till

genom
en
till rättstillämpningen.

kommittén

för

skada

har dödats genom en skadeståndsgrundantill fall då dödandet har skett uppsåtligen.

ersättning
besvär

psykiska

allvarligt

gäller

arvingar,

bör rätten till skadestånd

följd

åsamkats

som
ideell

den avlidnes

går över

har framställts

skadestånd

att den som
skadestånd än enligt

kan få högre

att de principer
skadestånd
för

till

SOU 1998:40

förutsättning

under

underhållsbehov

ett större
schablonen.

Enligt

schabloner

vissa

styrker

ändras

ersâttningsfrågor

och andra

Brottsskadeersättning

överlämnar

kommittén

inte

att vid sidan av de förslag som lämnats om skadebesvär införa en rätt till skadestånd för kränkning
eller sorg och saknad med anledning av att någon har dödats genom
handling.
en skadeståndsgrundande

anledning

någon

stånd för psykiska

även
att ompröva
att det införs en möjlighet
på den
och ideell skada om de förhållanden
bestämmande
skadelidandes
sida som legat till grund för ersättningens
har ändrats väsentligt.
vid skadestånd med
på grund av medvållande
Vad gäller jämkning
Kommittén

förordar

för kostnader

skadestånd

att detta liksom för närav personskada anser kommittén
själv
i fråga endast om den skadelidande
bör komma
till skadan. Om
medverkat
eller genom grov vårdslöshet
uppsåtligen

anledning

varande

förlust

i fråga bör skadestånd

kommer

jämkning

inte

jämkas

enligt
för

väsentlig

betydelse

sörjning.

Den allmänna

det uttryckligen

framgår

för kostnader

och inkomst-

är av
om denna ersättning
vård eller förframtida
skadelidandes

kommittén,

den

föreslås därför ändras så att
jämkningsregeln
behov av försörjning
skadelidandes
den
att

skall beaktas vid bedömningen

av vad som kan anses utgöra

en skälig

jämkning.
Enligt

kommittén

bör de standardiserade

för sveda och värk
att bestämma ersättningen
styras av detaljerade lagregler utan som hittills
rättstillämpningen.
Kommittén
denämnden

påpekar att de rådgivande nämnderna, främst
personskadenämnd,
och Ansvarsförsäkringens

majoritet
av anspråk
en överväldigande
konflikter
system att lösa eller förebygga

skadestånd.

Trañkskabehandlar
Mot

detta

om personskadeersättning
För att
inte kan riktas.
att någon befogad kritik
saken
föra
betydelse
fall
principiell
i
de skadelidande
att
av

kommittén

anser
stimulera

normer som används för
samt lyte och men inte
utbildas i den praktiska

ersättningsfrågor

och andra

Brottsskadeersättning

SOU 1998:40

domstol och på så sätt främja prejudikatbildningen
menar kommiti
tén att nämnderna
bör avsluta sina yttranden till försäkringsbolagen
till dem att oavsett utgången stå
sådana fall med en rekommendation
rättegångskostnader.
såväl sina egna som den skadelidandes

till

tidigare

Som

för

bereds

nämnts

inom

betänkandet

närvarande

Justitiedepartementet.

Departementspromemorian
brottsskadeersättning
Ds

7.7

om

1997:45
remiss

har haft promemorian

Brottsofferutredningen

frågor

Några

och remiss-

Nedan ges en sammanfattning
svaret finns med som bilaga
av de
Promemorian
innehåller.
och förslag som promemorian
överväganden
inom Justitiedepartementet.
bereds för närvarande

för

brottsskada

I promemorian

redovisas

Ersättning

vid

ersättning
kommit
sådan

brott

de allmänna

arbetsskada

genom brott
Det
ersättning.
i arbetet

i

liksom

fall

kollektiva

som skadats
skulle
ha utgått
som
kan den skadade få ersättning enligt

att i de fall
inte får lika stor ersättning

regler

år 1996 uppgick

Under
lärrmade

fermyndigheten

olika

som ger rätt till
skador som har uppförsäkringar
som ger

försäkringar

förevarande

konstateras

genom
enligt skadestândsrättsliga

brottsskadelagen.

i arbetet

som uppkommit

i sådan fall till

då den

som Brottsofkr. Beloppet

den ersättning
cirka

5 miljoner

avsett ersättning för kränkning.
till stor
i arbetslivet
brottsskador
Vidare anges att
som uppkommer
arbetsskadeförsäkringen.
och
del täcks av den allmänna försäkringen
Vad gäller frågan vem som skall täcka den resterande delen anses i

har nästan uteslutande

att flera
för den delen.

promemorian
ansvara
Enligt

marknadens

promemorian

omständigheter
är

den

talar

lämpligaste

för att arbetsgivaren

bör

att arbetsoch PSA Statens

lösningen

parter ser till att trygghetsförsäkringarna
så att ersättningen
kompletteras

från

personskadeavtal

dessa

inte

Det fordras vidare
vad som utgår enligt brottsskadelagen.
arbetsgivare
skydd att de
för ett tillfredsställande
vars anställda inte
eller av TFA eller PSA skaffar
omfattas av någon trygghetsförsäkring
brottsskador
försäkringsskydd
sig ett frivilligt
som
som täcker

understiger

uppkommer

i verksamheten.

ändras och några olägenheter
de.

Brottsskadelagen
skulle

skulle

inte uppkomma

då inte behöva

för de skadelidan-
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bakgrund

denna

Mot
skador

skall undantas

slutligt

avgöras

bör

förrän

utvecklingen

SOU 1998:40

frågan om arbetsinte
tillämpningsområde

promemorian

enligt

från brottsskadelagens

har avvaktats

försäkringar

ersättningsfrågor

och andra

Brottsskadeersättning

beträffande

kollektiva

och privata

en tid.

av brottsskadeersättning

Jämkning

till skadeav bakgrunden
rätt avseende skadeståndsla-

innehåller
en redovisning
gällande
medvållanderegler,

Promemorian

ståndslagens

Brottsoffermyndighetens
järnkningsregler,
gens och brottsskadelagens
praxis och Europakonventionen
om ersättning till offer för våldsbrott.
Enligt promemorian
är det naturligt att utgå från skadeståndslagens
medvållanderegler

av brottsskadeersättning
bl.a. de kriminalpolitiska

när det gäller jämkning

av medvållande.
aspekter som kan läggas

grund

Med

hänsyn

till

brottsskadeersättningen

ersättningen
att reducera
skadeståndsrättsliga
reglerna.

möjligt

mer

än vad

bör det dock vara
av de
som följer

särskilda skäl för
att kravet på att det skall föreligga
fall
då dentskadelii
de
kunna
jämkas
skall
att brottsskadeersättning
har ökat skaderisken
eller av oaktsamhet
dande uppsåtligen
tas bort
Det föreslås

Avsikten
och ersätts av ett allmänt skälighetsrekvisit.
skall ske i något större utsträckning
vid personskada
är att jämkning
än enligt nuvarande praxis.
föreslås
i
och rena förrnögenhetsskador
Vad gäller sakskador

vid personskada

att kravet på särskilda skäl för jämkning
av brottsskadeeller av
uppsåtligen
slopas i de fall där den skadelidande
och ersätts av ett allmänt skaderekvioaktsamhet har ökat skaderisken
komma att
sit. På detta sätt skulle 9 § andra stycket brottsskadelagen

promemorian
ersättning

med nuvarande

överensstämma

Prövning

av ärenden

rättstillämpning.

om brottsskadeersättning

diskuteras
om den prövning
med den
är i överensstämmelse

I promemorian
ärenden

för

de mänskliga

angående

skydd

friheterna

Europakonventionen.

som sker av brottsskadekonventionen
europeiska

rättigheterna

och

grundläggande

är
att artikel 6.1 i Europakonventionen
dvs.
brottsskadeersättning,
ärenden
att
om
av
och
rättigheter
av en persons civila
om en prövning
den
innebär
Att artikeln
är tillämplig
att
som gör

Det görs den bedömningen
vid prövning

tilllämplig
det

är fråga

skyldigheter.

gällande

en rätt till brottsskadeersättning

har rätt till domstolsprövning

Han har vidare

rätt att få

görs bedömningen

att denna

förhandling.
och till en rättvis och offentlig
saken avgjord inom skälig tid.
Vad gäller

rätten till domstolsprövning

av brottsskadeuppfylls
Däremot

i de fall Brottsoffermyndighetens

tillgodoses
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och andra
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prövning

nämnd.
sker av myndighetens
eller en annan
utförs
generaldirektören
prövningen
av
om
skall tillgodoses
För att rätten till domstolsprövning
tjänsteman.
föreslås att ett beslut som har fattats av en tjänsteman på begäran av
ha
skall nämnden
Vidare
sökanden
skall omprövas
av nämnden.

ersättningsärenden

den inte

att direkt
att uppfylla

möjlighet

ärenden.

pröva

förhandling
och offentlig
en rättvis
skall införas
förhandling
föreslås att en bestämmelse
om muntlig
skall BrottsofferrnyndigEnligt den bestämmelsen
brottsskadelagen.
För

heten hålla muntlig

kraven

förfarandet

vid

om sökanden begär det och det inte är
också att bestämmelser
föreslås
Det
om
Några särskilda
skall införas.
förhandling

förhandling

obehövligt.

uppenbart

muntlig

för att ärendet skall avgöras

bestämmelser

i

inom

tid behövs

skälig

inte

promemorian.

enligt

Ansökningstid
Promemorian

innehåller

för närvarande

gäller

en redogörelse för de preskriptionsregler
för brottsskadeersättning.

som

att det i en stor del av de ärenden där ansökningen
utgång föreligger omständigheter
in efter ansökningstidens

Det konstateras
har kommit

Med hänsyn
som enligt praxis innebär att förseningen anses ursäktlig.
behovet
tid
och
behov av rimlig
till både brottsoffrens
av en mindre
föreslås att den
resurskrävande
hantering vid Brottsoffermyndigheten
nuvarande
Det

förundersökning
förfarandet
skall
allmän
göras

ändras.
om ansökningstid
att ansökan om brottsskadeersättning,
skall ske inom två
har inletts,

bestämmelsen

föreslås

hos polis,

ansökan

göras

begränsning
inom

åklagare
inom
skall

den allmänna

och domstol

två år från

enligt

år

har avslutats.

i de fall

där

från

att
fall

det

I övriga

Som
det att brottet begicks.
gälla att ansökan mäste

promemorian

preskriptionstiden,

dvs.

inom

tio år.

av ventil som
skulle
som kommer in för sent.
prövning av om en ansökan skall avvisas
Brottsoffermyndighetens
för sent blir därmed mycket enkel och
grund av att den har inkommit
mindre resurskrävande.
som obehövligt
göra det möjligt
att pröva

Det bedöms

att införa
en ansökan

någon form
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och

förslag

fungerar
hantering av brottskadeärendena
särskilt
skadelidande
i
den
för
möjlighet
att
en
försäkringsDet
i förskott.
få brottskadeersättning

Brottsoffermyndighetens
väl.

införs

Det

fall

ömmande

och
och privata försäkringar
som erbjuds genom kollektiva
tillfredsstälhuvudsak
i
skador
brott
på
grund
omfattar
är
av
som
lande.

skydd

har i avsnitt

Utredningen

6. 1.3 bedömt

håller

Brottsoffermyndighetens

hante-

fungerar
att denna hantering
och
Man arbetar effektivt
och nämnden.
och funnit

av brottsskadeärendena
väl både hos myndigheten

ring

trots att antalet ärenden stadigt ökar.
ställer sig vidare positiv till den höjning

god standard

av ersättMyndigverksamhetstid.
skett
under
myndighetens
som
publicera
rättstillämpning
också
till
enhetlig
heten bidrar
genom att
en
sina avgöranden i brottsskadeärenden.
Utredningen

ningsnivåerna

att
fungerar

brottsskadeärenden

av
i det avseendet.

ändring

pågår

Justitiedepartementet

Inom

betänkandena

promemorian
finner

utredningen

finner

Sammantaget

hantering

därför

från Kommittén

Några

frågor

inte anledning

som behandlas där utöver
rande över promemorian.
som
övervägas

anges

om

väl

och

föreslår

ingen

av dels de båda
skada och dels departements-

beredning

brottsskadeersättning.

Utredningen

i de frågor
att göra några överväganden
har anfört i sitt remissyttvad utredningen

föreslår

I remissyttrandet
den

för ideell

Brottsoffermyndighetens

än
en annan ansökningstid
föreslår
Utredningen
att det bör
i princip
för brottsskadeersättning

utredningen

i promemorian.

om inte preskriptionstiden
grund av brott enligt 3 §
bör vara densamma som vid skadestånd
Som ett alternativ
dock med vissa undantag.
preskriptionslagen,
att man behåller den ventil som finns i gällande rätt och som
in för sent se
det
möjligt
gör
att pröva en ansökan som har kommit
vidare i bilaga 9.
där en
Det finns ytterligare
en fråga om brottsskadeersättning

föreslås

Det gäller möjligheten

ändring

bör övervägas.

förskott

på brottsskadeersättningen.

skadestånd
1994/95:JuUl3

har

tidigare
s. 20ff.

för ett brottsoffer
att få
förskottering
av
bet.
se t.ex.

Frågan om statlig
behandlats
i riksdagen,

I nämnda utskottsbetänkande

anförde

utskottet

av ett par motioner att systemet med statlig ersättning för
i vissa
grund av brott i form av brottsskadeersättning
skadestånd.
avseenden kan sägas vara en fonn av förskottering
av
uttalade vidare att det ur såväl principiell
Utskottet
som ekonomisk
i anledning

skador

synvinkel

om det
skadestånd,

är tveksamt

förskottera

utdömda

ersättningsfrågor

och andra

Brottsskadeersättning
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skall

allmänna
vilket

utskottet

äta sig
därefter

att generellt
har upprepat
Iförarbetena

s. 80.
s. 24 och 1997/98:JuU1
för målsäganår 1994 som syftade till att underlätta
skadestånd prop.
1993/94:143
den att
ut ett tilldömt
s. 52 anges
att det enligt regeringens mening är av flera skäl uteslutet att överväga

se bet. 1996/97:JuU1l
till

de ändringar

som innebär att staten generellt skall förskottera
eller att ge skadestånd på grund av brott någon

en ordning
skadestånd

utdömda
förrnåns-

rätt.

Utredningen
att ett förskott på brottsskadeersättanser emellertid
ningen bör kunna utgå i särskilt ömmande fall. Enligt Brottsoffermyndigheten är ersättning för tandregleringskostnader
ett typiskt sådant fall
där förskott

förskott

fast vid en senare tidpunkt.
grund av att det konstateras

frikänns
brott

och

kunna

myndigheten

kostnader.

sådana fall

fall där det skulle

Andra

för glasögon och
är t.ex. vid kostnader
skulle en sådan ordning inte medföra några
utgå i
skall ändå i princip
Brottsskadeersättning

med

vara aktuellt
linser. Enligt
ökade

kunna bli aktuellt.

skulle

inte

det

finns

att det inte har begåtts något
försäkring
som täcker skadan får
förskottet.
Det torde dock bli fråga

någon
återkräva

Brottsoffermyndigheten

I de fall där gärningsmannen

om ett mycket begränsat antal ärenden.
Det kan nämnas att det är vanligt förekommande
att försäkringsTanken med
bolagen betalar ut ersättning i förskott ur överfallskyddet.
också

behandlingskostnadsförsäkring,

kallad

är att den skall kunna utnyttjas
där Brottsoffermyndigheten
ordning

försäkring,
En

eller

kris-

brottsoffer-

i det akuta skedet.

ges en möjlighet
innebär
brottsskadeersättning

att i
enligt

fall förskottera
för brottsoffer
förbättring
stort
som har ett särskilt
en
behov av ekonomisk
hjälp. Det kan också förväntas att detta medför
underlättas
och att de snabbare kan komma
att deras rehabilitering
för
föreslår därför att det införs en möjlighet
över brottet. Utredningen
särskilt

ömmande

utredningen

brottsskadeersättning
att förskottera
om det
föreligger
behov av ersättning
skadelidandes
skäl. Förslaget föranleder
synnerliga
ett tillägg i brottsskadelagen.
för
Försäkringar
framgår av promemorian
Vad gäller försäkringar

Brottsoffermyndigheten
med

till

hänsyn

brottsoffer

vid

försäkringar

den

personskada

som

säljs

10

bilaga
den

svenska

att samtliga hem- och villainnehåller
marknaden
ett
till följd av brott i de flesta

som täcker personskador
fall. Det innebär att cirka 95 procent av befolkningen
mäste
utredningen
vilket
enligt
försäkringsskydd,

överfallsskydd

tillfredsställande.

hemförsäkring

I detta sammanhang
enligt

kan påpekas

6 och 6 b §§ socialtjänstlagen

i det s.k. försörjningsstöd

som den har rätt till

har ett sådant
bedömas
som
att kostnaden för
1989:620

ingår

som inte kan tillgodose
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på annat sätt få dem tillgodosedda.
grupp ärenden hos Brottsoffermyndigheten

sina behov

eller

avser ersättÖverfallsskyddet
gäller
våld
i
hemmet.
av
försäkring.
Detta
omfattas
inte mellan dem som
nämligen
av samma
inte omfattas
innebär bl.a. att många fall av kvinnomisshandel
av
försäkringsskyddet.
Att söka reglera denna typ av skador genom
En stor

grund

ningsanspråk

vara i princip
anses av försäkringsbranschen
är avsett att gälla
Det har anförts bl.a. att överfallsskyddet
för utifrån kommande
angrepp, att premierna för sådana försäkringar

försäkringar

privata

omöjligt.
skulle

alltför

bli

och

höga

av detta anser
försäkringslösningar

bakgrund

Mot

tillgodo.

att genom
att det inte är lämpligt
får i stället
reglera dessa skador. Ersättningen

utredningen
söka

brottsskadeersättning

inte

gärningsmannen

när

skulle

ersättningen

utbetalade

den

att

även gärningsmannen

komma

utgå i form

av
betala

kan

själv

skadeståndet.
en stor ärendegrupp som hanteras av Brottsoffermyndigvid arbetsskada.
heten är ärenden som gäller ersättning för kränkning
kr
år 1996 ut cirka 5 miljoner
betalade myndigheten
Uppskattningsvis
frågor
Några
I departementspromemorian
i sådan ersättning.
om

Ytterligare

brottsskadeersättning
från

undantas

avgörande
förrän

Ds

i denna

utvecklingen

diskuteras

1997:45

fråga

bör

beträffande

om arbetsskador

Något

tillämpningsområde.

brottsskadelagens

dock

skall

slutligt

inte fattas
promemorian
har
och privata försäkringar

enligt

kollektiva

remissyttrande
över
en tid. Som framgår av utredningens
i
bedömningen
delar
utredningen
9
promemorian
prose bilaga
tills vidare inte undantas från
memorian,
nämligen
att arbetsskador
avvaktas

brottsskadelagens
omfattas

även

här

inte kommer

att

vill

Utredningen

tillämpningsområde.

att, om brottsskador
av brottsskadelagen

framhålla

i arbetet

i framtiden

i stället

skall

utan
undantag
som tecknas av arbetsgivaren,
inte drabbas om arbetsgivaren
att den skadelidande
teckna försäkring.

regleras

försäkringar

Av

den bilagda

försäkringsbranschen
bemötandet
medvetna

bilaga

promemorian

sker viss utbildning

av brottsoffer.
om den speciella

Detta

tyder

problematik

10

framgår

genom
måste göras så
försummar
att det

att
inom

som har rör bl.a.
är
att försäkringsbolagen
som gäller personer som har
i frågor

Ytterligare
är positivt.
utsatts för brott, vilket enligt utredningen
en
sig för
intresserar
försäkringsbranschen
talar
för
omständighet
att
som
eller krisförsäkringar
brottsofferfrâgor
är de s.k. behandlingskostnadssenare år.
som tillkommit
Sammanfattningsvis
anser utredningen

erbjuds
ställande.

och omfattar

skador

att det försäkringsskydd
som
i huvudsak är tillfreds-

grund av brott
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8

Ideella

1

organisationer

m.m.

Inledning

För att få in uppgifter
ideella organisationer
skickat

utredningen

och kvinnojourer

olika
om - och i så fall i vilken utsträckning
har någon brottsofferinriktad
verksamhet
har

förfrågningar
ut skriftliga
och deras riksorganisationer,

Svenska

Mansjourers

Barnens

riksorganisation,

riksorganisation,

till samtliga
till

Svenska

Röda Korset,

Rädda

samt till samtliga stift
inom Svenska kyrkan.
Det kan nämnas även Stödcentrum
mot incest
har informerat
sin
verksamhet.
utredningen
om
En sammanställning
till brottsofferförfrågningarna
av svaren
och kvinnojourer
finns med som bilaga 6.
Utredaren

och

Riksförbundet

brottsoffer-

Frälsningsarmén,

sekreteraren

Brottsofferjourernas

riksförbund

Riksorganisationen

för

har

BRIS

även

BOJ

gjort

studiebesök

hos

och en brottsofferjour
i Sverige
ROKS

samt hos
och tre
och sekreteraren
har

Kvinnojourer

kvinnojourer.

Det kan även nämnas att utredaren
seminarier
och liknande som har anordnats av BOJ.
för BOJ,
ROKS
och Föreningen
Våga Värna
Representaner

deltagit

i flera

Varandra

som är knuten

Riksorganisationen
till

insatser
denna

ingår i den referensgrupp

utredningen.
har gjort

Brottsoffermyndigheten
forskning

mot brott

på brottsofferområdet
för

som görs
kartläggning

människor

av projekt och
en kartläggning
i syfte att få kännedom
om vilka
för
har
varit
brott.
I
utsatta
som

som bedrivs av de ideella
redovisad i länsvisa rapporter.
Det har också skett en sammanställning
och utvärdering
av kartläggningens
resultat som finns presenterad
i Brottsofferrnyndighetens

organisationerna.

ingår

rapport Brottsofferarbetet
1997: 1
I det följande

verksamhet

projekt

finns

i Sverige

redogörs

brottsofferområdet.

jourernas

många

Kartläggningen

för olika

Tyngdpunkten
där även lokal

-

en kunskapsöversikt

ideella

ligger

Rapport
arbete

organisationers
brottsoffer-

verksamhet

på

och kvinno-

redovisas.
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m.m.

Brottsofferjourema

Allmänt
riksförbund

Brottsofferjourernas
drygt

100 lokala

år 1988 och består av
har haft som målsättning
och det målet
i varje polisdistrikt

BOJ

brottsofferjourer.

att det skall finns en brottsofferjour
under år 1995.
i huvudsak
uppfylldes

regioner

och inom

varje

en samordningsfunktion
Jourerna är organiserade

bildades

Förbundet

Jourerna

är uppdelade

utses en regionsamordnare,
och
brottsofferjourerna
mellan

region

i elva

som har
förbundet.

Antalet medlemmar
som ideella föreningar.
Vid
år 1996 till närmare 7 000 personer.
ökat till cirka 7 400.
utgången av är 1997 hade antalet medlemmar
består av ett antal ideellt arbetande stödpersoner
En brottsofferjour
Stödpersonerna
är
eller samordnare.
samt en brottsofferassistent

uppgick

i riksförbundet

BOJ kan
Enligt
utvalda
och får en speciell utbildning.
noggrant
uppgifter i huvudsak beskrivas enligt följande,
stödpersonernas
och i första hand lyssna
personlig kontakt med brottsoffren
- att ta
och bekymmer,
sina känslor, upplevelser
och hjälpa dem att formulera
så
kontakter för fortsatt samverkan och rådgivning
upprätthålla
- att
länge detta bedöms erforderligt,
inför rättegång och inför aktuella
lämna stöd och information
- att
och institutioner
myndigheter
samt
hjälp från expertis av
vid behov hänvisa till eller förmedla
att
psykologisk eller medicinsk art eller annan sakkunnig
social, juridisk,
som kan vara nödvändig.
cirka
finns mellan 10 och 15 stödpersoner,
I varje brottsofferjour
i
sker
l 600 totalt i landet. Grundutbildningen
av stödpersonerna
ske genom studieciroch i BOJ :s regi kan fortbildning
studiecirklar

hjälp

klar,

seminarier

skriftligt

och

studiebesök

m.m.

Stödpersonerna

avger

ett

tysthetslöfte.

har en samordnande funktion i jouren och har
får kontakt med en stödperson.
till uppgift att se till att brottsoffret
från det att
bör etableras inom 24 timmar
Målet är att en kontakt
har
kontakt
önskemål
eller
har
uppmärksammats
hjälpbehovet
om
Brottsofferassistenten

med allmänockså svara för kontakten
och andra resursorgan
heten, polismyndigheten
samt vid behov slussa
instans, t.ex. socialtjänsten,
vidare till rätt professionell
brottsoffer
m.fl. De flesta
försäkringsbolag
psykiatriska mottagningar,
kuratorer,
framställts.

Assistenten

brottsofferjourer

skall

har inte möjlighet

att anställa

någon brottsofferassi-

arbetande
utförs uppgifterna
stent. Vid dessa jourer
av en ideellt
finns en
där det för närvarande
Vid de brottsofferjourer
samordnare.
bidrag.
kommunala
brottsofferassistent
sker finansieringen
genom

Ideella
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har

BOJ

behov

också se till

m.m.

verka för att
att i samhällsdebatten
Förbundet
skall på det centrala planet

som uppgift
tillgodoses.

även

brottsoffrens

organisationer

och organisatioatt utveckla samarbetet med myndigheter
och
medverka
till
en god utbildning
av stödpersoner
verksampå olika nivåer. Även den brottsförebyggande

ner samt
funktionärer
heten

är en viktig uppgift för BOJ.
BOJ har en övergripande
och samordnande

utbildning

av medlemmarna

roll och svarar bl.a. för
samt vidare-

föreningsteknik

i allmän

En annan uppgift är också att stödja de
av stödpersonerna.
i deras utveckling.
Bl.a. arbetar BOJ för att kunna
jourerna
erbjuda brottsofferjourerna
möjlighet att utifrån lokala förutsättningar

utbildning
lokala

initiera

verksamhet.
en brottsförebyggande
Under år 1996 skedde nämnare 54 000 kontakter

jourerna.

med brottsoffer-

var det cirka 16 500 personer som själva
via telefon eller genom besök. Resterande
att jourerna har kontaktat brottsoffer
genom

Av dessa kontakter

tog kontakt med jourerna
kontakter
har skett genom
telefon

25 500

drygt

eller

brev

12 000.

knappt

Drygt

22 000

under år 1996.
ärenden har handlagts vid de olika brottsofferjourerna
Ärendena omfattar olika typer
brott
de
vanligast förekommanav
men
hos
de är misshandel,
stöld inbrott,
och olaga hot. Hembesök
brottsoffer

har under

000 ärenden
till

med brottsoffer

2 000 fall.

med eller följt

I knappt

500 fall har stödpersoner

I drygt

5

med brottsoffret

följt

vid rättegången.
år 1994 medel från brottsofferfonden

BOJ fick under
Under

i närmare

haft kontakt

och liknande.

myndigheter

kr.

år 1996 skett

har jourerna

år 1995 erhöll

BOJ bidrag

med 500 000

från fonden

l 526 000 kr, varav 1 200 000 kr var bidrag
lämnades
heten. Till enskilda brottsofferjourer

med sammantaget
till den löpande verksam-

samma år projektbidrag
lämnade år 1996 bidrag till BOJ

med sammanlagt

396 000 kr. Fonden

med

av organisationsvarav 2 000 000 kr utgjordes
Under
verksamheten.
löpande
samma år fick de
bidrag med 457 600 kr. Under år 1997 har BOJ fått

2 365 000 kr,
till

bidrag
enskilda

bidrag

den

jourerna

från fonden

löpande

verksamhet

jourerna

fick

under

brottsofferjourerna
Inom

samma
får i olika

tingsrättsprojektet

Beträffande
het i övrigt.

år bidrag

Som exempel

bidrag

vissa projekt

1 550 000 till
De

enskilda

De enskilda

från kommunerna.
med stöd av medel
i Växjö

kan nämnas vittnesstödet

4.6.6.
i avsnitt
som presenterats
i Växjö redovisas nedan deras verksam-

i Luleå,

brottsofferjouren

med 582 450 kr.

omfattning
bedrivs

brottsofferjourerna

från brottsofferfonden.
och

med sammantaget
1 800 000, varav
organisationsbidrag.
i form
av
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i Växjö

Brottsojjferjouren

år

1991

och

Medlemsantalet

uppgår

mellan

25-75

år;

arbetar

två assistenter

kom

verksamheten
till

äldre

cirka

på halvtid

ålder

150. Medlemmarnas

kvinnor

och

Jouren
av polisen.
i gång under år 1992.

på initiativ

startade

i Växjö

Brottsofferjouren
bildades
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m.m.

varierar

Vid

dock.

dominerar

jouren

varannan vecka.

kan sägas ha tre ben, nämligen stödpersoner,
vittnesstöd
och medling. Man har planer på att utvidga verksamheten
till att avse även anhöriga till brottslingar.
Den avser främst
arbetar fyra personer.
I medlingsverksamheten
är ofta juridiska
kriminella
ungdomar och brottsoffren
personer.
Jourens

verksamhet

J ouren har ungefär
med

tillfällen.

i samma mål.
Polisledningen

är

år

1996

enligt

positiv

till

fungerar

bra.

mycket

brottsofferjouren

med polisen

och kontakterna

brottsofferverksamheten

att de följer
ungefär 25

och målsägandebiträde

både stödperson

förekommer

Ibland

Det är inte vanligt
skedde detta vid

15 stödpersoner.
Under

rättegångar.

vid

skicka vissa typer av anen tjänsteföreskrift
sexualbrott
ej incest,
till jouren.
Det gäller misshandel,
mälningar
Även
anmälningar
och ofredande.
hotbrott,
tillgreppsbrott
som gäller
fall där äldre personer blivit utsatta för brott skickas till jouren. J ouren
skall

Polisen

enligt

Anmälnings
Rutin som inte
får ett speciellt utdrag ur RAR Rationell
mening
skulle
jourens
enligt
Det
särskilt mycket uppgifter.
innehåller
Detta kan dock
upplysningar.
om man fick ytterligare
vara önskvärt
ofta lösas genom underhandskontakter.
från polisen
När jouren fått underrättelsen
för

till den som utsatts
och en broschyr
ringer man upp.
Några dagar efter utskicket
skrivelse.
I princip
skickas en särskild
telefon

ringningen
kontakt.

mycket

olika

vilken

terapi.

l övrigt

vill

med försäkringsbolag.

Brottsofferjourerna
samverkar
Assistenten

folk

hälften

behov

i området

bidrar

Älmhult,

genom att ha sina telefoner
hänvisar dem sedan vidare

på-

ytterligare
Det är

hjälp de drabbade
till

av tiden
frågor

samtals-

som kontakter
med tolkar.
Invandrarbyrån

ha hjälp med praktiska
Vid

uppskattar
eller

kontakter.

3-4

hjälp och hur mycket

går ungefär

ha. Uppskattningsvis

alla

hjälp

även om de inte vill ha någon
brukar föranleda
Ett "normalärende"

emellertid
vill

man en skrivelse
kuvert.
i ett neutralt
drabbade
Saknar den

skickar

brott

Ljungby

kopplade
till

till

respektive

och Markaryd

jouren

jour.

i Växjö.
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8.3

organisationer

m.m.

Kvinnojourerna
för

Riksorganisationen
De

första

i Sverige

kvinnojourerna

tillkom

år 1984.

ROKS

och antalet

Vid

i Sverige

Kvinnojourer

utgången

medlemmar

ROKS

bildades

år

1978

och

ROKS

i
av år 1996 ingick 111 kvinnojourer
uppgick till 6 112.
obunden,
ideell organisaoch religiöst

är en partipolitiskt
verkar
samt för kvinnors
mot våld och förtryck av kvinnor
som
ROKS anser att
och jämställdhet
på alla plan i samhället.
frigörelse
våldtäkt,
incest och andra sexuella
kvinnomisshandel,
könshandel,
ROKS

tion,

tillsammans

övergrepp,

av kvinnoförtrycket
bildning
mot våld
olika

och

av kvinnor.
remissorgan
som
bedrivs
att forskning

och förtryck

utredningar,

initiera

är de yttersta konsekvenserna
bedriver
opinionsOrganisationen

med pornografi,
i samhället.

fungerar
för

verka

bevakar

Vidare

ROKS

samt har till uppgift att
inom kvinnojourernas

intresseområden.
av olika slag. Man
skriver
samt är ute
eget informationsmaterial,
tar emot studiebesök
och informerar
och föreläser
runt om i landet. ROKS bevakar även
deltar vidare i ett
Organisationen
media och har ett eget pressarkiv.
internationellt
samarbete med andra organisationer
som arbetar mot
ROKS

sig

ägnar

mäns misshandel

informationsverksamhet

av kvinnor.
som samordnare

och ger
för de anslutna jourerna
lokala
jourerna
bl.a.
De
är
utbildning.
av
med egen ekonomi samt egna stadgar och målsättningar.
självständiga
De
inom kvinnojourrörelsen.
Det finns cirka 75 heltidstjänster
kvinnor
som anställs har ofta varit aktiva i jouren. Man arbetar med
ROKS

dessa

fungerar

service

att balansera

i form

det professionella

anses viktigt.
Enligt statistik

och det ideella

-

det ideella

inslaget

som dock enligt deras upppgift är något
under år 1996.
hjälp hos jourerna
sökte 9 338 kvinnor
bristfällig,
och barn bott på
Under samma år uppgick antalet nätter som kvinnor
till 45 484. Vad gäller antalet boende är det nästan lika
kvinnojourerna
från ROKS,

1 269. Kvinnojourerna
som kvinnor
eftersom kvinnorna
med missbruksproblem

många barn 1 079
emot kvinnor
följa de regler
ROKS

som finns
har medverkat

kan inte ta
måste kunna

vid jouren.
från

början

i Operation

Kvinnofrid,

Operationen
omfattar
Stockholms
län och leds av länsstyrelsen.
oktober har det anordnatsenpågått sedan vårens 1997 ochrunder
annonskampanj.

Under

våren utbildades

l 000 poliser

inför

som
har

stor
operatio-

svarade ROKS för en halv dagpROKS har
nen. Av den utbildningen
utbildning
i Polishögskolans
försökt
fä
delta
tidigare
att
men nekats
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m.m.

På vissa ställen,

t.ex. i Uppsala,
informerar
polisen.

kvinnojouren

förekommer

det dock

att man

1998 har ROKS anordnat en upplysningskampanj
med
För den kampanjen
annonser och affischer om våld mot kvinnor.
har man fått bidrag med 500 000 kr från ArbetsmarknadsdepartemenI februari

bl.a.

tet och Socialdepartementet.
med kampanjen inrättades

Man

har även stöd från

LO.

I samband

för hjälpsökande.
ett 020-nummer
kräver att de kvinnor
De lokala jourerna
som vill vara aktiva i
Det är vanligt att utbildningen
jouren genomgår en viss utbildning.
samverkar
länsvis
sker i form av en studiecirkel.
Kvinnojourerna
och att få bidrag
till att samordna utbildningar
ger möjlighet
regionalt.
från landstingen.
ROKS lägger även ut viss utbildning
Innan
vilket

måste hon ha kommit ur sin egen
en kvinna blir aktiv i kvinnojouren
sådan
har
funnits.
Jourerna sållar bland dem
krissituation
någon
om
Alla
kvinnor
inte
lämpliga
går
utbildningen.
är
att sitta jour.
som
slutar de som inte är lämpliga
Sedan år 1993 har ROKS tilldelats

departementet
till

jourerna

vilket

belopp

organisationen

och

utvecklingsarbete
verksamheten

den löpande

från

kr

miljoner

kr per år från Socialskall fördela på de lokala

3 miljoner

projekt

Till

projektet.

och

Socialstyrelsen

slut.

före utbildningens

Oftast

fick

300

s.k.

det
000

tremiljonerår 1996

ROKS
kr

från

1,2

dåvarande

civildepartementet.
Från brottsofferfonden

År

1995 uppgick

ROKS
fick

kvinnojourerna
jourerna

samma år bidrag med sammantaget
bidrag med 300 000 kr medan

de enskilda

fonden

till

från fonden.

900 585 kr i bidrag
från

fonden

300 000

179 600 kr.

Under

år 1997

med 549 400 kr och de enskilda

1 450 250 kr.

med

Kommunerna

jourerna.

med 500 000 kr.
De enskilda

fått bidrag

har ROKS

år 1994 bidrag

kr.

från

bidraget
fick

kvinnojourerna
År 1996 fick

fick ROKS

står för

Sammantaget

den stora delen
kommunerna

bidrog

kr under

år 1996. Det har enligt

jourerna

att få bidrag

Sveriges Kvinnojourers

ROKS

blivit

till de lokala
av bidragen
med närmare 22 miljoner
allt svårare

för de lokala

från kommunerna.

Riksförbund

bildades år 1996 av 16 kvinnojourer
som hade begärt
förbundet
bildades var
till
det
ROKS.
Anledningen
att
nya
ur
främst viljan att arbeta med frågan om våld som riktas mot kvinnor
I
och barn ur ett bredare perspektiv
än vad ROKS har erbjudit.
och hade sammanoktober 1997 bestod förbundet
av 18 kvinnojourer
Riksförbundet

utträde

taget knappt

l 000 medlemmar.
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förbundet

Enligt
våld

är män i allmänhet

och förtryck

som kvinnor
kraften
genom
uttrycker
en vilja att i likhet
minska mäns våld mot kvinnor
tillvarata

lem

och barn

också

och barn.
i Sverige

kan kvinnojourerna

välkomnas

andra

lika

upprörda

med

krafter

de

uppmärksamma

vill
som
och

medlem

Som fullvärdig

ansluta

m.m.

över det

Förbundet

för.

utsätts

att samverka
med förbundet

den

förbundet

minst

organisationer

i

sig och som stödmedenskilda
personer,

och

organisationer

såväl män som kvinnor.
Förbundet
l stadgarna anges bl.a. följande.
är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning
av självständiga kvinnoj ourer i Sverige, som delar förbundets
insikten om mäns våld, dominans
samt
samhälle.
Förbundet

underordnade

föreslå

beträffande

barn

kvinnors

förbättringar
vill

bundet

vidare

kvinnojourernas

främja

För verksamhetsåret

mot kvinnor
arbetsliv
i familj,

ställning

och
och

verka

i sådana frågor

och sprida information

om

uppavser att särskilt
kunskap om barns utsatthet.
100 000 kr från Social1997 erhöll förbundet
och arbete.

kunskaper

och sprida

märksamma

och skall arbeta utifrån

brister
och
genom att synliggöra
Förhanteringen
av dessa frågor.
såväl lokalt,
och forskning
kunskapsbildning

skall

och internationellt

nationellt

grundidéer

och överordning

Man

styrelsen.

De lokala

kvinnojourerna

av de lokala kvinnojourernas
en allmän beskrivning
i Socialstyrelsens
verksamhet
rapport Våld mot
som den har beskrivits
tio
kartläggning
kvinnor
och män i kris
av verksamheten
- en
1997. Kartläggningen
och mansjourer
är gjord av Carin
kvinnojourer
och kommer
Bender vid Skönsdalsinstitutet
och Christine
Holmberg
Nedan

följer

under våren 1998.
att publiceras av Socialstyrelsen
spridning
med geografisk
ingår sju kvinnojourer
I kartläggningen
över Sverige. Jourerna har många likheter men även en rad olikheter
som gör att deras arbetsvillkor
arbets- och kunskapsmässig

vägande delen handlar
aktiva

jourerna

till jourarbetet

skiljer
karaktär

sig åt. Likheterna
medan

olikheterna

är främst av
till över-

problem, svårigheter
om ekonomiska
skillnader.
och till viss del ideologiska

är medlemmar

i ROKS

och tre i Sveriges

att få nya
Fyra av

Kvinnojourers

Riksförbund.
har
eller söker upp en kvinnojour
De flesta kvinnor
som kontaktar
utsatts för fysiskt och psykiskt våld eller hot om våld. Misshandeln
inte vågar stanna
eller hotet om misshandel
gör att många kvinnor
Trakasserier
från en
boende.
till
skyddat
flyr
kvar i hemmet utan
ett
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m.m.

före detta man eller sambo är en annan vanlig orsak till att kvinnorna
Även kvinnor
söker hjälp och skydd hos kvinnojouren.
som utsatts för
i sin
sexuellt
utnyttjade
blivit
överfallsvåldtäkter
och kvinnor
som
för stöd och hjälp.
upp kvinnojourerna
söker även upp jouren
misshandlade
som har blivit

söker

barndom
Kvinnor

och stöd vid

vårdnads-

en
för de kvinnor

följdproblem
Jourerna

arbetar

och för

och umgängestvister

skilsmässa.

genomföra

Ekonomiska
som söker

svårigheter

för råd

att få hjälp att
är ett vanligt

med jourerna.

kontakt

stöd och rådgivning

med att ge personligt
jouren.
besöker eller bor

till

de

tvingas
Om jourerna
de
hänvisar
på grund av platsbrist
eller socialjoutill socialtjänsten
henne oftast till en annan kvinnojour,
boende i t.ex. kyrkans regi. De flesta
ren eller ett annat alternativt
eller med
med missbruksproblem
kan inte ta emot kvinnor
jourer
kvinnor

avvisa

som ringer,
en hjälpsökande

kvinna

men försöker att hänvisa dem vidare.
har övernattningsför jourverksamheten
är att jourerna
övenattningsplatser
Antalet
boende.
skyddat
kan
erbjuda
platser och
ett
på
varierar.
En del jourer har sin Öppna jourverksamhet
jourerna

psykiska

problem

Grunden

en adress och det skyddade boendet på en annan.
Jourernas arbete bygger på att kvinnan själv vill ändra sitt liv. Det
alltid
kvinnans egen vilja som är avgörande för hur stödet ska se ut.
är
Flera jourer

arbetar

med s.k. kontaktkvinnor.

Jourerna

hjälper

kvinnorna

myndigheter.

En del kvinnor

psykologiskt

stöd

ekonomiska

problem

under

att ta kontakt med och besöka olika
och få
ha hjälp med att polisanmäla
med
Kvinnor
rättegång.
kommande

vill

en
kan behöva

När behov finns av psykologdetta genom kontakter.

ordna

stöd i kontakten

och advokathjälp

med socialtjänsten.

kan jourerna

vanligtvis

i denna kartläggning
av jourerna
verksamhet
för barnen.

Ingen

uppger att de har någon speciell
arbete bygger
Kvinnojourernas

Det finns
på en hög tillgänglighet.
kontakt
med
i
alltid ska komma
kvinnor

en strävan att misshandlade
kvinnojouren
när de har behov
och vilka som ansvarar
uppbyggd

är
av den. Hur tillgängligheten
för den är beroende av jourernas
med anställd
Jourer
och anställda.
ekonomi
och antalet frivilliga
Även
de
vardagar.
under
dagtid
nås
personal kan vanligtvis
jouren dagtid. När det inte
har ibland möjlighet
frivilliga
att vara
på jouren kan den nås via telefonsvarare,
finns personal eller frivilliga

jourer
Samtliga
som på en jour via e-mail.
flera
dagligen.
gånger
lyssnar av telefonsvararen
en eller
ofta
har dessutom
och socialtjänst
Personal inom polis, sjukvård

mobiltelefon,

fax eller

till

de aktivas

tillgång
ärenden.
kontorstid

På de jourer
de övriga

hemnummer
där

det

jourerna,

inte

som de kan ringa
finns någon anställd

delar

de aktiva

vid
och

jourkvinnorna

akuta
efter
upp
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mellan

telefonjoursarbetet

Kvinnoj

sin

annonserar
bidrar jourernas

Vidare

om
utåtriktade

offentliga

finns utlagda

och

telefonkatalogen

i

finns

telefonnummer
ibland

jourerna

m.m.

sig.

informationsbroschyrer

ourernas
deras

institutioner,

organisationer

verksamhet
verksamhet

i lokaltidningarna.
till

in-

sprida

att

om deras existens.
De
arbetande kvinnorna
är basen på kvinnojourerna.
antalet
och
medlemmar
140
25
och
har
mellan
äldre
jourerna
sex
Dessa jourer drivs
aktiva av dessa varierar mellan 3 och 24 kvinnor.
Den sjunde jouren
är organiserad
som ett
som ideella föreningar.
i
och består av fyra anställda varav tre är medlemmar
kooperativ
och kunskap

formation

De frivilligt

Fyra

jouren.

verksamhet.

jourarbetet,
styrelsearbete

av jourerna
Stödkvinnor

vad

har

som
är medlemmar

kallas

i sin

stödkvinnor
inte

aktivt

deltar

i

som
i form av inforrnationsarbete,

men som ibland gör insatser
arbete.
eller administrativt

Antalet

i de

stödkvinnor

från en kvinna upp till fyrtio stycken.
aktuella
kräver att de kvinnor
De flesta jourerna
som vill arbeta aktivt i
Denna
i kvinnojourskunskap.
går en utbildning
jourverksarnheten
och
kunskap
pâ
och
bygger
själva
jourerna
utbildning
arrangeras av

jourerna

varierar

En av ROKS
sedan starten.
av jourerna
kvinnojourskunskapsutmaterial
till
utveckla
främsta uppgifter är att
i organisationen.
medlemmarna
och att vidareutbilda
bildningar
har anställd personal. Även de
Fem av jourerna i undersökningen
Det är ett krav att samtliga som
anställda har kvinnojoursutbildning.
erfarenhet

som

arbetar

jouren

samlats

såväl

samlade
som ideella har jourernas
kvinnomisshandel
bakom
som en gemenav de anställda har tidigare varit ideella i

anställda

om mekanismerna
i arbetet. Flera
grund
sam
insatser.
jouren och fortsätter även som anställda att göra frivilliga
de flesta
har
medför
de
Detta
oftast
dagtid.
anställda
arbetar
att
De
del
utför
de
med olika myndigheter,
kontakterna
att
av det
en stor
kvinnorför de boende
utåtriktade
arbetet och att de finns tillgängliga

kunskap

na och barnen.
administrationen

Kvinnojourerna

Förutom

fungerar.

sprider

kunskap

har

de ofta

ansvar

om våld mot kvinnor
skolor och arbetsplatser.

med utbildningar,

samband

arbete

detta

jouren

för

att

och barn

i

De deltar

i

Kvinnojourerna
tar varje år
samt arrangerar föreläsningar.
bedrivs
studenter.
Det
enskilda
och
studiebesök
emot
av
av grupper
och
insändare
debattartiklar,
i
form
arbete
också opinionsbildande
av
seminarier

av politiker.
de sju jourer
som

uppvaktning
Av

kommunala

ingår
bidrag

ingår

anslag nedskurna

i de flesta

fall

hyran

i kartläggningen

har

fem

de sista åren. I de kommunala
eller

från den egna kommunen

fått

sina

anslagen

Förutom
av hyreskostnaden.
kranskomfrån
bidrag
får två jourer
delar
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m.m.

är
Andra

i två

bidragsgivare
inkomster

är

fall.

En jour

medlemsavgiften,

uppbär
privata

från kyrkan.

och bidrag

De flesta jourerna

varierar
tar ut en avgift för boendet. Avgiften
på vem som skall betala. I de fall det finns en avgift
för den enskilda kvinnan är den lågt satt. Den egna kommunen
betalar
medan andra kommuner
vanligen debiteras det
ett självkostnadspris
dubbla.
dock

beroende

Övrigt
I propositionen
6 miljoner

Kvinnofrid

kr skall

dessa medel

skall

fördelas

Socialstyrelsen
kr

s. 60 ff.
anges att
Avsikten
kvinnogrupper.
är att
till de lokala kvinnojourerna
och deras två

prop.

1997/98:55

särskilda

kommer regeringen att uppdra
Enligt propositonen
att fördela summan så att de lokala jourerna får 4,5
de båda riksorganisationerna
kr. I
1,5 miljoner

riksorganisationer.
miljoner

tillföras

och

ser över
anges vidare att det är viktigt att kommunerna
för att ekonomiskt
och
annat sätt ge stöd till kvinno-

propositionen
sina insatser
jourer.

8.4

Svenska

Luleå

stift

Stiftet

bedriver

Det är vanligt

kyrkan

verksamhet
bland brottsoffer.
egen organiserad
diakonen
ideell
insats
gör en
att
som Stödperson och
I
i de brottsofferjourer
styrelseledamot
som finns.

ingen

ibland
som
Vilhelmina
församling
tjänst för samordning

avsätter

diakonen

per månad av sin
och stödpersonsträf-

5 timmar

av brottsofferverksamheten

far.

Göteborgs

stift

Svenska

kyrkan

Göteborg

och

respektive
jourerna

har ingen
Uddevalla

Sjömanskyrkan
har i flera

egen verksamhet

ingår

för brottsoffer

representanter
i brottsofferjourernas

fall erhållit

kollektmedel

från

i stiftet.

Stadsmissionen

styrelser.

Brottsoffer-

för verksamheten.

I
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Uppsala

i Uppsala

bedrivs

I övrigt

het.

m.m.

stift

Samariterhemmet

Vid

organisationer

såvitt

sker viss brottsofferinriktad

känt

ingen

verksam-

brottsofferverksamhet

inom

stiftet.

Strängnäs

stift
i sitt arbete har
pastorat där främst diakoner
stiftsnivå
förePå
brottsofferjourer.
och
med brottsoffer
omfattning.
inte något arbete med brottsofferfrâgor
av större

I stiftet

finns

kontakt
kommer

enskilda

stift

Växjö

på flera orter inom stiftet. Svenska kyrkan
engagerad i den
och i olika omfattning
sätt
annat
diakon
eller
ofta
deltar
präst
jourerna
I
som
en
för kyrkan.

Det finns brottsofferjourer
år på ett eller
verksamheten.
representanter

Karlstads

stift

I Norra

Värmlands

Svensk

kyrkans

av stiftet
jourerna.
delar

Stockholms

i jourarbetet

är representanter

för

två personer anställda i en av
Även i andra
på arbetstid.

kyrkan

aktiva

inom

brottsoffer-

stift

Församlingarna

inom

som finns.
församlingen.

offerjourer
från

deltar

brottsofferjour
församlingar

har ett nära samarbete med de brottstill samarbetet kommit
I vissa fall har initiativet
stiftet

sedan tio år en brottsofferjour.
Två av
Det är främst diakonerna
som är engagerade i verksamheten.
närpolisen
dessa träffar
en gång per vecka och går igenom anmälBrottsoffer
ningar om brott i området.
som är boende på Norrmalm
kontakt med diakonen i den aktuella församlingen.
erbjuds skriftligen

Församlingarna

på Norrmalm

I vissa fall tas personlig
Genom sin närvaro
formerad

om brott

driver

kontakt.
i de olika

stadsdelarna

och kan möta de människor

ofta inär kyrkan
som är berörda. På de
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finns det en präst eller församlingsassistent
som kontaktfinns det en kontaktpräst.
Det
större arbetsplatser

På många

person.
är naturligt

att kyrkan

in i samtal,

stöd och bearbetning

i samarbete

På stiftsplanet

med

tas frågor
fortbildningssammanhang.
Det förekommer
jourer,

Jourhavande

också ett samarbete

plats går

med resurspersonerna
av vad som har hänt.
till

anknytning

brottsoffer

upp

i

ringer någon av kyrkans telefonatt brottsoffer
medmänniska.
eller
Jourhavande
Det sker
präst
med Jourhavande

kurator.

Övrigt
år 1997 har
Det kan nämnas att Fogdaröd Vård- och Diakonicentrum
kartläggning
för att genomföra
fått medel från brottsofferfonden
en
av
brottsofferarbete
inom Svenska kyrkan.

8.5

Vissa

Föreningen

övriga

Våga Värna

frivilligorganisationer

Varandra

-

Riksorganisationen

mot brott

och har som mål att aktivera allmänheten
driver för
för att därigenom
skapa ett tryggare samhälle. Föreningen
Grannsamverkan
i huvudsak
två projekt,
närvarande
mot brott och
är oberoende

Organisationen

Vittneshjälp.
Grannsamverkan

I projektet

bostadsområden

600
verkar

för

att öka

i olika
säkerheten

inom närmare
mot brott har föreningen
delar av landet kontaktpersoner
som
och
för inbrott
och minska riskerna

skadegörelse.

Föreningen

Vittneshjälp,
ett vittnesprojekt,
för vittnen. Ett
för att förbättra villkoren
skall i första hand följa
vittnesledsagare

har sedan år 1993 drivit

i Stockholm
och man arbetar
antal av föreningen utbildade
med vittnet till rättegången.
De skall också ge information
om hur en
rättegång går till och vilka roller åklagare, försvarare och domare har.

Vittnesledsagaren
vittnet.

Föreningen

information

har

tystnadsplikt

försöker

om möjligheten

och

hjälpen

genom polisen
att få vittneshjälp.

och

är kostnadsfri
tingsrätten

för

sprida
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Sveriges

för

brottsdrabbade

organisationer

m.m.

resenärer

brottsdrabbade
att uppmärksamma
har ägt
situation,
att årligen belysa var i världen övergrepp
form av hjälp som de brottsoch vilken
av övergrepp
grundval
erbjudits
samt att
sammanav den årliga
kunna förmå respektive lands myndigheter
samt berörda

Riksförbundet
resenärers
rum, typ
drabbade

ställningen

bildats

har

för

åtgärder, dels vid behov
att dels vidta brottsförebyggande
resenärer.
förbättra hjälpen och stödet till brottsdrabbade
skall vidare verka för att utländska medborgare
Riksförbundet
som
adekvat
kriminella
drabbas
och
övergrepp
Sverige
besöker
ges
av
som
intressenter

hjälp.
Riksförbundet
Forum

European

är

i

medlem

för Victim

den

internationella

organisationen

Services.

Svenska Röda Korset
Röda Korset

polisen,

med
sedan ett par års tid tillsammans
brottsofferstöd.
med
verksamhet
en

driver

i Nyköping

och Vuxenskolan

kyrkan

hos polisen som tar emot anhandläggare
en särskild
till
stöd. Vid behov hänvisas brottsoffret
och ger brottsoffer
stödpersoner
ingår 10-15
I verksamheten
de ideella organisationerna.
Två gånger per år sker fortbildsom har genomgått en utbildning.
bra. Det överlämnas
fungerar
Samarbetet
hos polisen.
ningsträffar
finns

Det

mälningar

dock

inte särskilt

stödpersonerna.
att Röda Korset fram till den 15 juni
Dessa jourer
i Jönköping och Höglandet.

många fall till

Det kan också nämnas
drev brottsofferjourer
nu i BOJ:s

1997
drivs

regi.

Frälsningsarmén
har angett att de inte har någon verksamhet
som är
med
i kontakt
direkt riktad mot brottsoffer,
men att man kommer
dessa personer genom olika slag av behandlingsarbete
som bedrivs av
inriktat
på
bl.a.
arbete
sociala
är
Organisationens
Frälsningsarmén.

Frälsningsarmén

missbrukare,
nella

problemfamiljer

störningar.

samt barn och ungdomar

med emotio-
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Rädda

Barnen

Rädda

barnen

hjälpa

barn

bedriver

sedan år 1990 terapeutisk

och ungdomar

lats på mottagningen.
för

vecka

1996 tog mottagningen
Barnens vårdbehov

BRIS

startade
till

Förutom

opinionsbildning.
inom

fem

regioner.

basverksamhet

BRIS

Inom

ringer

lotsa

om
henne

kan hjälpa

BRIS

bedrivs

sker det mesta
BRIS Vuxentelefon

Vid

utgången

av

av år 1996 hade

dit barn kan ringa för att
är en telefonlinje
sina probem.
Uppgiften
är att stödja den som

någon

och

konkret

riksförbundet

inom

Hjälptelefon

Barnens
med

som är

utgör

regionenna

Hjälptelefon,

Barnens

samt utbildning.
om barn, information
3 271 medlemmar.
föreningen
tala

organisation

ett kompleBRIS strävar efter att dela med sig av sin
av utsatta barns och ungdomars situation och

och erfarenhet

satsar på
verksamhet

Varje

BRIS

-

år 1971 och är en fristående,
ideell
Organisationen
neutral.

myndigheterna.

kunskap

vid mottagningen.

och religiöst

partipolitiskt

emot cirka
bedöms av

behandling.

Rätt I Samhället

Barnens

för att
sexuella

18 år som har utsatts för
har över 150 barn behand-

I november

regelbunden

verksamhet

startade

av de fyra terapeuter som är anställda
vårdtimmar.
genomförs mellan 15-20

någon

ment

under

Sedan verksamheten

kränkningar.
10 barn

SOU 1998:40

m.m.

till

eller

vidare

honom

till

någon

person

som

med problemet.
med Brottsofferjourernas

har tillsammans

riksförbund

drivit

offer. Syftet med projekBarn som kriminalitetens
blivit
indirekt
drabbade
barn
erbjuda
tet var att
av våld bearbetansom
för att uppmärksamma
de stödsamtal och ta fram informationsmaterial
ett treårigt

projekt,

på barnens behov. Målgruppen
var barn som lever i
kriminella
har
drabbats
övergrepp
som t.ex. inbrott,
som
av
Även
våldtäkt.
och
mobbning
arbetsplats
gatuvåld,
på
oprovocerat

berörda

parter

familjer

barn som vistas i familjer där det förekommer
lemmarna
i målgruppen.
Tanken
ingick

våld mellan

familjemed-

skulle
var att projektet
skrift utifrån de erfarenheter
i en pedagogisk
utmynna
man fick av
offer för kriminalitet.
stödsamtal med barn/ungdomar
som indirekta
under våren
inleddes i januari
1994 och utvärderades
Projektet
1997

Cecilia

Gullberg,

samarbetsprojekt
problem

mellan

att rekrytera
informationsinsatser.

pedagogisk

skrift.

Barn

BOJ

BRIS,

och

barn/ungdomar
Det

offer,
som kriminalitetens
1997.
Det var dock ett
till stödsamtalen,
trots stora

Rapport,

saknades

underlag

för

att utarbeta

någon

Ideella

SOU 1998:40

m.m.

mot incest

Stödcentrum

år 1981 och dess viktigaste

bildades

Föreningen

för

incest

uppgift
eller

är att ge stöd
andra sexuella

som har utsatts
Föreningen, som är ansluten till ROKS, finns
runt om i Sverige. Man har
men har medlemmar

och hjälp

kvinnor

övergrepp

i barndomen.

i centrala

organisationer

Stockholm

att samla information
om vilka resurser som finns för
vidare vid behov.
kunna
hänvisa
i landet och
incestutsatta
till
och möjligheter
individuell
rådgivning
erbjuder
Föreningen
En annan
och ledarledda
både i självhjälpsbearbetning
grupper.

målsättningen

för

uppgift

viktig

övergrepp
informationen

är att samla kunskap
om sexuella
för
Målgrupperna
vidare.
kunskapen
för
sexuella
varit
kvinnor som har
utsatta

föreningen
sprida

och

att
är i huvudsak

och personer som i sitt arbete möter utsatta
sjukhus och andra
myndigheter,
informera
till
organisationer
skolor
vårdinrättningar,
samt
som kan bidra
studiebesök.
Föreningen tar emot
stödet till utsatta kvinnor.
förbättra
några dagar per vecka. Övrig tid
har en telefonjour
Föreningen
kan lämnas. Under år 1996
där meddelande
finns en telefonsvarare
med människor
haft kontakt
sökts och/eller
hade föreningen
per
möjlighet
finns
tillfällen.
Det
telefon vid 4 475
att boka tid för ett
personligt besök med någon av de anställda. Under år 1996 kom 283
i barndomen

övergrepp
kvinnor.

Man

vill

även

verksamhet
inte passar
på ett sådant besök. Om föreningens
kvinnor
till
och råd om andra möjligheter
den som söker hjälp ges information
bearbetning.
för dem som vill uttrycka
Föreningen
arrangerar även en bildgrupp

sig på ett annat sätt än med
och kurser. Fyra
sommarläger
tidning

Spegeln. Föreningen

rer med hjälp

Föreningen

av bidrag

ord.

Vidare

ordnas

medlemsmöten,

föreningens
per år utkommer
flera informationsbroschyhar framställt

gånger

från brottsofferfonden.

Brottsojfer

och
som har sitt säte i Älvdalen, grundades i augusti 1997
obunden. I stadgarna anges att föreningens
och religiöst
är politiskt
skall få ett bättre stöd från
syfte är att verka för att brottsoffer

Föreningen,

Föreningens
rättigheter.
sida genom att stärka brottsoffrens
i samhället
mål är att verka för en attitydförändring
som gör att
stöd. Bl.a. skall föreningen
brottsoffer
får ett bättre och effektivare
och skäliga skadeverka för brottsoffers
rätt till målsägandebiträde
samhällets

stånd.
eller

Medlemmar
envar

som vill

i föreningen

stödja

kan enligt

föreningen.

stadgarna

vara brottsoffer
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Forum för frivilligt

socialt

arbete

Forum för frivilligt
socialt arbete är en ideell förening
vars ändamål
sociala arbetet i Sverige främst genom att
är att främja det frivilliga
arbete inom omrâdet. Föreningen,
stödja medlemmarnas
som startade
sin verksamhet
år 1993, är således en paraplyorganisation
som skall
inom de sociala frivilligorganisata tillvara kraften och engagemanget
tionerna samt vara en arena för samverkan,
och gemensam
utveckling
socialt arbete.
diskussion
mellan alla som är engagerade i frivilligt

uppgifter

Föreningens
lokal

praktisk

är enligt

försöksverksamhet

stadgarna att genom
metoderna
utveckla

forskning
för

och

frivilligt

för det
kunskapen
att utveckla
om och förståelsen
sociala arbetet, att genom utbildning och kunskapsstöd främja
sociala arbetet samt att främja
ett gott ledarskap inom det frivilliga
och mellan dem och centrala
mellan medlemmarna
erfarenhetsutbyte
socialt

arbete,

frivilliga

och lokala

myndigheter

eller stiftelse
till

föreningens

bl.a.

kan den ideella

förening,

organisationer.
kyrkliga

organisation

socialt arbete samt ansluter sig
bli, som bedriver frivilligt
återfinns
ändamål. Bland föreningens
20 medlemmar

BRIS,

armén,

internationella

respektive

medlem

Fullvärdig

Diakonistiftelsen

BOJ,

ROKS,

Rädda

Svenska Röda Korset

Barnen,

Samariterhemmet,

Svenska

Kyrkans

och Riksorganisationen

Frälsnings-

församlingsnärrmd,

mot brott -

Våga Värna

Varandra.
Staten

finansierade

Support
Support

startade

Victim

Support

schemes,

nationella

men
organisationen.

därifrån.

De

flesta

år 1974

ingår

självständigt

lokala

organisationen
är

England

brottsofferstödi

-

Victim

allra

åren. Nu får
tre första
får även ett visst organisa-

de
Man

från Socialstyrelsen.

tionsbidrag

Victim

verksamheten

söka projektmedel.

organisationen

dvs.

i Bristol.

lokala

i och

och Wales
Det

finns

brottsofferjourer.

betalar

nu cirka 400
De fungerar

till
den
en medlemsavgift
material och annan hjälp
och
själva sin rekrytering

De får utbildning,

jourerna

sköter

av cirka 14 000 personer varav de
500-600
och avlönas
är anställda
av
Home Office, som ansvarar för brottsofferfrå-

som helhet
frivilliga.

Inrikesdepartementet,

består

ger ett statligt bidrag till den nationella organisationen som i sin tur fördelar bidraget mellan de lokala enheterna. Dessa
får i vissa fall även kommunala
bidrag.

gor.

Home

Polisen

Support

Office

lämnar

uppgifter

vid de flesta

typer

till Victim
om brottet och brottsoffret
sig det.
offret
brott
inte
motsätter
om
av

Ideella
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Våldtäkt

och incest m.m. är undantagna. Det finns en överenskommeloffret om Victim
polisen skall informera
Support. Offret
att
se om
kontaktas
sedan av Victim
eller
Support genom besök, telefonsamtal
brev beroende på brottet och vilka resurser som finns.
Den

nationella

framför

ställer

organisationen

krav

på de lokala

av de frivilliga.
för att organisationen,
som är ekonomiskt
skall framstå som trovärdig.

kontroll
Office,

jourerna,

Det behövs en viss
beroende av Home

allt vad gäller utbildningen

Som framgår

av redogörelsen
ovan är brottsofferjoursrörelsen
i England och Wales och har betydligt högre statligt

utvecklad
här.

mer
stöd än

Detta beror

kanske

troligen på att den har funnits längre i England men
allt på att de ideella organisationerna
har
av tradition
stor betydelse när det gäller socialt arbete. Vidare har man
inte samma brottsofferstöd
som här.
genom lagstiftning

framför

en mycket
i England
Bl.a.

till målsägandekan nänmas att det inte finns någon motsvarighet
och att möjligheten
få
skadestånd
inom
att
ramen för brottmålsprocessen
är begränsad." Behovet av frivilligorganisationer
som

biträde

brottsoffer

hjälper

framstår

därför

som större

i England

och Wales

än

här.

8.6

Utredningens

och

överväganden

förslag

till
komplement
utgör
ett viktigt
kr
cirka
miljoner
Det tillskott
7
om
brottsbrottsofferfonden
kommer
få
höjningen
att
av
som
genom
de ideella organisationer
bör tillföras
offeravgiften
som arbetar
De

ideella

samhällets

organisationerna

stöd

brottsoffer.

brottsofferinriktad

med

brottsofferassistenter.

anställning
t.ex.
olika organisationer

för

verksamhet
Samarbete

mellan

av
bör

premieras.
De ideella

organisationerna
samhällets

komplettera

har en viktig funktion
när det gäller att
brottsoffren.
Detta har uttalats flera

stöd till

gånger

av justitieutskottet,
I betänkandet
kvinnojourerna.

främst

beträffande

brottsoffer-

och kvinnojourer

och
bet.

om våldsbrott
verksamhet
i många
att jourernas
angavs
s. 28
underUtskottet
avseenden måste ses som rent brottsförebyggande.
socialt och
strök också att jourerna även i övrigt utförde ett värdefullt
stödjande arbete som förtjänar samhällets stöd. Utskottet har vidare i
1989/90:JuU5

betänkandet
bet.

angående

personligt

åklagarna

anslaget

till

rättsväsendet

för budgetåret

1997

behov av bl.a.
s. 80 ff. uttalat att ett brottsoffers
stöd inte alltid kan tillgodoses genom åtgärder från polisen,
och att de frivilliga
insatserna behövs i dag
och domstolarna

1996/97:JuU1
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kanske mer än tidigare. Vidare anges att kvinno- och brottsofferjoureroch utgör, när det handlar om stödet till
funktion
na har en viktig
sociala
till samhällets
värdefullt
komplement
enskilda
ett
personer
utför ett
och kvinnojourerna
också att brottsofferoch
utskottet
stöd i olika former
värdefullt
arbete som förtjänar
att
erhåller bidrag ur brottsutgår från att jourerna även fortsättningsvis
i betänkandet
uttalanden
Utskottet
har gjort liknande
offerfonden.
nätverk.

Det uttalas

anslaget

angående

1997/98:JuU1

rättsväsendet

till

för

budgetåret

1998

bet.

s.78.

har i avsnittet
som helt delar utskottets uppfattning,
tillföras
ytterligare
skall
fonden
föreslagit
brottsofferfonden
att
om
de ideella organisationerna.
medel och att dessa medel skall tillföras
föreslagit ökas genom
Fondens resurser skall enligt vad utredningen
höjs från 300 kr till 500 kr och bidrag ur fonden
att brottsofferavgiften

Utredningen,

kunna lämnas till löpande verksamhet
skall i fortsättningen
utan krav
särskilda skäl. Genom en sådan höjning kommer
på att det föreligger
cirka 7 miljoner kr per år att tillföras de ideella organisatioytterligare
nema.
Utredningen
de ideella

tar härefter
organisationerna

anställda

Fler

upp frågan hur det föreslagna
skall användas.

tillskottet

till

brottsojferassistenter

för de ideella organisatioav de lämnade redogörelserna
så att den som
bemannade
nerna att man har svårt att hålla jourerna
således
kontakt.
Det framstår
vänder sig dit kan få direkt personlig
Det framgår

ökar. Kvinnoj ourerna synes generellt
som angeläget att tillgängligheten
ha en bättre tillgänglighet
än brottsofferjourerna
genom att det finns
närvarande
75
för
kvinnojourerna,
anställda
hos
fler
betydligt
Både
brottsofferjourerna.
med 25 hos
heltidsanställda
att jämföras

brottsofferjourer
anställda

BOJ har framfört

till

behov av ytterligare

fungera

finns

verksamheten

och

att det för att en brottsofferjour
acceptabelt sätt är nödvändigt
att det
dvs. en anställd brottsofferassistent.

utredningen

på ett kvalitativt
sarnordningsfunktion,
en
har ett
Brottsofferassistenten

skall

har emellertid

och kvinnojourer

brottsofferassistenter.

anställningen

praktiskt
innebär

ansvar
ökad

för

den

löpande

tillgänglighet

för

brottsoffren.
Idag är det oftast en telefonsvarare
som möter brottsoffren när de ringer. Assistenten svarar också för att de ideellt arbetande
stöd i sitt arbete med att hjälpa och
får erforderligt
stödpersonerna
och
De anställda
stödja brottsoffer.
svarar även för rekrytering

utbildning

av stödpersoner.
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sikt erforderliga

medel

organisationer
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för anställning

skulle
hel- eller halvtid. Uppskattningsvis
av en brottsofferassistent
det behövas cirka 75 brottsofferassistenter
fördelade på 110 brottsof-

ferjourer.
Om

denna

kostnaderna,

med hänsyn till
anses vara realistisk
alternativ
bör
tillkomma
BOJ att det som
en
länsvis, en länsassistent.
Denne skall i princip

ambition
menar

samordningsfunktion

inte

inneha samma uppgifter som de lokalt anställda brottsofferassistenterkunna medverka vid
na. Utöver dessa uppgifter skulle länsassistenten

utbildning

och stödpersonsträffar

de brottsofferjourer
skulle

respektive

jourerna

i länet.

Vid

som inte har någon brottsofferassistent
till den jour
inkommande
samtal vidarekopplas

i länet

jours

tar emot samtalen
ringa
att
upp. Assistenten
vid den aktuella jouren och överläm-

har sin arbetsplats.

där länsassistenten
och meddelar
kontaktar

vid de övriga

att en stödperson
därefter en stödperson

Assistenten

kommer

öka till 30 timmar
nar ärendet. Med en länscentral kan öppethållandet
skulle en
Med
arbetssätt
vecka,
dvs.
timmar
detta
dag.
per
sex
per
länsassistent
kunna ge hjälp och service till alla jourer i länet.
bör innehas
för länsassistenten
BOJ menar att arbetsgivaransvaret
i länet och
av BOJ för att markera att den anställda tillhör jourerna
inte den lokala jour där den anställde är placerad. De anställda skulle
och service. Dessutom
med en sådan ordning få samma instruktioner
administrativa
fördelar
skulle man vinna
genom att löneutbetalningar
skulle
handledarskapet
koncentrerades
till en enhet. Det praktiska
handhas

av respektive regionråd.
Placeringen
av länsassistenten

bör enligt

BOJ avgöras

med hänsyn

Det är inte
som finns ute i organisationen.
på de orter där det i dag finns en
lämpligt att placera länsassistenten
kan vara den ort
anställd brottsofferassistent.
En lämplig placeringsort
har sitt säte. Finns det en brottsofferassistent
där länspolismyndigheten

till de brottsofferassistenter

i stället lämpligen placeras på den ort
på den orten kan länsassistenten
brott mot brottsbalken.
i länet som har flest innevånare/flest
anfört att det är viktigt att de brottsofferassistenter
finns
i
och
där respektive jour erhåller bidrag från kommudag
som
kan
kvar
med
kommunalt
bidrag. Dessa assistenter arbetar
nerna
vara
länsassistenterna,
med
den
lokala
De
jouren.
enbart
nya tjänsterna,
och ha
hela länets brottsofferjourer
skulle svara för service och stöd
BOJ har vidare

sitt arbete förlagt
mellan

till länscentralen.

Det bör inte bli någon konkurrens

de båda arbetsformerna.

för att anställa 75 brottsofferasatt kostnaderna
25 200 000 kr per år om man
sistenter kan uppskattas till sammantaget
för
utgår från 1998 års löneläge. Till detta kommer engångskostnader
Årskostnaden
för
000
kr.
l
600
viss utrustning
uppskattningsvis
om
BOJ har beräknat
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m.m.

kan enligt

att anställa 24 länsassistenter
och kostnaden för utrustning

till

BOJ uppskattas

till

7 770 000

500 000 kr.

till utredningen
är att hjälpen
Ett annat förslag som har framförts
inom ramen för en
offer skall utformas
och stödet till kriminalitetens
måste ses som ett
statlig modell eftersom de ideella organisationerna
förslaget bör en
det
Enligt
insatser.
samhällets
övriga
till
komplement
inrättas med yrkestiteln
ny statlig tjänstemannagrupp
bör utgöra
stent. Grundutbildningen
en psykologkompletterad
socionomutbildning
eller
teendevetar-

skap.

viktimologi

ämnesområdet

inom

poängsutbildning

bör cirka 25 brottsofferassistenter

Inledningsvis

brottsofferassialternativt

be-

en 20brottsofferkunmed

rekryteras

med

del av kommun eller ett antal
ansvarsområde
för en enskild kommun,
och
föreslås
Brottsoffermyndigheten
kommuner.
som arbetsgivare
för verksamheten.

därmed

ansvarig

angeläget

som tidigare
till
tillgängligheten

ytterst
Utredningen

delar

att
är på vilket

Frågan

de

olika

att det är
ökas.
organisationerna

uppfattningen

sätt detta bör ske. De förslag

är intressanta

utredningen

nämnts

som har lämnats

till

och bör övervägas

noga.
om
som BOJ har lämnat påminner i sin konstruktion
dvs. ett
och Wales är organiserat,
i England
Support
hur Victim
de
vilket stöd fördelas
statligt stöd till den nationella organisationen
Det förslag

lokala

jourerna.
finner

Inledningsvis

är för

brottsofferassistenter

att BOJ :s förslag om 75 anställda
för
för att kunna realiseras
kostsamt

utredningen

närvarande.
och det andra förslaget
förslag om länsassistenter
BOJ :s alternativa
redovisat ovan liknar
har
utredningen
brottsofferassistenter
som
om
punkt; BOJ anser att
avgörande
på en
varandra.
De skiljer sig dock
medan enligt det andra
assistenten skall vara anställd av organisationen
Det finns
statligt

skall vara statligt anställd.
En
med båda anställningsformerna.
och nackdelar
assistent kan antas innebära en garanti för att verksam-

assistenten

förslaget

för-

anställd

Det är
och en slags kvalitetssäkring.
heten gagnar samtliga brottsoffer
ideella
är just
betydelsefullt
emellertid
att de ideella organisationerna
vill
Utredningen
och inte får karaktären av myndigheter.
och frivilliga
uttalande
bet.
till justitieutskottet
hänvisa
i detta sammanhang

styrka ligger i att de
s. 83 att brottsofferjourernas
mänskligt engagemang och på att de
bygger på att ideellt och frivilligt
förhållningssätt
inte har det författningsreglerade
som myndigheter
1996/97:JuU1

mäste ha. Vidare
tankar

uttalades

på att staten eller
som brottsofferjourerna

verksamhet

att justitieutskottet

nyligen

inte har några
för närvarande
skall ta över ansvaret för den
bedriver.
Det kan också påpekas

att utskottet
kommunerna
uttalat

bet.

1997/98:JuU1

s. 78

att man
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med kontinuerliga

statliga driftsbidrag

nännar

organisationer

m.m.

sig en Organisationsform
med regelstyrda
myndig-

hög grad företer likheter
som i en alltför
heter. Utredningens
uppfattning
är att statligt anställda brottsofferassistenter inte är någon godtagbar lösning.
Är det då lämpligt
med länsassistenter
som är anställda av BOJ
skulle på det sätt som BOJ framfört
En ordning med länsassistenter
öka tillgängligheten

till brottsofferjourerna

och troligen

även förbättra

ordning
ta i
de resurser som tillskapas
höjning
genom en
av
Övriga ideella organisationer
brottsofferavgiften.
som arbetar med stöd
till brottsoffer
skulle således inte få del av det tillskottet,
vilket vore
med en
olyckligt.
Man skulle dock kunna tänka sig en länsassistent

deras

verksamhet

anspråk

i övrigt.

Emellertid

skulle

en sådan

samtliga

sig till att ge
mer allmän samordningsfunktion
som inte inskränkte
service. Assistenten skulle kunna slussa brottsoffer
brottsofferjourerna
brottsoffrets
den organisation
behov av
som bäst kan tillgodose
och stöd. Även ett sådant system kan dock medföra nackdelar.
Vid diskussioner
med utredningens
har det framkommit
referensgrupp
till

hjälp

är mycket självständiga
att de lokala jourerna
svårt att få ett fungerande
samarbete på lokal
framförts
mot ett
assistent

och att det kan vara
nivå. Från ROKS har

troligen skulle göra motstånd
att de lokala kvinnojourerna
samarbete.
har det prövats
Enligt
uppgift
att ha en delad
för brottsofferoch kvinnojour
i Linköping.
Detta fungerade

emellertid

inte, vilket

troligen

berodde

Både BOJ och ROKS

uppfattningar.

jourernas

har emellertid

skilda

ideologiska

uttalat

sig positivt

för ett samarbete
riksplanet.
Ett annat problem med länsassistenter
är att behovet av assistenter
och inte så hög
I vissa län med liten befolkning
är mycket varierande.

brottslighet
skulle

kan

få full

det

enligt

sysselsättning.

troligen
en länsassistent
finns också en risk för
kostnaden

för

anställda

utredningen

befaras

I andra län, främst

inte
att assistenten
skulle
storstadslänen,

inte vara tillräcklig
för att fylla behovet. Det
de
kommuner
att
som i nuläget bidrar med
skulle dra in sitt bidrag om länsassistenter

Vidare kan det befaras att anställda länsassistenter
att de ideellt arbetande drar ned på sitt arbete på grund av de
inte längre känner sig lika behövda som tidigare,
trots att assistentens
risk skall dock
med
Denna
funktion
inte konkurrerar
stödpersonernas.

anställdes

generellt.

medför

inte överdrivas.
Mot

generell

bakgrund
ordning

att en
av vad som ovan anförts anser utredningen
Utredningen
med länsassistenter
inte bör införas.

samman och hos
anser i stället att de jourer som vill samverka bör
brottsofferfonden
ansöka om medel för att anställa en brottsofferassiså att tillgängligheten
stent eller
annat sätt ordna sin verksamhet
till sådan löpande
bidrag
ökar. Fonden kommer
kunna
lämna
ett
att
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m.m.

det sätt som utredningen
om reglerna för bidrag ändras
Med en sådan ordning
i avsnittet om brottsofferfonden.
finns. Det blir
behovet
där
kunna
placeras
assistenterna
kommer
att
till jourer
bidrag
inte heller samma risk att de kommuner
som nu ger
drar in dessa bidrag med hänvisning
för en anställd brottsofferassistent

verksamhet,

har föreslagit

innebär en sådan
kan
än brottsofferjourer
tillföras
skall
föreslår
få del av de ytterligare
resurser som utredningen
bör det beaktas och premieras
Vid ansökningarna
brottsofferfonden.
brottsoffer,
med stöd
arbetar
organisationer
ideella
lokala
som
om
så att de
samarbeta
brottsofferjourer,
och
att
avser
t.ex. kvinnojourer
Även
brottsofferoch
assistenten.
kan utnyttja
om
gemensamt
kunna
ändock
borde de
inriktning
olika
har delvis
kvinnojourer
skall bekostas av andra.
att assistenterna
lösning att även andra ideella organisationer

till

samarbeta

i detta avseende.

Det finns

Vidare

exempel

på samverkansprojekt

i Västerdalarna.

bl.a.

Samarbete

mellan

de ideella

organisationerna

som arbetar
Det är av flera skäl angeläget att de ideella organisationer
har nämnts
aspekten
samarbetar.
Den ekonomiska
med brottsofferstöd
för brottsoffren
inte minst värdefullt
tidigare men det är naturligtvis
att komma i kontakt med den
på så sätt att de får större möjlighet
förekommer.
organisation
som bäst kan hjälpa dem om samarbete
användningen
föreslår
i avsnitt 4.5.4 att
Utredningen
av stödutlägg
för
skall få ersättning
personer skall öka och att stödpersonerna
Vidare görs den bedömningen
under rättsprocessen.
och inkomstförlust

stödperson om man skapade en
att det inte skulle stödja funktionen
efter mönster
organisation
särskild
av det systern som finns inom
Utredningen
för s.k. lekrnannaövervakare.
anser i
kriminalvården
stället att det är en bättre lösning att stödja frivilligorganisationerna
i deras
och utbildning
ekonomiskt
så att rekrytering
av stödpersoner
utbildningen
så
bl.a.
sätt
förbättras,
att
och
av
regi kan utvecklas

stödpersoner

sker gemensamt.
viktigt

får en adekvat utatt stödpersonerna
så att de kan ge målsägande det stöd och den hjälp som de
bildning
för stödpersoner som bedrivs av brottsofferbehöver.
Den utbildning
Det
för utredningen
framstår
och kvinnojourer
som ändamålsenlig.
Det

är självfallet

dock många gånger vara en fördel, om i vart fall vissa delar av
Detta gäller särskilt på mindre
kunde ske gemensamt.
utbildningen
och som skall ha
stödpersoner
antalet
som rekryteras
orter där
Utbildningsmoment
begränsat.
som bl.a.
fortbildning
av olika slag är
domstolarnas,
åklagarmyndigheternas,
polisens,
kunskaper
om
skulle
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försäkringsbolagens
för utredningen

och Brottsoffermyndighetens

som lämpliga
eller
ideologisk

verksamhet

m.m.

framstår

att samordna

oavsett om organisationerSom tidigare nämnts
inriktning.

na har skild
annan
sker sådant utbildningssamarbete
mellan
i Växjö.

organisationer

brottsoffer-

och kvinnojouren
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Andra

underrättelse-

Kronofogdemyndighetens
till

skyldighet
Gällande

1

stärka

att

ställning

brottsoffrens

9.1

för

åtgärder

mâlsägande

m.m.

rätt

i bl.a. utsökningsbalken
1 juli 1994 infördes nya bestämmelser
skadestånd. Den
för att underlätta för mâlsäganden att få ut ett tilldömt
fysisk
innebär
målsägande,
är
ordningen
att en
person, inte
som
nya
till att frågan om verkställighet
själv behöver ta initiativ
tas upp. Att
Den

begränsades

ändringen

till fysiska

personer
53
juridiska
på
att
s.
möjlighet
att ta vara på sin rätt än enskilda
anförs vidare att
för brott.
I förarbetena
kanske kan bidra till att de dömda blir mer
1993/94:143

prop.

de vet att saken sannolikt
vid utebliven
kronofogdemyndigheten

berodde

förarbetena

ansågs ha bättre

personer
människor

som har utsatts
ordningen
den föreslagna
att betala frivilligt
att bli ett ärende hos
vilket medför en extra

villiga

kommer

eftersom

enligt

betalning

för den dömde.

kostnad

den som
av en dom eller
inte ge in exekutionstiteln,
om denna är en dom
annan exekutionstitel
föreskrift
i lag eller annan
grund
på
eller ett strafföreläggande
som
av
2 kap. 2 § femte stycket

Enligt

vill

utsökningsbalken

behöver

hos kronofogdemyndigheten

söka verkställighet

Enligt
en domstol eller en myndighet.
1990:893
25 a § förordningen
om dom i vissa
om underrättelse
brottmål m.m. skall domstolen självmant när mâlsäganden är en fysisk
har översänts

författning

person sända en kopia
i den
demyndigheten
Motsvarande

gäller

från

domen till kronofogav den lagakraftvunna
har sitt hemvist.
där den tilltalade
region

beträffande

strafföreläggandekungörelsen
skall

kronofogdemyndigheten
stycket

utsökningsförordningen

10 §
ett godkänt strafföreläggande,
till
1970:60.
Om en dom översänts

enligt

myndigheten
1981:981

besked om denne vill ansöka om verkställighet
med en sådan ansökan.
2 kap.

Enligt

1 § första

stycket

göras

muntligen

verkställighet

om
ansökan

skall

upptecknas

enligt

eller

stycket

3 § andra

mâlsäganden

för

och hjälpa mâlsäganden

utsökningsbalken

2 kap. 3 § första

av kronofogdemyndigheten.

2 kap.

kontakta

skriftligen.

kan en ansökan
En muntlig

utsökningsförordningen
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1992:

15 § förordningen

kronofogdemyndigheterna

1094

om utanspråk

som uppgår till 500 kr eller - i de flesta fall i stället betalas av den dömde gäldenären.

Grundavgiften,
kr skall

Brottsofferutredningens

9.1.2

avgift.
1 000

enkätundersökning

ut en enkät till landets kronofogdemyndigheNedan
praktiskt
taget samtliga myndigheter.
av
utredningens
på
myndigheternas
sammanställning
svar
av
en
har skickat

Utredningen
ter,
följer

om

i mål

är sökanden

någon efter talan om enskilt
skyldigheten
att betala någon

för vad som tilldömts
från
av brott befriad

mätning

ställning

vilken

besvarats

frågor.

Fråg

1

Vilka

rutiner

finns för

av brev till
om verkställighet

om denne vill ansöka
det brev Ni använder jämte ansökningsformulär.

förfrågan

med

málsäganden

utsändandet

Bifoga

en kopia

av

I stort sett samtliga myndigheter
uppgav att de skickar ut Riksskattebrottmål,
Skadestånd i
verkets blanketter
som är själva underrättelsen,
En del
så snart domen har diarieförts.
och Ansökan om verkställighet
på framför allt underrättelhar lagt till vissa upplysningar
myndigheter
seblanketten.

Fråg

2

Hur

många

Svaren

från

Någon

mrocent

myndighet

av breven

myndigheterna

har utformat

med förfrågan

varierar

mellan

en egen underrättelse.

besvaras
20-99

procent.

Vissa

har försökt räkna fram en exakt siffra genom att studera
myndigheter
De allra
medan andra har gjort en uppskattning.
en viss tidsperiod
40--60
oavsett beflesta svaren ligger dock i intervallet
procent
Det bör nänmas att egentlig statistik saknas. En av de
räkningsmetod.
frågan har anfört bl.a. att många
myndigheter
som har kommenterat

på grund
anger att de avstår från att söka verkställighet
cirka tio
har
myndighet
för
En
angett
att
repressalier.
rädsla
annan
av
okänd.
adress
med
i
kommer
retur
procent av breven
målsäganden
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Fråg

begärs, leder till
av svaren, i de fall verkställighet
Vilket blir resultatet av dessa åtgärder
verkställighetsåtgärd

Hur

många

på denna fråga är mycket

Svaren

En del myndigheter

varierande.

någon

har

sagt sig inte kunna svara eftersom statistik saknas, vissa myndigheter
har gjort uppskattningar
och andra har försökt att göra en mer exakt
beräkning.
har angett att
som har svarat i procentsatser
eller frivillig
betalning
genom verkställighet
har
i mellan 16-40
betalning
procent av fallen. Vissa myndigheter
anfört att verkställighetsåtgärder
endast sker i begränsad omfattning.
Flera myndigheter
har påpekat att det är vanligt med delbetalningar

myndigheter

De

målsäganden

får

full

sker. De anger vidare att det är vanligast
liksom
att
att återkallelse
skatt.
sker genom utmätning i lön och i överskjutande
verkställigheten
har påpekat att det som regel är svårt att driva
Några myndigheter
Dessa personer
in pengar från personer
som har dömts för brott.
saknar inte sällan inkomst och ibland även bostad. De saknar således

tillgångar.

med en allmänt

dålig social

I vilken
-

situation

4

Fråga
går

ofta fråga om unga personer
och stora skulder sedan tidigare.

Det är vidare

utmätningsbara

utsträckning
rent praktiskt

sker muntliga
-

ansökningar

en sådan ansökan

om verkställighet

Hur

till

Enligt vissa myndigheter
Också här har svaren varit mycket skiftande.
inte muntliga
ansökningar
över huvud taget. De allra
i mycket begränsad omfattning.
flesta har svarat att det förekommer

förekommer

50 procent av ansökninghar uppgett att omkring
har ett par myndigheter
Slutligen
svarat att ansökarna är muntliga.
ansökningar
Muntliga
görs
ningarna till övervägande del är muntliga.
har
myndigheterna
oftast på telefon.
Det framkommer
att
av svaren

Några

olika

Fråg

myndigheter

tolkningar

av vad som avses med en muntlig

ansökan.

5
om verkställigav antalet ansökningar
den
I juli 1994
infördes
sedan nyordningen

Har det skett någon förändring
het av dom på skadestånd

anför att det är en markant ökning
I stort sett samtliga myndigheter
har
En myndighet
eller i vart fall en ökning av antalet ansökningar.
skadedom
verkställighet
påpekat att antalet ansökningar
av
om
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främst

ökningen

fysiska

avser

personer.

6

Fräg

för
att innebära
Hur
och
gäldenären
kronofogdemyndigheten
c
den att kronofogdemyndigheten
tar kontakt
förfrågan
om verkställighet
Vad

har

kommit

nyordningen

frågan om vad nyordningen
har myndigheterna
svarat att det varit
framhållit
att fler söker verkställighet
Vad gäller

av
Några myndigheter

med

målsäganden
De har
lättare
anförs

Vidare
för

att få uppde
vet vilken
att
har framhållit
att

att få betalt eftersom

nu har större möjlighet

målsäganden

för

ta initiativet.
myndigheten

av sig till
underlättas
troligen

att detta
de skall fråga efter.

tjänsteman

brevet

en positiv förändring.
eftersom
det har blivit

hör

och

lysningar

målsägan-

genom

har inneburit

själv inte behöver

genom att målsäganden
att många målsäganden

b

a målsäganden,
uppfattar

indrivningen

sker snabbare.

arga

att det framgår

över

påpekat att vissa målsäganden blir
att brevet är från kronofogav kuvertet

har emellertid

Flera myndigheter

demyndigheten.
del har i princip

För kronofogdemyndighetens

merarbete
har inneburit
att nyordningen
och besök. Vissa
telefonförfrågningar

påpekat
större

alla myndigheter

svarat
diarieföring,
bl.a.
av
har emellertid
myndigheter
i form

att en positiv följd av nyordningen
utsträckning
än tidigare är kompletta.

är att ansökningarna

nu i

medfört
svarat att nyordningen
i
på dem och att domen blir "uppföljd
att det blir ett större tryck"
påpekar att många gäldenärer blir
skadeståndsdelen.
Flera myndigheter
del har myndigheterna

För gäldenärens

de anser att de inte fått en chans att betala frivilligt
Detta skulle enligt myndigheterna
och på så sätt slippa grundavgiften.

upprörda

eftersom

tyda på dålig

Fråga

gäldenären.

till

7

på

Synpunkter
eventuella
Flera

information

de aktuella

förslag

myndigheter

skatteverkets

bestämmelserna,

deras

tillämpning

och

till förändringar.
har kommit

blankett

Skadestånd

med förslag

förbättringar

i brottmål.

Myndigheterna

av Riksanser att

Andra
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blanketten
--

innehålla

behöver

det beror

som bl.a.
för målsäganden,

fler upplysningar

inte garanterar
att målsäganden
på den dömdes betalningsförrnåga,

det krävs att personbevis
som visar
- att
målsäganden är under 18 âr och
-

att det finns

Rent allmänt
om vad
tidigare.

gäller

för

har vidare

i samband

med domen

för indrivning

av skadestånd.
den och den dömde. Någon

framfört

om

bli

framfört

att informationen
bättre och lämnas

önskemål

informeras

om att det
vad
som gäller
om
för både målsägan-

Detta är av betydelse
har framfört
myndighet

att information
blankett
Domstolsverkets

skulle kunna lämnas
om verkställigheten
Hur man överklagar
som alltid bifogas domen.
framhållits
Det har också från flera myndigheter
få en chans att betala
eftersom
ståndsbelopp

betalt

vem som är målsman

bör

verkställighet

myndigheter

vid rättegången

fâr

att få brottsskadeersättning.

möjligheter

har kronofogdemyndigheterna

som
Flera

brottsoffrens ställning

att stärka

för

är kostnadsfri

att verkställigheten
att verkställigheten

eftersom

åtgärder

frivilligt.

Detta

grundavgiften

gäller
ofta blir

särskilt

att den dömde bör
vid låga skade-

högre

än det utdömda

skadeståndet.
har framförts
att det skulle kunna övervägas
innan den
skickas
till
kronofogdemyndigheten
skulle
kunna
domen
om
får
6
§
utsökningsbalken
har vunnit laga kraft. Enligt 3 kap.
en dom
verkställas oberoende av om den vunnit laga kraft. Ett
som huvudregel
Från någon myndighet

sådant förfarande

skulle

förkorta

verkställighetstiden.

har någon myndighet
För att förenkla handläggningen
kronofogdemyndigheten
borde
kunna
överföras
till
domarna

föreslagit

att
på ADB-

medium.
anförts att alla juridiska
Det har från någon myndighet
personer
påpekar att vissa småföretaMyndigheten
inte borde vara undantagna.
med enskilda människor.
gare är att jämställa
har inneburit
har framfört
Någon myndighet
att nyordningen

mycket

merarbete

som ger ett dåligt

verkställighetsresultat.
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och
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förslag

för
en reform som syftade till att underlätta
Reformen
innebär
få
tilldömt
skadestånd.
att
ut ett
inte själv behöver
ta
att en målsägande,
som är fysisk person,
eller
initiativ
till att frågan om verkställighet
tas upp. Domen
1994 genomfördes

målsäganden

skickas

strafföreläggandet
dock
särskilt

inte

gått

visar

direkt

till

kronofogdemyndigheten
uppföljning

som
har

eftersom
det saknas statistik
att genomföra
de mål där underrättelse
sker. Riksskatteverket

som
bör

sedan underrättar

målsäganden.

Någon

tillförlitlig

förbättras
i detta avseende.
ges i uppdrag att se till att statistiken
få i uppdrag att ta fram bättre och
Vidare
bör Riksskatteverket
blanketter
för
kronofogdemyndigheternas
lättförståeliga
mer
underrättelser
till målsäganden
och för ansökan om verkställighet.
Domstolsverket
och Riksskatteverket
bör få i uppdrag att utarbeta
informationsmaterial
till

både målsäganden

om verkställlighetsförfarandet
och den dömde i samband

som skall
med domen.

ges

från kronofogdemyndigheterna
ger ett allmänt intryck av
tillmötesgående
och
myndigheterna
hjälpsamma
är
mot målsägandeatt
åtgärder
Brottsoffren
i
blickpunkten
na. I departementspromemorian
för att stärka brottsoffrens
ställning
Ds 1993:29 s. 79 anges att det
Enkätsvaren

skall
1986:223
att myndigheten
råd och annan hjälp som målsäganden kan efterfråga och att detta därför inte behöver regleras särskilt i
och
delar den uppfattningen
Utredningen
utsökningsförordningen.
av 4 § förvaltningslagen
lämna upplysningar,
vägledning,

framgår

anser således att någon särskild
krävs.
Har då syftet

bestämmelse

med 1994 års reform

om serviceskyldighet

att underlätta

inte

för målsäganden

att få ut sitt skadestånd kunnat nås
Som framgått
av redovisningen

av kronofogdemyndigheternas
som särskilt visar de mål där underrättelse
sker till målsäganden.
En sådan statistik är nödvändig
som underlag
reformen
och
de
ändringar
för en uppföljning
den
tidigare
som kan
av
Riksskatteverket
bör
iuppdrag
komma att genomföras i framtiden.
ges
enkätsvar

saknas statistik

täcker de nämnda målen.
att se till att statistiken
har i princip samstämmigt
Myndigheterna
angett att nyordningen
eftersom han eller
för
målsäganden
har inneburit
positiv
förändring
en
hon nu inte själv behöver ta initiativet
framfört
i stort sett alla myndigheter

till verkställigheten.

Vidare

har

har ökat.
att antalet ansökningar
i vart fall delvis har uppfyllt
bör tas till intäkt för att reformen
för málsägande att
sitt syfte att underlätta
ut sitt skadestånd.
till vissa
underrättelseförfarandet
Det förslag
till utvidgning
av
Detta

Andra
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åtgärder

brottsomens ställning

att stärka

för

någon myndighet
personer - i princip småföretagare
- som
skulle emellertid
kan ha visst fog för sig. Förfarandet
har föreslagit
Utredningen
medföra svåra gränsdragningsproblem.
anser därför inte

juridiska

att en sådan utvidgning
Av enkäten framgår
besvarat

genomförbar.

är praktiskt
att drygt

kronofogdemyndighetens

hälften

förfrågan

av målsägandena
om verkställighet.

har

inte

Det kan

svaren. Enligt en av
kommer cirka tio procent av utskicken i retur
de större myndigheterna
med adress okänd. Vad som armars kan ligga bakom uteblivna
svar

givetvis

finnas

olika

förklaringar

till de uteblivna

skulle kunna vara att
orsaker
Troliga
kan man bara spekulera
de
på
grund av rädsla eller
målsägandena inte förstår meddelandet,
att
hela saken bakom
de
vill
lägga
liknande inte vill ha verkställighet,
att
sig eller att de har gjort upp med den dömde. Det är inte uteslutet att
eller tycker
att
att ta till sig informationen
anledning
och därför eller av liknande
krångligt
sig så att många
Om det förhåller
låter bli att begära verkställighet.
grund av rädsla för
söka verkställighet
inte vill
målsägande
i ett senare
kommer
Utredningen
repressalier
är detta beklagligt.
avsnitt att behandla frågor som rör hot och våld mot målsägande och
en hel del
förfarandet

svårt

har

verkar

vittnen.
När det sedan gäller frågan i vilken

utsträckning

får betalt genom verkställigheten
rent faktiskt
"framtvingad
bakgrund av verkställighetshotet,
Någon
det svårare att göra någon bedömning.
har
som tidigare
mycket varierande.
det

ökade

nämnts

Utredningen

ansökningar

antalet

än tidigare

Även

1994

som skulle
kraft.

om

ñnns
kunna

egentlig

statistik

finns

varit
svar
tror dock att man kan utgå från att
också medfört
att ett större antal

och

har

myndigheternas

får ut sina skadestånd.
för
i stort har varit till fördel
ändringar
praktisk
vissa åtgärder av mer
natur
det emellertid
medföra att reformen fick ännu större genomslags-

målsägande
brottsoffren

inte

som målsägandena
eller genom en, mot
betalning är
frivillig

års

vad kronofogdemyndigta fasta
en början vill utredningen
nämligen att
enkätsvar,
i
sina
framhållit
heterna nästan samstämmigt
därmed
bättre
till målsäganden bör innehålla mer och
underrättelsen
information.
Den underrättelse
som skickas från kronofogdemyndigTill

heten bör kompletteras
-

att verkställigheten
att verkställigheten

beroende

med uppgifter

om

är kostnadsfri,

betalning
garanterar
förmåga att betala och
inte

eftersom

den

är

av den dömdes
skall skickas
personbevis
att
som visar vem som är vårdnadshavare
18
år.
under
med om målsäganden
är
målsäganden om att
informera
Vidare bör kronofogdemyndigheten
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för

kan vända
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att stärka

sig till

ställning
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och därefter

sitt försäkringsbolag

till

inte gett resultat.
om ett verkställighetsförsök
utformas
Det är också angeläget att underrättelsen
ett sätt som
innehåller
gör den enkel att läsa. Det är även viktigt att underrättelsen
telefonnummer.
framgår
den aktuelle tjänstemannens namn och
Det
av

Brottsoffermyndigheten

att så oftast sker vilket

enkätsvaren

Den ansökningsblankett
som de flesta myndigheter
Den är onödigt
komplicerad

för målsägan-

säkert gör det lättare

att underi ett neutralt kuvert.
och
som har utarbetats av Riksskatteverket
bör förenklas.
skickar med underrättelsen

den att kontakta
myndigheten.
rättelser lämpligen
bör skickas

enkäten

Av

framgår

även

och torde avhålla en hel del från att
underlättar
ansöka om verkställighet.
En förenklad ansökningshandling
avlasta
myndigheterna
inte bara för målsäganden
kan
även
utan
skall fyllas i bör
eftersom
antalet förfrågningar
om hur blanketten
minska.
Det bör uppdras
underrättelse
de riktlinjer
Information
i samband

för
att utarbeta nya blanketter
efter
och för ansökan om verkställighet

Riksskatteverket

till målsäganden

som utredningen
nu har angett.
om verkställighetsförfarandet

med rättegången

I departementspromemorian

bör emellertid

ske redan

och domen.

Ds

åtgärder
anförs att det
är lämpligt
att

i blickpunkten

Brottsoffren

för att stärka brottsoffrens
ställning
i samband med att domen i målet

1993:29

sänds till

s. 79

parterna
bifogas. Det anges
om verkställighetsförfarandet
vidare
Domstolsverket
bör
i
uppdrag
att
ta fram sådant
att
ges
lagändringarna
föregick
informationsmaterial.
I propositionen
som
information

skriftlig

s. 52 anges som exempel att till den dom som
hur
målsäganden kan bifogas en broschyr som beskriver
Det har
han eller hon kan förfara om den dömde inte betalar frivilligt.
inte framställts
något sådant särskilt
enligt uppgift från Domstolsverket
prop.

1993/94:143

skickas

till

informationsmaterial

om verkställighetsförfarandet

som det talas om

i förarbetena.
Vikten

hand

angeläget

kan inte nog betonas. Det är i första
av information
utför det uppdrag om information
att Domstolsverket
till 1994 års reform.
målsägande som anges i förarbetena

till

om förfarandet
lämnas till den dömde så att han får klart för sig vad han riskerar om
vid enkätundersökhan inte betalar frivilligt.
Som har framkommit
Det

är

emellertid

även

viktigt

att

information

att den dömde är okunnig om hur han skall
och därmed undvika ett verkställiggå till väga för att betala frivilligt
hetsförfarande
med ökade kostnader till följd. Att sådan information

ningen är det inte ovanligt

ges till den dömde får även anses vara till förmån för
eftersom dessa i flera fall kan komma att få en frivillig

brottsoffren
och därmed

att stärka

för

åtgärder
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brottsojjfrens

ställning

skickar
att domstolen
betalning
till den dömde om frivillig
information
men det är även
I
kronofogdemyndigheten.
från
kommer
informationen
tänkbart
att
för
den
adress
målsägandens
undvika
varje fall bör man
att uppge
bör innehålla en anvisning om att den frivilliga
dömde. Informationen
för vidarebefordran
kan ske till kronofogdemyndigheten
betalningen
Det

betalning.

snabbare

lämpligt

förefaller

mâlsäganden.

till

om verkställighetsförmenar således att information
dömde
i samband med
och
den
både
mâlsäganden
bör ges till
Riksskatteverket
eller
Domstolsverket
att
Det bör uppdras
lämpligt informationsmaterial.
under år 1997
kan slutligen nämnas att Brottsoffermyndigheten

Utredningen
farandet
domen.
utarbeta
Det

till mâlsäganden där man har beaktat de
ett underrättelseblad
under utredningens arbete. Detta blad
synpunkter som har framkommit
för att, om domstolen
spritts till domstolarna
har via Domstolsverket

utformat

som sänds till mâlsäganden.
kan användas även i fortsättbladet
Domstolsverket
bör överväga om
ningen eller i varje fall använda det som förlaga.

bifogas

lämpligt,

så finner

till

Bistånd

9.2

9.2.

den dom

brottsoffer

utomlands

Inledning

1

medborgare

brottsoffer
till
reglerna
om rättshjälp
bistånd till svenska
de regler som gäller ekonomiskt
utomlands.
som har blivit utsatta för våldsbrott

9.2.2

Gällande

I

detta

avsnitt

utomlands

behandlas

liksom

rätt

Rättshjälp

i utlandsangelägenheter

Möjligheten

att få rättshjälp
är som huvudregel

utomlands
särskilda

skäl får rättshjälp

rättshjälpslagen
oförändrad

i angelägenheter
starkt

begränsad.

som skall behandlas
Endast om det finns

den som är bosatt här, 11 § 5 p
har överförts
bestämmelse
Denna

beviljas

1996:1619.

i sak från den tidigare

rättshjälpslagen.

s. 34
prop. 1993/94:26
Den
två
i
ena
kan de fall där rättshjälp har beviljats delas
grupper.
frågor om äktendvs.
statusfrâgor,
ärenden
rör
gäller
som
gruppen
I sådana
medborgarskap
vårdnad
skapsskillnad,
m.m.
om barn,
det
har varit
då
främst
föreligga
skäl
särskilda
ärenden har
ansetts
Praxis

har varit

mycket

restriktiv.

Enligt
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brottsoffrens ställning

SOU 1998:40

fråga om att tillvarata
barns intressen. Den andra gruppen utgörs
ärenden med humanitärt
inslag,
ex. ärenden som gällt skadestånd
eller återförening
av nazistisk förföljelse
I den dåvarande
rättshjälpslagen
1972:429

grund

av

av familjemedlemmar.
infördes den l april

1994 en bestämmelse
sexualbrott
utomlands

om att en rättsökande
som har utsatts för
och som är bosatt i Sverige
kan beviljas
rättshjälp utan krav på särskilda skäl. En motsvarande
regel finns nu
i 21 § rättshjälpslagen
1996: 1619 där det föreskrivs
att rättshjälp får

i en angelägenhet
som skall behandlas utomlands
om saken
brott
den
rättssökande
brott
6 kap.
enligt
ett
mot
som motsvarar
brottsbalken
förmåner
och om den rättssökande
har behov av de
som
innebär.
rättshjälpen

beviljas
gäller

Det regleras
vid

utomlands.
bli

inte särskilt
i

rättshjälp
aktuella

hänför

biträdeshjälp.

framgår

utomprocessuell

förmåner

som skall utgå
skall behandlas

som
att de förmåner
som kan
och
utredningskostnad

att biträdet i princip sköter ärendet från
med rättegång eller annan inställelse anlitar ett

Det förutsätts

och i samband

Sverige

till

sig

vilka

i angelägenheter

förarbeten

tidigare

Av

i Iagtexten

allmänhet

platsombud.
När det gäller

rättshjälp

mot den rättssökande
regeln
nya generella
gäller

inte i dessa mål,

finns

i utlandsangelägenhet

angående sexualbrott

i den nya lagen. Den
det en särreglering
förhållande
till rättsskyddet
rättshjälpens

om
vilket

av 21 § andra stycket. Av detta
för att
inte är en förutsättning
stadgande framgår även att rådgivning
skall beviljas
i dessa fall. Vidare
rättshjälp
gäller enligt den nya
skall vara avgörande för
rättshjälpslagen
att behovet av biträdeshjälp
skall beviljas.
om rättshjälp
rättshjälp även i fortsättningen

framgår

skall dock
I nu aktuella angelägenheter
kunna beviljas även om den rättssökan-

de har behov

hjälp.
av enbart ekonomisk
De förmåner
har följt med rättshjälp
som hittills
bör enligt förarbetena
också
utlandsangelägenheter
gälla.

som gjordes år 1994 iden tidigare rättshjälpslagen
förmånerna
för den som har utsatts
i utlandsärenden
att
inställelsekostnader
sexualbrott
utökades
så att målsägandens
De ändringar

innebar
för

i denna typ av
fortsättningsvis

bl.a.

förutsatt att målsäganden kallats till förhandling.
122 § första
i den nya lagen anges att staten i dessa fall betalar kostnaderna
för biträde och sådan bevisning och utredning som har varit nödvändig
ersattes,

stycket

för resa och
för att ta tillvara den rättssökandes
rätt samt kostnaderna
eller hans eller hennes ställföreträdare
uppehälle för den rättssökande
eller annan som måste anlitas i samband med inställelinför
i den främmande
domstol
eller annan myndighet
staten. Av
se
detta följer att begränsningen
till 100 timmar i fråga om biträden inte
och för vårdare

gäller

för dessa slags utlandsärenden

och inte heller

är kostnader

för

till

begränsade

utredning

åtgärder för
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att stärka

brottsojfrens

ställning

10 000 kr.

anges också att staten ersätter ovan angivna
i den mån dessa inte täcks genom någon försäkring
staten.
eller ersätts av domstol eller annan myndighet iden främmande
I 22 § första

stycket

endast

kostnader

bistånd

Ekonomiskt

till

svenska medborgare

i utlandet

bistånd till svenska medom ekonomiskt
år 1994 numera också
borgare i utlandet omfattar
genom ändringar
Dessa har enligt
dem som i utlandet har blivit utsatta för våldsbrott.
få
konsulat
eller
beskickning
lagens 4 a § första stycket rätt att av
för
behövs
att
bistånd i anslutning till brottet som
sådant ekonomiskt
i lagen 1973:

Reglerna

137

omfattade
lagen inte
kunna ta till vara sin rätt. Tidigare
begränsat
utomlands.
Ett
för
brott
medborgare
utsatts
som
till en
stöd
lagen
med
dock
lämnas
kunde
bistånd
ekonomiskt
av
utomlands.
svårighet
svensk medborgare
som råkat i nöd eller annan
prop.
Syftet med 1994 års ändringar
var enligt förarbetena

de skall
svenska

med den
brottsoffer
i princip
att jämställa
redan
frihetsberövade
som
personer,
bistånd
ekonomiskt
till
fick
brottsoffren
så
rätt
omfattades av lagen
att
iden utsträckning
som behövdes för att de skulle få ett tillfredsställans. 43 ff.
framför

1993/94:26

personkrets,

de rättsskydd.
offer

för

förbättrat

Genom

sexualbrott,

allt

avgränsningen

till offer

misshandelsbrott

för våldsbrott

och vissa

rånbrott

kom t.ex.
att få ett

skydd.

endast tar sikte på sådant
anges att bestämmelsen
biståndsbehov
som uppstår i anslutning till brottet, dvs. i ett inledande
skede. Biståndet bör vidare ges för att den som har blivit utsatt för
skall kunna ta till vara sin rätt. Enligt lagens 4 a § andra
våldsbrott
I förarbetena

stycket

får biståndet

omfatta

kostnader

för utredning

och bevisning

samt ersättning till ombud eller tolk.
det inte
Genom att bistånd skall lämnas om det behövs föreligger
för utlandsmyndigheterna
att länma bistånd,
om
någon skyldighet
i
fråga
skäl
kan
Ett
fås
att
biståndet kan
personen
annat sätt.
vara
Vidare framgår
har en försäkring
som täcker de aktuella kostnaderna.
bistånd kan
av lagens 9 § att bistånd inte skall lämnas i den mån
från annan stat.
Lagens 5 a § innebär

erhållas

för den som har blivit utsatt för våldsbrott
och som har fått bistånd enligt 4 a § att biståndet i de allra
utomlands
Endast om det föreligger
flesta fall kommer
att vara kostnadsfritt.
har
skäl skall biståndet återbetalas till staten. I förarbetena
särskilda
på
beror
kostnaderna
de
uppkomna
skäl
särskilda
angetts t.ex. att
som
eller
försummelse
eller
vårdslöshet
den återbetalningsskyldiges
egen
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och lämpligt ombud
ett kompetent
utan i stället kräver att få ett mycket

utvärderingar

Som framgår

för gällande rätt gjordes år 1994 vissa
av redogörelsen
i lagen om allmän
till
och lagen om bistånd
ändringar
rättshjälp
svenska
medborgare
i utlandet.
I samband
med att utredningen
tillsattes

fick

omfattning

Domstolsverket

offer

för

brott

i

i vilken
att undersöka
med
beviljats
rättshjälp

uppdrag

utomlands

har

i
av de nya regler som infördes år 1994 och kostnaderna
skulle
undersöka
rättshjälpsärenden.
Utrikesdepartementet

tillämpning
dessa

tillämpningen
bistånd

till

Rättshjälp

av de nya bestämmelserna
svenska medborgare
i utlandet.

i lagen

om

ekonomiskt

i utlandsangelâgenheter

Domstolsverket

i rapporten Målsägandebiav lagen om målsägandebiträ-

har redovisat

sitt uppdrag

träde
utvärdering
av tillämpningen
- en
de m.m. DV
rapport 1996:2.
Ansökningar
om allmän rättshjälp i nu aktuellt hänseende handläggs
Av rapporten framgår att myndigheterna
Rättshjälpsmyndigheten.
av
har

kunnat identifiera
endast två ärenden
Ärendena
inkom under år 1994.

där de nya

reglerna

till-

lämpats.

Det ena ärendet gällde en våldtäkt begången i Barbados. Målsäganden var en i Sverige bosatt kvinna,
född är 1957. Allmän
rättshjälp
för rättshjälpen
beviljades och ärendet är numera avslutat. Kostnaderna
till

uppgick
arvode

13 043 kr inklusive

till rättshjälpsbiträde

och 3 851 kr inställelsekostnad
Det andra

varav 5 610 kr avsäg
3 582 kr arvode till platsombud

mervärdesskatt,

i Sverige,

för mâlsäganden.

ärendet

avsåg en våldtäkt i Nya Zeeland.
bosatt kvinna,
född år 1966. Allmän

är en i Sverige
beviljats men enligt

rapporten

har några kostnader

Målsäganden
rättshjälp

har

ännu inte debiterats

i ärendet.
Vad gäller
i förarbetena

reformens

ekonomiska

till lagändringen

konsekvenser

till en kostnadsökning

uppskattades
om O,5-1

dessa

miljon

kr.
hittills
varit mycket blygsamovan har kostnaderna
bör
Domstolsverkets
rapport
ma.
man inte dra några längtgående slutsatser härav. Det konstateras att ansökningarna
om allmän
Som framgår
Enligt

åtgärder

Andra
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för

att stärka

brottsojjfrens

ställning

och att
är ovanliga
typen av angelägenhet
belopp. Ä
marginella
kostnaderna
stannat vid - i sammanhanget
det sig sannolikt så att denna typ av ärenden till
andra sidan förhåller
i ett enskilt ärende
och att kostnaderna
olikartade
sin karaktär är högst
torde därför,
Kostnadsituationen
belopp.
kan uppgå till avsevärda
kunna
enbart på grund av någon eller några få beviljade ansökningar,
i den aktuella

rättshjälp

radikalt.

förändras

Den

uppskattning
hittills

har emellertid

tillkomst

reglernas

som gjordes i samband med
i
inte visat sig vara tilltagen

underkant.
anförs på s. 58 följande

I rapporten
de utvidgade

rättshjälp,

slutsatser.

slutligen avser
att erhålla allmän
restriktillämpas

"Vad

utomlands
för brottsoffer
möjligheterna
skulle
reglerna
lagstiftaren
förutsatte
att

i denna del är ytterst begränsat
Undersökningsmaterialet
- som
att
i vart fall inte underlag för att påstå att reglerna kommit
- ger
icke avsett sätt. Reglerna har enligt
tillämpas
ett av lagstiftaren
i två ärenden och
tillämpats
från Rättshjälpsmyndigheten
uppgift
tivt.

för

statens kostnader
marginella.

till

Utrikesdepartementet
enligt

medborgare

utsatts
beviljats

svenska medborgare
har genomfört
137

lagen 1973:

i utlandet

m.m.
beskickningar

att samtliga
anmodats att redovisa
för

rättshjälp

har

1996
genom beslut den 22 augusti
rapport i denna del till utredningen.

bistånd

brottsoffer

av

har

Regeringen
Domstolsverkets

Ekonomiskt

form

denna

våldsbrott

om
inom

och

varit

överlämnat

i utlandet

av bistånd till
en undersökning
till svenska
bistånd
ekonomiskt
om

Undersökningen

någon

hittills

har gått till

karriärkonsulat
i Sverige

myndighetens

bosatt

i ett

på det sättet
cirkulär
har

person, som
verksamhetsområde,

har
har

sin rätt. Vidare anmodades
att kunna tillvarata
myndigheterna
att även redovisa sådana fall där någon sökt men inte
beviljats sådant bistånd, vilka skälen för detta varit och om utlandsMyndigheterna
fungerat
personal
myndighetens
som stödperson.
bistånd

för

också att ange ålder, kön och personliga omständigheter
liksom de förmåner
de rättssökande
i övrigt beträffande
som utgått.
daterad den 7
i en promemoria
har redovisats
Undersökningen

instruerades

framgår framförallt
att fallen har varit
redovisats.
fall
de
för
redogörelse
få. Nedan följer en
som
Ambassaden
i Caracas har meddelat att en svensk kvinna, som år
1992 utsattes för våldtäkt på Barbados, vid en andra rättegång i målet
fick en svensk
som ägde rum den 11 april 1994 som stödperson
29 timmar och
tjänstgjorde
Barbados.
Stödpersonen
bosatt
kvinna
februari

1996. Av promemorian
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fick

ett arvode på USD 20 per timme.
Ambassaden
i London har rapporterat
att en ambassadtjänsteman
under år 1995 varit Stödperson
för en ung flicka
som utsattes för
våldtäkt och inkallats till rättegång. Hon begärde att få en Stödperson
då hon fann det svårt att
grund av att den åtalade

med våldsverkaren.
nytt konfronteras
infann sig i tid uppsköts
efter

inte

På
flera

timmars

och ambassaden
väntan rättegången till en senare tidpunkt
åter att ställa upp som stöd för brottsoffret.
Ambassaden
i Paris har redovisat ett fall. En ung kvinna född
år
1975, som arbetade som au pair i Madrid,
våldtogs i en park hösten
1994. Hon tog samma dag, som var en lördag,
kontakt
med am-

kommer

bassaden.

utsänd assistent,
Jourhavande
tjänsteman,
tog
en kvinnlig
hand om flickan i sin bostad och kontaktade modern i Sverige. Vidare
kontaktade hon generalkonsuln
som följde med till sjukhus, jourdomstol och polis för att göra anmälan. Flickan hade en försäkring
varför
ambassaden
och samtal

kontaktade

SOS och inga kostnader

med psykolog

uppstod

Generalkonsulatet

för läkarundersökning

för staten.
har meddelat

i New York
att man har handlagt
där två unga kvinnor
som delade bostad hösten 1995 våldtogs
Kvinnorna
av en man som bröt sig in hos kvinnorna.
var försäkrade
och ansökte inte om ekonomiskt
stöd
bistånd men de fick personligt
Generaldygnet runt under en veckas tid av en kvinnlig
tjänsteman.
konsulatet
bevakar skadeståndsprocessen.

ett fall

Ambassaden
månader

i Santa

med två kidnappade

redovisat
att man i sex
maj 1995 handlagt ett ärende
vid företaget Skanska.

Fe de Bogota

från den 14 december
anställda

Övriga 85 utlandsmyndigheter

9.2.4
En

EU-projekt

om

har

1994-12

har inte haft några fall att redovisa.

stöd

till

brottsoffer

ansökan

från Justitiedepartementet
till EU om medel för att
har bifallits.
ett projekt om stöd till brottsoffer
Enligt ansökningen
syftet
projektet
med
är
att
till hjälp och stöd som finns för dem
kartlägga vilka möjligheter

finansiera

som utsätts för brott under tillfällig
hemlandet,

vistelse

i ett annat medlemsland

än

sammanställa
i de
av stödet till brottsoffer
en allmän beskrivning
olika medlemsländerna
med särskild inriktning
på stödet till dem som
tillfälligt
uppehåller sig i landet,
insatser för dem
skapa underlag för att samordna medlemsländernas
hemlandet,
har
för
brott
utanför
utsatts
som
skapa underlag för ett samarbete mellan medlemsstaterna
som kan
-

och utveckla

förbättra

åtgärder

Andra
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stödet

till

för

att stärka

brottsoffer,

brottsojjfrens

särskilt

ställning

för dem utanför

hemlandet,
-

för information

skapa underlag
skall

Projektet
- en
femton

enligt

ansökningen

om stöd och hjälp.
i en rapport med
som ges till brottsoffer

resultera

av det stöd och hjälp
medlemsstaterna,

beskrivning

i de

analys av behovet av vidare åtgärder i form av samarbete mellan
- en
och /eller insatser från EU,
medlemsländerna
förslag på tänkbara åtgärder som kan förbättra stödet till brottsoffer
och utveckla samarbetet mellan medlemsländerna.
av Brottsoffermyndigheten.

administreras

Projektet

Utredningens

9.2.5

om rättshjälp i utlandsangeläi utlanbistånd till svenska medborgare
och ekonomiskt
har år 1996
tillämpning
ändrades år 1994. Reglernas
har behandlat

Utredningen
genheter
det som
undersökts

överväganden

de regler

vad gäller rättshjälp och av Utrikesav Domstolsverket
Utredningen
bistånd.
avseende
departementet
annat ekonomiskt
kategoribåda
ärenden
konstaterar
av
att det endast finns ett fåtal
att för närvarande göra
erna och anser det därför inte meningsfullt
undersökning.
någon ytterligare

av Domstolshar
verkets rapport att fallen är mycket få. Rättshjälpsmyndigheten
endast fyra ansökningar
upplyst om att under år 1997 har ytterligare
grund av mord på en
Ett fall avsåg en skadeståndstalan
inkommit.
Två
avslogs.
och ansökningen
anhörig i Grekland
av de andra fallen

gäller

Vad

rättshjälp

i utlandsangelägenheter

framgår

i Indien och i
som skulle föra skadeståndstalan
I det sista fallet, som gällde en kvinna
dessa fall beviljades rättshjälp.
rättshjälp.
beviljades
sexualbrott
i Australien,
för
som hade utsatts
till de
hänförligt
inte
avslogs är
Det fall där ansökningen
Anm.

gällde

särskilda

två kvinnor

bestämmelser

har blivit

som gäller den som utomlands

utsatt

för sexualbrott.
Med

av att endast två
gjorde sin utvärdering

beaktande

ärenden

har

tillkommit

sedan

Domstolsverket
som redovisas
ytterligare
någon
i verkets rapport fortfarande
anses giltiga. Att göra
med hänsyn till det mycket begränsade underlag som finns
utvärdering
Den nya rättshjälpslagen
inte vara nödvändigt.
utredningen
anser
inte
sak.
Det finns därför inte
i
ändring
någon
innebär
1996:1619
skäl att göra några ytterligare
heller på grund av denna lagstiftning
får de slutsatser
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överväganden.
Beträffande

ekonomiskt

bistånd

till

svenska medborgare

i utlandet

delvis

sig

i
gällande
samma synpunkter
som för rättshjälp
utlandsangelägenheter.
De fall som redovisas är så få att det inte kan
hållas för troligt att det den senaste tiden tillkommit
fall i
ytterligare
någon större utsträckning.
Enligt utredningens
mening framstår
det

gör

därför

i nuläget

inte som meningsfullt
underatt göra en ytterligare
med en därpå följande utvärdering.
I förarbetena
till
1994 års ändringar
i lagen 1973:137
om
ekonomiskt
bistånd till svenska medborgare
i utlandet m.m. prop.

sökning

1993/94:26

bistånd
anges att det inte enbart är ekonomiskt
som
för att förstärka brottsoffrens
situation i utlandsärenden.
Detta
framkom
bl.a. vid en hearing som hölls i Justitiedepartementet
den 6
december
1990. Där efterlystes
från
utlandsett större engagemang

behövs

myndigheternas

sida och ökade möjligheter
att få hjälp i form av såväl
stöd. Det anförs vidare i förarbetena
att man
som juridiskt
skulle kunna tänka sig att ålägga ambassader och konsulat en större
beredskap för att hjälpa människor
som har utsatts för våldsbrott
men
frågor av praktisk natur inte lämpar
att dessa och andra näraliggande

personligt

sig för

i lag. Närmare
föreskrifter
i dessa delar och om
bestämmelserna
kan
i
stället
meddelas
av
av regeringen
eller, efter regeringens
bestämmande,
Utrikesdepartementet.
av
I Utrikesdepartementets
rättshandbok
anges i avsnittet om bistånd

reglering

tillämpningen

till brottsoffer

ofta behöver
att brottsoffret
stöd. Vid de utlandsmyndigheter

inte bara juridiskt

utan även
som ofta kommer i kontakt
med offer för våldsbrott
kan det därför vara lämpligt att någon tjänstevid
behov
åtar
rollen
sig
man
som s.k. stödperson.
Vidare ges som allmänt råd till stödpersoner och övriga berörda att

personligt

de skall

behandla

brottsoffret

med respekt

och visa

hänsyn

till

den

situation

har råkat
Där sägs också att brottsofsom vederbörande
frens aggressivitet
oftast beror på den traumatiska
händelse som de har
drabbats av och att det därför är viktigt
inte
bemöta
aggressivitet
att
med aggressivitet.
I rättshandboken

uttalas vidare

av att få förståelse för sitt lidande
vore olyckligt
om vederbörande
saknade

tid

och

intresse

för

givetvis har behov
att ett brottsoffer
och sina problem och att det därför
och andra berörda
stödpersoner

offrets

berättelser

och

upplyste

den

drabbade

om att det saknas resurser för att beivra brottet. Det betonas
också att det är angeläget att brottsoffret
får en kontinuerlig
information
hur
hans
eller
hennes
ärende
Det
vidare
handläggs.
sägs
om
att den som
åtminstone
i

åklagare,

fungerar
initialskedet

advokat

vid en utlandsmyndighet
som stödperson
bör följa brottsoffret
till läkare,
polis,

och andra berörda.

I handboken

föreskrivs

även att

SOU 1998:40
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hemresa

hotellbeställning,

och

göromål.
sägs i handboken
att sökanden
ekonomiskt/juridiskt
för ansökan om

handläggningsrutiner

i en särskild blankett
vid behov skall bistå med detta.
och att utlandsmyndigheten
framgår
lämnats
Av den redovisning
av Utrikesdepartementet
som
vilket
enligt
lämnas,
gånger
många
olika
stöd
sätt
att personligt
ekonomisk
De
hjälp.
mening kan vara väl så viktigt som
utredningens
skall

fylla

bistånd

också
framhåller
rättshandbok
i departementets
med
lagstiftarens
enlighet
vilket
i
stöd
är
personligt
av
finner
reglering
ytterligare
intentioner.
Någon
av detta område
nödvändig.
därför inte
utredningen
Till det som anförts ovan kommer även den kartläggning
m.m. som
Även om det
EU:s medlemsländer.
beträffande
skall genomföras
råd som
betydelsen

lämnas

och inte direkt tar sikte på den
är begränsat till EU-länderna
avsnitt,
bör det kunna ge ett bättre
behandlats
i
detta
lagstiftning
som
underlag för att utvärdera lagändringarna
om bistånd till offer för brott

projektet

utomlands
reformerna
bredare

för
än vad som finns
inneburit
bör då kunna

närvarande.

vad gäller

medlemsländer.

perspektiv

EU:s

bedömas

De
och

effekter

utvärderas

som
i ett

mot bakgrund
av som
eller överväganden
utredningsåtgärder
anförts ovan att ytterligare
av
till
bistånd
inte behöver
göras beträffande
Brottsofferutredningen

Sammanfattningsvis

anser

utredningen

utomlands.

brottsoffer

Lagstiftningen

9.3

om

rättspsykiatrisk

vård

Inledning

1

vissa bestämmelser

Det finns

om rättspsykiatrisk
dir.
Tvängspsykiatrikommittén

i lagen 1991:1129

som berör brottsoffer.
nuvarande
har i uppdrag att bl.a. analysera och utvärdera
vid
däribland
reglerna
sarnhällsskyddet,
avseende
på
med
regler i LRV
tillämpning.
deras
och s.k. frigång
permission
samt
utskrivning,
vård

LRV

1995:140

Utredningen

kommer

komma

endast ta upp frågor om vårdinrättningens
till målsäganden och åklagarens skyldighet att

därför

underrättelseskyldighet
in med yttrande

i vissa mål.
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målsäganden

vård som är förenad med
skall chefsöverläkaren
enligt 28 § LRV

rättspsykiatrisk

att begära att bli underrättad
ge målsäganden möjlighet
om patienten
för att
har avvikit,
skrivits
Förutsättningen
ut samt vid utevistelser.
skall ges denna möjlighet
och övriga
målsäganden
är att brottet
omständigheter
gör det påkallat. Om målsäganden vill bli underrättad
Är det fråga
skall underrättelsen
ske så snart som möjligt.
om en
ske innan
underrättelse
i anledning av ett beslut skall underrättelsen
länmar

patienten

vårdinrättningen.

lämnas
en underrättelse
finns särskilda skäl.
Bestämmelsen

i

Enligt

paragrafens

utan att målsäganden

första

stycket

i

motiveras

få

andra stycke

det om det

har begärt

förarbetena

prop.

1990/91 :58 s. 205 med att det är angeläget att den som har utsatts för
våldsbrott
inte skall hamna i en sämre situation när
t.ex. ett allvarligt
för att förhindra
ny brottslighet
vård
av samme gärningsman,
om denne överlämnas till rättspsykiatrisk
i stället för att
med särskild utskrivningsprövning
som brottspåföljd
dömas till fängelse.
Det kan anmärkas
att för de fängelsedömda
det gäller

samhällets

stöd och skydd

vid den tiden

reglerades
målsäganden

i Kriminalvårdsstyrelsens

till

underrättelseskyldighet

kriminalvårdens

allmänna

råd ARK

1988:5

till den som utsatts för
från Kriminalvårdsverket
hot om våld.
skall ta kontakt
Som nämnts ovan skall det för att chefsöverläkaren
information
denne
vill
ha
med målsäganden
och efterhöra
vara
om
om information
våldsbrott
eller

med hänsyn

påkallat

till

det begångna

brottet

och övriga

omständig-

s. 327 f. avses i första
hand att patienten har gjort sig skyldig till ett grovt våldsbrott
mot
målsäganden
och att omständigheterna
är sådana att det med hänsyn

heter.

Enligt

förarbetena

prop.

1990/91:58

ter sig befogat att denne får information.
Det anges vidare att även i de fall där det inte kan sägas föreligga
risk för något sådant brott kan det av omsorg om
någon beaktansvärd
till

målsägandens

säkerhet

Rätten
att denne får information.
person vara motiverat
information
inte
beroende
den
prövning
är
att
som chefsav
överläkaren
skall göra
målsägande som själv tar kontakt med
- en
har också rätt till den information
vårdinrättningen
som anges i

målsägandens
få

paragrafen.
år 1992
genom en lagändring
till att omfatta även fall då patienten lämnat sjukvårdsinrättningen
utan
tillstånd
gått ut eller om
eller inte återvänt sedan tiden för tillståndet

Inforrnationsskyldigheten

tillståndet
1991/92:59

har återkallats,
s. 31

utvidgades

förarbetena
dvs. rymt eller uteblivit.
vikten av att underrättelsen

underströks

prop.
sker

så

åtgärder för
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att stärka

brottsojfrens

ställning

snart som möjligt. Tidigare låg ansvaret för att underrätta målsäganden
på polisen som inom ramen för den normala
i dessa situationer
och det
skall lämna målsäganden den information
polisverksamheten
som kan behövas med hänsyn till omständigheterna.
i paragrafens
infördes bestämmelsen
I samma lagstiftningsärende
andra stycke nämligen att en målsägande som inte har begärt det får
prop.
skäl. I förarbetena
särskilda
underrättas
om det föreligger

skydd

en målsäganangavs att skälen för att underrätta
kan
från vårdinrättningen
den om att en patient har rymt eller uteblivit
önskemål
uttryckt
inte
målsägande
beträffande
lika
starka
som
en
vara
Med särskilda
sig inte vilja ha sådan information.
om eller förklarat
s. 31 f.

1991/92:59

risk för att patienten
skäl menas situationer
när det är överhängande
annat sätt utsätta
kommer
att utöva våld mot målsäganden eller
prop.
för betydande fara. Det påpekas i förarbetena
målsäganden
inte innebär någon inskränkning
s. 33 att bestämmelsen
den
och möjligheter
skyldigheter
att lämna målsäganden
till
och det skydd som kan behövas med hänsyn
om-

1991/92:59
i polisens
information

ständigheterna.

Åklagarens skyldighet

9.3.3

att inkomma

med

yttrande

skall rätten i vissa mål som rör särskild
obehövligt,
ge
utskrivningsprövning,
om det inte är uppenbart
vård har meddelats
åklagaren i det mål där beslutet om rättspsykiatrisk
Om det finns
tillfälle
att yttra sig innan vissa beslut meddelas.
22 § andra stycket LRV

Enligt

att yttra sig. De
kan en annan åklagare ges tillfälle
vårdinutanför
vistas
tillstånd
att
avses är frågor om
till chefsöverläkaren
att besluta
område, om överlämnande

skäl

särskilda
beslut

om
rättningens

om sådant tillstånd,
vistelse
till
tillstånd

rättningens

om upphörande
har meddelat föreskrifter

område

Riksåklagaren

för chefsöverläkaren
om medgivande
vårdavdelningen
utanför
men inom
eller

av vården.
och allmänna

RÄC

att ge
vårdin-

råd om hand1:119 I före-

av ärenden enligt 20 och 22 §§ LRV
och allmänna råden behandlas åklagarens skyldigheter
om
särskild
med
vård
till
rättspsykiatrisk
dömts
har
tilltalade

läggningen
skrifterna
den

Det anges att syftet med yttrandet från åklagablir tillräckligt
ren är att risken för att den dömde skall återfalla i brott
även målsägandens
i dessa fall framföra
belyst. Åklagaren förutsätts
viktigt
det
föreskrifterna
är
att åklagaren tar
I
att
synpunkter.
anges

utskrivningsprövning.

kontakt

i frågor
synpunkter
bör
självfallet
det
berör denne. Där anges också att
i frågor som
om målsäganden inte vill ha någon kontakt

med målsäganden

som direkt
respekteras

och redovisar

dennes
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med huvudför-

om de regler som gäller
och fråga målsägande
om

att lämna synpunkter.
mål
ett
av nu aktuellt slag avgöras inom åtta dagar
från anhängiggörandet.
Tiden som åklagaren har på sig för att avge ett
yttrande
är därför mycket kort. I de allmänna råden anges att olika
Normalt

tillfälle

skall

omständigheter,

inte kan nås, kan medföra att
t.ex. att målsäganden
inte kan avge ett fullständigt
yttrande inom den förelagda
Åklagaren
tiden.
bör i ett sådant fall om möjligt
i de
avge yttrande
delar som kan redovisas. Om det inte är möjligt att dela upp yttrandet
åklagaren

bör åklagaren

9.3.4

begära förlängd

tid för att avge yttrande.

Ett J O-ärende

Justitieombudsmannen
3387-96
kvinna
särskild

tagit

har i ett beslut den 23 april 1997 Dnr
Anmälaren
tillämpningen
var en
av 28 § LRV.
JO

upp
före detta

make
vars
utskrivningsprövning

dömts

till

rättspsykiatrisk

vård

med

mot bl.a. henne. I anmälan
i vissa fall hade beviljats permissioner
som hon inte

angavs att mannen
underrättats
om alternativt
ärendet

framgår

bl.a.

för

hot

underrättats
att

kvinnan

om med alltför kort varsel.
i många fall underrättats

först samma dag som permissionen
påbörjats,
har lämnats,
framgår om underrättelser

permissioner

inte alltid

journalen
rättelse

Av
om

att det av
att underinte skett

upphörande
om en dom om vårdens omedelbara
inte lämnats
inom föreskriven
tid och att det vid ett permissionstillfälle
någon underrättelse.

att underrätta
skall
denne
är att
ges möjlighet
hon önskar för att t.ex. undgå att

I JO:s bedömning

målsäganden

anges att syftet
i den aktuella situationen

med skyldigheten

att vidta de åtgärder som han eller
bli uppsökt av den dömde. JO uttalade att det mot bakgrund
av vad
inte
i t.ex.
förekommit
i
ärendet
fanns
skäl
överväga
att
som
om
och
rättspsykiatförordningen
tvångsvård
1991:1472
psykiatrisk
om
risk

vård

bör

patientjournalen
erhålla

skyldighet
att i
som innefattar
önskemål
målsägandens
om att
denna
skyldighet.
dels fullgörandet
av

tas in en föreskrift
dokumentera
dels

underrättelse,

åklagarmyndighetens
kritik
även riktat
mot
i
huvudsak
ärendet.
Kritiken
går
att åklagaren
ut
av
har kontaktat
målsäganden
i samband med att denne yttrat sig

Anmälaren

har

handläggning
inte

över bl.a.

den dömdes

permissioner.

ärende Dnr
som ett särskilt
har bl.a. anförts
remissyttrande

Denna del av anmälan handläggs
I åklagarmyndighetens

4237-1996.

att den tid som åklagaren

har på sig

Andra
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åtgärder

för

för att yttra sig är oftast är alldeles
inte meddelats.

för kort.

brottsojjfrens

Beslut

i ärendet

ställning

har ännu

överväganden

Utredningens

9.3.5

att stärka

dir 1995:140
att Tvångspsykiatrikommittén
ser
till målsäganden
över frågor som gäller underrättelseskyldigheten
inte något förslag i dessa frågor.
lämnar utredningen
Med

hänsyn

till

anser att det är väsentligt
de underrättelser
som lagen föreskriver

Utredningen

Tvångspsykiatrikommittén

synpunkter.

att målsäganden i rimlig tid får
och får tillfälle
att framföra sin
kommer
inom
kort
att
som

ser enligt uppgift över frågor om gäller
finner därför
Utredningen
till målsäganden.

lägga fram sitt slutbetänkande

underrättelseskyldigheten
inte anledning
risk

att ytterligare

behandla

lagstiftningen

om rättspsykiat-

vård.

underrättelseskyldighet

Kriminalvårdens

9.4

målsäganden
9.4.

1

till

m.m.

Inledning

i 35 § lagen 1974:203
om
målsäganden
rätt att, om han
KvaL
som ger
bl.a. om den intagne avviker
eller hon har begärt det, bli underrättad
i syfte att stärka
tillkom
eller vistas utanför anstalten. Bestämmelsen

Den

1 juli

kriminalvård

brottsoffrens

1994 infördes

en bestämmelse

i anstalt

ställning.

om inforsom nämnts i avsnitt 9.3.2, föreskrifter
eller
hot om
våldsbrott
för
hade
mation till målsägande
utsatts
som
Enligt
1988:5.
råd ARK
allmänna
våld i Kriminalvârdsstyrelsens
så
undersökas
skulle behovet av sådan information
dessa föreskrifter

Tidigare

fanns,

Kontakt
skulle tas
snart den dömde påbörjat sin straffverkställighet.
fall med polisen, åklagaren
med målsäganden samt i förekommande
till målsäganden fick ske även
Information
och sociala myndigheter.
skulle omfatta
om den intagne motsatte sig det, och informationen
Kontakten
för frigivning.
och tidpunkt
rymning
bl.a. permissioner,
Därefter
meddelande.
med målsäganden skulle tas genom ett skriftligt
fick

målsäganden

information

skriftligen

beträffande

bekräfta

den intagnes

om han eller hon ville
vistelser utanför anstalt.

ha
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rätt

I 35 § första stycket KvaL föreskrivs
att om en intagen avtjänar straff
för ett brott som har riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid,
skall målsäganden
tillfrågas
om
om han eller hon vill bli underrättad
sig, den intagnes
i vilken kriminalvårdsanstalt
den intagne befinner
till

förflyttning
anstalten

32-34

enligt

permission.
frigivning

anstalt,

öppen

Enligt

§§, frigivning,
andra

stycket

i lämplig

länmas

och

permissioner

eller uteblivande

rymning
skall

tid före

utanför

vistelser

efter

beträffande

underrättelsen

fall

och i andra

frigivningen

så

tidigt

som möjligt.
I förarbetena
till bestämmelsen

1993/94: 143 s. 49 anges att
prop.
mot bakgrund av underrättelseskyldigheten
om utevistelser
undervård
fanns
skäl
lagreglera
i
fråga
rättspsykiatrisk
att
m.m.
om
Bestämmelsen
borde
rättelser angående intagen i kriminalvårdsanstalt.
det bl.a.

vid rättsi fråga om underrättelser
som gäller
skulle
vård precisera i vilka fall underrättelseskyldigheten

än vad

tydligare
psykiatrisk

gälla.

således begränsas till att gälla i de fall den intagne
för ett brott som har riktat sig mot någons liv, hälsa,
eller frid. I övrigt hänvisades till den reglering
som gäller inom

avtjänar
frihet

Den borde
straff

den rättspsykiatriska

9.4.3

Ett

och till

de utfärdade

allmänna

råden.

JO-ärende

Justitieombudsmannen

omfattningen
de. Ärendet

vården

J O har relativt

nyligen

prövat

innebörden

och

till målsäganunderrättelseskyldighet
av kriminalvårdens
från kriminalvårdsanstalten
avsåg en underlåtenhet

att underrätta målsägandena när en för mord livstidsdömd
JO konstaterar
i sitt beslut den 28
hade s.k. lufthålspermission.

Norrköping

person
maj 1997 Dnr

inte
2581-1996
att 35 § KvaL enligt sin ordalydelse
bli
vill
denne
för
underlåta
målsäganden
tillfråga
att
om
ger utrymme
underrättad
om bl.a. den intagnes vistelse utanför anstalt. Anstalten
skede än
därför inte ungå kritik för att den inte i ett tidigare
i
önskade
information
de
skett
hade
målsägandena
tillfrågat
om
som
de avseenden som anges i paragrafen.
JO menade dock att bestämmelsom
sens innehåll inte utgjorde något hinder för att de underrättelser

kunde

lämnas

utformas

enskilt

fall lämpligt

på ett

kan uppstå ett flertal
och att dessa inte
bestämmelsen
I anledning

med

hänsyn

till

olika

synes
infördes.

ha uppmärksammats

av tillämpningsproblemen

i varje

omständigheterna

JO var det emellertid
problem vid tillämpningen

sätt. Enligt

att det
bestämmelsen
av
i samband med att

uppenbart

och JO:s beslut

har Krimi-
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nalvårdsstyrelsen

inkommit

mentet
om ändring
till
rättelseskyldighet

av
målsägande.

Ändringar

lagstiftningen,
I
till

98:95

av brott mot
brott enligt

drabbats

kriminalvårdslagstiftningen,

m.m.
underrättelseskyldighet

överväganden.

följande

hälsa,

liv,

frihet

avse den
frid. Härmed

i dag

liksom

bör

Underrättelseskyldigheten
förutom

i

kriminalvårdens

görs beträffande

målsäganden

i kriminalvårds-

m.m.

Ändringar

propositionen

1997/

ställning

brottsojjiens

att stärka

till Justitiedepartemed en framställning
underkriminalvårdens
rörande
reglerna

Propositionen

9.4.4

för

åtgärder

SOU 1998:40

eller

som

avses brott där

andra

4 och 6 kap. brottsbalken

har

ingår eller kan ingå som ett
hot om våld eller frihetsberövande
med
främst t.ex. rån, grovt rån, egenmäktighet
moment i gärningen,
brott enligt
barn, utpressning och grov skadegörelse samt allmänfarliga
våld,

13 kap.

vissa brott

brottsbalken,

brottsbalken

mot

allmän

ordning

hot mot tjänsteman.
bör vidare utvidgas

och våld eller

enligt

16 kap.

att avse alla fall
Den bör
där en intagen kan vistas utanför anstalten utan bevakning.
14 § andra
därför gälla också vid vistelser utanför anstalt enligt ll,

Underrättelseskyldigheten

stycket,

till

37 och 43 §§ KvaL.
bör

Underrättelseskyldigheten
Det

undantag.

första

undantaget

också
bör

förses

med vissa

restriktiva

när en planerad vistelse
har
eller andra förhållanden

gälla

av bevakning
framstår
att
om uppenbart
en underrättelse
en
Här avses i första hand lufthålspermissioner
obehövlig.
som säkereller
anstalt
med vistelse i
kan jämställas
hetsmässigt
en transport
sker på en plats där det
mellan olika anstalter och där permissionen

utanför

på grund

anstalten

sådan

utformning

kommer
framstår
att befinna
att målsäganden
som ytterst osannolikt
bör
sig, t.ex. ute i naturen. Även andra noggrant bevakade utevistelser
En
underrättelseskyldigheten.
från
undantaget
omfattas
kunna
av
kommer
inte
bör dock vara att utevistelsen
förutsättning
att äga rum
på den ort eller i närheten av den ort där mâlsäganden bor. Skulle den

intagne

avvika

under

den bevakade

underrättelseskyldigheten

permissionen

gäller

naturligtvis

fullt

ut.
kan befaras
tar sikte på när en underrättelse
medföra fara för den intagnes liv eller hälsa. Det kan t.ex. gälla i fall
MC-gäng eller om det annars
där mâlsäganden tillhör ett rivaliserande
Det andra undantaget

en konkret
omgivning.
finns

hotbild

från

målsäganden

eller

någon

i dennes
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I vissa fall kan det finnas skäl att modifiera
i det enskilda
äganden efter omständigheterna
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informationen

till måls-

fallet och t.ex. underlåta
Ett sådant
att lämna upplysningar
om tid och plats för en utevistelse.
fall kan vara om målsäganden
tidigare
har utsatt den intagne för
trakasserier
utan att det kan befaras föreligga någon fara för dennes liv
ineller hälsa. Även i andra fall kan det finns skäl att modifiera
formationen

med

redan

den

till

hänsyn

Som JO har uttalat

den intagnes

i det tidigare

nuvarande

regleringen

i informationen

modifieringar

berörda

och för att undvika onödiga
framgå av bestämmelsen.

till

personliga

förhållanden.

medger

beslutet

visserligen

att det i olika hänseenden
För tydlighets
målsäganden.

tillämpningsproblem

görs
skull

bör detta emellertid

Vissa reformer
prop.
I en annan proposition
av påföljdssystemet
skall införas som en
1997/98:96
föreslås bl.a. att sluten ungdomsvård
till lagen om
I författningsförslaget
påföljd.
ny frihetsberövande
föreslås en bestämmelse
om
av sluten ungdomsvård
innehåll
Bestärnrnelsens
till målsägande.
är i huvudsak

verkställighet
underrättelse
detsamma

som den föreslagna
i 35 § KvaL.
rättelseskyldighet

Utredningens

9.4.5

ändringen

av kriminalvårdens

under-

överväganden

till målsäganden
underrättelse
om en intagens
Ändringar
i krimihar
lämnats
i
propositionerna
som
pâföljdsVissa
reformer
och
nalvårdslagstiftningen,
av
m.m.
De

förslag

om

utevistelser

systemet åsidosätter
få information.

Utredningens

skyldighet

inte målsägandenas

överväganden

befogade

intressen

av att

underrättelsei fråga om kriminalvårdens
från vilka regler som kan krävas från brotts-

utgår naturligt
Även med

får det dock anses
den utgångspunkten
bestämmelsvårtillämpade
modifiera
den
uppenbarligen
att
Utredningen
föreslås
i
i
det
propositionen.
sätt som
anser
sen KvaL på
utan att man åsidosätter
att förslagen kan lösa tillämpningsproblem
brottsoffrens
befogade intresse av att bli underrättade
om en intagens

offersynpunkt.

motiverat

utevistelser.

skyldighet

Detsamma

gäller

vid verkställighet

beträffande
av sluten

förslaget

ungdomsvård.

om underrättelse-

281

SOU 1998:40

Åtgärder

10

i anledning

10.1

mot

vittnen

och

målsägande

hot

av

Inledning

behandlas olika frågor som rör åtgärder i anledning av
redogörs för
och hot mot målsägande och vittnen. Inledningsvis
målsäganolika
skydda
för
på
finns
sätt
åtgärder
de regler och
att
som
de straffbestämmelser
Bl.a. redovisas
de och vittnen.
som
m.m.
och vittnen,
begränsningar
målsägande
skyddar
av
av utlämnande

I detta kapitel
våld

vittnens

målsägande

och

skydd

möjligheterna

samt
folkbokföringen.

till

för

skydd

säkerhet
som behandlar
också en beskrivning
innehåller
behandlas
frågan
Därefter
i England.

åklagaren

från Riksett par rapporter
för bevispersoner.
och skydd

Kapitlet

andra övergrepp

bl.a.

om antalet
har ändrat

förekommer,
övergreppen

domstolar

åklagare,

har varit

undersökning

En

undersökningar.
bilagorna

avslutas

med

för att utröna
en enkätundersökning
hot och våld mot målsägande och vittnen
har ökat de senaste åren och om
övergrepp
Enkäter

karaktär.

och

Sveriges

har

skickats

Advokatsamfund.

till

polis,

Utredningens

av tidigare gjorda
som en uppföljning
i
återfinns
enkätsvaren
sammanställning
av
avsedd

har även inhämtat

för målsägande

sammanfattning

10.2

Kapitlet

frågan

2-5.

Utredningen
gäller

behandlas

har genomfört

utsträckning

i vilken

Vidare

och vittnen.

om anonymitet
och förslag.
överväganden

Utredningen

av ett vittnesskyddsprogram
av hot och
om omfattningen

och vittnen.

mot målsägande
för målsägande

av fysiskt
inom
personer

former

förföljda

för

redogörs

Vidare

olika

personuppgifter,

av dessa uppgifter

Straffbestämmelser

målsägande

och

upplysningar
i Danmark,

och vittnen

finns

m.m.

om vilka regler som
Finland och Norge. En

i bilaga

till

7.

skydd

för

vittnen

finns en straffbestämmelse
som ger
hot
våld
eller
skydd
särskilt
mot
ett
om våld.
hos
för
denne
någon
angriper
våld
med
våld
eller
hot
Den som
att
om
avlagt
talan,
fört
anmälan,
gjort
domstol
eller annan myndighet
I

17 kap.

målsägande

10 § brottsbalken
och vittnen

282

Åtgärder
vittnesmål
honom

av hot mot målsägande

anledning

eller

från

vid

eljest

förhör

sådan åtgärd

döms

avgett
för

och vittnen

för

eller

utsaga
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i rättssak.

övergrepp

att hindra
Detsamma

den som med annan gärning som medför lidande, skada eller
olägenhet eller med hot om sådan gärning angriper någon för det han
eller eljest avgett utsaga vid förhör hos myndighet
avlagt vittnesmål

gäller

eller

för att hindra honom från att avge sådan utsaga.
för övergrepp
i rättssak, som skärptes den 1 juli 1997, är
för normalgraden
eller
böter
fängelse i högst två år. För grovt brott
Straffet

är straffet fängelse lägst ett år och högst sex år.
Även andra straffbestämmelser
i brottsbalken

målsägande

och vittnen.

Det gäller

främst

ger ett skydd för
i 3 och
bestämmelserna

om brott mot liv och hälsa samt frihet och frid.
brev, telefonuppringVissa personförföljelser,
t.ex. återkommande
hänföras
till
det straffbara
och liknande,
kan inte alltid
ningar

4 kap.

brottsbalken

området.
trakasseras

som förföljs
1988:688

För att åstadkomma
ett skydd för personer
tillkom
år 1988 lagen om besöksförbud

eller

som
att meddela förbud för en person att besöka eller på
annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna
finns redovisade
i
om besöksförbud
person. Gällande bestämmelser

gör det möjligt

avsnitt
Det

4.1.3.
kan

kriminalvård

möjligheter

i 30 § lagen 1974:203
att bestämmelsen
om
i anstalt
gör det möjligt
att begränsa
en intagens
att använda telefon bl.a. om det kan vara till skada för
nämnas

annan.

10.3

Enligt

princip
bedrivas

Begränsning
5 kap.

av utlämnande

1 § sekretesslagen

hemliga
effektivt.

bl.a.

1980:100

personuppgifter

i
är förundersökningar
skall kunna

av att förundersökningen
17 § första stycket samma

på grund

I 9 kap.

av

att sekretess gäller under förundersökning
om en enskilds personliga eller ekonomiska
antas att den enskilde eller någon honom
men om uppgiften röjs. Vidare föreskrivs

i brottmål

lag föreskrivs

bl.a.

förhållanden
närstående

lider

för uppgift
om det kan
skada eller

i andra stycket att sekretess
från
enskild om det kan antas
också gäller för en anmälan eller utsaga
för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt
att fara uppkommer
har
och dennes försvarare
Den misstänkte
uppgiften
röjs.
men om
23 kap. 18 § rättegångsbalken
rätt att fortlöpande
ta del av
till men
det
inte
vad som förekommit
vid förundersökningen,
är
om
för utredningen.
Om åtal väcks har den misstänkte och försvararen
rätt

dock enligt

att pâ begäran få en avskrift av förundersökningsprotokollet.
lämnas in till domstolen
När förundersökningsprotokollet

i samband

Åtgärden anledning
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och vittnen

av hot mot målsägande

med att åtal väcks hävs i de flesta fall sekretessen enligt 9 kap. 17 §
andra
första stycket sekretesslagen.
Sekretessen enligt bestämmelsens
kvarstår

stycke

dock

Om det kan

l § sekretesslagen.

12 kap.

enligt

kommer

antas att det vid en domstolsförhandling
uppgift får rätten enligt
sekretessbelagd

5 kap.

att förebringas
en
1 § rättegångsbalken

skall hålla inom stängda dörrar, om det är
att förhandlingen
kan också under
vikt att uppgiften inte röjs. Domstolen
av synnerlig
förordna
vissa förutsättningar
om att sekretess skall gälla för vissa
Sekretessen
i domen, jfr 12 kap. 3 och 4 §§ sekretesslagen.
uppgifter
förordna

enligt

innebär

14 kap.

5 § andra

inte

sekretesslagen

stycket

någon

regler att få del av
i en parts rätt enligt rättegångsbalkens
begränsning
grundar sitt avgörande på.
alla omständigheter
som domstolen
För att förbättra
skyddet för målsägande och vittnen infördes den
1994 bestämmelser
i rättegångsbalken
som innebär att uppgifter
inte i
ålder,
och bostadsadress
yrke
och vittnens
om målsägandes
onödan skall framgå av handlingar
samt att
som delges den tilltalade
1 juli

målsägande

och vittnen

endast i de fall det behövs
innan de hörs i domstolen.

sådana personuppgifter

att på ett enkelt sätt få del av
För att den misstänkte skall

av möjligheterna
en begränsning
målsägandes och vittnens personuppgifter.
innebär

få del av uppgifterna

10.4

Personligt

begär det.

att han särskilt

krävs

stöd

för

skall tillfrågas
om
Dessa bestämmelser

och

målsägande

vittnen

Den 1 juli 1988 infördes lagen 1988:609
som
om målsägandebiträde
få ett juridiskt
ger målsägande möjlighet att under vissa förutsättningar
gällande
och rättegången.
Lagens
vid förundersökningen
biträde
redovisas

bestämmelser

i avsnitt

I det avsnittet

4.1.5.

redogörs

även

Utredningens
för målsägandes
rätt att
av en stödperson.
och
och förslag vad gäller frågor om målsägandebiträde
överväganden

åtföljas

återfinns

stödperson

i avsnitt

4.5.4.
Vittnen

I departementspromemorian

och målsägande

i domstol

Ds

s. 35 ff. föreslogs att för vissa särskilt utsatta vittnen borde
införas en möjlighet för domstolen att förordna en särskild Stödperson,
Det anfördes vidare att uppgiften att hjälpa vittnen
ett vittnesbiträde.
1995:1

i brottmål

uppgift

i första

hand skall

för vittnesbiträdet

i domstolen

under

polis

ligga

borde

vittnesförhöret.

enligt

och åklagare.

En viktig

vara att närvara
biträdet bistå vittnet

promemorian

Vidare

borde

med myndigheter
såsom kontakt
arrangemang
skydd inför
anledning av att vittnet behöver ansöka om personligt
sedan vittnesmålet
efter rättegången
eller begära identitetsbyte

med

praktiska

lämnats.

Biträdet

borde

även hos domstolen

med
eller
har

begära de skyddsåtgärder

283

284

Åtgärden anledning

av hot mot målsägande

och vittnen

som behöver vidtas för att vittnet skall kunna lämna
Avsikten
inte att biträdet skall
var enligt promemorian
i själva

del

biträdet

rättegången.

också

var
en viss

fick

heller

ofrånkomligt

det

kurativ

prägel;

sin berättelse.

ta någon aktiv
behov av att låta
Enligt
föreligga.

ansågs något

under förundersökningen

vid förhör

närvara

promemorian

Inte

SOU 1998:40

uppgifter
att ett vittnesbiträdes
denna roll fick dock inte bli

dominerande.
borde komma i fråga för att förordnas
De som enligt promemorian
de
vittnesbiträden
var
som kunde komma i fråga för förordnande
som
och biträdande
dvs.
i första hand advokater
som rättshjälpsbiträde,
borde

av
förordna
att ex officio
borde enligt promemorian

möjlighet
biträdet

kostnadsfritt

för

detta i promemorian

I avsnitt

4.6.7

gäller

under

och vara
föreslogs
vara
bedömdes

litet.

rättegången

m.m.

för möjligheterna
en redogörelse
eller
i den tilltalades
och vittnen

finns

målsägande

medel

förordnanden

antalet

att bli mycket

komma

Åtgärder

10.5

utgå av allmänna
taxa. Vittnesbiträdet

en särskild
vittnet.
Vad

enligt

begränsad

med

i målet.

åklagaren

göras

om förordnande
av vittnesbiträde
Domstolen
borde dock ha en
till
Ersättningen
ett sådant biträde.

Ansökan

vid advokatbyráer.

jurister

att hålla förhör
någon åhörares

är primärt att möjliggöra
att den som
utevaro. Syftet med regleringen
emellertid
även en
Regeln har
sanningen.
skall höras fritt berättar
kan sägas gälla bestämmelserna
Detsamma
skyddsfunktion.
om
att hålla

möjligheten
avsnitt

vilka

telefonförhör,

också

dessa

i

beskrivits

4.6.7.

I situationer

där

eller

målsägande

vittne

ett
Enligt

skyddsåtgärder.

lagen
kan

domstolsförhandling
dem

mot en
en mera uttalad hotbild
till
finns
möjlighet
mer ingripande
vid
1981:1064
om säkerhetskontroll

föreligger

det

har

besluta

rätten
kallats

till

säkerhetskontroll

av
av
om det till följd
med
det i samband

om
rätten,

åhörare

och

särskilda

för att
brott
att förövas
som innebär
förstörelse
fara för någons liv eller hälsa eller för omfattande

som
omständigheter

kan

domstolsförhandling
allvarlig

av egendom.
Efter kontakter

finns

risk

komma

med Justitiedepartementet

har Domstolsverket

åtgärder för att förstärka tillträdesskyddet
Förbättrat
och redovisat
sitt uppdrag i rapporten
lämpliga

domstolslokaler

DV

utrett
till domstolslokaler

tillträdesskydd

till

1997:3.

rapport
I rapporten
anges bl.a. att kontrollåtgärder
eller på annat sätt störande
förebygga brottsliga

som vidtas i syfte att
angrepp på domstolen,

SOU 1998:40

eller

på

innebär

Åtgärder

i anledning

av hot mot málsägande

vid

personer
som är närvarande
alltid en viss integritetskränkning.

inte generellt

utformas

domstolsförhandlingar,
får således

Säkerhetsrutiner

så att medborgarnas

och vittnen

krav

på upprätthållandet

fri- och rättigheter träds för när. En begränsning av
av grundläggande
dessa fri- och rättigheter får enligt 2 kap. 12 § regeringsformen
aldrig

gå utöver vad som är nödvändigt för det ändamål som har föranlett
samhälle
den. Mot detta skall ställas att det i ett fritt och demokratiskt
fritt.
kan verka
att domstolarna
intresset
särställning
på
grund
att
av
en
behöriga
gång. Det är också ett särskilt
skydda förhandlingarnas
rättssäkerhetsintresse
att enskilda parter och vittnen m.fl. skall kunna
och oro för våld under pågående föryttra sig fritt utan fruktan
av grundläggande
Domstolsförhandlingar

betydelse

är

intar

handling.
diskuteras vidare om det finns behov av en förbättring
l rapporten
innebär
domstolarnas
kontrollmöjligheter,
att samtliga
av
som
besökande
till domstolen
skall tvingas
genomgå någon form av
säkerhetskontroll.

risknivân"
har
att den "allmärma
alltmer
domstolar
tenderar
öka
hot
att
mot
av
hot som inte kan kopplas till ett visst mål utan

Det konstateras

höjts,

att förekomsten
och att det förekommer

är av generellt slag. Antalet
lingar har vidare ökat.

säkerhetskontroller

vid domstolsförhand-

i dag saknar
vidare i rapporten
att domstolarna
slag och att
säkerhetsskydd
generellt
ordna
att
ett
av mer
säkerhetskonbehovet av ett förbättrat
skydd är tydligt. En förbättrad
troll som tar sikte på att domstolarna
att besluta om
ges möjlighet
dvs. utan koppling till visst mål, innebär
generella säkerhetskontroller,
Det

konstateras

möjligheter

avvägningen

mellan

säkerhetsskyddet

måste

att

avvägning

till

förmån

integritetsskyddet
förändras.

Enligt

för säkerhetsskyddet

för

den

enskilde

rapporten
tillåtas.

bör

och
en

ny

kunna

Enligt rapporten inverkar valet av vilka kontrollåtgärder
som skall
få användas på hur stor kränkningen
kan antas upplevas. Eftersom de
olika
flesta människor
är vana vid att passera genom
typer
av
det
inte
förväntas
upplevs
kan det
larmanordningar
att
som särskilt
kränkande
att t.ex. passera genom en larrnbåge vid inpassering till en
domstol.
sådan

i rapporten att en
anser Domstolsverket
inkan anses utgöra
en så allvarlig
behovet
enskildes
frioch
rättigheter
den
att
av
av
skall vika och föreslår att lagen om
vid domstolarna

Sammanfattningsvis
generell

tegritetskränkning
en höjd säkerhet
säkerhetskontroll

kontroll

inte

generella
vid domstol ändras så att den möjliggör
domstolen
för
domstolen
med
möjlighet
besökande
till
av
att i särskilda fall besluta om utökad säkerhetskontroll.
i administrativ
Domstolsverkets
förslag innebär att domstolarna
ordning skall ha möjlighet att besluta om inpasseringskontroller
att äga
kontroller

285

286

Åtgärder

och vittnen

av hot mot målsägande

anledning
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skall vara att förebygga
Syftet med kontrollen
eller
domstolsbyggnaden
mot
mot
personer som vistas
för
vâldshandlingar
där. Bedöms risken
som större bör domstolen
enligt förslaget ha möjlighet
att besluta om utvidgad säkerhetskontroll.
kontroll
underkastas
bör
är de som besöker
Personkretsen
som
rum under
väldsattentat

viss

tid.

domstolen,
om det inte sker som ett led i utövningen
Även advokater
från kontroll.
bör vara undantagna

av allmän tjänst.
Det bör också

att i det enskilda fallet göra undantag från kontroll.
i fråga vid
kan komma
kontrollåtgärder
som enligt förslaget

finnas
De

möjlighet

kontroller

generella
dvs.

ring,

reglevara desamma som enligt nuvarande
väskor
och
paket
och undersökning
av
bör dock fä ske endast
vid generella kontroller

bör

kroppsvisitation

m.m. Kroppsvisitation
med hjälp av teknisk
Kontrollerna
undvikas.

kan
kroppskontakt
så att direkt
apparatur
bör ledas av polisman.
bör enligt förslaget fattas av
Beslut om generell säkerhetskontroll
tid, högst en månad.
viss
längsta
under
gälla
domstolschefen
och
meddelas
säkerhetskontroll
bör däremot
Beslut
av
om utvidgad
domstolen

i den sammansättning

domförhet

föreskriver

Domstolsverkets
bereds

10.6

som respektive
enskilt fall.

har remissbehandlats.

rapport

Justitedepartementet
rapporten

i varje

i

remissutfallet

var
för närvarande

skydd

Fysiskt

inom

för

regler

domstols

Enligt

uppgift
positivt

huvudsak

om
från
och

departementet.

förföljda

personer

hotade och förföljda
att ge fysiskt skydd
Sådana personer kan utrustas med särskilda trygghetspaket
personer.
i
tillhandahåller.
Det finns cirka 400 trygghetspaket
polisen
som

uppgift

Det är polisens

landet.
av en väska som innehåller
med vilken man kan dels larma
en mobiltelefon
en skyddstelefon
för att
dels ringa 112 till SOS-centralen
direkt till polisens larmdator,
Ett trygghetspaket

kopplas
-

-

polisen,

till

en trygghetstelefon

ett
meter,
-

vidare

består

en fast larmanordning
som kan aktivera

larmarmband

för bostaden,

trygghetslarmet

på upp till

100

och
ett ljudlarm
telefonsvarare.
en

till
för den hotade att få tillgång
en möjlighet
funnits
inom
har
tårgasspray och antimedel till detta. Denna möjlighet
Det bör anmärsom ännu inte har utvärderats.
en försöksverksamhet
Det

finns

också

kas att det krävs

vapenlicens

för

att inneha

tårgasspray.

I försöks-

Åtgärderi anledning
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av hot mot málsägande

och vittnen

verksamheten
har dock kostnaden för vapenlicensen
efterskänkts.
Är det fråga
mycket
hot
det
allvarliga
möjligt
år
att för den
om
hotade personen att få livvaktsskydd.
På grund av de höga kostnaderna
och

det

intrånget

stora

i den

hotade

emellertid

sällsynt.

få tillgång

till en särskilt utbildad
1992 uppdrog regeringen

Våren

med Brottsförebyggande

livvaktsskydd
års tid.
olika

privatliv
är detta
personens
också att den hotade personen kan
skyddshund.

Det förekommer

Rikspolisstyrelsen

att i samråd
den försöksverksamhet
med

rådet utvärdera

för hotade kvinnor

som skulle pågå i fyra län under ett
med försöksverksamheten
var att genom försök med
för utförande
lösningar
livvaktsskydd
klarlägga
av
om ett

Syftet

effektivt

skydd

kan beredas

Efterhand

kom

alternativa

metoder

emellertid

ökat skalskydd

för

med

skydd

med hjälp

av livvakter.
också
att omfatta
skyddshundar
och

som Överfallslarrn,

I rapporten

har redovisat

RPS

sitt uppdrag
för

livvaktsskydd

regeringsuppdrag

Rapport

hotade

i rapporten
Försökskvinnor
ett
m.m.
-

1993:96.

har
anges att inom ramen för försöksverksamheten
ordnats vid endast två tillfällen.
Samtliga polismyndig-

livvaktsskydd

heter har sedan den 1 juli
kvinnor

kvinnor

för bostäder.

Rikspolisstyrelsen
verksamhet

hotade

försöksverksamheten

och män.

skydd har utlåning

huvudsakligen

1992 trygghetspaket

för utlåning

till hotade

I de län som omfattades
av försöken med livvaktstrygghetspaket
skett
vid
drygt 200 tillfällen
och
av

till

hotade

kvinnor.

Vidare

har

två

skyddshundar

lämnats

som gåva till hotade kvinnor.
rapporten har ingen av de kvinnor som har haft livvakt eller
har skyddshund
kvinnor
utsatts för angrepp. Sju angrepp
som haft
eller har trygghetspaket
har skett i försökslänen.
Samtliga angrepp har

Enligt

avvärjts
fysisk

av polis
skada.

eller lösts

Verksamheten
rapporten

med

fungerat

annat sätt utan att någon har kommit

livvaktsskydd

väl och det finns

skyddshundar

och

inte någon särskild

för skydd inte
anta att dessa metoder
Enligt
de berörda
kvinnorna
angrepp.

skulle
har

avhållit
från angrepp.
männen
uppgett att de känt sig lugnare och tryggare.
I rapporten
konstateras
att livvaktsskydd

utsträckning

resurskrävande

skyddsmetod

bevakade

kvinnan.

allvarliga

fall

då skydd

några tillfällen
Enligt

som dessutom
har därför

inte har kunnat

har kvinnor

rapporten

skyddsbehov

Metoden

enligt

anledning
också

fungera

trygghetspaketen
Kvinnorna

har

att

vid

ett
i stor
också

och
en kostnadsofta är påfrestande för den
är

använts

erbjudas

valt trygghetspaket

har

till

framför

endast

i mycket

annat sätt. Vid
livvaktsskydd.

täcka i vart fall en del av det
synes trygghetspaketen
sig kunna lösa endast med livvakter.

som man trott

287
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Åtgärderi anledning

av hot mot målsägande

uttalas

Sammanfattningsvis
av prövade metoder för
krav som har uppställts.

betytt

för

mycket

fortsatt

utveckling

10.7

Att

kvinnorna.

förstärka

ytterligare

skydd

dessa

och vittnen
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i rapporten att de uppnådda effekterna
väl motsvarar
de
av hotade kvinnor

ett gott skydd har kunnat erbjudas
Enligt
är det möjligt
rapporten
effekter
med en ökad användning

har
att
och

av metoderna.

inom

Skyddet

folkbokföringen

för

förföljda

personer
10.7.1

Allmänt

adress,
personnummer,
om enskilda
personers
nanm,
används hos ett stort antal
och andra familjeförhållanden
verksamhet.
Den grundmyndigheter
som ett led i myndigheternas

Uppgifter

civilstånd

som
av de personuppgifter
hos
stor del inom folkbokföringen
förs sedan uppgifterna
vidare på olika

läggande

insamlingen

och registreringen

används

i samhället

sker

till

Därifrån

skattemyndigheterna.
sätt.

i folkbokföringen
är som huvudregel
som registreras
I vissa fall kan det dock vålla olägenhet för en person att
Med hjälp av t.ex.
sprids.
en
om henne eller honom

Uppgifter
offentliga.
uppgifter

spåra
kan en förföljare
ett folkbokföringsregister
upp en viss person för att hota eller utöva våld mot henne eller
inom folkbokföringen
honom. Även andra uppgifter
som registreras
i folkFör att uppgifterna
kan användas som ett led i förföljelse.

adressuppgift

från

för att söka rätt på en person
inte skall kunna missbrukas
i syfte att förfölja denne har under senare år vissa åtgärder genomförts
till skydd för förföljda
personer.
har i betänkandet Några
Utredningen
om vissa folkbokföringsfrågor

bokföringen

SOU

folkbokföringsfrågor
skyddet

inom folkbokföringen

föreslagit

vissa

fingerade

personuppgifter.

ändringar

fortsättningsvis

1996:68,

lagt

folkbokföringsbetänkandet,

fram

förslag

till

benämnt

förbättringar

personer. Utredningen
för kvarskrivning
i förutsättningarna
för förföljda

Dessutom

av
har
och

tagit upp några
När det gäller valet

har utredningen

som rör sekretess och sekretessmarkering.
vid personförföljelse
föreslår utredningen
skyddsåtgärd
att det bör
av
ske med utgångspunkt
i att den minst ingripande åtgärden först skall
den
vidtas.
i folkbokföringsregistren
Sekretessmarkering
är därför

frågor

första

skyddsâtgärd

folkbokföringsupp
gärder

utanför

när man kan befara
att
som bör tillgripas
gifter används för personförfölj else. Även skyddsåt-

folkbokföringen

som t.ex.

besöksförbud

kan i många

Ätgärderi anledning

SOU 1998:40

skydd.
fall ge tillräckligt
bud inte är en tillräcklig

av hot mot målsägande

eller besöksförFörst om sekretessmarkering
åtgärd skall man enligt betänkandet tillgripa

och i sista hand ñngerade

kvarskrivning
Riksdagen

har relativt

personuppgifter.
om författningsändringar

beslutat

nyligen

förslag.
utredningens
sig
som grundar
huvudsak
i kraft den 1 januari 1998.

s. 34 ff.

1997/98:9
I prop.
sekretessmarkering.
7 kap.

Enligt
i

Ändringarna

trädde

i

sekretessmarkering

S .k.

10.7.2

och vittnen

15 § sekretesslagen

1980:100

folkbokföring

verksamhet

om s.k.

följande

uttalat

har regeringen

gäller
eller

sekretess

bl.a.

annan liknande
för uppgift
om

som avser
Sekretessen
gäller
av befolkningen.
det
enskilds personliga förhållanden,
om
av särskild anledning kan
antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om
röjs. Sekretess kan gälla för en särskilt känslig uppgift
uppgiften

registrering

adoption men också för en normalt harmlös
om exempelvis
om adress som kan behöva skyddas vid personförföljelse.

uppgift

misstänka
att en uppgift
man på förhand
kommer att efterfrågas för att användas på ett sätt som kan vara till
används som ett
t.ex. att en adressuppgift
men för den enskilde,
Skattemyndigheten,
led i förföljelse.
som ansvarar för folkbokI vissa

fall

har då möjlighet

föringsregistret,
i registret.

ring

kan

Markeringen

att föra in en s.k. sekretessmarkebör
försiktighet
anger att särskild

av om uppgifter om personen i fråga bör
kan omfattas
uppgifterna
ut,
av sekretess.
myndigheten
avsedd
Sekretessmarkering
är alltså
att ge
en
vid utlänmande
varningssignal
som normalt sker utan
av uppgifter
Markeringen
särskild sekretessprövning.
anger att personen i fråga
vid bedömningen

iakttas

eftersom

lämnas

t.ex.

löper risk för förföljelse.

Den omständigheten

har naturligtvis

stor
av om en uppgift kan lämnas ut.
en prövning
effekt får den regelmässigt
avsedd
skall få
För att markeringen
hushåll.
i den förföljdes
omfatta samtliga medlemmar
under
har använts inom folkbokföringen
Sekretessmarkering

betydelse

många

vid

år. Skatteförvaltningen

har också utarbetat

för systemet med sekretessmarkeringar.
Förfarandet
med sekretessmarkering

särskilda

är inte närmare

rutiner

lagreglerat

som enligt 15
men motsvarar det som gäller för den hemligstärnpel
Förfarandet
kan åsättas en allmän handling.
kap. 3 § sekretesslagen
Justitieombudsmannens
i
har
med sekretessmarkering
accepterats

praxis,

se JO 1984/85

s. 282 och JO 1987/88

s. 195.

289
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Åtgärden anledning

av hot mot málsägande

och vittnen

Oftast är det en enskild person som begär
Önskemålet
har sin bakgrund i att personen
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sekretessmarkering.

anser sig utsatt för
bör
sekretessmarkering
begäran
slag.
En
något
om
av
vara åtföljd av någon form av utredning som styrker påståendet om
Normalt skall de skäl som ligger till grund för införanförföljelse.

förföljelse

det av sekretessmarkering
vara tillräckliga
utlämnande
med stöd av folkbokföringssekretessen

för

ett
att vägra
när någon begär

Av detta följer att det bör vara fråga om ett
att få ut uppgifterna.
konkret hot. Det räcker alltså inte att en person känner fruktan och
Det måste också objektivt
sett föreligga
en risk
anser sig förföljd.
för

Ett blankt

förföljelse.

begär markeringen

från den som
om förföljelse
godtas i något fall. Om det inte

påstående

torde knappast

får annan
någon dom som stöder ett påstående om förföljelse
förebringas,
t.ex. en utredning eller utlåtande från polisEtt
uppgifter.
den enskildes
socialmyndighet
som styrker

finns

utredning
eller

annat exempel är handlingar
från myndigheter
Uppgifter
torde allmänt

följelse

eller

upplysningar

från

sjukvården.

bekräftar
påståenden om förstor betydelse. Detsamma kan gälla
slag av ideell verksamhet
som syftar till att
andra särskilt
för
brott
eller
som utsatts
som

tillmätas

m.m. från olika
hjälp
personer
ge
utsatta.
I första hand bör det vara den som begär en sekretessmarkering
Med hänsyn till frågans
som skall visa behovet av markeringen.

intyg

skattemyndigför den som begär skyddet bör emellertid
utredning
fram
den
heten hjälpa denne med att ta
som kan behövas.
Även
till polis eller socialtjänst
inte hänvisar
om den enskilde

betydelse

förefaller
vilken

Inom

att Skattemyndigheten
påståendet om förföljelse

det naturligt

bakgrund

Skattemyndigheten

är det endast

undersöker

med dessa

kan ha.
chefen

på det aktuella

skattekontoret
att ta del av uppgifter
om en
som har behörighet
För annan personal ger ADB-systemets
person som fått markering.
bildskärmsterminaler
inte någon information
om en sekretessmarkekontorschefen.
Om
till
hänvisas
utan personalen
skattekontors
folkbokförs
inom
och
flyttar
ett nytt
personen
lokalt
till
överförs
markeringen
verksamhetsområde
ett nytt
tillsammans
med övriga uppgifter
folkbokföringsregister
om perrad

person

och
är oftast tidsbegränsat
sonen. Ett beslut om sekretessmarkering
överförs
sekretessmarkering
två
år.
En
för
tid
inte
längre
gäller
än
till andra myndigheter
som får del av folkbokföringsuppgifter.
År 1988 hade 1 600 personer sekretessmarkering
inom folkökat. I slutet av
Sedan dess har antalet markeringar
bokföringen.
I slutet av
4 700 personer sekretessmarkering.
och
år
det sig om 5 500 personer
ett
senare var det

år 1993 hade cirka
år 1994 rörde

Åtgärder
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6 000 personer
myndigheterna.

av hot mot målsägande

anledning

sekretessmarkering

som hade tilldelats

och vittnen

av skatte-

kan sägas vara det första steget på
till folkbokföringen
med anknytning

Folkbokföringssekretessen

den trappa av skyddsåtgärder
med kvarskrivning
som fortsätter

och

slutar

med

fingerade

fall

torde
förföljelse
av befarad
också
innebär
Det
skydd.
medföra
fullgott
Sekretessmarkering
ett
och fingerade
åtgärder
att mer ingripande
som kvarskrivning
bör
Sekretessmarkering
tillgripas.
inte behöver
personuppgifter

personuppgifter.

I nästan

därför

första

vara

den

alla

när man
som tillgrips
kan komma till användning

skyddsåtgärd

befara att folkbokföringsuppgifter
personförföljelse.

kan
för

av
av formerna för registrering
av en lagreglering
tagit upp i sitt remissyttranhar Riksskatteverket
Riksskatteverket
ansåg att en
folkbokföringsbetänkandet.

om behovet
sekretessmarkeringen

Frågan
de

över

bör ha en möjlighet
som inte har beviljats sekretessmarkering
infördes skulle det
sådan
möjlighet
Om
få
överprövad.
frågan
att
en
ansåg i
Regeringen
vidare kunna bidra till en enhetlig tillämpning.
för att
talar
skäl
det
finns
1997/98:9
förarbetena
prop.
som
s. 36 att
markera att en
lagreglera
att i folkbokföringsregistren
en möjlighet
enskild

menade emellertid
Regeringen
att frågan var
är förföljd.
person
och behövde övervägas ytterligare
samt att detta låg inom
komplicerad
arbete.
ramen för Brottsofferutredningens

Kvarskrivning

10.7.3

får en person som av
1991:481
eller allvarliga
skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelser
folkbokförd
på
trakasserier
på annat sätt medges att vid flyttning
vara
kan
Kvarskrivning
kvarskrivning.
s.k.
den gamla folkbokföringsorten,
16 § folkbokföringslagen

Enligt

särskilda

ske endast

ansökan av den enskilde och får medges endast om
behov av skydd inte kan tillgodoses
genom besöksförbud
får
Kvarskrivningen
sätt.
annat
avse även den utsatta
efter

den enskildes
eller

på

familj.
personens medflyttande
får medges för högst
I 17 § samma lag föreskrivs
att kvarskrivning
skall upphöra när det inte längre
tre år i taget och att kvarskrivningen
får anlita
stadgas att Skattemyndigheten
finns skäl för den. Vidare
för utredning
av frågor om kvarskrivning.
av polismyndighet
medgetts kvarskrivning.
har för närvarande
Cirka
150 personer
har inte fått kännedom om att någon person som
Skattemyndigheterna

biträde

har kvarskrivits

har utsatts

för förföljelse

efter kvarskrivningen.
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Åtgärder

av hot mot målsägande

anledning

och vittnen
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förutsätter
enligt prop. 1997/89:9
att det
s. 45
konkret
risk
för
Detta
har
i
förföljelse.
lagen
uttryckts
en
så att en person av särskilda skäl kan antas bli utsatt för
brott eller
trakasserier
har
av annat slag. När det gäller fingerade personuppgifter

Kvarskrivning

föreligger

domstolen

Högsta
hotbilden
mellan

objektivt.
och

kvarskrivning

propositionen

hot mot den för vilken
till denne.
Det räcker

anser sig hotad eller förföljd.
propositionen
s. 46 torde kvarskrivning

personen
Enligt

är det

personuppgifter

enligt

sätt beträffande
att det föreligger
åtgärden aktualiserats

familjemedlem

en

fingerade

att se saken på motsvarande
bör således förutsätta
Kvarskrivning

konstaterbart

ett objektivt

1994 s. 497 I slagit fast att
Med hänsyn till det nära sambandet

NJA

naturligt

kvarskrivning.

eller

i rättsfallet

skall bedömas

således

inte

att

ofta aktualiseras

sedan en person har dömts för någon form av brott. Har vederbörande
och
till brott mot den som begär kvarskrivning
gjort sig skyldig
fortsätter

talar starka skäl för kvarskrivning.
att besvära målsäganden,
brottslighet
Om det är en mycket allvarlig
eller omfattande
som har
Även
riktats mot den som begär kvarskrivning
bör begäran bifallas.
brott som riktats mot annan person bör kunna beaktas när det gäller
En
föreligger.
för kvarskrivning
om förutsättningar
kräver dock enligt propositionen
en mer nyanserad
än om brottet har riktats mot den som begär kvarskriv-

att konstatera
sådan situation

bedömning
ning.
När

det

inte

har

förekommit

några

tidigare

brott

kan

riskbe-

har
enligt propositionen
dömningen
vara svårare. Om det emellertid
eller trakasserier
klarlagts att förföljelse
som inte utgör brott har ägt
får
risken
för
på motsvarande
ytterligare
sätt som
prövas
rum
angrepp
om det gällt risk för fortsatt brottslighet.
I propositionen
att en person anser sig
anges att det kan förekomma
inte har utsatts för
till kvarskrivning
berättigad
trots att personen
skall ha ägt
någon form av trakasserier.
Något krav
att trakasserier
förekommit
emellertid
ha
heller
inte
måste
har
Det
uppställts.
rum

något som gör att en person "av särskilda skäl kan antas bli utsatt för
eller allvarliga
trakasserier
av något slag. Som exempel anges att
brottsliga
eller förberett
det kan vara så att en person
planerat

brott

eller

gärningar
sättningarna
uppfyllda

för

till utförande.
Förutsom inte kommit
kan också enligt propositionen
vara
sig att en person till tredje man har uttalat

trakasserier

kvarskrivning

om det visar
menade hotelser

mot exempelvis en tidigare maka.
också kan komma
nämns vidare att kvarskrivning
i
i fråga för en person som har vittnat i en rättegång eller medverkat
blir
kvarskrivning
kan
inte
heller
uteslutas
Det
polisutredning.
att
en
skäl riskerar
aktuell
för en person som här i landet av särskilda

allvarligt

I propositionen

Åtgärden anledning
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och vittnen

av hot mot målsägande

av etniska eller religiösa orsaker.
enligt
För den enskilde innebär kvarskrivning

förföljelse

s. 47

propositionen

för henne
som kan vara svåra att överblicka
en rad olägenheter
inte bör medges om
vilket talar för att kvarskrivning
honom,
skydd på annat sätt. De åtgärder
i fråga kan
tillräckligt
personen
f.

eller

som närmast
ring. Också

kan komma

i fråga är besöksförbud

och sekretessmarke-

andra former av skydd som polisen kan tillhandahålla,
bör beaktas.
och skyddshundar
t.ex. trygghetspaket
innebär det enligt
åtgärd
otillräcklig
Bedöms besöksförbud
vara en
skall
medges. Innan
kvarskrivning
inte
automatiskt
propositionen
att
såsom

medges bör Skattemyndigheten

kvarskrivning
behovet

i stället

kan tillgodoses

Fingerade

lO.7.4

genom

alltid

utreda

om skydds-

sekretess.

personuppgifter

infördes den 1 juli 1991
om fingerade personuppgifter
Enligt
och regleras i lagen 1991:483
om fingerade personuppgifter.
lagen kan en folkbokförd
person som riskerar att bli utsatt för särskilt
brottslighet
allvarlig
som riktar sig mot dennes liv, hälsa eller frihet

Bestämmelser

om sig själv än de verkliga
också
krävs
Det
personuppgifter.
fingerade
att personen inte kan ges
gäller
tillräckligt
skydd på annat sätt. Huvudregeln
är att medgivandet
för obegränsad tid, men det får begränsas till viss tid.
att använda

medges

andra personuppgifter

får även ges
att använda fingerade personuppgifter
den person
med
bor
tillsammans
varaktigt
familjemedlem
som
en
brottslighet.
som riskerar att bli utsatt för allvarlig
Det är Stockholms
tingsrätt som är första instans i alla ärenden om
Ansökan om medgivande görs av Rikspolisfingerade personuppgifter.
Ett medgivande

kan
av den utsatta personen. Rikspolisstyrelsen
inte
styrelsen
emellertid
avslå en sådan begäran,
anser det
om
får
sannolikt
att rätten kommer att medge att fingerade personuppgifter
själv
avslagit en begäran får den enskilde
användas.
Har styrelsen

på begäran

styrelsen

hos rätten om att få använda fingerade personuppgifter.
I folkbokföringsbetänkandet
anges att fram till den 1 juli 1994 hade
och
cirka 20 personer medgetts att använda fingerade personuppgifter
ansöka

att efter
fingerade

detta

I förarbetena

prop.
När

givits

datum

ytterligare

ett

litet

antal

personer

har

fått

personuppgifter.

1997/98:9

till de ändrade
s. 52

reglerna

har regeringen

om fingerade
uppgett bl.a.

att använda fingerade
ett medgivande
den som fått medgivandet
registreras

personuppgifter
följande:

personuppgifter
med

bl.a.

har

fingerat

293
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Åtgärden

av hot mot målsägande

anledning

och
personnummer
fingerade uppgifterna
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Därifrån
nanm i folkbokföringen.
vidare till bl.a. olika myndigheter

sätt som andra folkbokföringsuppgifter.
så gott som undantagslöst
de fingerade
identiteten

och vittnen

Personen

de

samma
i fråga använder

uppgifterna.

Den

inom folkbokföringen.

år avregistrerad

förs

gamla

Det framgår

att
har sin grund i att den enskilde använder fingerade
Den som fått fingerade
personuppgifter
är

avregistreringen

personuppgifter.
folkbokförd

på den ort där hon eller han
under de nya uppgifterna
att personen använder fingerade personuppgifter
sägas ge sken av att vara en annan
om sig själv kan vederbörande
den
hon
eller
han
verkligen
är.
person än
är bosatt.

Genom

skall bistå den som har fått medgivande att använda
och
vid kontakter
med andra myndigheter

Rikspolisstyrelsen
fingerade

personuppgifter

lämna den hjälp som krävs,
kan tillgodoses
på annat sätt.
i övrigt

Fingerade

har

personuppgifter

om den enskildes
samma

syfte

hjälpbehov

inte

kvarskrivning.

som

Åtgärden skall skydda mot att en viss person utsätts för förföljelse

av
Förföljaren
är ofta känd när fråga om
en eller flera andra personer.
byte aktualiseras
men åtgärden kan användas även när denne inte går
kan syftet med fingerade
identifiera.
Mera avgränsat
att närmare
sägas vara att hindra att en förföljare,
får kännedom
hos en myndighet,

personuppgifter
allmänna
person
Ett

handlingar

som behöver
medgivande

skyddas

med hjälp
om var

av
den

bor eller vistas.

har
personuppgifter
fingerade
att använda
för den som berörs. Utgångspunkten
är därför
och endast när andra
att denna form av skydd bör användas restriktivt
åtgärder inte är tillräckliga.

ingripande

Ur

verkningar

förarbetena

prop

1997/98:9

s. 56 ff.

kan

vidare

följande

anföras:

bygger
att fingerade personuppgifter
hot. Enligt
endast den som är utsatt för ett allvarligt
regeringens
mening måste det också vara fråga om risk för svårare
skall komma i fråga. Kravet
brott för att fingerade personuppgifter
skall vara särskilt allvarlig kan emellertid
på att brottsligheten
som
Den gällande

lagstiftningen

skall beviljas

sträng tillämpning.
en onödigt
måste
Uttrycket
kan uppfattas exempelvis
som att en misshandel
skall komma i fråga,
vara grov för att fingerade personuppgifter
dvs. att det allmänt
sett krävs brott med straffvärden
som inte

utredningen

framhållit

leda

till

ett år. Ett sådant synsätt framstår inte som motiverat.
i fråga om medgivande
Restriktiviteten
att använda fingerade
till
bör behållas men inte vara alltför koncentrerad
personuppgifter

understiger

Åtgärder i anledning
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om brottets
straffvärde
om 6-8
som upprepats flera

frågan

straffvärde

straffvärde.
månader

Även

bör kunna

gärningar
godtas.

Vid

och vittnen

som har ett
brottslighet

något lägre
ett ytterligare
särskilt
varit
har
brottsligheten
om
Sammantaget bedömer regeringen att

kan kanske

gånger

accepteras,
t.ex.
för målsäganden.

besvärande

av hot mot málsägande

brottsligden befarande
att något sänka nivån
bör det komma till uttryck genom att kravet i 1 §
skall vara
på att brottsligheten
lagen om fingerade personuppgifter
"särskilt
allvarlig
tas bort.
skäl

det finns
heten.

I lagtexten

är det
objektivt sett. Självfallet
för brott skall föreligga
På
befaras.
kan
att exakt fastställa vilken brottslighet
som
och
i fråga om besöksförbud
motsvarande
sätt som förordas
kvarskrivning
är det naturligt
att till att börja med göra bedömRisken

svårt

ningen
sig

utifrån

skyldig

en tidigare
till.
Det är

har gjort
som en förföljare
denna brottslighet
som
brottslighetens
art och straffvärde

brottslighet
också

utifrån

om den befarade
måste göras. Om en person tidigare har dömts för ett allvarligt
svår misshandel,
brott, exempelvis
mot den som begär fingerade
stor
personuppgifter
är det en omständighet
som måste tillmätas

bedömningarna

brottsligheten
Den tidigare
vid en riskbedömning.
liv, hälsa
riktad
inte nödvändigtvis
mot personens
vara
Även
brottslighet
och annan typ av
förrnögenhetsbrott
eller frihet.
kan beaktas. Vidare är det
förföljs
den
har
riktats
mot
som
som
riktats mot någon annan
har
inte uteslutet att också brottslighet
som
kan tillmätas betydelse
personuppgifter
begär
fingerade
den
än
som

betydelse
behöver

att bedöma vilken risk som föreligger.
för fingerade personuppgifter
Det är inte tillräckligt
att den som
tidigare har utsatts för brott. Det krävs att
begär skyddsåtgärden
i form av sådana brott
förföljelser
risk för ytterligare
det föreligger
när det gäller

När frågan om
som anges i lagen om fingerade personuppgifter.
den
aktualiseras
har
fingerade personuppgifter
som ansöker om att
få ett medgivande oftast utsatts för sådant brott som lagen stadgar.
risk för
Det bör då inte vara så svårt att bedöma om det föreligger
brott mot samma person. Visar det sig att gärningsatt trakassera eller söka kontakt med denne bör
mannen fortsätter
risk
för att konstatera
det oftast vara tillräckligt
att erforderlig

ytterligare

föreligger.
kräver
att använda fingerade personuppgifter
för
brott,
har
även
använda
uppgifterna
inte att den som vill
utsatts
Om en polisutredning
om det torde vara den vanligaste situationen.
pågår kan det ofta vara lämpligt att invänta beslut om åtal och dom
Ett medgivande

i saken.

om fingerade
riskbedönmingen

Kan frågan

avgörande

får

personuppgifter
göras

utifrån

inte invänta
en

ett

självständig
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av den utredning
som finns.
risk för att bli utsatt för brott kan den anses löpa
En särskild
Riskens
som har anmält eller på annat sätt avslöjat en brottsling.

prövning

storlek

bl.a.

kan

brottet

avslöjade

det
med hur allvarligt
antas hänga samman
har
Den
gärningsmannens
utpekade
är.
person
när det gäller att bedöma risken för repressalier.

särskild betydelse
Även
har ägt
och trakasserier
om det kan visas att förföljelse
föreligger
få
det
eller
kan
det
svårt
pågår
att
utrett
att
vara
mm
Avgörande
brott som lagen kräver.
risk för sådant allvarligt
är
denne
vad som förekommer
är
naturligtvis
när
om förföljaren
brottslighet
känd. Är han dömd för allvarlig
mot den som begär

personuppgifter

fingerade

vederbörande
förändrats,

brottsrisk

erforderlig
planerat

och

med
att söka kontakt
mellan de båda i grunden

fortsätter

utan att förhållandena
bör det inte vara några

föreligger.

att
att konstatera
förföljaren
utpekade

svårigheter
Har

den

brott mot den som har begärt
ett allvarligt
på brottsrisk
bör också kravet
personuppgifter
vara

eller

fingerade

förberett

uppfyllt.
inte exakt identifieras
I andra fall kan det vara så att förföljaren
står det klart att han tillhör
men med hänsyn till omständigheterna
Så kan vara fallet om den som
en viss bestämd krets av personer.
i en
har vittnat eller medverkat
begär fingerade personuppgifter
av något slag och
därefter utsätts
kan vara likartad om en person
eller någon annan
sådan
gruppering
själv tidigare har tillhört
en
avstånd
från
denna och därför
sedermera
tagit
sammanslutning
men
mot en kriminell
för hot. Situationen

polisutredning

riskerar
dömd

repressalier.

förföljare

gruppering

I dessa fall finns det inte alltid

som utgör

någon tidigare

hotet.

skall lämnas
att använda fingerade personuppgifter
på
tillgodoses
inte
kan
sätt, 1 §
behovet
skydd
annat
om
av
hand
i
första
andra stycket lagen om fingerade personuppgifter,
är det
Ett

medgivande

endast

som skall
som bör komma i fråga. Rikspolisstyrelsen,
har ett särskilt ansvar att i varje
ansöka om fingerade personuppgifter,
den
för att skydda
räcker
ärende utreda
om inte kvarskrivning

kvarskrivning

personen. I sin ansökan skall styrelsen motivera
inte räcker som skyddsätgärd.
anser att kvarskrivning
Ett medgivande
att använda fingerade personuppgifter

förföljda

varför

man

skall som
enskilde
för
obestämd
tid.
Den
lämnas
huvudregel
nämnts
ovan
som
upphävt
få
medgivandet
har dock möjlighet
begäran
att
genom
egen
inte
anmäla hos Rikspolisstyrelsen
att medgivandet
att skriftligen

längre

behövs.

något otillbörligt

För det fall de fingerade

personuppgifterna

syfte har även Rikspolisstyrelsen

används

en sådan möjlighet.

i

Ãtgärderi anledning
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kan om det finns synnerliga
skäl ansöka hos Stockholm
att ett medgivande om att använda ñngerade personuppgifter

Styrelsen

tingsrätt
skall

upphöra

att gälla.

10.8

från

Rapporter

Riksâklagaren

frågor

och vittnen

av hot mot målsägande

och

finns redovisad

redningen

för bevispersoner
etablerad

i slutet

beslutade
säkerhet

kring

Riksâklagaren

skydd

rapport

Säkerhet

och skydd

Där anges att det vad gäller
anledning att tro att det i
dvs.
påverkan
av bevispersoner,

1995:2.

finns

brottslighet

förekommer

utsträckning
stor
och
målsägande

av år 1994 att utreda vissa aktuella
Utför målsägande
och vittnen.

i Riksåklagarens

Metodfrågor

och organiserad

m.m.

och
när det gäller narkotikabrott
t.ex.
finns det mycket som talar
Enligt rapporten
ekonomisk
brottslighet.
och
för att det finns avsevärda mörkertal
när det gäller påtryckningar
vittnen,

Problemet med skydd för bevispersoner
är inte
hot mot bevispersoner.
begränsat till mål som avser s.k. mc-gäng, utan framstår som väl så
brottslighet.
vid annan organiserad
allvarligt
och
åklagare
krävs ökade insatser
Enligt
rapporten
av polis,
förfarandena
för att möta de otillbörliga
mot bevispersoner,
de mål där sådana förfaranden
när det gäller att identifiera

domstolar
inte minst
förekommer.

I rapporten
bevispersoner

att skydda
sig
skiljer
domstols

från
dom.

upp
medvetande

påföljder

begränsningar.

hos de rättsvårdande

vid

möjligheter
att rättsväsendets
genom att dessa myndigheter

sedan det har
ett mål, vanligen
Även
ekonomiska
myndigheternas

vissa

ställer

anges vidare
är begränsat

fällande

dom

för

avgjorts

genom
förutsättningar

kan ett ökat
rapporten
och
myndigheterna
mera kännbara
övergrepp
av olika slag leda till en

Enligt

sådana brott
och därmed
att anmäla
en ökad
bör
enligt
adekvat
Detta
beivra
dem
sätt.
rapporten
möjlighet
ett
att
den utveckling
kunna bidra till att hålla tillbaka
som kan förväntas,
ökad

benägenhet

i ökande
att det i Sverige som i andra länder sannolikt
skrämsel, hot och andra övergrepp
kommer att förekomma
och brottmål.
i både tvistemål
mot bevispersoner
upprättades
till
den ovan nämnda
I anslutning
rapporten
en

nämligen

omfattning

rapport
som ñnns redovisad i Riksåklagarens
Åtgärdskatalog Metodfrägor
för bevispersoner

åtgärdskatalog
och

skydd

Åtgärdskatalogen är avsedd som ett förslag

till

arbetsmetod

Säkerhet
1997:1.
för polis

där man kan förvänta sig att målsägande
och den tar upp åtgärder
och vittnen kan bli utsatta för påtryckningar
olika stadier i utredningen.
som aktualiseras
Det kan nämnas att även polisen inom ramen för kriminalpolisens

och åklagare

i de ärenden

297

298

Åtgärderi
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håller

det s.k. KRUT-96-projektet,

utvecklingsprojekt,

på att utarbeta

om vittnesskydd.

en åtgärdskatalog

10.9

och vittnen

av hot mot målsägande

anledning

i England

Vittnesskyddsverksamhet

i England har inhämtats
om vittnesskyddsverksamheten
1996 på
gjorde
i december
studiebesök
utredningen
som

Uppgifterna
vid

ett
Criminal

Protection

Justice

Unit,

Programmet

New

Scotland

Yard,

inleddes

i England

för vittnesskydd

i London.

under

1970-talet

rånbrottslighet
för att komma till rätta med en omfattande
mot främst
värdetransporter.
En modell som användes i USA utgjorde till vissa
i England.
kom att utformas
delar förebilden
för hur programmet
12
tjänstgör
huvudkontor
i London
På vittnesskyddsenhetens
24 polismän
ytterligare
Vidare finns det ute i polisdistriktet
vittnesskyddsenheter
finns
Det
med
dessa
även
uppgifter.
sysslar
som
vittgår mot en enda nationell
Utvecklingen
i andra polisdistrikt.
visst
förekommer
Det
hanteringen.
för
förenkla
nesskyddsenhet
ett
att

polismän.

samarbete

internationellt
finns

Det

tre

Tyskland.

med bl.a.

huvudgrupper

av

vittnen

som

får

skydd

inom

programmet.
Resident

Informer

består av personer som själva har begått brott och som
När programmet
och/eller
andra brottslingar.
anger
inleddes var denna kategori den största. Dessa personer får avtjäna
sina straff i något av två särskilda fängelser där de hålls helt avskilda
i London som har
från de övriga fångarna. Det finns tre polisstationer
Denna kategori

medhjälpare

så att dessa personer kan förhöras och
För att få status som
säkra former.
Case Section,
Special
CPS
Resident Informer
krävs godkännande
av
och från Home
brottslighet
för enheten för organiserad
befälhavaren
särskilda

säkerhetsanordningar

även under

Office

ung.

Polisen

förhörstiden

bo under

Inrikesdepartementet.
köper

endast vittnenas

inte dessa vittnen
säkerhet.

eller information

Den enda verkliga

förmånen

utan garanterar
är att de kan

straff om de i domstol erkänner sig
få upp till 60 procent lindrigare
Anhöriga
och samarbetar/vittnar.
skyldiga till den egna brottsligheten
till

vittnet

2. Protected
Denna
skydd

får också det skydd

som kan behövas.

Informant

på gatan
grupp består av tjallare
sin familj.
för sig och/eller

som av något skäl behöver

SOU 1998:40

3. Protected
Denna

består

har blivit

En vittne
ny bostadsort.
identitetsbyten.
enheten

av hot mot málsägande

och vittnen

Witness

kategori

inblandning

gamla

Ätgärderi anledning

som får skydd
Det är endast
All

skapar
domar

som av annat skäl än egen
personer
till ett brott och därför behöver skydd.
kan få en ny identiet och
av programmet

av
vittne

den gamla

Uppgifter
om
en ny bakgrund.
Man kan således inte bli av med ett
Man ändrar emellertid
namnet på domstolen
som

en ny identitet
följer dock med.

kriminellt

förflutet.

har dömt

och datum

för domen.

och den gamla

uppgifterna

som får genomföra
identieten
klipps av och

i London

enheten
till

koppling

med

Det föreligger

identiteten

att existera.
eller
vigselbevis

i princip

inte att utfärda nya födelsebevis,
Om en person vill återta
om äktenskapsskillnad.
identitet blir han avrådd men det går inte att förhindra.

Det går emellertid

sin

bevis

Det finns

12 s.k. safe houses i London,

kan få en skyddad bostad.
i en storstad som London
hitta

lämpliga

bostäder.

kring

sekretess

sträng

upphör

dvs. adresser

gamla

där vittnena

vara lättare att gömma någon
än på mindre orter. Det är dock svårt att
Enheten försöker
också hjälpa till att ordna
Det bedöms

De flesta vittnen
nya jobb.
som ingår i programmen
narkotikarnål
eller mål om annan organiserad brottslighet.
kvar i programmet
sålänge
programmet
om de begår
identitet avslöjas.

som det behövs.
nya brott vilket

De utesluts
medför

har

vittnat

i

De får vara
emellertid
ur

att deras

gamla

om t.ex. mor och barn har
inte
så
identitet.
att deras vistelseort
på
skall avslöjas genom att se till att post skickas genom advokater
annan ort. Ett annat problem kan vara att vittnena inte berättar om allt
Det kan bli problem
Enheten

bytt

vid vårdnadstvister

försöker

hjälpa

till

inför

och ekonomiska
t.ex. medicinska
ett identitetsbyte,
betecknas
Den typ av brottslighet
som "Domestic
som
dvs. våld i hemmet, tas om hand av andra enheter inom

problem.
Violence",

polisen

och

fall och
annat än i mycket allvarliga
då om kvinnan vittnar mot mannen även vad gäller andra brott.
skärmas av eller
För att skydda vittnen i rättssalen kan vittnesbåset
inte på avdelningen

aktualiseras

videolänk

Enligt
vittnen

användas.

uppgift

från Home

Office

i vissa undantagssituationer,

i England

förekommer
t.ex.

i samband

gångar och när poliser har arbetat som inñltratörer.
namn och adress; i vissa fall lämnas uppgifterna
endast försvararen.
vrängare
Home

för

Office

möjligheterna

Under

rättegången

används

anonyma
med terroristrätteI dessa fall döljs

om vittnet ut till
skärmar och röstför-

identitet.
Enligt uppgift
att inte avslöja vittnets
för närvarande
frågan om en utvidgning
diskuteras
till att låta vittnen vara anonyma.

från
av

299
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och vittnen

av hot mot målsägande

av hot

Omfattningen

och

målsägande

andra

och

SOU 1998:40

övergrepp

mot

vittnen

Inledning

10. 10. 1

att undersöka
om
har ökat och om någon
m.fl.
omfattningen
av hot mot vittnen
har skett när det gäller arten av de hot som förekommer.
förändring
från
rättsstatstik
I detta avsnitt redovisas inledningsvis
som inhämtats

I utredningens

rådet

Brottsförebyggande

direktiven

enligt

ingår

uppdrag

avseende

brotten

mened

och

övergrepp

i

Vidare redovisas vissa tidigare gjorda undersökningar
som
för att bl.a. undersöka omfattningen
av hot och andra övergrepp
redogörs för de enkätAvslutningsvis
målsägande och vittnen.

rättssak.

gjorts

mot
undersökningar

Statistik

10. 10.2
Anmälda

har genomfört.

som utredningen

mened

brotten

över

och övergrepp

i rättssak

brott

Menedsbrottet

15

kap.

l § brottsbalken

redovisas

tillsammans

med

ovarsam utsaga 15 kap. 2 resp.
osann partsutsaga
Det går således inte att få fram hur många av de
3 §§ brottsbalken.
Eftersom
brotten
är så
anmälda
brotten
som utgör just mened.

respektive

brotten

ändå vara av visst intresse.
352 brott om mened m.m. Detta var en
med år 1993 med 38 anmälda brott eller 12 procent.
ökning jämfört
År 1995 anmäldes 376 sådana brott, vilket innebar en ökning jämfört
kan statistiken

likartade

Under

år 1994 anmäldes

med år 1994 med 7 procent. Antalet anmälda brott
med året innan.
335 eller med ll procent jämfört
För

Enligt
innebär
kvartal
Vad

år 1997 finns
de uppgifterna

preliminär

för de första

övergrepp

med

tre kvartalen.
vilket
anmälts,

om mened m.m.
med
16 procent jämfört

har 214 brott

en minskning
föregående år.

gäller

statistik

sjönk år 1996 till

i rättssak

17

kap.

motsvarande

10 § brottsbalken

finns

grund av att det brottet har samma
det inte någon egentlig statistik
med anmälningar
kod som flera andra brott och redovisas tillsammans
brottsbalken.
Dessa brott är
7-13
och
15
brott
17
enligt
kap.
om
skyddande
vid röstning,
verkande
otillbörligt
bl.a. bestickning,
av
brott
dvs.
ställning,
allmän
och
föregivande
brottsling
som skiljer
av
i rättssak. Det framstår därför som meningssig stort från övergrepp
löst att redovisa den statistik som finns för denna grupp av brott.
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Åtgärden anledning

av hot mot mâlsägande

och vittnen

Páföüdsstatistik

Uppgifter
gängliga

finns tillhar föranlett
som brotten
år 1996. Nedan följer en redovisning
av påföljdsstati1991-1996.

vilka

om

stiken

t.o.m.
för åren

År

Dömda

påföljder

Mened

till

Övergrepp
i rättssak

1%
33

Fängelse
Sluten

psyk.

vård

Skyddstillsyn
Vård

1

dom

Villkorlig
inom

soc. tjänsten

Böter
Åtalsunderlåtelse
Totalt

l

antal domar

2

30
1
4
5
2
l0
4

38

54

39

37

Å

Fängelse

Skyddstillsyn
dom

Villkorlig
Vård

2

inom

soc. tjänsten

Böter
Åtalsunderlåtelse
Totalt

l
3

antal domar

strafföreläggande

43

4
3
6
28
2
77
1

-

i
Fängelse

Skyddstillsyn
-

med fängelse
med kontraktsvård

med samhällstjänst
dom
Villkorlig
Värd inom soc. tjänsten
Böter
Åtalsunderlåtelse
Totalt

antal domar

strafföreläggande

60

48

l

5

totalt

1

-

1

1
3

4

6

27

1

7

66

93

5

1

4

301

302
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Dömda

av hot mot målsägande

till
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Övergrepp

Mened

i rättssak
å
66

Fängelse
totalt

Skyddstillsyn
-

4

med kontraktsvärd

1

med samhällstjänst

Villkorlig

dom

Vård

inom soc. tjänsten
Böter
Åtalsunderlâtelse
Totalt

antal domar

38
9
2

7

10

3

22

7

1

6

82

86

63

31

1

1

12%

Fängelse
vård

Rättspsyk.

totalt

Skyddstillsyn

1

med samhällstjänst

Villkorlig
Vård

4

dom

inom

soc. tjänsten

Böter
Åtalsunderlåtelse
antal domar

Totalt
ä

Rättspsyk.

vård

-

med fängelse

soc. tjänsten

Böter
Åtalsunderlátelse
Totalt

3

5

76

69
25

8

dom

inom

18

-

med samhällstjänst

Vård

2

-

med kontraktsvård

Villkorlig

5

3

totalt

Skyddstillsyn

antal domar

strafföreläggande

6

1

48

Fängelse

4
2

1
11
l
1
l
4

1

7

1

19

4

6

63

68

-

2

Vittnen och målsäganDet kan nämnas att i departementspromemorian
avseende mened
redovisas påföljdsstatistik
de i domstol Ds 1995:1
och övergrepp

i rättssak

för åren 1989-1993.

Åtgärder i anledning
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10.l0.3

gjorda

Tidigare

av hot mot málsägande

undersökningar

Våldskommissionens

enkät till polisen

Våldskommissionen

dir.

1989:58

genomförde
i samband

och vittnen

avseende

hot mot parter
till
enkät skickades

och vittnen

en enkätundersökning
med rättsprocesser.

och
Göteborg
i Stockholm,
polisdistrikten
till
spridning
geografisk
jämn
samt små
och
sju
polisdistrikt
tio medelstora
femton
stora polisdistrikt,
polisdistrikt.
Samtliga polisdistrikt
utom två besvarade enkäten. Syftet
En

med

Malmö,

någorlunda

utsträckning

var att utröna i vilken
ansåg att hot och våld

med enkäten

uppfattning

man enligt polisens
och vittnen förekom

mot parter
i allmänhet
tar sig.
samt vilka former dessa övergrepp
En mer
sammanfattning
Nedan följer en kortfattad
av enkätsvaren.
Våld och
betänkande
finns i kommissionens
redogörelse
fullständig
s. 160 ff..
utsträckning
mot parter och
som övergrepp
svarade de flesta polisdistrikt
vittnen förekom
att det inte var särskilt
i
i allmänhet
och vittnen
utsätts för övergrepp
vanligt
att parter
flesta
framhöll
dock
de
Samtidigt
att
anledning
rättsprocess.
av en

brottsoffer

SOU

Pâ frågan

antalet

1990:92,

i vilken

rörande

anmälningar
antalet

verkliga

utan

i rättssak

övergrepp

att det med

stor

inte

speglade

förekom

sannolikhet

det

ett viss

mörkertal.

huvudsakligen
att övergreppen
eller
familj
grupp. Vid
personer ur samma
distrikt
det
vanligt
framhöll
flera
att våld,
narkotikabrottslighet
att
var
Flera påpekade också att
förekom.
främst mellan medgärningsmän,
Polisdistrikten

skedde

kvinnor

mellan

som

hade uppfattningen

bekanta,

utsätts

för

misshandel

troligen

ofta

utsattes

för

otill-

dem. Det påpekades
från den som misshandlar
distrikt
från
flera
också
mot parter och vittnen
att övergrepp
var
förekom.
och social utslagning
vanliga i kretsar där alkoholmissbruk
framförde
Ett storstadsdistrikt
stor utsträckning
att det i relativt

börliga

påtryckningar

och liknande
väktare
utsattes för
att butikskontrollanter,
ingripande.
tidigare
till
följd
övergrepp
av
Polisens uppfattning
tycktes dock vara att rädslan att utsättas för
repressalier i anledning av en rättsprocess var större än vad det reella
detta den bild som
hotet gav anledning till att befara. Polisen tillskrev
förekom

massmedia

ofta förmedlade

ställde upp och vittnade.
När det gäller frågan

om de faror

man utsatte

sig för om man

framgick
om vem som utförde övergreppen
utfördes av den
att det var vanligast att övergreppen
av enkätsvaren
ofta med någon
tilltalade
eller andra inblandade i samma rättsprocess,
för
den
släkt
med
eller
relation
form
bekant
som utsattes
av
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men
efter förhandlingen
i
i rätt stor utsträckning
bestod till övervägande del i hot om repressali-

även förekomma

övergreppen

domstol.

och vittnen

Övergreppen skedde oftast under förundersökningen

övergreppet.
kunde

av hot mot málsägande

er.
På frågan

i vilken

medverka

i brottsutredning

blivit

allt

svårare

gäller

anledningen

hade sin grund
skyggade

inför

och trakasserier.
reaktionen

sig att
parter och vittnen undandrog
svarade de flesta polisdistrikt
att det hade

utsträckning

Vad
att få målsägande och vittnen att medverka.
till denna ovilja svarade nästan alla distrikt att den
och att många
i en allmän olust för att bli inblandad
av att de kan utsättas för repressalier
många distrikt framförde
att de ofta mött
och vittnen att de hade blivit illa behand-

blotta möjligheten
Påfallande

från målsägande

att
var enligt enkätsvaren
har behandlat dem illa
vittnen framfört
uppfattningen
att försvararen
Detta i förening med att
och kanske även ifrågasatt deras trovärdighet.
de upplevt att de inte fått det stöd och den hjälp de hade förväntat sig
lade under

Vanligt

domstolsförhandlingen.

att den
av åklagaren och rätten har gjort att många vittnen förklarat
vittnesersättningen
inte skulle ställa upp i en rättegång igen. Att
var
någon större betydelse för viljan
låg tillmätte
inte något polisdistrikt
i brottsutredningar.
att medverka
tydde
Enligt våldskommissionen

denna enkätundersökning

att

det rent generellt inte förekom våld eller hot mot parter och vittnen i
visade mot
någon större omfattning.
Den ovilja som många människor
tydde enligt kommissionen
att vittna och ställa upp i rättegångar
än på att de var utsatta
snarare på en allmän obehags- och olustkänsla
för ett reellt hot eller hade konkret anledning att befara att de skulle
komma att utsättas för hot.
menade dock att det för vissa grupper av parter och
Kommissionen
för våld eller
risk att utsättas
vittnen
fanns en mycket
påtaglig
i anledning

repressalier

kommissionen

enligt
den

tilltalade,

som

kommissionen
missbruk
våld

Ytterligare
övergrepp

det

i de

sociala

miljöer

där

det

förekommer

att ta till
annan
en högre beredskap
för att sabotera en brottsutredning.
hot om repressalier
var särskilt utsatt för
en grupp som enligt kommissionen
i rättssak var de personer som i sitt arbete har anledning att

eller

eller

anmäla

att

Detta gällde
i en rättsprocess.
av medverkan
i de fall parten eller vittnet har en relation till
Vidare
vid våld inom familjen.
antog
t.ex.

brott

asocialitet

fanns

och delta i brottsutredningar,

ter och väktare.

som t.ex.

butikskontrollan-
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-

enkäter

till

åklagare,

och vittnen

i domstol

ntålsägande

och

Vittnen

Deparementspromemorian
J 995

av hot mot mälsägande

anledning

Ds

och advokater

domare

Vittnen och mälsägande
av departementspromemorian
skickades enkäter till ett antal åklagarmyndigi domstol Ds 1995:1
heter på olika håll i Sverige. Enkäten innehöll frågor bl.a. om i vilken
mälsägande och vittnen inte ville medverka vid rättegångutsträckning
Vid utarbetandet

en och om oviljan
och
svar inkom

promemorian

s.

enkätsvaren

från

áklagarmyndigheterna

och vittnen

mälsägande

dessa

Sammanfattningsvis

129 ff..

tog kontakt

med

typ av mål. 25
redovisad
i
finns

i någon

var särskilt framträdande
av
en sammanställning

kan sägas att det enligt
vanligt
att
var mycket
inför huvudföråklagaren
Tendensen

handling och uttryckte
oro över att medverka.
hade vidare ökat under senare tid. Den vanligaste
var enligt svaren rädsla för repressalier.

anledningen

till

detta

till oron

skickades
även en
av promemorian
och i
storlek
varierande
tingsrätter
till lagmannen i 37
förfrågan
av
på
bl.a. synpunkter
efterlystes
I förfrågan
olika delar av Sverige.
för mälsägande och
åtgärder som skulle kunna förbättra förhållandena
inkom med svar. En samman24 tingsrätter
i domstolen.
vittnen
s. 125 ff..
ställning
av svaren återfinns i promemorian
I samband

Slutligen

med utarbetandet

också en enkät till
sitt svar efter kontakter

skickades

Samfundet

avgav
från området.
erfarenheter

på enkäten
handlingen

10.10.4

Brottsofferutredningens
hot

mot

Advokatsamfund.

med några

Sammanfattningsvis

av att mâlsägandes
hade ökat.

intryck

angående

Sveriges

och vittnens

advokater

med

gav Samfundets svar
oro inför huvudför-

enkätundersökning

mälsägande

och

vittnen

Inledning
om och, i så
en enkät för att undersöka
antalet hot mot mälsägande och vittnen har
fall, i vilken utsträckning
har vidare syftat till
Enkätundersökningen
åren.
under
de
ökat
senaste
I enkäten har det
förändrats.
karaktär
att utröna om övergreppens
på
och förslag till utredningen
funnits möjlighet
att lämna synpunkter
Utredningen

har genomfört

och säkerheten för
förhållandena
som skulle kunna förbättra
mälsägande och vittnen.
åklagarmyndigEnkäterna har skickats till olika polismyndigheter,
Advokatsamfund.
De har varit
heter och tingsrätter
samt till Sveriges

åtgärder

avsedda som en uppföljning

av de tidigare

nämnda

undersökningarna.
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följer

En mer utförlig
en sammanfattning
av enkätsvaren.
sammanställning
av svaren återfinns i bilagorna 2-5.
Även de enkäter
har skickat till brottsofferoch
som utredningen
innehöll en fråga om hot mot målsägande och vittnen. En
kvinnojourer

sammanställning

av svaren

Enkätsvarfrân

från jourerna

finns

i bilaga

6.

polisen

Enkätundersökningen

har

utsträckning

polisens

det enligt

gjorts

i vilken
att främst utröna
förekommer
hot och våld
uppfattning
i syfte

och vittnen
dessa övergrepp
mot målsägande
samt vilka former
allmänhet
är avsedd att vara en uppföljning
tar sig. Undersökningen
av den undersökning
som gjordes av Våldskommissionen.
Enkäterna
och

har skickats

till 35 polismyndigheter,

i

polismästardistrikt

och på olika håll i landet.
28
av olika storlek
enheter har inkommit
med svar. Myndigheterna
har redovisat sina svar
har skickat in ett sammanfattande
på olika sätt. Vissa myndigheter

polisområden

svar medan andra har valt att skicka
65 enkätsvar inkommit.
Det är därför
liknande

vid den följande

in flera

har
svar. Sammantaget
svårt att ange procentsatser
eller
sammanfattande
redogörelsen
av enkätsva-

ren.
att övergrepp mot målsägande och vittnen
sällan förekommer,
men att antalet övergrepp möjligen har ökat något
de senaste åren. I de flesta fall är det den ursprunglige
gärningsoch
de
riktar
denne
har
begår
sig
någon
övergreppen
mot
mannen som
Av enkätsvaren

framgår

Övergreppen tar sig
en familjemedlem.
eller
som verbala hot om våld om inte målsägande
vittnet tar tillbaka anmälan respektive låter bli att vittna. Övergreppen
har inte ändrat karaktär
har övergreppen
de senaste åren; möjligen
till,
en relation
vanligen uttryck

blivit

vanligen

något grövre.

är rädda eller känner obehag
att personer
Oviljan att medverka är särskilt
att medverka i en polisutredning.
framträdande
i mål om våldsbrott
liksom i ungdomsoch narkotikaförekommer

Det

ofta

inför

mellan gärningsen familjerelation,
vittnet är oviljan att medverka
extra
ofta
till
hos
och
vittnen
de,
målsägande
är att
stor. Anledningen
oron
ogrundat,
är rädda för repressalier.
mål. Finns det en relation,
mannen och målsäganden

Som

förbättringar

polismyndigheter
skärps,
heten

väntrum

eller

målsägande

och

vittnen

har

de

flesta

att synen på och straffet för övergreppet
till målsägande och vittnen liksom till allmän-

föreslagit

att information
förbättras
samt

särskilda

för

särskilt

att målsägande
i domstolarna.

och

vittnen

får

tillgång

till

Åtgärden anledning
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Enkätsvarfrân
Enkäten

av hot mot målsägande

och vittnen

åklagarna

har skickats

eller

l5 âklagannyndigheter

till

åklagarkamrar

har
Alla utom en myndighet
av olika storlek
olika
sätt.
har redovisat sin svar på
besvarat enkäten. Myndigheterna
har skickat in ett sammanfattande
Vissa myndigheter
svar medan andra
har delat ut enkäten till olika åklagare och skickat in samtliga svar till
och på olika

har 91 enkätsvar

Sammantaget

utredningen.

håll i landet.

inkommit.

är det vanligt att målsägande och vittnen tar
Enligt undersökningen
till
Anledningen
kontakt med åklagaren inför en huvudförhandlingen.
och för att behöva möta den
kontakten
är oftast oro för repressalier
mellan större och
någon skillnad
föreligga
mål
i
Det
är
undersökningen
på.
mindre orter tyder inte
om våldsbrott
sådana mål är
är särskilt
stor. Andra
att medverka
som oviljan
är en
och mål där den tilltalade
mål om narkotikabrott
ungdomsmål,
enligt underDet föreligger
eller missbrukare.
känd våldsverkare
det skulle

tilltalade.

Att

sökningen

ingen skillnad

vittnen.
till

Störst

att medverka mellan målsägande och
är den hos personer som på något sätt har en relation
i oviljan

den tilltalade.

Åklagarna menar
person
infinna

att det är lättare att höra en
När en person inte vill
i domstol.
försöker åklagaren prata med personen

i undersökningen
har

tidigare

hörts

som
sig vid en förhandling
i fråga och övertala denne att komma. Samtalen går i de flesta fall ut
till och vikten av att
hur rättegången kommer
att
på att förklara
till
källorna
vanligaste
Som
de
medverkar.
oro har åklagarna
man
kan
få för följder och
vittnesmålet
angett att det är obehag inför vad
Antalet personer som känner oro
rädsla för att utsättas för repressalier.
ökat de senaste åren. Vidare tyder underhar enligt undersökningen
på att antalet trakasserier
sökningen
mot målsägande och vittnen har
övergreppen
har dock inte ändrat
åren.
de senaste
ökat under
karaktär.

att det framförs klagomål över det sätt
I de flesta
på vilket målsägande och vittnen har bemötts i domstolen.
fall är det fråga om att de känt sig kränkta över att bli ifrågasätta och
De vanligaste förslagen
misstrodda
av främst den tilltalades försvarare.
för målsägande och vittnen är
på åtgärder för att förbättra situationen
med den
att domstolsbyggnaderna
anpassas så att en konfrontation

Undersökningen

tilltalade

målsägande

visar vidare

och dennes
och vittnen

kamrater

undvikes

förbättras.

samt

att informationen

till
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tingsrätterna

har skickats

håll

och vittnen

i landet.

till

37 tingsrätter

32 drygt

I det följande

storlek och på
av varierande
86 procent
har besvarat
tingsrätter

ges en sammanfattande

redovisning

av de svar

som har inkommit.

Enkätundersökningen
målsägande
vid

tyder på att det har skett en ökning av antalet
att medverka
som känner oro och är ovilliga
Framför
allt gäller
detta vid mål om

och vittnen

huvudförhandlingen.

våldsbrott.
att medverka

De personer som enligt undersökningen
är de som på något sätt har en relation

Undersökningen
lingen

om hur utveckmot målsägande
har det skett någon

har varit

de senaste åren; möjligen
har enligt enkätsvaren

Övergreppens karaktär

ökning.

den senaste tiden.
Den vanligaste

målsägande

ovilliga

till den tilltalade.

besked
ger inte något egentligt
antalet hot eller andra trakasserier

beträffande

och vittnen

är särskilt

åtgärden

för

förbättra

att

inte förändrats

förhållandena

för

och vittnen

som har vidtagits eller planeras att vidtas vid
domstolarna
är att inrätta särskilda väntrum.
Det är också den åtgärd
har uppgett som förslag på sådana åtgärder.
som de flesta domstolarna
Andra

vanliga

målsägande

förslag

Enkätsvarfrån
Enkäten

är också att kallelserna
skall förbättras.

informationen

till

Sveriges Advokatsamfund

har via samfundet

stående redovisning

grundar

distribuerats

till ett antal advokater.

Nedan-

sig

en sammanställning
av 25 svar från
verksamma
är
och offentliga
målsägandebiträden
som
som
i storstad och glesbygd på olika håll i landet.

advokater
försvarare

Enligt

liksom

och vittnen

enkätsvaren

har oron och oviljan att medverka i rättsprocesoch vittnen.
Detta
sen under de senaste åren ökat hos målsägande
gäller främst i mål om våldsbrott,
sexuella övergrepp,
övergrepp
mot
Även ungdomsmål
barn, olaga hot och narkotikabrott.
har pekats ut
särskilt.

Särskilt

misstänkte.
beträffande

oroliga

relation till den
är de som har en personlig
lika många advokater
Ungefär
anser att utvecklingen
antalet hot eller trakasserier
har varit oförändrad
som att

antalet

har ökat.

ändrat

karaktär

De som har svarat på frågan om övergreppen
Den
grövre.
angett att dessa har blivit

har

har
helt

övervägande

har vidtagits

eller

planeras

förhållandena

och

eller

andelen har svarat att inga åtgärder
för att förbättra
att vidtas vid tingsrätterna
öka säkerheten för målsägande och vittnen.
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Anonymitet

10. 1 1 1
.

Europakonventionen
för

konventionen

europeiska

Den

målsägande

för

10.11

och

de mänskliga

och vittnen

vittnen

rättigheterna
innehåller

Europakonventionen,

friheterna,

grundläggande

av hot mot målsägande

och
bl.a.

och vissa
rätt till domstolsprövning
vid
aktuella
är
De bestämmelser
som
l
målsägande och vittnen är paragraferna

om den enskildes
i domstolsförfarandet.

bestämmelser

garantier

för

om anonymitet
och 3 i konventionens

frågor

I artikel

offentlig
upprättats

artikel
anges att den enskilde har rätt till en opartisk och
domstol
och opartisk
inför
rättegång
som
en oavhängig
Under vissa
enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt.
6.1

älva rättegången

kan dock

förutsättningar

hållas inom stängda dörrar.

att den som har blivit anklagad för
bl.a. att förhöra
gärning skall ha vissa minimirättigheter,
en brottslig
eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom eller henne samt
Denna rätt är
och förhörda.
att för egen räkning få vittnen inkallade
vidare

6.3 föreskrivs

I artikel

s.k.
om parternas likställdhet,
en del av principen
rättegång.
rättvis
innefattas
i
begreppet
en
som
bestämmelsen

gäller

det

när

är att ge den tilltalade
samma rättigheter
vittne
begreppet
vittnen.
I
höra
att

vars utsagor är av betydelse i målet,
Serie A, No 166.
fallet Kostovski,

personer

se t.ex.

vittnet.

Förhör

även målsägande

har uttalat

i den tilltalades

eller

tilltalade

dvs.

som åklagaren
alla
innefattas

skall
att bevisningen
som huvudregel
rättegång där den
vid en offentlig
har möjlighet
dennes försvarare
att ställa frågor till
kan tillåtas
förundersökningen
som har ägt rum under
har
rättigheter
under förutsättning
att den tilltalades

Europadomstolen
läggas fram

equality of arms,
Ändamålet
med

som bevisning
Som regel
respekterats.

närvaro

skall ha getts
detta att den tilltalade
vittne som
fråga
och
ifrågasätta
ett
ut
att
vittnet
antingen
när
åberopas mot honom eller henne,
avger sin utsaga
eller vid ett senare tillfälle
se fallet Ash, Serie A, No 203, jfr även
fallet

innebär

möjligheter

tillfredsställande

Kostovski.

Avgöranden

10.112
I det följande
behandlat

redovisas

frågan

i Europadomstolen

fyra

om anonyma

avgöranden
vittnen.

i Europadomstolen

som har
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Kostovski
hade

Klaganden
anonyma
Domstolen

till

dömts

personer,
uttalade

straff

som
bl.a.

av två
av uttalanden
rättegången.
nytt under
måste all bevisning
princip

på grund

hördes

inte

följande.

I

rättegång i syfte
vid en offentlig
Detta betyder dock
att göra det möjligt att framlägga motargument.
alltid
för att kunna användas som bevisning
inte att vittnesutsagor
session i domstolen:
måste göras vid en offentlig
att som bevisning

framläggas

i den tilltalades

närvaro

före rättegången
sådana utsagor som gjorts under förfarandet
med punkterna 3 d och 1 i artikel
är inte i och för sig oförenligt
har respekterats.
rättigheter
under förutsättning
att försvarets
använda

rättigheter

Dessa

skall ges
som regel att en tilltalad
den som
och
tillfälle
utfråga
motsäga
att
då vittnet gjorde sitt
antingen vid den tidpunkt
kräver

och passande

tillräckligt
vittnat

mot honom,
eller på ett senare stadium i förfarandet..."
inte
fann domstolen
rättigheter
Sammanfattningsvis
att försvarets
hade respekterats,
och att det förelåg ett brott mot punkt 3 d i
uttalande

med punkt

förening

Fallet

l av artikel

6.

Windisch

Klaganden
lämnats

till polisen

hördes

de polismän,
hade

domstolen

kunde detta förfarande

saknade

således

möjlighet

uppgiftslämnarna
var anonyma
eller
deras tillförlitlighet
att värdera
Det förelåg därför sådana begränsningar

möjlighet

deras trovärdighet.

ifrågasätta

i den tilltalades
av artikel

rätt till

6 hade blivit

försvar

Klaganden

hade
från

uppgifter

att punkt

3 d

i förening

med punkt

l

kränkt.

dom den 26 mars

mot Nederländerna

Doorson

uppgifterna,
som vittnen.
till
dessa.
Enligt
ställa
frågor
att
med
med
förhör
likvärdigt
inte anses

Eftersom

själva.

försvaret

grundval

av tvâ oidentifierade
som hade tagit emot

Försvaret

uppgiftslämnarna

som hade
av uppgifter
Under rättegången
personer.

för brott

hade dömts

dömts

två

för

narkotikabrott
vittnen.

1996

pä

av bl.a.
framhöll
att
i förhållande

grundval

Europadomstolen

anonyma
kan skapa problem
av anonyma vittnesmål
kan
inte under alla förhållanden
till artikel 6 men att sådan användning
uttalade vidare att när
Domstolen
anses otillåten enligt konventionen.

användning

vittnens

eller målsägandes

liv eller personliga

frihet

och säkerhet

är i

Åtgärder i anledning
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och vittnen

av hot mot målsägande

mellan fördet vara nödvändigt
att göra en avvägning
eller målsägandenas
och vittnenas
å ena sidan,
intresse,
svarets
ansåg att det i förevarande
intressen, å andra sidan. Europadomstolen
fall fick anses vara legitimt
att låta tvâ vittnen
vara anonyma.
hade också fått tillfälle
Försvararen
att ställa frågor till dem. Vidare
fara

kunde

domen

inte grundat

domstolen

hade den nederländska

enbart

på dessa

vittnenas
utatt de anonyma
fann
Sammanfattningsvis
med stor försiktighet.
värderats
talanden
inte
Europadomstolen
att någon kränkning
av Europakonventionen

två

i sin dom

och

vittnen

framhållit

förelåg.

m.fl.

Mechelen

Van

på

sakligen

dömts

hade

Klagandena

till

det inte är oförenligt
som bevisning,
skäl talar därför.

men att anonymitet
erinrade
Domstolen

svårigheter

medför

grovt

rättspraxis

med konventionen

1997

anonyma

av

av
erinrade om sin tidigare

vittnen

och

dråp

vittnesutsagor

vilken

anonymitet

försök

för

grundval

Europadomstolen

starka

den 23 april

mot Nederländerna

rån huvud-

polismän.

se ovan enligt

att åberopa anonyma
kan godtas endast när

om att vittnens
slag
ett
som normalt
av
domstolen
Vidare framhöll
också

för försvaret

i en brottmålsprocess.
dom inte får grundas enbart

inte bör uppkomma

att en fällande
anonyma vittnesmål.

eller

ens väsentligen

på

fall var vittnena polismän, dvs. statstjänstemän
som
ofta
har
och
förhållande
till
i
staten
har en allmän lydnadsplikt
som
beaktande
med
Redan
med åklagarväsendet.
särskilda förbindelser
av
I förevarande

att avge vittnesmål
Till detta kom att det ofta var ett normalt tjänsteåliggande
anonymt.
menade att detta
Domstolen
för en polisman att vittna inför domstol.
legitimt
kunde
att hemlighålla
inte hindrade
att det ibland
vara
hos polismän som använts som inñltratörer.
identiteten
hörts i ett annat rum än
fall hade polismannen
I förevarande

detta borde polismän

klagandena

möjligheter

och

endast i undantagsfall

deras

försvarare,

polismännens

vilket

tillåtas

inneburit

trovärdighet

att
varit

försvarets
inskränkt.

att pröva
från ett
ansåg att det inte var klarlagt att dessa avvikelser
Det hade inte visats att polismännormalt förfarande varit nödvändiga.
eller att det
krävt anonymitet
verkligen
tjänsteutövning
fortsatta
nens
vittnesmål
den enda
polismännens
Vidare
hotsituation.
förelegat en
var
med
de
identiska
som
personer
bevisningen
om att klagandena var
utfört rånet. Vid jämförelse med fallet Doorson se ovan förelåg den
Domstolen

skillnaden
personer

att det i det fallet
som hördes anonymt

funnits

klara

uppgifter

och som var civilpersoner

om att de två
riskerade att

311
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utsättas

för

våld

av hot mot málsägande

från

den

tilltalades

och vittnen

sida.

l

det
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fallet

fanns

det

dessutom

annan bevisning som stödde de anonyma vittnenas identifiefann därför att de klagande
Europadomstolen
av den tilltalade.
inte fått en rättvis rättegång och att det förelåg ett brott mot artikel 6.1
i förening med 6.3 d i Europakonventionen.

ring

10. 11.3

rekommendation

Europarådets
och

Europarådets

den

tilltalades

ministerråd

har

till

rätt

om
försvar

10 september

den

hot

mot

1997

vittnen

antagit

en
13 om hot mot vittnen och den tilltalades
version
finns som
Rekommendationens
engelska
rätt till försvar.
betänkandet.
Nedan
sammanfattning
följer
11 till
bilaga
en
av
rekommendation

No. R 97

rekommendationens

innehåll.

att ministerrådet
beaktar att det i fråga om viss kriminalitet
som organiserad brottslighet
och brott inom familjen finns en ökande risk för att vittnen blir utsatta
för hot samt att det är oacceptabelt
kan komma att
att rättsväsendet
med att få till stånd rättegång och dom mot en misstänkt
misslyckas
I

rekommendationen

sägs

inledningsvis

bl.a.

avskräckts från att vittna fritt och sanningsatt vittnen effektivt
Vidare anmärks att det finns ett ökande erkännande av vittnens
ofta är
roll i brottmålsprocessen
och att deras vittnesmål
speciella

därför

enligt.

för att få brottslingar
rad brottslighet
och brott inom

avgörande

fällda,

särskilt

när det gäller

organise-

familjen.

är övertygat om att, eftersom det är
anges att ministerrådet
lämna uppriktiga
för
alla
plikt
medborgerlig
att som vittnen
en
skall
vittna,
rättsväsendet
kräver
uppgifter
att man
man också i
om
och behov,
vittnenas
rättigheter
bör
kunna
erkänna
utsträckning
större
Vidare

inbegripet
personlig

rätten

att inte bli

utsatt

för

något

ingripande

eller

någon

risk.

har en skyldighet
beaktar också att alla medlemsstater
vittnen
sådana
skydda
övergrepp
att
mot
genom att vidta särskilda
skall
effektivt
deras
till skydd,
vilka
åtgärder
åtgärder
garantera
och
i Europakonventionen
säkerhet, samt erinrar om de bestämmelser
Ministerrådet

rätt att höra
av dess organ som erkänner den tilltalades
föreskriver
vittnesmålet
inte
och att ifrågasätta
en
men som
och den påstådde
konfrontation
ansikte mot ansikte mellan vittnet
brottslingen.
de avgöranden
vittnet

Ministerrådet

rekommenderar

medlemsstaterna

att de skall använda de principer
som bifogats rekommendationen
till ledning i intern lagstiftning
och när man gör en översyn av sin
och praxis;
kriminalpolitik

Åtgärder i anledning
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av hot mot målsägande

och vittnen

ii. att de skall försäkra sig om att dessa principer
får all nödvändig
såsom advokatsamfund,
publicitet
genom att spridas till intresserade
och sociala institutioner
juridiska
myndigheter,
verkställighetsorgan
som sysslar med familjefrågor.
I bilagan till rekommendationen
tioner.

vissa definiges inledningsvis
anges att med vittne "witness"
avses varje person,
lagstiftning
om rättegången
av hans status enligt nationell
vilka
relevanta
för
har
länma
upplysningar
är
att
som

Bl.a.

oberoende
i brottmål,

brottmålsprocessen.
tolkar.

Denna

Vidare

definition

att med anonymitet
genom vilka ett vittne kan
för den tilltalade.
anges

omständigheter
okända

I övrigt

anges

i bilagan

följande

även sakkunniga

omfattar

under

de

avses att
identifieras
rubriken

och

särskilda

förblir

Allmänna

helt

prin-

ciper.
Lagstiftning

och praktiska

mån tillförsäkra
utan hot.
2. På samma

vittnen

åtgärder bör genomföras

möjlighet

att lämna vittnesmål

för att i lämplig
och
oförhindrat

gång som den tilltalades
rätt till försvar respekteras bör
deras anhöriga och andra närstående organiseras,

för vittnen,

skydd

så att detta vid behov innefattar
skydd
före, under och efter rättegång.

för

deras liv

och personliga

säkerhet

Hot mot vittnen bör göras straffbara antingen som ett särskilt brott
eller som ett led i brottet användande av olaga hot.
4. På samma gång som man beaktar domstolarnas
rätt till fri bekan beakta
medge att domstolarna
vittnesmålen.
den inverkan
som hot kan ha på
bör vittnen
Med förbehåll
för legala rättigheter
uppmuntras
att
myndighet och
anmäla relevant information
om brott till vederbörande
bör rättegångsreglerna

visprövning

att sedan vittna i domstol.
6. På samma gång som den tilltalades
rätt till försvar respekteras bör
vilka
alternativa
metoder
vittnen ges tillgång till
att lämna vittnesmål
dem från det hot som det kan innebära
skyddar
att konfronteras
ansikte mot ansikte med den tilltalade,
t.ex. genom att tillåta vittnena
att höras i ett avskilt rum.
7. Rättsväsendets
personal
med fall där vittnen
Under
När olika
bör

särskilda

åtgärder
regler
mellan

kan riskera

rubriken

organiserad

brottslighet
åtgärder

bör

utbildning

i att handskas

att bli utsatta för hot.
med
bör vidtas

Åtgärder som

anges följande punkter.
bestäms för att bekämpa organiserad

processregler

kan också tillämpas

antas för att klara
på annan allvarlig

skall säkra den nödvändiga

förebyggande

ha lämplig

av oordning

avseende

på

brottslighet

av hotelser.
brottslighet.

Sådana
Sådana

samhälle
i ett demokratiskt
och garanti för den
och brottslighet

balansen

313

314

Åtgärden

anledning

av hot mot málsägande
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tilltalades

rätt till en rättvis process.
har
På samma gång som man ser till att den tilltalade
bör följande
möjligheter
ett vittnesmål
att ifrågasätta

fullgoda
åtgärder

övervägas:
audiovisuell
upptagning
under förundersökning,

väg

av Vittnesuppgifter

som

lämnas

inför en
användning
som lämnats
av förundersökningsuppgifter
för
möjligt
domstol
det
inte
i
bevisning
när
är
juridisk
myndighet
som
medföra
inställelse
skulle
kunna
eller
inställa
i
sig
vittnet
när
rätten
eller
andra
fara för vittnets,
dennes anhörigas
stor och verklig
närstående

liv och säkerhet,

stadium
identitet
senast möjliga
av
av vittnets
detaljer,
utlämnande
vissa
och/eller
endast
av
processen
från hela eller delar
allmänheten
utestängande
av media och/eller
av rättegången.

avslöjande

för personer som kan komma att vittna är förenlig
bör detta vara en exceptionell
lagstiftningen,
har begärts av sådana personer
åtgärd. Om garanti för anonymitet
bör i
myndighet,
tills vidare
och/eller
har beviljats
av behörig
för
föreskrivas
lagstiftning
kriminalprocessuell
ett kontrollförfarande
10. Om anonymitet

med

den

nationella

nödvändigheten
balans mellan
av en
en rättvis
Den tilltalade
och den tilltalades
rätt till försvar.
vittnets
få möjlighet
bör genom ett sådant förfarande
att ifrågasätta
och källan till hans
hans trovärdighet
påstådda behov av anonymitet,
att upprätthålla
brottmålsrättegång

vetskap.
11. Anonymitet
efter hörande

bör endast beviljas
av parterna

när en behörig

juridisk

finner

att:
eller frihet

är allvarligt
agent
det är fråga om en spaningspolis "undercover
hotad
och
allvarligt
i
framtiden
arbeta
är
att
den berörda

personens

myndighet

liv

eller om
hans möjlighet

hotad

och personen
sannolikt
kommer
bevisningen
att bli betydelsefull
förefaller
vara trovärdig.
åtgärder bör i lämplig mån finnas för att skydda vittnen
12. Ytterligare
kan identifiera
hinder mot att den tilltalade
hörs
innefattande
som
av skärmar, döljande av vittnets
förvrängning
av hans röst.
har beviljats skall en fällande dom
13. När anonymitet
vittnet

användning

t.ex.

endast eller

i avgörande

14. I lämplig

grad på vittnesmål

mån bör särskilda

ansikte

eller

inte grundas

av sådana personer.
som vittnesskyddsprogram

program,
för vittnen

skydd.
som behöver
deras
med sådana program bör vara att skydda vittnens,
Huvudsyftet
anhörigas och andra närstående liv och personliga säkerhet.
metoder
för skydd;
olika
bör erbjuda
15. Vittnesskyddsprogram
tillskapas

och

göras

tillgängliga
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av hot mot målsägande

och vittnen

kan omfatta identitetsbyte,
hjälp till
byte av bostadsort,
programmen
och annat fysiskt skydd för vittnena och
livvaktsskydd
ny anställning,
deras
16.

släktingar
Med

kriminella

ställning

och andra närstående.
till

hänsyn

nytta av de åtgärder
det är nödvändigt

särskilt

framträdande

17. Lämplig

fängelsestraff.

Åtgärder

som bör vidtas avseende utsatta vittnen,
återfinns följande punkter.
familjen
brott
inom
av
och praktiska åtgärder bör vidtas till skydd
lagstiftning

rubriken
i fall

roll
som samarbetande
bör även deras
brottslighet
för dem att dra
möjlighet

När
som tillskapats genom vittnesskyddsprogram.
också innefatta
särskilda
kan sådana program
specialavdelningar
på fängelse för samarbetande

arrangemang
som
kriminella
som avtjänar
Under

den

spelar i kampen mot organiserad
beaktas i rimlig mån, innefattande

mot hot och för
familjemedlemmar

att lindra pressen
i brottmål.

på vittnen

som

skall

höras

mot

18. Sådana

åtgärder skall vara avpassade för olika typer av utsatta
Man skall beakta att i farniljesammanhang
är hotet ofta latent
välbeoch/eller
emotionella
vittnets
psykologiska
påverkar

vittnen.
och

finnande.

bör därför
handlingar
Vid
frånvaro
av öppet hotfulla
föredras.
av annat slag än straffrättsliga
19. Särskilt
skydd bör finnas att tillgå för barn jämte stöd för att
förhindra
Barn bör göras
varje form av missbruk av farniljeauktoritet.

åtgärder

särskilt rätten att anmäla brott.
om sina rättigheter,
20. Barns särskilda intressen bör under rättsprocessen
tillvaratas
av en
utbildad
särskilt
social myndighet
eller, om det är lämpligt,
av en

medvetna

advokat.
21.

Kvinnor

misshandlas

i hemmet

och

äldre

personer
som
illa av sin familj bör
lämpligt skydd mot hot som syftar
till att hindra dem från att anmäla brott och avge vittnesmål.
22. Program bör tillskapas för att hjälpa vittnen som avger vittnesmål
som

behandlas

Sådana program bör innehålla:
mot andra familjemedlemmar.
socialt
bistånd och i lämplig mån vård
och
rättsligt,
psykologiskt
bistånd,
och finansiellt

åtgärder för att förflytta den tilltalade från vittnets grannskap för att
undvika ytterligare
hot; alternativt
åtgärder för att flytta vittnet,
för den tilltalade
träning
psykiatrisk
psyko-sociala
åtgärder som
för att förhindra
brott.
ytterligare
23. Rättsväsendets
kan

olika

institutioner

ha en traumatisk
inverkan
sådan
effekt.
motverka
en

bör göras medvetna om att de
de bör sträva efter att

på vittnen;

24. När ett utsatt vittne första gången anmäler anklagelser till polisen
hjälp. Dessutom
bör det finnas omedelbart
tillgång till professionell
bör vittnesförhöret

ledas av lämpligt

utbildad

personal.
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Åtgärder i anledning
25.

bör så ofta det är möjligt

vittnen

Utsatta

och vittnen

av hot mot målsägande

förhöras
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så tidigt

som
så snart som möjligt efter anmälan. Ett sådant
och
respektfullt
omsorgsfullt,
särskilt
genomföras

möjligt

i rättsprocessen,

förhör

skall

noggrant.
26. Ett sådant förhör

bör hållas av eller
bör inte upprepas. Förhöret
bör ha tillfredsställande
myndighet och den tilltalade

inför en juridisk
till motförhör.
möjligheter

bör i
som lämnas under förundersökningen
ansikte mot
mån upptas på video för att undvika konfrontation
ansikte och en onödig upprepning av förhören som kan orsaka trauma.
teknik användas för att ge behörig
Under rättegången kan audio-visuell
möjlighet
myndighet
utan att denne är fysiskt
att höra vederbörande

Förhörsuppgifter

27.

lämplig

närvarande.
noga övervaka vittneskan befaras
särskilt i mål om sexualbrott,
Om ett motförhör,
förhöret.
bör domaren överväga
inverkan på vittnet,
få en oskäligt traumatisk
sig om att utfrågningen
åtgärder för att försäkra
att vidta lämpliga

28. Under

bör domaren

domstolsförhandlingen

sköts korrekt.
att barn inte hörs under ed bör inte i sig vara
skäl för att utesluta förhöret som bevisning.
Internationellt
samarbete.
Slutligen
sägs följande under rubriken
samarbete
internationellt
till
skapa
syftar
30. Instrument
att
som
det faktum

29. Endast

nationell

liksom

lagstiftning

för att underlätta förhör med
och tillåta att vittnesskyddsprogram

bör utvidgas

som är utsatta för hot
Följande åtgärder bör t.ex. övervägas:
över gränserna.
såsom
telekommunikationshjälpmedel
moderna
användning
av

vittnen

tillämpas

videolänk,
eller

med ett skyddat vittne
i den stat som begärt
svår att genomföra eller för

förhör
samtidigt
för att underlätta
domstol
i
med ett vittne vars inställelse

inställelsen
kostsam
bistånd

deras skydd,

annars inte skulle vara möjlig,
samma gång som rätten till försvar
för att låta skyddade vittnen flytta

utbyte
av information
nesskyddsprogram.

10. 11.4

Tidigare

mellan

tillvaratas,
utomlands

myndigheter

överväganden

om anonyma

och

säkra

för

vitt-

målsägande

och

ansvariga

vittnen
En

arbetsgrupp
föreslog

gruppen,
identitetsuppgifter

repressalier,

skulle

KRIPUTRikspolisstyrelsen,
som kallades
1990:4 att
RPS Rapport
Vittnesskydd
i rapporten
för
för ett vittne,
som kunde befaras utsättas

inom

kunna hemlighållas

för den misstänkte.

identiteten
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av hot mot målsägande

skulle

under

vara

dock

försvarare

tystnadsplikt

för

polis,

åklagare,

och domstol.

Våldskommissionen

förundersökning
tänkande

hade bl.a. till uppgift

och vittnen

att parter

var

känd

och vittnen

för

våld

att utreda hur vanligt
och hot i anslutning

utsattes
Kommissionen
rättegång.

och

kom

i sitt

det
till

slutbe-

Våld

och brottsoffer
SOU
1990:92
fram till slutsatsen att
inte var av den art och omfattning
att det var motiverat
med åtgärder som skulle rubba de principer
och insyn
offentlighet
om

problemen

i processmaterialet
och vittnens

säkerhet

annat sätt, t.ex.
frikostigt
fysiskt

att samhället

genom
skydd.

Justitieutskottet
bet.

omfattar.
Parters
som den svenska rättsordningen
måste därför enligt kommissionen
garanteras på

har i flera

vid

behov

fall behandlat

ställer

frågan.

upp

med ett

I sitt betänkande

l992/93:JuU6

den grundläggande
s. 9 f. pekade utskottet
principen
insyn i de förhållanden
om parts rätt till fullständig
som kan
läggas till grund för ett avgörande mot honom och ansåg det därför
inte vara möjligt att genomföra några genomgripande
ändringar av de
gällande

principerna.

tidigare

ställningstagande,

Utskottet
i

avstyrkte,
sitt

med

betänkande

hänvisning
bet.

till

sitt

l993/94:JuU4

s. 19 f. ett motionsyrkande
om att vittnen och andra uppgiftslämnare
skulle få vara anonyma
inför den tilltalade
i mål som gällde viss
allvarlig brottslighet.
I departementspromemorian

Brottsoffren

i blickpunkten

-diskuterades

åtgärder

för att stärka brottsoffrens
ställning Ds 1993:29
frågan
för att förbättra
om det var möjligt att genomföra författningsändringar
skyddet för målsägande och vittnen mot våld och hot om våld utan att
komma i konflikt
med de grundläggande
för ett rättssamprinciperna
hälle. Enligt promemorian
skulle det föra för långt att ändra reglerna
eller
om sekretess eller om parts rätt till insyn i förundersökningseftersom de utgör de minimikrav
rättssäkerprocessmaterialet,
som
heten föreskriver
i förevarande
sammanhang.

Regeringen

anförde

i propositionen

med

förslag

bl.a.

om att
personuppgifter
av målsägandes och vittnens
1993/942143
mening inte var
s. 45 att det enligt regeringens
för att
förändringar
att göra några mer genomgripande
utlämnandet

begränsa
prop.

möjligt
förbättra

skyddet

för målsägande

mot våld och hot om våld
för ett
med de grundläggande
principerna
och vittnen

utan att komma i konflikt
rättssamhälle.
Vidare uttalades
mål eller

läggas

till

utsträckning
helt enkelt
eller

att en sådan princip är att en part i ett
ha fullständig
insyn i de förhållanden
som kan
och att detta i stor
grund för en domstols
avgörande
gäller även för sekretessbelagda
uppgifter;
en part skall

ärende

skall

känna till

myndigheten

och kunna bemöta

grundar

sitt

som domstolen
regeringens
Enligt

alla uppgifter

avgörande

på.
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att ändra reglerna om sekretess eller om
var det inte möjligt
Den enda vägen att gå fram för att
parts insyn i processmaterialet.
därför
skyddet för målsägande och vittnen föreföll
försöka förbättra

mening

som
om målsägande och vittnen
vara att se till att olika uppgifter
till den tilltalades
betydelse i målet inte kommer
saknar materiell
kännedom.
är 1994, som innebar en
få del av personuppgifter
enkelt
möjligheterna
att
av
justitieutskottet
uttalade
vittnen
ovan,
att man
och
målsägande
se
om
möjlighet
hade
rättssäkerhet
knappast
att gå
med hänsyn till kraven på
med författningsändringarna

I samband

viss begränsning

längre

bet.

s. 22.
Vittnen

1993/94:JuU25

och målsägande i domstol Ds
att även om användandet
av anonyma vittnen i alla
6
artikel
inte kan anses strida mot Europakonventionens
situationer
frågan
i
inställning
riksdagens
och
fick den svenska regeringens
för
betraktas
en möjlighet
om att införa
som klar. Något förslag
under rättegången gavs därför inte.
vittnen att vara identitetsskyddade
i fråga
Det angavs vidare i promemorian
att den svenska hållningen
efter
det
Europaläge
i
att
ett annat
om anonyma vittnen kan komma
lagt fram sina rekommendationer.
rådets expertkommitté
I departementspromemorian

1995: 1 anfördes

om hotade

Lagstiftning

10.11.5

vittnen

i Nederländerna

om hotade vittnen i den holländvittne
hotat
Med
begreppet
ska straffprocesslagen.
avses ett vittne
med ett
enlighet
i
förhören
under
skall vara hemlig
vars identitet
1994.
trädde i kraft den l februari
beslut. Bestämmelserna
rättsligt
I Nederländerna

Nedanstående

finns

bestämmelser

redogörelse

eller
På eget initiativ
eller vittnet
försvararen

är en sammanfattning
av dessa regler.
den misstänkte,
efter ansökan av åklagaren,
besluta att ett
skall undersökningsdomaren

med
om vittnet
hänsyn till de uppgifter som han skall lämna känner sig så hotat att det
säkerhet eller vittnets
är skäligt att anta att hans liv, hälsa, familjens
har
och om vittnet
riskeras,
förhållanden
sociala eller ekonomiska
vill
lämna
inte
omständigheter,
nämnda
uttalat att han, på grund av
vittnes

identitet

några uppgifter.
hotad

grund

skall

vara

Detsamma

under

förhören,

om någon annan person
kan komma att säga.

gäller

av vad vittnet

Åklagaren, den misstänkte,
att yttra

hemlig

försvararen

sig i frågan.
av undersökningsdomaren

och vittnet

känner

sig

skall ges tillfälle

skall
att ett vittnes identitet
skickas till åklagaren samt delges den
hållas hemlig skall omedelbart
tid och på
med upplysning
och vittnet
misstänkte
om inom vilken
Ett beslut
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vilket

Åtgärder i anledning

sätt beslutet

av hot mot målsägande

kan överklagas.

Beslutet

överklagas

och vittnen

till

allmän

domstol.
När

det fastställts

undersökningsdomaren
Om det är nödvändigt
domaren

vägra

förhöret

med

är hotat, skall vittnet förhöras
av
på ett sådant sätt att hans identitet inte avslöjas.
för att dölja vittnets identitet får undersöknings-

den misstänkte
det hotade

vägras att närvara.
och den misstänkte
vid

att ett vittne

vittnet.

och/eller

försvararen

I sådana

Undersökningsdomaren

fall
skall

skall

att närvara vid
åklagaren

även

informera

åklagaren

eller dennes försvarare,

om de inte var närvarande
utsaga, och ge dem tillfälle
att
till vittnet antingen per telefon

förhöret,

i vittnets
om innehållet
frågor som skall ställas
eller, om detta motverkar
hemlighållandet
av vittnets identitet,
Under
förhöret
skall undersökningsdomaren
undersöka
fram

lägga

tillförlitlighet
Om möjligt
vidta

och uttala
i samråd

i skrift.
vittnets

sig om denna i sin undersökningsrapport.
med åklagaren, skall undersökningsdomaren

de åtgärder

för att dölja ett hotat vittnes
som är nödvändiga
vittne
föremål
för en ansökan om att få
är
ett
som
ställning som ett hotat vittne till dess ett slutligt avgörande i frågan har
fattatsFör
detta ändamål är undersökningsdomaren
behörig att utesluta
identitet

liksom

information
i ärendet eller
som gäller vittnets identitet ur handlingarna
att ta bort alla namn från sådana handlingar.
En utsaga av ett vittne vars identitet hålls hemlig får användas som
bevis för att den tilltalade
har begått det brott som han är åtalad för
endast om det hotade vittnet har förhörts av undersökningsdomaren
på
det sätt som har beskrivits
och
det
brott
åtalet
gäller
utgör
ovan
som
brott mot rättsordningen.
ett allvarligt
En skriftlig
handling
som innehåller
en utsaga av en person med
hemlig identitet får tjäna som bevis för att den tilltalade har begått det
brott som han är anklagad för, endast om en sådan utsaga i betydande
mån stöds av annan bevisning
och den tilltalade
under rättsprocessen
inte har uttalat, antingen själv eller genom någon annan, att han vill
ställa frågor till den personen eller få frågor framställda
till denne.
Ett

delaktigt

vittne

som
i förhören

är eller

har varit

å tjänstens

eller

yrkets

vägnar

av ett hotat vittne på något stadium i utredningen
kan vägra att svara på frågor, om det är nödvändigt
för att dölja det
hotade vittnets identitet.
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förslag

fall av hot mot
att skapa ett bättre skydd i mera allvarliga
får i uppRikspolisstyrelsen
föreslår utredningen
bevispersoner
att
och Kriminalvårdsstyrelsen
drag att i samråd med Riksåklagaren
För

för skydd av bevispersoatt starta en försöksverkmed hotade bevispersoner.

utarbeta

handlingsprogram

ner.
samhet

bör

ett nationellt
Domstolsverket
med videoteknik

få i uppdrag
vid förhör

att införa en ordning med möjlighet
få vara anonyma
att under vissa förutsättningar
har utredVid övervägandena
den tilltalade.

har övervägt

Utredningen
för bevispersoner

till

i förhållande

att de undersökningar
som gjorts visar att hot och
relativt
andra övergrepp
mot målsägande och vittnen förekommer
samt att de
sällan och inte har ökat i någon större omfattning
riktas
främst
förekommer
mot
som den
övergrepp
personer
som
utredningen
beaktar
Vidare
till.
att
relation
tilltalade
har en
klient
sin
i en konfliktsituation
hamnar
gentemot
försvararen
identitetsuppgifter
förtiga
måste
han
som han fått
att
genom
Mot
vittnet.
eller
målsäganden
med
förhören
under
kännedom
om

ningen

beaktat

bakgrund

av

nämnda

och parts
principen
om offentlighet
starka
bör åsidosättas
utan mycket
närvarande

inte motiverat

målsägande

och vittnen.

och

omständigheter

föreslå

det

finner

skäl,

förhållandet

fullständig

rätt till

en ordning

insyn

utredningen

med anonymitet

att
inte
för
för

införs för
i tvistemål
att särskilda forumregler
fingerade
fått
Personer
förföljda
personuppsom har
personer.
i samband med identiför kostnader
gifter föreslås få ersättning
föreslås

Vidare

tetsbytet

.

Omfattningen
Utredningen

av hot och andra
har gått

övergrepp

i rättssak

beträffande

omfattningen

igenom
för

övergrepp

mot målsägande
för

rättsstatistiken

mened

och

ge någon ledning
av hot och andra övergrepp

denna

att se om
och utvecklingen

brotten

och vittnen

kan

mot målsägande och vittnen.
har antalet anmälda
Ser man till den statistik som finns tillgänglig
visar på en fortsatt
trenden
1996
och
brott om mened minskat sedan år
är
minskning.
Tyvärr är det ogörligt att se i statistiken hur frekvensen
i rättssak eftersom detta brott
om övergrepp
brott.
andra
med
flera
redovisas
mellan
antalet menedsdomar
fördubblades
Enligt påföljdsstatistiken
till
1995
år
sedan
Antalet domar sjönk
och 1994 82.
åren 1991 38

beträffande

anmälningar

tillsammans

Åtgärden
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76

-

7,3

och

procent

sjönk

och vittnen

av hot mot málsägande

anledning

år

ytterligare

1996

till

63

-

17,1

procent.
kan man således konstatera med ledning tilloch domar
både
antalet anmälda menedsbrott
att
tenderar
minska.
Det
avseende mened inte längre ökar utan i stället
att
går dock inte att dra några egentliga slutsatser av det förhållandet;

Sammanfattningsvis
statistik

gänglig

kan

minskningen

bero

än att denna

förhållanden

andra

typ

av

har minskat.

brottslighet
Ådömd

del av fängelse.
Det kan dock påpekas att från att ha utgjort drygt 90 procent av det
totala antalet domar åren 1992 och 1993 har andelen fängelsedomar
för mened utgörs

påföljd

80,5

sjunkit

till

procent

år 1996.

år

procent

övervägande

till

82,9

1994,

år

procent

1995

och

76,2

vad gäller domar
har utvecklingen
Ser man till påföljdsstatistiken
Mellan åren 1991 54
avseende övergrepp
i rättssak varit likartad.
och 1993 93
således
domar

ökade

kraftig

år 1994

för

sjunkit;

1995 69 -

och år 1996 68 -

19,7 procent

Eftersom

med 72,2 procent. Ökningen var
har antalet
som för mened. Härefter
år
domar
86
7,5
procent,
är antalet

domar

antalet
lika

riktigt

inte

1,4 procent.

anmälda brott om
är det här än mer vanskligt
att försöka dra några
andra förMinskningen
av antalet domar kan bero
avseende

statistik

det saknas

antalet

i rättssak

övergrepp
slutsatser.
hållanden

får
Vidare
har minskat.
typ av brottslighet
i rättssak antas vara stort. Påövergrepp
den bristen
dessutom
att den endast anger

än att denna
beträffande

mörkertalet

följdsstatistiken

har

huvudbrottet.
kan

Sammanfattningsvis
avseende
Vad

övergrepp

36 och 55 procent.
har vidare
Utredningen
från polisen
det

När

med resultatet

gäller

Advokatsamfund
med

den

Vittnen

enkäterna

Tidsintervallet

mellan

undersökningarna

är 5-6

och

advokater.

aktuella

och de tidigare

tyder

som har kommit
enkätundersökning.

de enkätsvar

i Våldskommissionens
till

åklagarna,

jämfört

ligger

på mellan

och

tingsrätterna

in

Sveriges

de svar som har kommit

in

i departementspromemorian
som redovisas
i domstol Ds 1995:1.

undersökning

och målsägande

av jämförelsen
Enkätsvaren

jämfört

i rättssak

tidsperioden

den redovisade

har utredningen

domare

mellan

domar
att antalet
åren 1993 och 1996.

för övergrepp

påföljderna

under

fängelsedomar

andelen

har minskat

i rättssak

de ådömda

gäller

konstateras

endast

utredningens
år för
Vilka

polisen

jämförelser

undersökningarna

möjligen

och

enkäter
och 2-3
kan

då göras

och vilka

att omfattningen

de

år för
slutsatser

tidigare
åklagare,

mellan

de

kan dras

av övergrepp

kan
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i brottmål
de senaste åren och då särskilt
vilket år oroväckande.
Det har dock

under

där
inte

är inblandade,

ungdomar
framkommit

karaktär
att övergreppens
inte ha varit så dramatisk

i undersökningarna

förändrats.
ibland

av hot mot mâlsägande

Utvecklingen

skulle

ha
det

som
som kan dras av de
undersökningarna
är att det trots allt är relativt sällan som
Att det
och vittnen utsätts för hot eller andra övergrepp.
eftersom detta är ett hinder för
är i och för sig allvarligt

hävdas

genomförda
mâlsägande
förekommer

synes
massmedia.
De

i

slutsatser

en fungerande rättsskipning.
Det bör dock framhållas

att dra några
att det är mycket vanskligt
andra
hot
och
omfattningen
övergrepp
mot
av
om
eftersom
och vittnen,
dessa brott torde ha ett avsevärt
mâlsägande
till rättsväsendets
mörkertal
och därför
i många fall inte kommer
säkra

slutsatser

kännedom.

Vilka

åtgärder

bör vidtas för att bättre

skydda hotade

och

mâlsägande

vittnen
har framförts
till utredningen
att synen på
av enkätsvaren
i rättssak bör skärpas och straffet bli strängare. Som
övergrepp
för detta brott så sent som
nänmts i avsnitt 10.2 skärptes straffskalan
stadgas nu som straffden l juli 1997. För brott av normalgraden
I flera

brottet

brott

fängelse i högst två år. För grovt

maximum

ett och högst sex års fängelse. Utredningen
bör se allvarligt
denna typ av brottslighet
finns möjlighet
den nuvarande strafflatituden
frihetsstraff.
föreslå

menar därför
i detta avseende.

Utredningen

någon ändring

är straffskalan

lägst

att man
anser visserligen
inom
det
men menar att
långa
relativt
att utdöma

att det

inte

finns

skäl

att

De mâlsägande och vittnen som hyser en ogrundad oro och rädsla
för att medverka i rättsprocessen
bör kunna lugnas genom vissa av de
och bemötande som utredningen
åtgärder om bl.a. bättre information
har föreslagit

tidigare

i betänkandet

se avsnitt

4.6.7.

sådana
är emellertid
övergrepp
Det är viktigt att samhället ställer upp med
åtgärder inte tillräckliga.
resurser av olika slag för att skydda hotade mâlsägande och vittnen.
i
skydd som beskrivs
Det kan t.ex. vara fråga om sådant fysiskt
I de fall

där

risk

det finns

avsnitt

10.6.

skyddsåtgärder

avsnitt

10.7

kan

också

för

ramen för folkbokföringen
aktuella.
Om förutsättningarna

inom

vara
torde

se
för

ett sådant förbud ofta vara lämpligt
Det är enligt utredningen
med andra skyddsåtgärder.
att kombinera
angeläget att det inom rättsväsendet finns beredskap och rutiner för att
på bästa sätt kunna ge utsatta mâlsägande och vittnen det skydd som
besöksförbud

är uppfyllda
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Åtgärden anledning

kan behövas.

Detta gäller

inom

av hot mot målsägande

såväl inom

polis-

och vittnen

och åklagarväsendet

som

domstolsväsendet.
som här har det största ansvaret eftersom det
hotade personer,
t.ex.
att ge fysiskt skydd
rutiner
har
polisen
Att
och
livvaktsskydd.
s.k. trygghetspaket

Det är dock polisen

uppgift

är polisens

genom
för att hantera dessa situationer
Det förekommer
visst

därför

framstår

polisväsendet,

inom

som särskilt
inom KRUT-96

bl.a.

väsentligt.

projektet,

rutiner och metoder för vittnesskydd.
att utveckla
och behöver utvecklas
arbete
detta
är viktigt
anser att

arbete

med

Utredningen

att de kunskaper som ñmis sprids
i polisorganisationen.
Sammantaget
att de åtgärder
anser utredningen
i de flesta fall
tillräckliga
använda
sig
i
kan
dag
polisen
av synes
som
och
vittnen.
målsägande
hot
mot
av
fallen av hot mot målsägande och vittnen kan
För de allvarligaste
Det är vidare

ytterligare.

sättas i fråga

det dock

vittnesskyddsprogram.

angeläget

om inte det finns ett behov
I Europarådets rekommendation,

av ett nationellt
som redovisas

bör finnas för att
anges att vittnesskyddsprogram
bör
vittnesskyddsprogram
skydda vittnen och deras närstående. Dessa
byte av bostadsort,
omfatta identitetsbyte,
enligt rekommendationen
skydd.
och annat fysiskt
livvaktsskydd
hjälp till ny anställning,
i avsnitt

10.11.3,

och andra kriminella
säger även att medtilltalade
mån
kunna få nytta av
i
bör
med
rättsväsendet
rimlig
samarbetar
som
också
kan innefatta
åtgärderna inom vittnesskyddsprogrammet,
som
kan få
anstalter där de som samarbetat
t.ex. specialavdelningar
Rekommendationen

avtjäna

fängelsestraff.

Rikspolisstyrelsen
att i
menar att det bör uppdras
utarbeta
Kriminalvårdsstyrelsen
och
samråd med Riksåklagaren
ett
i enlighet med vad som
för vittnesskydd
nationellt
handlingsprogram
bör givetvis även
rekommendation.
Programmet
sägs i Europarådets
Utredningen

Vid utarbetandet
och andra bevispersoner.
av
problem som
särskilda
de
också
uppmärksamma
bör
programmet
man
kan uppstå för målsägande och vittnen i ärenden som gäller brott inom
familjen.
Åklagarväsendet har också en viktig funktion för att hjälpa hotade
omfatta

målsägande

målsägande

och

vittnen

att

skydd.

och rutiner

att áklagarna har beredskap
redovisats
i avsnitt 10.8 har Riksåklagaren

angeläget
Som

Säkerhet

och skydd

för bevispersoner

för

Liksom

polisen

är det

för dessa situationer.
gett ut en rapport,

Åtgärdskatalog Metodfrågor

räknas upp ett antal åtgärder som skall vidtas i
I katalogen
Katalogen skall ses som ett förslag till en
skeden
olika
av utredningen.
för polis och åklagare i ärenden där man kan förvänta sig
arbetsmetod
för påtryckningar.
skall
bli utsatta
och vittnen
att målsägande
1997.

Riksåklagarens

rapport

med

åtgärdskatalog

bör

i avvaktan

på ut-
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enligt

vittnesskyddsprograrnrnet
av det ovan nämnda
kunna tjäna som handbok i åklagamas arbete.

vidtar de åtgärder som
att man i domstolarna
för att skydda målsägande och vittnen som utsätts för hot
kan många gånger
i samband
med rättegången.
Detta
en
vara
för att rättegången skall kunna genomföras.
Det finns
förutsättning
Det är även väsentligt

är möjliga

inom

ramen för gällande
i sådana situationer,

vidta

Exempelvis
och

vittnen

åtgärder

har beskrivits

kan
som domstolen
tidigare i betänkandet.

att hålla förhör med målsägande
eller någon åhörares utevaro
samt att
vid domstolsförhandling.

kan nämnas möjligheterna
i den

tilltalades

besluta

om säkerhetskontroll
I departementspromemorian

bättringar

olika

regler
vilka

Domstolsförfarandet

Förslag

till

för-

har det föreslagits
regler som gör det möjligt
Ds 1997:7
vid rättegången
och
vittnen
medverka
målsägande
genom

att låta
användning

I promemorian
att det
anges dock
av videoteknik.
för sin säkerhet inte
och vittnen fruktar
att målsägande
Promemorians
förslag
bör vara ett skäl för att använda videoteknik.
videoteknik
under
med
innebär
får tas upp
hjälp av
att bevisning
nämligen
om det
samma förutsättningar
som gäller för telefonförhör,
förhållandet

art och övriga omständigheter
medföra
skulle
regler
vanliga
till
förhållande
inte står i rimligt

är lämpligt

med hänsyn till bevisningens

eller

bevisupptagning

om
kostnader

eller

enligt

olägenheter

som
som
av att bevisning tas upp på sådant sätt. Promemorian,
bereds för närvarande inom Justitiedepartemenhar remissbehandlats,
borde
har framförts
att videotekniken
tet. Vid remissbehandlingen

betydelsen

kunna

användas

även för de fall där målsägande och vittnen är utsatta
utgår från att dessa synpunkter beaktas under det

för hot. Utredningen

beredningsarbetet.

fortsatta

Även

om dagens
rekvisit
några
telefonförhör
inte
innehåller
som är direkt
om
torde regeln ändå i viss utsträckning
till hotsituationer
hänförliga
vill

Utredningen

dessutom

framföra

följande.

regler

användas
förhör

att hålla ett sådant
sådana
har emellertid

för

om förutsättningarna
Telefontekniken
är uppfyllda.

i sådana fall,

i övrigt

inte
de som är närvarande i rättssalen kan
begränsningar
den som förhörs och den hörde kan inte se dem som finns i
rättssalen
telefonförhör
många gånger inte kan användas. Dessa
- att
inte videotekniken
tekniska begränsningar
har emellertid
som innebär
kan se
i rättssalen
bl.a. att den hörde och de som är närvarande

tekniska
iaktta

Syftet

varandra.

väsentligt
Förhör

uppnås

lika

med videoteknik

och i fler

situationer

Utredningen

bevisupptagningen

med

bör

i de flesta

fall

i allt

bra som om förhöret
äger rum inför rätten.
bör därför kunna användas i större omfattning

än telefonförhör.

menar att förhör

med videoteknik

bör, utöver

vad som
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i anledning

få användas

i promemorian,

föreslås

riskerar

eller

om målsäganden eller vittnet
för hot eller andra övergrepp

utsatts

för

grund
fördelar.

av sin medverkan
På detta sätt kan konfrontationer

vittnet

och den tilltalade
Vidare

undvikas.

eller

målsäganden

till denne
som har anknytning
samband
med
i
polisinsatser

DV
rapport
rapport Video i domstolarna
för att använda videoförutsättningarna
har sedan rapporten skrevs
från Domstolsverket

Domstolsverkets

Enligt

de tekniska

finns

1995:5

uppgift

Enligt
blivit

tekniken

både

videoteknik.

Utredningen
billigare.
anser att
med
att starta en försöksverksamhet
pågår
i
den
frågan
beredning
som
av
i denna
inte något författningsförslag
och

bättre

bör få i uppdrag

Domstolsverket

beaktande

Med

emellertid

utredningen

lämnar

samt åhörare
resurskrävande

på

har flera

En sådan ordning
mellan

har

bli obehövliga.

rättegången

teknik.

att utsättas
i rättegången.

kan

och vittnen

av hot mot málsägande

fråga.

Anonymitet
Med

anonymitet

sammanhang

och vittnen

målsägande

för

att

hållanden

en målsägande

för

eller

ett vittne

om dennes person
han eller hon kan identifieras

de uppgifter
vilka

genom
den misstänkte
eller

förstås
eller

i detta

andra

hålls hemliga

förför

tilltalade.

för målsägande och
om möjligheterna
både i riksdagen och i regeaktualiserats
vittnen
att vara anonyma
i dessa
överväganden
10.l1.4
har tidigare
I avsnitt
ringskansliet.
användandet
sammanfattningsvis
framgår
redovisats.
Det
att
frågor
av
Sedan

år 1990

har frågan

den grundhar ansetts förenligt
insyn i de förhållanden
principen om parts rätt till fullständig
honom eller henne.
avgörande
till
för
grund
läggas
kan
mot
ett
som
i
Det kan till en början konstateras att det endast är bevispersoner

anonyma
läggande

bevispersoner

inte hittills

Detta
som kan tänkas få skydd av att vara anonyma.
den
förhållande
till
i
dvs. en
gäller främst ett s.k. tillfällighetsvittne,
har iakttagit eller
utomstående
tilltalade
person som av en tillfällighet
på annat sätt fått kännedom om ett brott. En annan kategori vittnen
vissa situationer

det är
vars identitet
som skulle kunna skyddas är spaningspoliser
skäl.
angeläget att hålla hemlig av spaningstekniska
Men en ordning
ger målsägande
som under vissa förutsättningar
och vittnen möjlighet
att vara anonyma kan inte ge skydd t.ex. i mål
målsäganden och säkerligen ofta
då är
om brott inom familjen;
tilltalade.
Rent allmänt torde
för
den
kända
vittnen redan
eventuella
Vittnen
målsäganden i de allra flesta fall vara känd för den tilltalade.
kan

redan

på grund

av

innehållet

i vittnesmålet

få

sin

identitet
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avslöjad.
Om man skall införa en ordning med anonymitet för bevispersoner
förprocessuellt
det bl.a. nödvändigt
att tillskapa
ett särskilt
krävs
måste
uppfylla
nämligen
farande. De författningsändringar
som
blir

de

Europadomstolens
praxis
se avsnitt
som ställs genom
rekommendation
och Europarådets
om hot mot vittnen och

krav

10.11.2

den tilltalades

rätt till

se avsnitt

lO.11.3.
av
När

och säkerhet

är i

anonyma
målsägandes

eller

liv eller personliga

vittnens

frihet

Detta gäller
kan det vara legitimt
att låta dem vara anonyma.
försvarare
har fått tillfälle
förutsättning
att den tilltalades

fara,
dock

under

att ställa

frågor

till

målsäganden

en fällande

dom

inte

som lämnats

uppgifter

för att kunna ifrågasätta
är
Ytterligare
en förutsättning

vittnet

eller

och tillförlitlighet.

dennes trovärdighet
att

försvar

praxis är all användning
av Europadomstolens
med
vittnen
inte oförenlig
Europakonventionen.

framgår

Som

grundas

enbart

av en anonym

eller

mälsägande

ens väsentligen
eller ett anonymt

vittne.
som Europarådet
och synes ha holländsk

Den rekommendation
domstolens

har gett bygger på Europarätt som modell i fråga om

praxis
form för bevisupptagning.
Enligt rekommenpå en särskild
dationen
bör möjligheten
att vittna anonymt
vara en exceptionell
Frågan om ett
åtgärd och således användas endast i undantagsfall.
bör vidare prövas genom ett rättsligt
vittne skall få vara anonymt
kravet

för den misstänkte
att ifrågasätta
som gör det möjligt
bör genom detta
behov av att vara anonym.
Den misstänkte
och
också ha möjlighet
förfarande
att ifrågasätta vittnets trovärdighet
förfarande

vittnets

Ett vittne

tillförlitlighet.

bör vidare

enligt

rekommendationen

endast

hotad eller,
anonymitet om vittnets liv eller frihet är allvarligt
vittnets
med
vissa
möjlighet
det
uppgifter,
fråga
polisman
är
att
en
om
förutsättningar
hotad. Ytterligare
är
arbeta i framtiden
är allvarligt
bli
sannolikt
kommer
vittnesmålet
enligt rekommendationen
att
att

beviljas

Det anges också
och att vittnet förefaller
trovärdigt.
rekommendationen
att en fällande dom inte får grundas endast eller

betydelsefullt
avgörande
Vid

mån på uppgifter

Europadomstolens

domstolen

sitt

från anonyma vittnen.
bedömning
av Doorson-fallet

svararen kände
rekommendation
som finns upptagen i Europarådets
eller
andra övergrepp
Ger nu förekomsten
hot
av
och vittnen
specialregler
anledning till att införa

rättsordningen

Utredningen
försökt

få fram

grundade

anonymitet
inte ens förgodtagande av vittnenas
till deras identitet bl.a. på att ungefär den procedur

för att skydda deras identitet
har genom enkäter till rättsväsendets

omfattningen

av antalet

allvarliga

hade iakttagits.
mot mälsägande
i den svenska
olika
hot

eller

aktörer
andra

i
i

Ãtgärderi
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anledning

av hot mot málsägande

och vittnen

visar
Denna undersökning
och vittnen.
mot målsägande
kan ha skett en viss ökning
inte annat än att det möjligen
något som talar för att
de senaste åren. Inte heller har det framkommit
har
blivit
allvarligare.
övergreppen
och de undersökningar
undersökningar
Av utredningens
som gjorts
övergrepp
emellertid

tidigare

förekommer

har en relation
en möjlighet
tilltalade

mot målsägande
att hot eller andra övergrepp
något sätt
främst i de fall då den tilltalade
målsäganden eller vittnet. I sådana fall ger således

vidare

framgår

och vittnen

till

få vara

att

redan

vet

talar

förhållandet

den
inte något skydd eftersom
anonym
eller vittnet
är. Redan det
målsäganden

vem
emot att införa

en möjlighet

att låta bevispersoner

vara anonyma.
Utredningens

hänför sig
tyngsta invändning mot anonymitetsregler
på att
roll i ett sådant system. Kravet
till försvararens
skall få tillfälle
att fråga ut vittnet torde i de flesta fall

emellertid
försvararen

En lagstiftning
får kännedom om identiteten.
att försvararen
för
tystnadsplikt
om anonyma vittnen måste därför innehålla regler om
hos den anonyme skall kunna hållas
för att identiteten
försvararen
medföra

i en konfliktsituation
gentemot
advokat
skyldig
advokatsed
god
är
en
om
advokat
innebära
klient.
Detta
sin
att en
mot
att vara uppriktig
anses
inte från andra kan ta emot förtroenden
som han inte får berätta för
för utredningen
sin klient.
Det framstår
att ålägga
som olämpligt
Det kan också diskuteras om det
advokaterna
ett sådant handlingssätt.

hemlig.

hamnar härigenom

Försvararen

sin klient.

reglerna

Enligt

intresse
klientens
för en försvarare
att ta tillvara
identiteten.
utan att på något sätt avslöja den hemliga
Utredningen
som tidigare har
anser slutligen att de överväganden
gjorts av riksdag och regering i frågan alltjämt är tungt vägande; den

möjligt

är praktiskt

och parts rått till fullständig
om offentlighet
åsidosättas
inte
bör
insyn i processmaterialet
utan mycket starka skäl.
det inte
Mot bakgrund
av vad som anförts ovan finner utredningen
för målsägande och
motiverat
att föreslå en ordning med anonymitet

grundläggande

vittnen.
bör

Den

emellertid

principen

internationella

följas.

Hittills

utvecklingen,

främst

har emellertid

i våra grannländer,

inget
Det

av våra nordiska
danska folketinget

om anonymitet.
om sådana regler så sent som år 1997. En
och gränsför att bekämpa den organiserade
samordnad
strategi
hot mot
med
Problemen
angelägen.
brottsligheten
överskridande
är
det
I
omfattning.
öka
i
och
kan bli allvarligare
bevispersoner
sammaninfört

grannländer
avvisade

ett

regler

förslag

genom anonymitet
om skydd för bevispersoner
straffprocessuella
internationella
det
Vidare
kan
på
nytt.
upp
samarbetet
komma att ställa krav på våra möjligheter
att ge skydd.

hanget

komma

kan

frågan
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personer

Allmänt
om skydd för förföljda
personer inom folkbokföringen
föremål
för författningsändvarit
tidigare
nyligen
nämnts
som
skyddet för de
har varit att förbättra
Syftet med ändringarna
ringar.
Vissa

regler

har

som är utsatta för eller riskerar att utsättas för förföljelse.
Ändringarna har bl.a. inneburit att en kvarskriven
person har rätt till

personer

fullständig

att

på den ort där denne vistas och att
kan ges utan
personuppgifter

och tandvård

sjukvård

medgivande

använda

ñngerade

tidsbegränsning.
att skyddet
anser utredningen
får anses tillfredsställande.
folkbokföringen
bör övervägas.
några frågor som ytterligare

Sammantaget

för förföljda
Det finns

inom

Bör den s.k.

personer
emellertid

lagregleras

sekretessmarkeringen

de ovan nämnda ändringarna
till
möjligheten
1997/98:9
prop.
s. 36 att frågan om att lagreglera
sekretessmarkering,
som inte behandlades i folkbokföringsbetänkandet,
arbete.
ligger inom ramen för utredningens
komma med förslag som kan
skall enligt sina direktiv
Utredningen
har uttalat

Regeringen

förbättra

brottsoffrens

i förarbetena

situation.

till

Fördelen

för den
med en lagreglering
skulle enligt vad Riksskatte-

person som anser sig riskera förföljelse
verket anfört i sitt remissvar vara att han eller hon skulle få möjlighet
beslut att inte bevilja sekretessmarkeatt överklaga skattemyndighetens

ring.
främja
större

Vidare

enligt
en lagreglering
Ingetdera
rättstillämpning.

en enhetlig
tyngd från brottsoffersynpunkt.

förföljde

Riksskatteverket

skulle

får

som
utredning

avslag

återkomma

Enligt

kunna

av dessa skäl har någon
gällande ordning kan den

till

skattemyndigheten

med

så sätt få en ny
kan vara svår att uppnå även
i rättstillämpningen
prövning.
Enhetlighet
i dessa fall med olika personliga omständigheter.
med en lagreglering
Det är vidare svårt att se vad som skulle vinnas med en möjlighet

ytterligare

till

stöd för sin begäran

och

med hänsyn till att en sekretessmarkering
är, och bör
att överklaga
Även
beslutar
instans
högre
varningssignal.
om
om en
vara, en
binder likväl detta beslut inte den som senare skall
sekretessmarkering,
i 7 kap. 15 § sekretesslagen
är tillämplig.
om sekretessregeln
å andra sidan kan
Ett beslut att lämna ut uppgifter ur folkbokföringen

pröva

inte överklagas

vilket

följer

från offentlighetsprincipen.

av sekretesslagens

karaktär

av undantag

Åtgärden anledning
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gäller

Vad

av hot mot málsägande

i rättstillämpningen

enhetlighet

synes problemet

av Brottsofferutredningen.

denna aspekt bör inte beaktas

om en särskild

Frågan
Frågan

för förföljda

forumregel

personer

för förföljda
forumregel
personer
en särskild
om vissa folkbokföringsfrågor.
av Utredningen
har bedömt att det inte behövs någon sådan regel.

om

handlats

utredning

Regeringen

har

lagen om ñngerade
följande:

talan

hemvist.

prop.

i 10 kap.

forumregeln
vid

väckas

de senaste ändringarna
1997/98:9
s. 71 f.

till

personuppgifter

den allmänna

Enligt
skall

i förarbetena

När svaranden

enligt

av sekretessmarkering
kan
inte överklagas.

prop. 1997/98:9
snarare vara att tillämpningen
har blivit för generös; en obefogad markering
Men

och vittnen

har erhållit

be-

Denna
i bl.a.
uttalat

1 § rättegångsbalken

svaranden
har sitt
ort
har käransekretessmarkering

den

rätten

har

där

den små möjligheter

hemvist.

vissa

svarandens

fall

att få kännedom
om svarandens
känner till
kan Skattemyndigheten,
som

I

medverka
till att en svarande som har sekretessmarkering
får del av en ansökan om stämning.
Det fordras då att käranden
och
domstolen
begär hjälp av skattemynklargör förhållandena
att
Om denna ingår i
digheten med att få kontakt med svaranden.
adress,

kan målet handläggas på
utan att göra foruminvändning
dock att en svarande som får del av
sätt. Det förekommer
försorg inte ingår i
stämningsansökan
genom skattemyndighetens
svaromål

vanligt

svaromål.

Käranden

kan då behöva

forum.

Om skattemyndigheten,

regler,

inte röjer

inte fullgöra

uppgiften

sin skyldighet

visa att han väckt talan vid rätt
till sekretesslagens

med hänvisning

om svarandens hemvist kan käranden
att visa rätt forum. Hans talan kommer

då att awisas.

uppgiften
har inte alltid rätt att hemlighålla
lämnas
fall
måste
uppgiften
svarandens
hemvist.
I
vissa
ut. Det
om
kan gälla exempelvis när det är en annan person än förföljaren
som
Då kan det knappast av särskild
framställer
ett anspråk i domstol.
anledning antas att svaranden eller någon honom närstående lider
Skattemyndigheten

röjs
men om uppgiften
När det är förföljaren

se 7 kap. 15 § sekretesslagen.

som vill inleda rättegång talar naturligtvis
uppgifterna
bör hemlighålla
mycket för att skattemyndigheten
om
ha ett
den förföljde.
kan emellertid
även en förföljare
Samtidigt
mer eller mindre berättigat
person som han trakasserar.

att kunna föra talan mot en
det en
mål föreligger
I familjerättsliga

anspråk
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l ett visst fall kan en
ha
på grund av förföljelse
rätten till umgänge mellan

intressen.

som har fått sekretessmarkering
med förföljaren.
Mot
barn tillsammans
kvinna

som kvinnan har vårdnaden om och barnets far får då ställas
kvinnans
behov av skydd. Det kan inte uteslutas att en sekretessi
i ett visst fall leder fram till att en utpekad förföljare
prövning
barnet

får del av uppgiften
det dock aninte
komma
på den utpekade förföljaren
att visa att svaranden
kommer att lida något men om uppgiften om dennes hemvist röjs.
förebringar
ganska
inte ske utan att käranden
Det kan troligen

egenskap av kärande,
om svarandens/offrets

trots sekretessmarkering,
hemvist.
I praktiken

torde

förhållanden.
Trots vad
om sina personliga
som nu har sagts ligger det närmast till hands att anta att en
kommer att ha mycket svårt att få ut uppgiften
utpekad förföljare

utredning

omfattande

om offrets hemvist. Om det finns den minsta risk att en uppgift om
kan det förefalla
hemvist
kommer
att användas för förföljelse
självklart
att uppgiften inte skall lämnas ut.
fråga om en kvarskriven
Vidare uppkommer
person kan medkärande,
eller
svarande
verka i en rättegång,
utan att avslöja
som
adress.

sin verkliga

Frågan

om det
mån
den
I
motpart.
en
iskall lämna uppgift om denne

är naturligtvis

som
motpart till en kvarskriven
person
kan uppgifterna
om namn, personnummer,
inhämtas
adressen hos Skattemyndigheten

folkbokföringen.
rättegång

särskilt

aktuell

är den kvarskrivnes

är förföljaren

följer

Om en kvarskriven
rättens förelägganden

hemvist

vanligt

samt
sätt

postfrån

person som är svarande i en
och kallelser behöver varken

verkliga
eller motparten
känna till den kvarskrivnes
har anledning att själv
adress. Motsvarande
gäller om vederbörande
kan således tämligen problemfritt
inleda rättegång. Den kvarskrivne

domstolen

adress.
i en process utan att avslöja sin verkliga
kan det
När det gäller den som fått fingerade personuppgifter
bli problem för
i likhet med vad som gäller vid sekretessmarkering

uppträda

som tredje man. Det finns inte någon laglig
personuppgifter
fingerade
att
som använder
heller
har
inte
i
fråga
Personen
undandra sig några förpliktelser.
till
med hänvisning
rätt att vägra medverka i ett rättsligt förfarandet
Det är inte otänkbart
att
att han fått fingerade personuppgifter.
såväl

den enskilde

möjlighet

för

den

sig personligen
att inställa
risk för att den
Därvid
föreligger
exempelvis inför allmän
Även
skyddade personens verkliga identitet avslöjas.
om den som
anlitar ombud eller biträde är
använder fingerade personuppgifter

personen

i

fråga

kan

bli

skyldig

domstol.

en sådan risk

inte utesluten.
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av hot mot málsägande

anledning

och vittnen

övervägde i sitt betänkande
om vissa folkbokföringsfrågor
en särskild forumregel
som skulle berättiga käranden att väcka talan
där han själv har sitt hemvist om sekretess råder beträffande
svaranpersonuppgifter.
eller om svaranden
har ñngerade
dens hemvist
Utredningen

bedömde

Utredningen
Skälet

dock

till

regel inte behövdes.
att någon särskild
är till fördel
att den nuvarande ordningen

detta var främst
eftersom den leder till att hon eller han emellanåt inte
ansåg dock att en särskild
kan nås för rättegång. Flera remissinstanser
då en part har sekretessmarkering.
behövs,
särskilt
forumregel
för den förföljde

föreslog

Kvinnovåldskommissionen

i betänkandet

Kvinnofrid

SOU

införs i frågor om vårdnad och
att en särskild forumregel
Behörig
fingerade personuppgifter.
när ett barn medgivits
tingsrätt.
domstol
i dessa fall skulle enligt förslaget vara Stockholms
forumregel
Någon särskild
när en person har sekretessmarkering
1996:50

umgänge

inte av Kvinnovåldskommissionen.
l997/98:9
prop.
har i de ovan nämnda förarbetena
s.
för förföljda personer
72 f. uttalat att frågan om särskilda forumregler
bör omfatta
Vidare uttalas att utredningen
bör övervägas ytterligare.
dock

föreslogs

Regeringen

såväl mål om vårdnad och umgänge
som andra tvistemål
frågan lämpligen behandlas inom ramen för denna utrednings
Råder sekretess beträffande
persons hemvist
en förföljd
han eller

hon fingerade

eller

det uppenbarligen

finns

personuppgifter,

samt att
uppdrag.
har
risk

för att denna person får sitt hemvist eller sin identitet avslöjad om han
eller hon blir instämd i ett tvistemål.
Utredningen
anser att en särskild
inte skulle utesluta
i allmänhet
visserligen
i tvistemål
forumregel
minska den. Det förslag som utredningen
men dock sannolikt
har övervägt men förkastat synes vara
folkbokföringsfrâgor
vissa
om
den bästa lösningen.
föreslår således att käranden ges rätt att väcka talan
Utredningen

risken

vid

den domstol

saknar

hemvist

Stockholms

där han eller

tingsrätt.

hon

har

sitt

hemvist.

Om

käranden

att väcka talan vid
i rättegångsbalken.
innebär
tillägg
Förslaget
ett
mellan föroch umgänge kan motsättningarna

i Sverige

bör

denne

få

rätt

I mål om vårdnad
och detta
och hot kan ha förekommit
äldrarna vara stora. Misshandel
den ena
skydda
det
angeläget
kan ha lett till förföljelse
gör
att
som
parten,

vanligvis

kvinnan,

och barnen

genom

sekretess

eller fmgerade

personuppgifter.
om vårdnad och umgänge skall enligt 6 kap. 17 § föräldraSådana
tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hemvist.
domstol
behörig
Saknas
äktenskapsmål.
tas
tas upp även i

Frågor
balken

frågor

tingsrätt.
upp av Stockholms
för de fall då det
behövs en särskild forumregel
I dessa familjemål
barnets hemvist eller barnet har ñngerade
råder sekretess beträffande

frågorna
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Åtgärden anledning

Även

personuppgifter.
talan får väckas

har sitt hemvist

vid Stockholms

eller,

vara att
om denne saknar

tingsrätt.

14 kap. 3 § äktenskapsbalken

Enligt

SOU 1998:40

i sådana mål bör den bästa ordningen

där käranden

i Sverige,

hemvist

och vittnen

av hot mot málsägande

skall äktenskapmål

tas upp av
Har
i den ort där kvinnan eller mannen har sitt hemvist.
tingsrätt.
ingen av dem hemvist i Sverige tas målet upp av Stockholms
välja mellan sitt eget och
En kärande som har hemvist i Sverige kan
inte någon särskild
hemvistforum
och därför
behövs
svarandens

tingsrätten

saknar hemvist

i Sverige

eller

fingerade

använder

behövs

För de fall en av parterna
hemvist
och den andra har ett sekretessbelagt

för äktenskapsmål

forumregel

personuppgifter

dock

ett tillägg
som
också i dessa fall.

domstol

ersättning

Ekonomisk

till

i allmänhet.

gör

den enskilde

i Sverige,

och har hemvist

Stockholms

tingsrätt

som erhållit

till

behörig

fingerade

personuppgifter
i lagen om fmgerade personde senast ändringarna
1997/98:9
68
f.
konstateras
att den som fått ett
s.
också drabbas av
personuppgifter
använda
fingerade
medgivande
att
samband
med byte av
kostnader.
Det kan vara kostnader
som har
och
bostadsort
eller med försäljning
av en fastighet eller bostadsrätt
kostnader
i samband med att den enskilde måste byta arbete. Något
I förarbetena

uppgifter

till

prop.

för dessa personer länmas
en särskild kostnadsersättning
kostnader
regeringen
dock inte. Enligt
rör
av detta slag många
dit hör inte bara personer som har fått
personer i skiftande situationer;
personuppgifter
fmgerade
utan också personer
som har erhållit
till

förslag

och kvarskrivna
personer.
l997/98:SkU5
har yttrat sig i frågan bet.
s. 35
byta
tvingas
förföljelse
och konstaterat
att den som på grund av
Utskottet
givetvis åsamkas stora kostnader.
bostadsort
och identitet
Det måste
synpunkter.
i regeringens
kunde allmänt
sett instämma

sekretessmarkering
Justitieutskottet

i de fall

orsaken

vittnesplikt.
nerad

36

övervägas

har bärighet
om resonemanget
sin
har
uppfyllt
drabbade
den
är att
sanktioär
Utskottet,
som erinrade om att vittnesplikten
ansåg att det måste
kap. 7 och 21 §§ rättegångsbalken,
på grund av att han eller hon har
om den som förföljs

enligt

emellertid

utskottet
till

ifrågasättas

förföljelsen

skall vara hänvisad bara till ersättning i form
brottsskadeersättning
samt vad som kan utgå inom
av skadestånd,
Det borde enligt utskottet övervägas om inte
ramen för socialtjänsten.

uppfyllt

sin vittnesplikt

det allmänna

bör regeringen

att frågan

Skatteutskottet

bör ta ett ansvar. Enligt utskottet
sammanhang.
tas upp i ett lämpligt

se till
delade

Åtgärder i anledning
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justitieutskottet

av hot mot målsägande

och vittnen

bedömning.

av olika slag kan uppstå för dem som är utsatta för
eller har drabbats utav brott. Detta gäller, som regeringen
inte bara personer som har fått fingerade personuppgifter

Kostnader

förföljelse
har anfört,

De
och kvarskrivning.
utan även dem som erhållit sekretessmarkering
i
kan
och andra olägenheter som uppkommer
kostnader
stort sett
vara
lika för en kvarskriven
person som för den som fått fingerade
Båda
skyddsâtgärderna.
vilka är de mera ingripande
personuppgifter
ofta
och
den
till
förenade
med
flyttning
åtgärderna
är
annan ort
kategorier
Båda
dessa
omställning
kostsamma
som detta innebär.
ersättning för de merkostnader
borde få ekonomisk
som uppstår. Med
för ett
inte kunnat lösa ñnansieringsfrågan
till att utredningen
kostnadsersättförslaget
antal förföljda
begränsas
om
personer
ning till att gälla de personer som har fått fingerade personuppgifter.
tvingas till en så inNär en person på grund av risk för förföljelse

hänsyn
större

får
personuppgifter
fingerade
som att använda
Enligt
dem
sätt.
skydda
misslyckats
ha
annat
att
anses
kan det dessutom bli dyrare att ge dem det
bedömning
utredningens

åtgärd

gripande

samhället

t.ex. livvaktsskydd,
som krävs än att ge dem ersättning
för med sig.
i skälig omfattning
för de kostnader som ett identietsbyte
kan antas bli
Det är vidare fråga om ett fåtal fall, varför kostnaderna

fysiska

skydd,

begränsade.
anser därför att de personer som medges att använda
i skälig
ersättning
skall kunna tillerkännas
personuppgifter

Utredningen

fingerade
omfattning

för

identitetsbytet.

de kostnader

Ersättningen

som
skall

kan

utgå

uppkomma
i den

mån

i samband
de

med

uppkomna

inte kan ersättas på annat sätt, t.ex. genom socialtjänsten.
inte begränsas till att avse
bör ersättningsrätten
utredningen

kostnaderna

Enligt

på grund av att de har uppfyllt
personer som tvingas till identitetsbyte
sin vittnesplikt.
Personer som har varit målsägande har i många fall
i rättsprocessen
är nog
en väl så utsatt ställning och deras medverkan
så viktig

tvingas

Också andra personer som
även om den inte är sanktionerad.
kan komma i fråga
till att använda fingerade personuppgifter

för ersättning.
kännedom om dessa ärenden
av Rikspolisstyrelsens
ersättningen.
administrerar
och
fattar
beslut
bör det vara styrelsen som
överprövning
Den enskilde bör dock ha rätt att överklaga beslutet och
tingsrätt som har att lämna medgivanske i Stockholms
bör lämpligen
Med beaktande

Den nya bestämmelsen
att använda fingerade personuppgifter.
bör tas in i lagen om fingerade personuppgifter.
de till
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11

verksamhet

Brottsförebyggande

ur

ett

brottsofferperspektiv

Inledning

11.1

arbetet har
anges att det brottsförebyggande
framgångsrikt
situation
för brottsoffrens
samt att ett
betydelse
arbete minskar risken för människor
brottsförebyggande
att utsättas för
Även den brottsförebyggande
till ökad trygghet.
brott och bidrar
direktiv

I utredningens

belysas av utredningen,
som
bör redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och analysera effekterna
av dem från brottsoffersynpunkt.
beslutades i juni 1995 har regeringen
direktiv
Sedan utredningens
bör därför

verksamheten

enligt direktiven

brottsförebyggande
prograrn.Vidare har en
ett nationellt
presenterat
Slutligen har det
kommitté
tillsatts för genomförande
av programmet.
samtliga
till
direktiv
generellt
i juni
1996 utfärdats
ett särskilt
för
konsekvenserna
utredare att redovisa
arbetet. Enligt direktivet
och det brottsförebyggande
utredare
och särskilda
kommittéer
ge de brottsförebyggande
och särskilda

kommittéer

brottsligheten
skall

frågorna

ökad uppmärksamhet

i utredningsverksamheten.

Alla

förslag

en redovissom läggs fram skall föregås av en analys och innehålla
och för det brottsförebyggande
för brottsligheten
ning av effekterna
arbetet.

Det

I juni

1996 presenterade

nationella
Allas

brottsförebyggande

nationella

11.2

regeringen

brottsförebyggande

vårt

ansvar

-

programmet

etappen i regeringens
i departementspromemorian

den första

program
brottsförebyggande
ett nationellt

program

Ds

1996:59.
För det första anges
kan sägas ha tre huvudpunkter.
skall
utsträckning
i
ökad
myndigheter
och
regeringens
regeringen
att
andra
beslut
och
politiska
i stort
hur utvecklingen
uppmärksamma
Det
påverkar brottsligheten.
områden
än det rent kriminalpolitiska
skapar
dem som genom sin verksamhet
skall ställas större krav

Programmet

tillfällen

till

brott

samhällssektorer
konsekvenser

inom alla
Berörda
en sådan effekt.
beakta vilka
grad än för närvarande
Vidare
brottsligheten.
och åtgärder har

att förhindra
skall i högre

deras beslut

336

Brottsförebyggande

verksamhet

skall

lagstiftningen

fältet

utvecklas

och myndighetsarbetet

och effektiviseras.

att stödja och främja
mellan
myndigheter,

inom

det kriminalpolitiska

skall

Slutligen

SOU 1998:40

vidtas

åtgärder

för

det medborgerliga

och samverkan
engagemanget
i lokal
och enskilda
organisationer

företag,
verksamhet.

brottsförebyggande

anges vid rubriken

I promemorian
s.

ur ett brottsojferperspektiv

följande

för brottsoffer

Insatser

41.
visar att människor
Brottsofferundersökningar
som en gång har
risk att på nytt bli utsatta. Ofta
utsatts för brott löper en förhöjd
kan det bero på att de tillhör
en grupp människor
som oftare än
andra utsätts för brott,
Inbrott
i bostad kan
t.ex. missbrukare.
bero på risken

exempelvis

hög i området
skyddad.

Ett viktigt

för inbrott

av olika

-

skäl

-

är särskilt

på att bostaden inte varit tillräckligt
arbetet är därför
led i det brottsförebyggande

i fråga

eller

eller annat stöd hjälpa dem som utsatts för
att genom information
brott att analysera varför just de blivit utsatta och vad som kan
göras för att undvika att de på nytt blir utsatta.
Det finns därför en nära koppling
mellan brottsförebyggande
arbete

och brottsofferarbete.
brottsoffer

gäller
t.ex.
kontinuerligt

för

utsätts

Sambandet

är särskilt

som befinner
brott,
såsom

sig

i

när det
där de

tydligt

situationer

i familjer

där

våld

och

ofta förekommer.

övergrepp

omfattar

Programmet
stöd till lokalt
BRÅ utarbeta

åtgärder
BRÅ

på central,

rådet

Brottsförebyggande

skall

brottsförebyggande

regional

och lokal

nivå.

prioritera
programmet
skall
Sammanfattningsvis

enligt

arbete.

med andra myndigheter
att i samverkan
arbetet och verka för att sådan
stimulera det lokala brottsförebyggande
verksamhet
lämpligt sätt. BRÅ skall vidare bistå med
organiseras
information

följningar

former

för

om brottsförebyggande
och utvärderingar
av

arbete
olika

och

lokala

med uppbiträda
brottsförebyggande

projekt.
Det har också tillsatts
namnet

Kommittén

en kommitté

som har antagit
med uppdrag att
Kommitténs
genomförs.

dir.

1996:48,

brottsförebyggande

arbete,

i programmet
rådslag
och följa upp det nationella
genomföra
huvuduppgifter
är att
som regeringen har initierat samt att på andra sätt inspirera, stödja och
arbetet, främst på lokal nivå. Vidare
följa upp det brottsförebyggande
verka

skall

för

för

intentionerna

kommittén

organiseras
antas.

att

Kommitténs

programmet

arbetet
att det lokala brottsförebyggande
och
lokala
brottsförebyggande
sätt
att
program
redovisade
i
direktiv
finns sammanfattningsvis

verka

pâ lämpligt
s.

71 ff..
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11.3

Med

Utredningens

till

hänsyn

de arbete

överväganden

den koppling

som finns mellan brottsförebyggankan utredningens
förslag sägas ha

och brottsofferarbete

även en brottsförebyggande
situation uppmärksammas

ur ett brottsofferperspektiv

verksamhet

effekt.

att brottsoffrens
verksamheten.

Det är viktigt

i den brottsförebyggande

finns det en koppling
mellan brottshar
brottsofferarbete.
Många
gånger

har konstaterat

Som regeringen

arbete

förebyggande

och

brott och att underlätta
som syfte både att förhindra
för brottsoffren.
Bland de åtgärder på brottsofferområdet

åtgärderna
situationen

har studerat
kan i detta sammanhang
nämnas
som utredningen
vid
besöksförbud,
för anstalter och institutioner
underrättelseskyldighet
utevistelser

intagnas
sekretess

m.m.,
personuppgifter,

för

straff

skärpt

för

övergrepp
och

skydd

fysiskt

skydd

folk-

kan därför

lämnar

bokföringen.

i rättssak,
inom

De förslag som utredningen
sägas
bidra till en
effekt och förhoppningsvis
även ha en brottsförebyggande
minskad brottslighet.
.
vill särskilt peka
avsnitt 5.3 om medling och dess
Utredningen
Medling anses dock främst vara en gärningsbetydelse för brottsoffer.

åtgärd eftersom ett av huvudskall återfalla
är att förhindra
att gärningsmannen
medlingen ha en
i brott. Som utredningen
har redovisat kan emellertid
under förutsättning
effekt även för brottsoffret
positiv
att det tas
därför
är
tillbörlig
hänsyn till denne. Medlingsverksamhet
ett bra
mannainriktad
syftena

och brottsförebyggande

med medling

åtgärder

exempel

på

samtidigt

underlätta

brottsförebyggande

programmet
arbete
brottsförebyggande

mellan

kopplingen

uppmärksammats.

Utredningen

brottsförebyggande

arbete,

intentionerna

genomförs,
byggande

i

i sitt arbete

Med hänsyn

till

utgår

som
nationella

det

åtgärderna

och

framhålla

situation

I det nationella

effekt

är angeläget
att det rent allmänt
verksamheten.
beaktas i den brottsförebyggande

vill

Utredningen
brottsoffrens

som kan ha brottsförebyggande
situationen
för brottsoffer.

beaktar

därför

har

i

har som ovan nämnts
brottsofferarbete

och

från

uppgift

att Kommittén
för
att verka

för
att

brottsförebyggande
de konsekvenser

programmet
som de brottsföre-

har från brottsoffersynpunkt.
den fokusering

arbetet
på det brottsförebyggande
brottsoffertill
kopplingen

även innefattande

i ett brett perspektiv
beslutades
direktiv
arbete
således har skett sedan utredningens
-- som
finns det inte anledning för utredningen
än som
att i större omfattning
nu skett belysa

den brottsförebyggande

verksamheten.
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konsekvenser

Ekonomiska

12

utredningens

av

förslag

förslag kan genomföras utan nämnvärda
De flesta av utredningens
är
till de ideella organisationerna
Tillskottet
kostnadsökningar.
brottsofferavgiften.
höjning
finansierat
av
genom en
för
förhållandena
till
syftar
förslag
att förbättra
mån skall ske
i möjligaste
och att en sådan förbättring
inom de kostnadsramar
som finns i dag.
kan behöva i råttsprocesI fråga om det bistånd som ett brottsoffer
för
användning
ökad
föreslår
utredningen
av stödpersoner
en
sen

Utredningens
brottsoffren

framför

allt

kurativa

det

få

skall
personerna
Om detta förslag,
målsäganden.

målsägandebiträdets
statens

kostnader

för

leder

med
till

att
antar,
som utredningen
tid tas i anspråk mindre för sådant arbete, bör
minska i den delen. Men
för målsägandebiträdet

förslaget

enligt

lagens tillämpningsområde

eftersom

stöd-

samt att
en målsägande
vid förhör
sin inställelse

stödet

ersättning

i viss mån utökas

och biträdets
med avseende på möjligheten
att få målsägandebiträde
så
föreslås omfatta även avslutande arbete, är det möjligen
uppgifter
målsägande under det rättsliga förfarandet
för hjälp
att kostnaderna
blir

oförändrade.

besparing
som
ersättningsärenden

För

i någon

mån

Brottsoffermyndigheten

minskade
kan

kostnader
göra

talar

den

i hanteringen

av
på grund av att ansökningarna
om brottsskadeersätti samma utsträckning
ning inte kommer att behöva kompletteras
som
då det enligt förslaget skall vara en uppgift för målsägandetidigare,
biträdet att bistå målsäganden i sådana ärenden.
beroende av
för bistånd till målsägande är emellertid
Kostnaderna

många

andra

brottslighetens
förslagens

Förslaget
anställning

faktorer

i det föregående,
t.ex.
än de som nämnts
Någon närmare bedömning av de nämnda
för staten kan därför inte göras.
konsekvenser

omfattning.

ekonomiska

de ideella
att tillföra
av brottsofferassistenter

organisationerna
kan

av brottsofferavgiften
uppskattningsvis
tillskott
ge ett
skall underrätta
Förslaget
att äklagarna

föreslagna
beräknas

höjningen

medel

för

bl.a.

den
genom
till 500 kr, vilken höjning
finansieras

7 miljoner

kr per år.
om åtals

målsäganden

torde medgenom att skicka en kopia av stämningsansökan
och portokostkostnaderna
föra en viss ökning av de administrativa
Ökningen är svår att beräkna.
naderna för åklagarrnyndigheterna.

väckande
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Ekonomiska

konsekvenser

av utredningens

Om de utbildningsinsatser

förslag

för personal
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inom

rättsväsendet,

hälso-

och sjukvården
nas med
Kvinnofrid

föreslår,
samordsamt socialtjänsten
som utredningen
de insatser som regeringen
har föreslagit
i propositionen

finansierad

prop.

1997/98:55

genom

regeringens

bör

i huvudsak

utbildningen

redan framlagda

Förslaget
i särskilt
medföra

skall
om att Brottsoffermyndigheten
ömmande fall utge brottsskadeersättning

nâgra ökade kostnader

Utredningens
fingerade

förslag

personuppgifter

vara

förslag.
få en möjlighet
i förskott bör

att
inte

för myndigheten.

att personer som har medgetts att använda
få särskild
för
ersättning
skall
kunna

kostnader
medföra
rätten

kan endast
på grund av identitetsbyte
som uppkommer
begränsade kostnader.
Det torde bli fråga om ett fåtal fall där
till ersättning kan bli aktuell.
Vidare torde det bli dyrare för

samhället
bör

därför

att ge dessa personer det fysiska skydd som krävs. Förslaget
i praktiken
för
inte komma att medföra ökade kostnader

staten.
samlade

effekten
förslag,
nämligen
en
av utredningens
inverkan
brottsoffrens
situation,
bör
få
på
positiv
av
en
samhällsekonomin
i stort t.ex. genom ett minskat antal sjukskrivningar
och kortare sjukskrivningsperioder.
Ett minskat lidande och en högre
Den

förbättring

livskvalitet

för

mäta i pengar.

personer

som har varit

utsatta

för

brott

går inte

att
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13.1

Förslag
om

till

lag om

ändring

i lagen

1988:609

målsägandebiträde

1 §
biträde
för
har inletts skall ett särskilt
När förundersökning
i mål om
förordnas
mâlsäganden målsägandebiträde
brott enligt 6 kap. brottsbalken,
om det inte är uppenbart att
målsäganden saknar behov av sådant biträde,
på vilket fängelse kan
2. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken,
eller försök, förbefölja, eller enligt 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken
till sådant brott, om det med hänsyn till
redelse eller stämpling
eller andra
till den misstänkte
relation
personliga
målsägandens
behov
har
kan antas att målsäganden
omständigheter
av sådant
biträde,
annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn
och övriga ornständigtill målsägandens personliga förhållanden
starkt behov av
har ett särskilt
heter kan antas att målsäganden
sådant biträde.
till brott
stycket 3 har begränsningen
Detta innebär att ett målsägandebiträde

I första
bort.
andra

brott

där

fängelse

hållanden
särskilt

ingår

i straffskalan,

om det med hänsyn
och övriga omständigheter

besöksförbud

starkt behov

till

tagits

enligt brottsbalken
kan förordnas

t.ex.
målsägandens

även vid

överträdelse

personliga

av
för-

kan antas att målsäganden har ett
avsnitt
av sådant biträde. Frågan har behandlats i

4.5.4.

I a §
har inletts kan en lämplig person förordnas
När förundersökning
åt målsägande som skall höras i
som stöd och hjälp stödperson
har
mål om brott på vilket fängelse kan följa,
om målsäganden
behov av ett sådant stöd.
gör
som är ny har behandlats i avsnitt 4.5.4. Bestämmelsen
Stödperson
för en målsägande att få en särskilt förordnad
vilket fängelse kan följa. Som Stödperson
till hjälp i mål om brott
skall en lämplig person förordnas t.ex. en person som har rekommen-

Paragrafen
det möjligt
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derats

av en ideell organisation
för förordnande
Förutsättningen

med brottsofferinriktad
är att målsäganden

verksamhet.
har behov

av en

stödperson.
Begreppet
blivit

skall i fortsättningen

Stödperson

förordnad

som sådan se vidare

avse endast den som har
13.2 under 20 kap. 15 §

avsnitt

rättegångsbalken.

1 b §
Har dterlevande make, sambo, bröstarvinge,
fader, moder eller
syskon till någon som dödats genom brott med hänsyn till sina
eller andra omständigheter
behov av ett
personliga
förhållanden
skall ett sådant biträde förordnas
mâlsägandebiträde
när förhar inletts.
undersökning
Första stycket gäller också för förordnande
av Stödperson för
efterlevande.
För ett förordnande
enligt denna paragraf gäller i övrigt samma
bestämmelser
eller stödperson åt en
för
mâlsägandebiträde
ett
som
målsågande.

Paragrafen
levande

till

är ny och innehåller
en bestämmelse
har
dödats genom
en person som

mâlsägandebiträde
avsnitt

och

stödperson.

om att vissa efterbrott har rätt till

Bestämmelsen

har

behandlats

i

4.5.4.

Som

redovisats

4.1.1
kan vissa av de uppräknade
i egentlig mening enligt 20
målsägande
vara att anse som
kap. 8 § fjärde stycket rättegångsbalken.
Eftersom
rättsläget visat sig
i

avsnitt

efterlevande
oklart

och domstolarnas

tillämpning

skiftande

har utredningen

funnit

i vilka fall mâlsägandebiträde
att det finns ett behov av att klargöra
bör kunna förordnas.
innebär en utvidgning
Bestämmelsen
av rätten
till mâlsägandebiträde
till att avse även vissa efterlevande
som inte
direkt intar målsägandeställning.
I första

som avses är make,
Detta är samma krets,
förutom
sambo, som enligt 20 kap. 13 § rättegångsbalken
har rätt att
för ett förordnande
är att den
ange brottet eller tala därá. Förutsättning
sambo,

stycket

bröstarvinge,

efterlevande

omständigheter

med hänsyn

av en stödperson.
Tredje stycket
eller

i övrigt

till

sina personliga

förhållanden

eller

andra

har behov

I andra stycket

gäller

anges att de efterlevande
fader, moder och syskon.

av ett mâlsägandebiträde.
anges att första stycket även gäller

anger

att för ett förordnande
bestämmelser
som för

samma
en stödperson
en målsägande.

enligt

för förordnande
denna paragraf

ett mâlsägandebiträde
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1 c §
i högre rätt, om
och Stödperson får förordnas
Målsägandebiträde
har överklagat domen i ansvarsdelen.
åklagaren eller den tilltalade
nuvarande
1 § sista
är ny men bestämmelsen
motsvarar
i högre rätt om
med tillägget att även stödperson får förordnas
domen i ansvarsdelen.
har överklagat
åklagaren eller den tilltalade

Paragrafen
stycket

2 §
sedan
får inte förordnas
eller stödperson
Målsägandebiträde
eller
skall
väckas
åtal
inte
allmänt
beslutat
har
att
åklagaren
att
sådant åtal skall läggas ned.
I paragrafen
får förordnas
väckas

eller

ett tillägg att inte heller
har beslutat att allmänt
skall
åtal
läggas ned.
sådan
att ett
har endast gjorts
sedan åklagaren

en stödperson
åtal inte skall

3 §
skall bistå målsåganden med att föra talan
Målsägandebitrådet
anledning
enskilt
i
anspråk
om detta inte görs av
av brottet,
om
skall även i övrigt ta till vara målsåklagaren. Målsägandebiträdet
ägandens intressen i målet och bistå málsäganden med att få ut tilldömt skadestånd samt lämna stöd och hjälp i den mån målsägandens behov i det avseendet inte tillgodoses
av en stödperson.
och stödpersonens uppgift kvarstår även om
Mâlsägandebiträdets
för att handläggas
talan avskilts enligt 22 kap. 5 § rättegångsbalken
såvida målet inte
för
tvistemål,
särskilt
mål
reglerna
enligt
som
Målsägandebiträhandläggs enligt l kap. 3 d § rättegångsbalken.
dom
dets och stödpersonens uppgift kvarstår också om tingsrättens
överklagas endast i fråga om enskilt anspråk.
att bistå målsäganden med att föra talan
målsäganom enskilt anspråk liksom uppgiften att i övrigt ta till vara
placering i paragrafen.
dens intressen i målet ges en mer framskjuten
uppgifter bör
Detta har skett för att markera att målsägandebiträdets
behov
Målsägandens
i
till de rättsliga frågorna
koncentreras
processen.

Målsägandebiträdets

uppgift

kunna tillstöd bör i stor utsträckning
och personligt
av kurativt
godoses av en stödperson. Frågorna har behandlats i avsnitt 4.5.4.
målsägandebiträdets
i första stycket utvidgas
Genom ett tillägg
med att få ut ett
målsäganden
omfatta
hjälp
till att
även
uppgifter
avslutande
arbete bör
för detta
skadestånd.
Ersättningen
tilldömt
motsvara en timmes arbete. Denna schablon bör kunna
kan visa att det finns särskild anledning att anta
biträdet
om

regelmässigt
frångås
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att det arbetet kommer att ta längre tid i anspråk.
I paragrafens andra stycke har endast gjorts ett tillägg
förordnande
av stödperson.

beträffande

4 §
eller Stödperson
Målsägandebiträde
förordnas
begäran
av
eller när det annars finns anledning
målsäganden
till det. Vid
förordnande
26 § första stycket
tillämpas
av málsägandebiträde
rättshjälpslagen
1996: 1619.
I fråga om byte av målsägandebiträde
och rätt för sådant biträde
26 § andra och tredje
att sätta någon annan i sitt ställe tillämpas
styckena rättshjälpslagen.
Byte av stödperson får ske, om det finns skäl för det.
Målsägandebiträdet
eller stödpersonen
skall entledigas,
om det
är påkallat med hänsyn till förhållandena
i målet eller det annars
finns skäl för det.
I övrigt
i fråga om målsägandebiträde
tillämpas
rättegångsbalkens regler om rättegångsbiträde.
I

första

stycket

anges att Stödperson
på begäran
av mâlsägande
till det.

förordnas

anledning

Ett nytt tredje

stycke

införs

liksom
eller

som innebär

när

målsägandebiträde
det

annars

att byte av Stödperson

finns
får

ske.
I fjärde

stycket

av stödperson

har införts

samma förutsättningar
för ett målsägandebiträde.

som gäller

för entledigande

5 a §

Stödpersonen
har rätt till ersättning
medel för inav allmänna
ställelse vid förhör under förundersökningen
och rättegången
enligt
bestämmelser
meddelar.
regeringen
som

Paragrafen

bestämmelser
är ny och innehåller
rätt
om stödpersonens
till ersättning.
Den har behandlats i avsnitt 4.5.4. En stödperson avses
få rätt till ersättning av allmänna medel för inställelse vid förhör under

förundersökningen

och

mâlsägande.

Detta

kungörelsen

1969:590

och

37 kap.

3 § tredje

fattningar

hänvisar

allmänna

medel

5 § har införts

stödpersonen

till

rättegången

enligt

regler som en
samma
skall
således att för rätten till ersättningen
i brottmål
om ersättning vid förundersökning

innebär

stycket

rättegångsbalken

båda till förordningen
vittnen,

en särskild

se avsnitt

1982:805

m.m. I ett tillägg till
regel om högre ersättning

13.13.

gälla.

Dessa

för-

om ersättning av
denna förordnings
för tidsspillan
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7 §
Beslut som avser Stödperson fattas under förundersökningen
av
Beslutet skall prövas av rätten om målsäundersökningsledaren.
ganden begär det.
Beslut i övriga frågor som avses i denna lag fattas av rätten. I de
fall som avses i 6 § får dock målsägandebiträdet
själv besluta om
i samma utsträckning
17
§
rättshjälpslagen
enligt
utredning
som
1996: 1619 gäller för biträde vid rättshjälp.
är nytt och har behandlats i avsnitt 4.5.4. Bestämunder
för att behovet
melsen
har tillkommit
av en Stödperson
Med beslut avses
skall kunna täckas utan dröjsmål.
förundersökningen
Det första

både beslut
En särskild
beslut

stycket

byte.
och entledigande
och ett eventuellt
om förordnande
ordning har införts som innebär att undersökningsledarens

kan prövas

Andra

stycket

av rätten.
motsvarar

nuvarande

7 §

.

8 §
för
Bestämmelserna
i 31 kap. rättegångsbalken
om skyldighet
den tilltalade
eller annan att till staten återbetala kostnader för försvarare som enligt rättens beslut har betalats av allmänna medel
och
för målsägandebiträde
gäller
även i fråga om kostnader
och
målsägandebiträdets
stödpersonens
I mål där
stödperson.
uppdessa
enligt 3 § andra stycket gäller beträffande
gifter kvarstår
i 18 kap. rättegångsbalken
kostnader bestämmelserna
om ansvar för
motparts

rättegångskostnader.

I paragrafen

har gjorts ett tillägg

att samma regler
liksom fördelning

beträffande

stödperson.

Detta innebär

i brottmål
till staten av kostnader
om återbetalning
tvistemål
kommer
i
rättegångskostnader
att gälla
av

kostnaderna

för stödperson

13.2

Förslag

till

och målsägandebiträde.

lag om ändring

i rättegångsbalken

10 kap.
1 §

Laga

domstol

i tvistemål

i allmänhet

är rätten

i den ort,

där

svaranden har sitt hemvist.
i Sverige anses som hans hemvist den
Ar svaranden folkbokförd
föregående år.
där
han
folkbokförd
den
1 november
ort
var
stiftelse eller annan
eller annat samfund,
För bolag, förening
sådan inrättning
gälle som hemvist den ort, där styrelsen har sitt
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är bestämt eller styrelse
säte eller, om säte för styrelsen
föres.
finnes,
där förvaltningen
Lag samma vare i fråga om
eller annan sådan menighet.
kommun
Dödsbo sökes vid den rätt, där den döde skolat svara.
Den som icke äger känt hemvist vare sig inom eller utom riket
och uppesökes där han uppehåller sig. Ar han svensk medborgare
okänd, sökes
håller han sig utom riket eller är hans uppehållsort
han där han inom riket senast haft hemvist eller uppehållit sig.
Om en person har medgetts att använda jingerade personuppgifeller om
ter enligt lagen 1991:483
om fingerade personuppgifter
1980:100
gäller för
sekretess enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen
får talan väckas mot denne vid
personens folkbokföringsuppgijier,
har sitt hemvist. Saknar käranden
rätten i den ort, där käranden
hemvist i Sverige får talan väckas vid Stockholms tingsrätt.
har lagts ett sjätte stycke med en särskild forumregel
för personer som har medgetts att använda fmgerade personuppgifter
har
det råder sekretess. Bestämmelsen
eller för vilkas personuppgifter
Till

paragrafen

i avsnitt

behandlats

10.12.

20 kap.
15 §

Målsägande,
av åklagarens talan, får
som hörs med anledning
stöd under rättepersonligt
åtföljas av en lämplig
person som
gången. En sådan person som rätten har kännedom
om skall om
rättegången.
möjligt
underrättas
om
förordnas
och stödperson
I vissa fall kan målsägandebiträde
och Stödperson.
enligt lagen 1988:609
om mâlsägandebiträde
och Stödperson skall kallas till huvudförMålsägandebiträde
eller
i rätten där målsäganden
eller annat sammanträde
handling
skall
höras.
ställföreträdare
målsägandens
stycke benämndes tidigare den som var personligt
har utmönstrats
ur detta stycke och
förordnats
har
förbehålls
i fortsättningen
som stöden person som
och stödperson.
l b § lagen om målsägandebiträde
person enligt
I paragrafens

första

Denna benämning

stöd stödperson.

Bestämmelsen
avsnitt

om personligt

stöd behålls.

Frågan

har behandlats

4.5.4.

I andra stycket
i vissa

fall

kan

har gjorts ett tillägg varav framgår att en stödperson
och
förordnas
enligt lagen om målsägande biträde

stödperson.
I tredje

på samma sätt som
föreskrivs
att stödpersonen
och annat samskall kallas till huvudförhandlingen
ställföreträdare
i rätten där målsäganden eller målsägandens
stycket

målsägandebiträdet
manträde

i
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skall

höras.

23 kap.
10 §
Vid förhör
skall såvitt möjligt
ett av undersökningsledaren
anmodat trovärdigt
vittne närvara.
skall bestämma om någon annan än ett
Undersökningsledaren
Vid förhör,
vittne får närvara vid förhör.
som enligt 18 § andra
har han och hans
hålls
den misstänktes begäran,
stycket
försvarare
rätt att närvara. Aven vid annat förhör får försvarare
närvara,
om det kan ske utan men för utredningen.
med målsähar rätt att närvara vid förhör
Målsägandebiträde

ganden. Detsamma gäller en Stödperson, om hans närvaro inte är
stöd enligt 20 kap.
liksom ett personligt
till men för utredningen,
15 § rättegångsbalken.
Ar den som hörs under 15 år, bör den som har vårdnaden
om
honom vara närvarande vid förhöret,
om det kan ske utan men för
utredningen.
vid
får förordna att vad som förekommit
Undersökningsledaren
förhör inte får uppenbaras.
I tredje

stycket

personligt

om rätt till närvaro för ett
en bestämmelse
vid förhör med
20 kap. 15 § rättegångsbalken

har införts

stöd enligt

vilket är föranlett av ändringen av begreppet stödperson.
stödperson som
har såväl en förordnad
den nya bestämmelsen
§ rättegångsstöd
20
15
enligt
kap.
personligt
en person som är ett
förhör
med
målsäganden,
balken rätt att närvara vid
om närvaron inte

målsäganden,
Enligt

är till

men för utredningen.

36 kap.
17 §
skall inledas av den part som åberopat förhöret,
Ett vittnesförhör
först
skall vittnet
inte
bestämmer
rätten
annat. Vid förhöret
om
beredas tillfälle
att på egen hand eller, om det behövs, med stöd av
frågor avge sin berättelse i ett sammanhang.
skall sedan få tillfälle
Motparten
att höra vittnet. Om motparten
inte är närvarande
eller om det av annan anledning behövs, bör
rätten leda denna del av förhöret.
till
frågor
ställa ytterligare
Därefter
får rätten och parterna
till
få
tillfälle
först
förhöret
bör
åberopat
vittnet.Den part som
detta. Aven en målsägande som inte för talan har rätt att ställa

frågor

till

vittnet.
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skall detta
Har ingen av parterna eller båda åberopat förhöret,
inledas av rätten, om det inte är lämpligare
att någon av parterna
inleder förhöret.
sin form eller sättet för deras
Frågor,
som genom sitt innehåll,
framställande
inbjuder till visst svar, får inte ställas annat än om
i vad
det vid förhör enligt andra stycket behövs för att undersöka
händelseförlopmån vittnets berättelse stämmer med det verkliga
pet. Rätten skall avvisa frågor,
som uppenbart inte hör till saken
eller på annat sätt otillbörliga.
eller som är förvirrande
I paragrafens

stycke görs ett tillägg
rätt att ställa frågor till

tredje

av målsägandens
behandlats i avsnitt

som innebär en utvidgning
Bestämmelsen
har
vittnen.

Den som är målsägande får således rätt att
även om han eller hon inte för talan. Frågerätten är inte villkorad
av att målsäganden skall höras i målet.
med
I 37 kap. 1 § rättegångsbalken
som gäller förhör i bevissyfte
ställa frågor

tilltalad

bl.a.

ändring

frågerätt

till

4.5.4.

vittnen

hänvisas

målsägandebiträdet

får

också

vittnen

till

36 kap.

som nu sker i förevarande
att gälla även den tilltalade.
rätt

att

Med

17 § rättegångsbalken.

paragraf
Genom

ställa

i de fall då målsägande

frågerätten

den utvidgade

frågor

till

den

inte för talan

den

målsägandens

kommer

tilltalade

och

i målet.

40 kap.
10 §

företages förhöret av rätten. Med
Då sakkunnig höres muntligen,
Rätten och
höras av parterna.
tillstånd
må dock sakkunnig
Aven en málsägande
parterna äge ställa frågor till den sakkunnige.
som inte för talan i målet får ställa frågor till denne.
höra till saken eller
Rätten skall avvisa frågor, som uppenbart
eller eljest otillbörliga.
som äro förvirrande
må, om rätten
utlåtande,
avgivit skriftligt
Har den sakkunnige
utlåtandet helt eller delvis uppläsas.
finner det lämpligt,
rättens

I paragrafens
dens

frågerätt

tilltalade

första

stycke görs motsvarande

beträffande

och vittnen

sakkunniga

i 36 kap.

utvidgning
införts

som
17 § rättegångsbalken.

av målsäganden
beträffande

49 kap.
5 §
En tingsrätts
beslutet

beslut

får

överklagas

särskilt,

om

tingsrätten

i
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avvisat ett ombud, ett biträde eller en försvarare
eller ogillat
ett yrkande om detta,
delta i rättegången
ogillat ett yrkande av tredje man att
intervenient
eller
eller
målsägande
enligt 13 kap.
fråga
prövat
som
7 § om Övertagande av ett käromål,
förelagt en part eller någon annan att lägga fram skriftligt
bevis eller att tillhandahålla
eller
föremål för syn eller besiktning
vid prövning
enligt 3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetseller 2 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 yttrandefriförordningen
funnit det vara av synnerlig vikt att en uppgift som
hetsgrundlagen
eller förhör med en part under
avses där lämnas vid vittnesförhör

sanningsförsäkran,
4. prövat en fråga om utdömande
av förelagt vite eller häkte
för
eller om ansvar för förseelse i rättegången eller om skyldighet
någon att ersätta rättegångskostnad,
eller förskott
prövat en fråga om ersättning
av allmänna
eller
medel till målsägande eller enskild part eller om ersättning
förskott
till biträde,
försvarare,
vittne,
eller någon
sakkunnig
annan,
prövat en fråga i tvistemål
om kvarstad eller annan åtgärd
restriktioner
enligt 24
enligt 15 kap. eller i brottmål
om häktning,
kap. 5 a
en åtgärd som avses i 25-28 kap. eller omhändertagande enligt 28 kap. brottsbalken,
7. avslagit en begäran om Stödperson, biträde eller försvarare
eller till sådant uppdrag utsett någon annan än parten föreslagit,
rättshjälpslagen
enligt
rättshjälp
prövat
som gäller
en fråga
1996:1619
i annat fall än som avses i 5 eller
avslagit en begäran om att ersättning till vittne som åberopats
enskild
part skall utgå av allmänna medel enligt 36 kap. 24 §
av en
andra stycket eller
10. prövat en fråga enligt 33 kap. brottsbalken
om avräkning av
tiden för vissa frihetsberövanden.
en uppräkning
av de fall i vilka en tingsrätts
särskilt. I punkten 7 införs en rätt för målsäganden att i vissa fall särskilt överklaga tingsrättens
beslut avseende stödperson. Om tingsrätten har avslagit en begäran om Stödperson eller till
innehåller

Paragrafen

beslut

får överklagas

utsett någon annan än målsäganden har föreslagit
överklagas särskilt. En målsägande som vill överklaga
beslut måste enligt 49 kap. 6 § första stycket rättegångs-

ett sådant uppdrag
får detta beslut
ett sådant
balken först

ägandebiträde.

mot beslutet. Motsvarande
beslut om förordnande
tingsrättens
av

anmäla

vid överklagande

missnöje

regler

gäller

av bl.a.

måls-

349
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till

Förslag

lag om

i äktenskapsbalken

ändring

14 kap.
3 §
i den ort där kvinnan eller
Aktenskapsmål
tas upp av tingsrätten
Har
ingen
sitt
hemvist.
har
av dem hemvist här i landet
mannen
eller har den make som har hemvist här medgetts att använda
enligt lagen 1991:483
personuppgifter
fingerade
om fingerade
15 § sekreeller gäller sekretess enligt 7kap.
personuppgifter
tas
för den makens folkbokföringsuppgijier,
tesslagen 1980:100
tingsrätt.
målet upp av Stockholms
I paragrafen
fall

en av parterna
hemvist
sekretessbelagt
Bestämmelsen

paragraf

13.4

för äktenskapsmål

en särskild forumregel
i Sverige
saknar hemvist

har införts

eller

har behandlats

har samband

Förslag

använder
i avsnitt

med ändringen

till

lag om

och den andra

fingerade

10.12.

personuppgifter.

Ändringen i förevarande

i 6 kap.

ändring

i de

har ett

17 § föräldrabalken.

i föräldrabalken

6 kap.
17 §

Frågor om vårdnad eller umgänge tas upp av rätten i den ort där
barnet har sitt hemvist. Har barnet medgetts att använda fingerade
enligt lagen 1991 :483 om fingerade personuppgifpersonuppgifter
15 § sekretesslagen
7 kap.
enligt
sekretess
eller
gäller
ter
1980:100
tas sådana frågor
för barnets folkbokföringsuppgzjfter
eller, om
hemvist
har
sitt
käranden
där
den
i
rätten
ort
upp av
Frågor om
denne saknar hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.
vårdnad
och umgänge kan tas upp även i samband med äktentas frågorna
skapsmål. Om det inte finns någon behörig domstol,
tingsrätt.
upp av Stockholms
Frågor om vårdnad som avses i4-8 och 10 §§ samt 10 b § andra
stycket samt frågor om umgänge som avses i 15 § handläggs i den
under
Står barnet
för tvistemål.
ordning
som är föreskriven
föräldrarna
och
dem
är
eller
föräldrarna
båda
vårdnad av
en av
överens i saken, får de väcka talan genom gemensam ansökan.
Ovriga frågor om vårdnad handläggs i den ordning som gäller
för domstolsärenden.
I mål om vårdnad

stänming.
Dom i mål
huvudförhandling,

kan underhållsbidrag

för barnet

yrkas

får meddelas
eller umgänge
om vårdnad
saken.
om parterna är överens i

utan
utan

Författningskommentar
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I paragrafens

första

vårdnad

om

stycke

och umgänge
eller

personuppgifter

i de fall

barnet

stämmelsen

har behandlats

13.5

Förslag
om

har tillagts
har

i avsnitt

351

för mål
en särskild forumregel
det råder sekretess för barnets

fingerade

personuppgifter.

Be-

10.12.

till

lag om ändring i lagen 1991:483
fingerade personuppgifter

7 §
skall bistå den som har fått medgivande
Rikspolisstyrelsen
att
använda
vid
kontakter
med andra
fingerade
personuppgifter
och i övrigt
lämna den hjälp som krävs,
myndigheter
om den
enskildes hjälpbehov
inte kan tillgodoses
annat sätt.
får i skälig omfattning
tillerkänna
den person
Rikspolisstyrelsen
ersättning
som har medgetts att använda fingerade personuppgifter
för de kostnader som kan ha uppkommit till följd av medgivandet,
i den mån ersättning
inte kan utgå på annat sätt.
beslut i ersättningsfrågan
skall på begäran av
Rikspolisstyrelsens
den enskilde prövas av Stockholms tingsrätt.
Begäran om en sådan
skall göras hos Rikspolisstyrelsen,
prövning
som i så fall skall
överlämna

ärendet

till

rätten.

Två nya stycken om kostnadsersättning
Frågan
läggs till paragrafen.
ärenden
har behandlats
i avsnitt 10.12. För rättens handläggning
av

gäller lagen 1996:242
om fingerade personuppgifter
om domstolsärenden. Detta föreskrivs
i 10 § lagen om fingerade personuppgifter.
Denna

bestämmelse

blir

även

tillämplig

prövning

rättens

av

ersättningsfrågan.

13.6

Förslag

till

förordning

förordningen
lagen om

om

1988:691

ändring
om

i

tillämpningen

av

besöksförbud

4 §
Om en domstol eller en åklagare meddelar beslut om besöksförskall kopia av
bud eller häver eller ändrar ett sådant beslut,
beslutet genast sändas till polismyndigheten
på den ort där förbudet
helt eller huvudsakligen
avses gälla.
har gemensamma
Om parterna
i ett ärende om besöksförbud
barn eller om förbudet
skall
barn,
ett
avser
en kopia av beslutet
på den ort där barnet
genast sändas även till socialnämnden

huvudsakligen
Bestämmelser

vistas.
om rapportering

till

Rikspolisstyrelsen

i fråga om

352
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1970:517
besöksförbud
finns i förordningen
om rättsväsendets
Bestämmelser
informationssystem.
av beslut om
om registrering
och efter1969:38
finns i polisregisterkungörelsen
besöksförbud
1969:293.
lysningskungörelsen
Ett nytt andra stycke införs
i avsnitt 4.3.5.

Förslag

13.7

om

till

i paragrafen.

lag om

homosexuella

Bestämmelsen

ändring

i lagen

har behandlats

1987:713

sambor

förhållande,
i ett homosexuellt
Om två personer bor tillsammans
skall vad som gäller i fråga om sambor enligt följande lagar och
samborna:
tillämpas
bestämmelser
även på de homosexuella
hem,
lagen 1987:232
om sambors gemensamma
2. ärvdabalken,

jordabalken,
4. 10 kap. 9 § rättegångsbalken,
5. 4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken,
19 § första stycket, punkt 1 nionde stycket och punkt 3 sjunde
till 31 § samt punkterna 3 a, 3 b och 4 av
stycket av anvisningarna
1928:370,
till 33 § kommunalskattelagen
anvisningarna
7. lagen 1941:416
om arvsskatt och gåvoskatt,
1991:614,
bostadsrättslagen
okända borgenärer,
lagen 1981: 131 om kallelse
fastighetsbildningslagen
stycket
18
§
tredje
10.
5 kap.
1970:988,
1990:1342,
11. 10 § insiderlagen
stycket
och 8 § tredje
4 § tredje stycket
12. 14 kap. 3

vallagen 1997: 157,
13. 36 § första stycket lagen 1972:704
om kyrkofullmäktigeval, m.m.,
i vissa fall,
14. 4 § lagen 1997:159
om brevröstning
vid byte av bostad,
15. lagen 1993:1469
om uppskovsavdrag
§§,
12 kap. 7 och 8 §§
och
16
15
11 kap.
16. 10 kap. 18
föräldrabalken,
§§
samt 16 kap. 7 och 9
1996:627,
17. säkerhetsskyddslagen
i
för fastighetsskatt
18. lagen 1996:1231
om skattereduktion
vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar,
samt
málsägandebiträde
19. lagen 1988:609
om
dessa lagar eller bestämmelser
Förutsätter
vara ogifta, gäller det också de homosexuella
Lagen

med en ny punkt, punkten
sambo skall, under
att efterlevande

har utökats

förslaget

och Stödperson.
skall

att samborna
samborna.

19. Detta är föranlett
vissa förutsättningar,

av
ha

Författningskommentar
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till

rätt

l b §.

målsägandebiträde
Tillägget

och

Stödperson

se avsnitt

att denna rätt också gäller

innebär

13.1

under

för homosexuella

sarnbor.

13.8

till

Förslag
om

lag om

ändring

i lagen

1994:419

brottsofferfond

1 §
Den som döms för ett eller flera brott skall, om fängelse ingår
i domen åläggas att betala en
för något av brotten,
i straffskalan
avgift på 500 kr. Detsamma gäller när fråga om ansvar för brott
tas upp av åklagare genom strafföreläggande.
meddelas.
Avgift skall inte tas ut om påföljdseftergift

brottsofferavgiften.
en ändring beträffande
behandlats
i avsnitt 6.2.3.
har
Den höjs från 300 kr till 500 kr. Frågan
Den högre avgiften
Ändringen kräver en övergångsbestämmelse.

I första

skall

stycket

har gjorts

inte gälla för brott

som har begåtts före ändringens

ikraftträdan-

de.

13.9

Förslag

till

lag om ändring

i socialtjänstlagen

1980:620
8 a §
bör verka för att den som har drabbats av brott
Socialnämnden
får det stöd och den hjälp som den brottsdrabbade
personen liksom
dennes anhöriga behöver.

Syftet med
5.2.4.
i avsnitt
ny och har behandlats
skall
uppmärksamverksamhet
i sin
bestämmelsen
är att socialtjänsten
grund av de har
hjälp och stöd
har
behov
de
av
personer som
ma
och kvinnor
både
således
män
Bestämmelsen
gäller
för
brott.
utsatts
Paragrafen

är

1997/98:55
Kvinnofrid
prop.
avses ersätta den i propositionen
har varit
eller
kvinnor
8 a
föreslagna
som är
som enbart avser
Om de utsatta
i hemmet.
för våld eller andra övergrepp
utsatta
kan detta lämpligen
göras
särskilt
bör uppmärksammas
kvinnorna
och

att den
genom
denna paragraf.

i propositionen

föreslagna

bestämmelsen

läggs

till

354
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Förslag

till

lag om

i brottsskadelagen

ändring

1978:413
18§
behov av omedelbar hjälp
Om det med hänsyn till den skadelidandes
helt eller delvis beskäl, får brottsskadeersättningen
talas ut i förskott.

finns synnerliga

Paragrafen

är ny.

13.11

Den har behandlats

Förslag

till

i avsnitt

förordning

om

fönmdersökningsktmgörelsen

7.8.

ändring

i

1947:948

13a§
underrättas
skall om möjligt
Målsäganden
om att åklagaren
anspråk i
under vissa förutsättningar
kan föra talan om enskilt
enligt
anledning av brott och om möjligheterna
att få ersättning
därmed
bör också på
1978:413.
I samband
brottsskadelagen
för
lämnas om de regler
lämpligt
sätt upplysning
som gäller
sådant
det
kan
sådana
Ar
brottet
handläggningen
anspråk.
att
av
eller städperson
målsägandebiträde
komma
i fråga att förordna
och stödperson eller
enligt lagen 1988:609
om målsägandebitråde
enligt lagen 1988:688
att meddela besöksförbud
om besöksförunderrättas
så snart som möjligt
bud, skall målsäganden
om de
städoch
målsägandebiträde
regler som gäller för förordnande
av
person

eller

meddelande

av besöksförbud.

skall i lämplig
utsträckning
Målsäganden
om
ges information
stöd enligt 20 kap. 15 § och 23 kap. 10 §
reglerna om personligt
rättshjålp och rådgivning
rättegångsbalken,
att
om möjligheterna
1996:1619
enligt rättshjälpslagen
samt om vilka myndigheter,
och andra som kan lämna stöd och hjälp.
organisationer

Ändringarna
Stödperson

i paragrafen

och personligt

är

föranledda

stöd se avsnitt

av de nya reglerna
13.1 och 13.2

om

13b§
skall tillfrågas
Målsäganden
om han eller hon vill bli underinte skall inledas eller att
rättad om beslut om att förundersökning
ned,
beslut om att åtal skall
skall
förundersökning
läggas
inledd
en
för huvudförväckas eller att ätal inte skall väckas, tidpunkt
i målet samt dom i målet.
handling
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i paragrafen

Tillägget
åklagarens

av den föreslagna utvidgningen
se nedan under 14 §.

är föranlett

underrättelseskyldighet

av

14 §
ned eller beslutas att åtal inte skall
Läggs en förundersökning
för brottet
skall den som hörts som skäligen misstänkt
väckas,
underrättas.
inte skall inBeslut att åtal har väckts eller att förundersökning
skall läggas ned eller att
ledas eller att en inledd förundersökning
ske till målsägande som
åtal inte skall väckas, skall underrättelse
angett brottet eller anmält enskilt anspråk i anledning
av brottet
målsäHar den som övertagit
eller begärt att bli underrättad.
skall
även han
gandens anspråk gjort anmälan om enskilt anspråk,
underrättas
.
enligt andra stycket behövs inte vid beslut av
Underrättelse
polismyndighet
om att inte inleda eller att lägga ned en förunderinte lett så långt att någon varit skäligen
sökning, om utredningen
skall dock
till målsäganden
Underrättelse
för brottet.
misstänkt
alltid ske om målsäganden har begärt det.
eller en kyrklig
Om en myndighet,
ett landsting
en kommun,

enligt lagen
disciplinärenden
kommun
som har att handlägga
inom totalförsvaret,
1994: 1811 om disciplinansvar
m.m. har gjort
skall den som gjort åtalsanmälan
genast underen åtalsanmälan,
eller
rättas om en åtgärd som avses i andra stycket
om att ett väckt
åtal har lagts ned.
stycket

I andra

har gjorts

ett tillägg som innebär
även när åtal har väckts.

underrätta

målsäganden

behandlats

i avsnitt

i samband

med att åtal väcks
målsäganden.

ningen

till

13.12

Underrättelsen

4.2.2.

Förslag

till

förordningen
allmänna

sänder

förordning
1982:805

medel

till

att åklagaren
Bestämmelsen

skall
har

bör ske genom att åklagaren
en kopia av stärnningsansök-

om

ändring i
om ersättning

vittnen,

av

m.m.

5 §
får betalas till den som på grund av
för tidsspillan
Ersättning
förlust.
eller gör annan ekonomisk
mister
inkomst
inställelsen
får bestämmas till det belopp som svarar mot den
Ersättningen
förlusten,
dock högst 300 kronor per dag eller, om den
faktiska
högst 600 kr
ersättningsberättigade
är förordnad
som Stödperson,
per

dag.
Om särskilda

skäl föreligger

får ersättning

för tidsspillan

betalas

355
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till

den som är bosatt på utrikes

har gjorts ett tillägg om ersättning
Frågan har behandlats i avsnitt 4.5.4.

stycket

tidsspillan.

13.13

Förslag

till

förordningen

förordning

ändring

om

1994:426

till

om

ort.

Stödperson

för

i

brottsofferfond

1 §

Bidrag från brottsofferfonden
får lämnas för att stödja forskning,
utbildning,
information
och annan utvecklingsverksarnhet
som
gäller brottsofferfrågor
och som bedrivs av ideella organisationer
eller i privat eller offentlig
regi.
I paragrafens
får lämnas
Andra

andra stycke fanns tidigare
till

stycket

13.14

en bestämmelse om att bidrag
bara om det finns särskilda skäl.
Frågan har behandlats i avsnitt 6.2.3.

löpande verksamhet
har fått utgå.

Förslag

till

förordningen

förordning
1997:408

ändring

om
om

i

målsägandebiträde

l förordningens

2 och 5
har endast gjorts ändringar
som är
rubriken
till
har
lagen
målsägandebiträde
ändrats
av att
om
till lagen om mâlsägandebiträde
och stödperson. Förordningens
rubrik
behöver
inte ändras eftersom
inte innehåller
förordningen
några
bestämmelser
stödperson.
om
föranledda

13.15

Författningsändringamas

Utredningens
hang

vill

förslag
utredningen

organisationerna

brottsofferavgiften
innebär.

ikraftträdande

bör träda i kraft den l juli

påpeka

1999. Idetta

att det är angeläget
det resurstillskott
som

snarast får
och ändringen

i förordningen

att

sammande ideella

en höjning
av
brottsofferfond
om
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sou

Särskilt

yttrande
och Lars Svärd

Bjelle

av Britta

besöksförbud

Angående

utredningen

4.3 behandlar

I avsnitt

besöksförbud.

Enligt

utredningen

med dess syften.

väl och i enlighet
anses fungera relativt
än för
i större utsträckning
besöksförbuden
dock
att
menar
särskilt då
närvarande bör vara avpassade efter parternas förhållanden,
får lagen
Man

vidare att det är
framhåller
barn. Utredningen
man har gemensamma
för besöksförreglerna
information
angeläget att målsägande ges
om
bud och att informationen
ges på ett sådant sätt att målsäganden kan
ta den till sig.
Vi instämmer

förslag

i utredningens

Vi vill

i dessa frågor.

dock

i

i vissa delar som
synpunkter
sammanhanget
passa på att framföra
eller anhöriga
inte berört. Det förekommer
att brottsoffer
utredningen
i samband med
riskerar
till brottsoffer
att möta gärningsmannen
dennes permissioner

eller efter frigivning

från anstalt.

Till

utredningen

innebärande
lagstiftning
att man,
krav på en förändrad
har framförts
utfärda
skall
kunna
ett så
anhöriga,
efter hörande av den avlidnes
får således inte vistas i en
Gärningsmannen
kallat vistelseförbud.
utpekad kommun eller kommundel.

riktning,
men
belyses och
frågan
att
utifrån
ett brottsofferperspektiv
värderas. En möjlighet skulle kunna vara att offret eller om offret har
i
anhöriga,
offrets
att begära besöksförbud
avlidit,
ges möjlighet
offrets
eller
brottsoffret
rimligt
inte
kan
form.
Det
att
utvidgad
vara
Vi

problemen

inser

skall

anhöriga

eller

pennission

4.5

stödperson.

stänga

en lagstiftning
är det viktigt

in sig varje

efter dennes frigivning

förordnande

Angående
I avsnitt

tvingas

med

berör

i denna

gång gärningsmannen

har

från anstalt.

av stödperson

utredningen

Utredningen
i samband

föreslår

frågor
bland

kring

målsägandebiträde

och

annat en utvidgad användning
Enligt utredförfarandet.

med det rättsliga

av stödpersoner
Förningen bör stödpersonen i framtiden
ges ett särskilt förordnande.
behov
samt
skall vara målsägandens
för sådant förordnande
utsättning
utredningEnligt
kan
följa.
fängelse
vilket
brott
målet
gäller
ett
att
en bör förundersökningsledaren

vara behörig

att förordna

stödperson.
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delar

som kan uppstå vid förhör under
bör förordnandet
ges av rätten.
kan utgöra en
uppfattning
att stödpersoner

med tanke

och helger.

dröjsmål

I övrigt

utredningens

hänseende för mâlsäganden.
Däremot
anser vi
resurs i kurativt
för ett
behov som skall ha betydelse
att det endast är målsägandes
eventuellt förordnande
av stödperson. Brottets grovhet bör således inte

viktig

rätten att förordna
förundersökningsledaren
att
att förordna
en sådan person. Vi delar utredningens
alltid skall förordna
förslag och menar att förundersökningsledaren
skall utfärda ett sådant
stödperson och att rätten endast i undantagsfall
förordnande.
Detta med hänsyn till att förundersökningsledaren
är den
till

påverka möjligheten
en stödperson
alltid har rätt

framgår

När det gäller

stödperson.

enligt

lagtexten

I departementspromemorian
1995:

och leda till

av vittnesbiträde

införande

Angående

är att en sådan
snabbare beslut.

skäl

Ytterligare

behov.
som bäst ser målsägandes
ordning bör innebära en förenkling

Vittnen

i domstol

och mâlsägande

Ds

att det för vissa särskilt utsatta vittnen borde införas
stödperson,
för domstolen
ett
att förordna
en särskild
Utredningen
tar inte upp denna fråga.

1 föreslogs

en möjlighet
vittnesbiträde.

är det dock ett angeläget förslag. På samma sätt
sig vittnen
finns
det
behov
av stöd för mâlsägande så befinner
som
bör
Vi anser därför att domstolen
många gånger i en utsatt position.
kunna förordna ett vittnesbiträde
för särskilt utsatta vittnen. Vad gäller
Ur vårt perspektiv

kostnaden

är det en marginell

Angående

utvecklingsarbete
5 behandlar

I avsnitt

bedrivs

het

som
avsnittet

fråga då det endast gäller

i brottsojferfrágor

utredningen
hälso-

av

redogörs

bland

mål.

speciella

och

frågor

i anslutning

sjukvården
för

samt

propositionen

till

den verksam-

socialtjänsten.

I

Kvinnofrid.

I

annat
i uppdrag
anges att regeringen har gett Socialstyrelsen
Uti frågor om våld mot kvinnor.
att leda ett utvecklingsarbete
uppdrag även bör ingå
redningen menar dock att det i Socialstyrelsens

propositionen

som mer allmänt gäller för brottsoffer.
i denna fråga. Man
uppfattning
utredningens

den problematik
Vi
tillvarata

delar

den kompetens

vår mening
rör brottsoffer

bör därför

bör

dock

Enligt
som finns på Brottsoffermyndigheten.
i frågor som
utvecklingsarbete
Socialstyrelsens

genomföras

i samarbete

med Brottsoffermyndigheten.

Särskilt

yttrande
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och
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Angående
I

avsnitt

av en brottsojferømbudsman

inrättande

behandlar

6.1

utredningen

till utredningen
är
som framförts
bevaka
brottsofferombudsman
med
uppgift
att
att det skall inrättas en
och intressen. Förslaget går
rättigheter
frågor som angår brottsoffers
skall vara en sådan
ut på att chefen för Brottsoffennyndigheten
Utredningen
har dock ansett att det saknas skäl att
ombudsman.
bestårnrnelser.

gällande

tillskapa

Ett förslag

en brottsofferombudsman.
att det
anser emellertid

att studera denna fråga
har inrättandet
Visserligen
närmare.
av Brottsoffermyndigheten
hantering av brottsofferfrâsamhällets
förbättring
inneburit
klar
av
en
på såväl
och synpunkter
ofta
klagomål
Myndigheten
mottar
gor.
på
och omhändertagande
bemötande
som lagstiftning
av brottsoffer
Vi

skäl

finns

tillvarata

brottsoffers

framför
i en rad olika
särskild
uppgift att
med
ombudsman
av en
och intressen kan dock få ytterligare
rättigheter

positiva

effekter

utvecklingen

vilket

brottsofferområdet,

sammanhang.

myndigheten

Inrättandet
för

inom

området.

En dylik

instans

för brottsoffer
att vända sig
även innebära en formell möjlighet
En liknande ombudsmannanågon med klagomål och synpunkter.
finns en
exempelvis
funktion
ñnns redan i dag på andra områden,
skulle

till

och en omen jämställdhetsombudsman
Enligt vår mening bör Brottsofferbudsman mot etnisk diskriminering.
redan
då det inom myndigheten
inneha denna funktion
myndigheten

handikappsombudsman,

finns

kompetens

på området.

Ombudsmannafunktionen

bör dock

inte

på
till generaldirektörsposten.
vara kopplad
och dess hantering
bemötande av brottsoffer
Brottsoffermyndighetens
redan
i
dag av Justitieomdessa
frågor
hanteras
brottsskadeärenden
av
inte överdrivas.
budsmannen.
Slutligen skall kostnadsaspekten
Beträffande

Angående
I avsnitt

klagomål

sorg och saknad
7 berör

utredningen

andra ersättningsfrågor.

frågor

Man redogör

och
om brottsskadeersättning
bland annat för slutbetänkandet
för ideell
Ersättning
1995:33

om ideell skada SOU
av Kommittén
Kommittén
har
skada vid personskada.
i
en ny ersättningspost
sorg och saknad skall införas i
redningen har dock valt att inte
som behandlas i slutbetänkandet

huruvida

pågår i regeringskansliet.

i sitt betänkande

diskuterat

för
form av ersättning till efterlevande
Brottsofferutsvensk skadeståndsrätt.
i de frågor
göra några överväganden
på grund av det beredningsarbete
som
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vår mening

bör en rätt till ersättning
för sorg och saknad
i skadeståndslagen
vid sidan om den redan godtagna rätten till

Enligt
införas

för personskada i samma situation.
Ersättning kan utgå med
bestämt
och
schablomnässigt
belopp
ett
utan någon mer omfattande
och tidsödande
En rätt till ersättning
för sorg och saknad
utredning.

ersättning

skulle

också

skall

medföra

med stora delar av övriga
en harmonisering
anser vi att ersättning för sorg och saknad inte endast
dödande utan även vid dödande förorsakad
uppsåtligt

Vidare

Europa.

utgå vid

Med tanke på att antalet dödsfall till följd
genom vårdslös handling.
låg nivå de senaste åren
av brott legat på en konstant och relativt
kommer
kostnaderna
för Brottsoffermyndighetens
del att bli begränsade.

Kostnadsaspekten

Angående

anställda

I avsnitt

8 behandlar

med brottsoffer.
att införa
jourernas

ordning

att
lösning.
med

diskuterar

samverka

bland

eller

till

anställda

införas.

anser

inom

Man

ideella

föreslår

inte

kommer
inte

är

till

någon

att en generell
brottsofferjourernas

heller

ramen för
i stället att de jourer

som vill
ansöka om
verksamhet
skall

och hos Brottsoffermyndigheten

bör

samman
för att anställa en brottsofferassistent.
finansieras
genom en höjning av avgiften

medel

300 till

arbete

organisationers

Utredningen
staten.
brottsofferassistenter

Utredningen

länsassistenter

bör

inte överdrivas.

det är möjligt
annat huruvida
som är knutna till Brottsoffer-

brottsofferassistenter

statligt

verksamhet

olika

utredningen

riksförbund

godtagbar

följdaktligen

brottsofferassistenter

Man

anställda

slutsatsen

skall

Denna
till

från

Brottsofferfonden

500 kronor.

kan en statligt anställd assistent antas innebära
utredningen
och en
för
garanti
verksamheten
att
en
gagnar samtliga brottsoffer
också
betydelsen
betonar
slags kvalitetssäkring.
Utredningen
av att de
och inte
ideella organisationerna
bygger på ett frivilligt
engagemang

Enligt

i
Vi delar utredningens
uppfattning
av myndigheter.
med en statligt
finnas stora fördelar
Det förefaller
brottsofferassistent
med uppgift att samordna det övergripande

får karaktären
dessa

frågor.

anställd

brottsofferarbetet
emellertid
samhället.
ekonomiskt

i

området.

De

ideella

organisationerna

utför

i
arbete och fyller en viktig funktion
ett mycket värdefullt
får ett bättre
Det är därför angeläget att organisationerna
stöd för att kunna driva den löpande verksamheten.

En ordning

med en statligt
som skulle

nivå är en lösning
brottsofferområdet.
inte på länsnivå,

Genom

frigörs

anställd

brottsofferassistent

på regional-

gagna alla ideella krafter som verkar på
och
att assistenten verkar på regionalnivå,

medel

från höjningen

av brottsofferfondsav-
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de ideella

för att finansiera

som i stället kan användas
tionernas löpande verksamhet.

giften

yttrande

organisa-

fråga.
mycket viktig
en principiellt
Innan man slutligen bestämmer sig för den ena eller den andra inriktmed en statligt anställd
ningen bör man bedriva en försöksverksamhet
brottsofferassistent
i en region. Vi föreslår därför att Brottsoffennynvår

Enligt

är detta

mening

mellan

samarbete

Angående

ett dylikt

och utvärdera

att genomföra

får i uppdrag

digheten

de ideella

organisationerna

arbete
om de ideella organisationernas
organisationerna
vikten
utredningen
att
av
På många platser i landet
denna uppfattning.

I avsnittet
betonar
delar
orter

städer drivs

och i mindre

Framför

parallellt.

verksamma

organisationer

ideella

projekt.

med

brottsoffer

samarbetar.

Vi

en mängd
allt på mindre

finns

i vissa fall av ett fåtal
bland annat innefattar
att

organisationerna

vars arbetsuppgifter
personer,
människor
i kris, samtidigt
som de måste sköta den löpande
risk
finns
att
organisationer
dessa
verksamheten.
I
en påtaglig
alltför
fâr
och andra ideellt engagerade
stor
styrelsemedlemmarna
en

engagerade
stödja

förlorar

och därmed

arbetsbörda

sitt engagemang.
har således mycket
jourerna

och de enskilda

att
kan
samarbete
ökat
sinsemellan.
Ett
samarbete
utvecklat
vinna
ett
slutar arbeta ideellt
bland annat minska riskerna för att medlemmarna
grund av en för stor arbetsbörda.
eller trappar ned sitt engagemang
kan också ge organisationerna
Ett ökat samarbete
en ökad styrka

Organisationerna

och landsting.
gentemot stat, kommun
Vi vill i detta sammanhang även betona

av att de ideella
antal hjälpsökande.

vikten

statistik
över
kontinuerlig
underlag för regibör ett gemensamt och likvärdigt
Detta kan
strering av statistik tas fram för de ideella organisationerna.
för
bestående
representanter
arbetsgrupp
med fördel göras av en
av
Med
hjälp
och Brottsoffermyndigheten.
berörda organisationer
av en
enhetlig statistik blir det möjligt att rikta resurserna dit de bäst behövs.

organisationerna

för

vår mening

Enligt

personuppgifter

Angående

fingerade

I avsnitt

10 behandlar

målsägande
för

förföljda

förföljda
pekar

utredningen

och vittnen

skyddet

av hot mot
folkbokföringen

i anledning
inom

för
att skyddet
Man
tillfredsställande.
folkbokföringen
är
till
bör övervägas,
några frågor som ytterligare

personer.
inom
personer

emellertid

åtgärder

och då särskilt

Utredningen

konstaterar
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som erhållit
bör det vara Rikspolisoch
styrelsen som fattar beslut i ärenden om fingerade personuppgifter
ersättningen.
som administrerar
vad gäller

exempel

fingerade

ekonomisk

personuppgifter.

ersättning

Enligt

till den enskilde

utredningen

uppfattning
att personer
som erhållit
skall ha rätt till ekonomisk
ersättning för de
Kostnader
i samband med identitetsbytet.
kostnader som uppkommit
av olika slag kan dock även uppkomma för dem som erhållit sekretessVi

delar

ñngerade

utredningens

personuppgifter

markering

och kvarskrivning.

ersättning

även utgå i dessa fall.

tilldelas
att Rikspolisstyrelsen
bör endast
Rikspolisstyrelsen

ersättning

Enligt

bör därför

vår mening

ekonomisk

Vi anser vidare att det är olämpligt
flera roller i ärenden om identitetsbyte.
ha rollen

utredare.

Beslut

om
och administration
om ñngerade personuppgifter
Slutligen
bör handhas av Brottsoffermyndigheten.
som

i ärenden

av ersättningen
anser vi att det finns behov av en instans för att vara den enskilde
Även denna
i frågor som aktualiseras
vid ett identitetsbyte.
behjälplig
uppgift bör hanteras av Brottsoffermyndigheten
som har stor kompepå omrâde.
tens och erfarenhet

Användande

av videoteknik

10 diskuterar
utredningen
även vilka åtgärder som kan vidtas
Ett förslag är att
för att bättre skydda hotade målsägande och vittnen.
vid
rättegången
låta målsägande
och vittnen
medverka
genom
med
bör förhör
utredningen
Enligt
användning
av videoteknik.
I avsnitt

videoteknik
eller riskerar
medverkan
Vi

om mâlsäganden eller vittnet har utsatts för
för
hot eller andra övergrepp på grund av sin
utsättas
att
i rättegången.
få användas

stödjer

videoteknik.

utredningens

Enligt

vår mening

på en utökad
bör dock möjligheten

tankar

användning
av
att medverka vid
inte endast gälla

användning
av videoteknik
genom
eller vittnet som har utsatts för eller riskerar att utsättas
för hot eller andra övergrepp.
Vi kan inte finna att utnyttjandet
av
videoteknik
skulle
innebära
någon försämring
av den tilltalades

rättegången

målsäganden

rättssäkerhet

eller minska

möjligheten

heten

eller
av målsägandens
bestämmelse
kompletterande

vittnets
införs

granska vederhäftig-

att kritiskt

utsaga.
anser därför att en
med innebörd
i rättegångsbalken
Vi

att målsäganden och vittnen kan få medverka i en domstolsförhandling
under samma förutsättningar
som
genom bild- och ljudöverföring
i sessionssalen.
gäller för rätten att höras i frånvaro av den tilltalade

Enligt

vår mening

skäl för att utnyttja

finns

det såväl processekonomiska

den teknik

som finns.

som humanitära
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Bilaga

I

Kommittédirektiv

Utvärdering

av

åtgärder

Dir.

på

1995194

brottsolferområdet

Beslut

Sammanfattning
En

den l5 juni

vid regeringssammanträde

av uppdraget

särskild

utredare

utvärdera

skall

de

åtgärder

som

den

hrottsofferområdet.

har gjorts

senaste tioårsperioden
Utredaren

|995

skall

med utgångspunkt
i den översikt som görs i direktiven
ge en
bred redogörelse
för de åtgärder som de senaste tio åren har
brottsotferområdet,
vidtagits
de samlade effekterna av dessa,
- analysera
myndighetsnivå,
analysera tillämpningen
av regelsystemet
behovet av förändringar
och
i gällande lagstiftning
överväga
i övrigt

förändringar

när det gäller

Utredaren

skall

stiftningen

och de andra åtgärder

redovisa

åtgärder

för brottsoffer.

till förändringar
av lagsom kan vara hetogade.

de förslag

Bakgrund
Brott

medför

drabbas.

ingripande

Ofta

upplevelse

innebär

och

samt

orsaka

slag.

För

ett

verkningar

kan

förluster
brottsoffer

brott

ett

valla

hade

av olika slag för den som
personlig
en omskakande

fysiska

och

psykiska

skador

art och av annat
av ekonomisk
är det också ofta påfrestande
att

hade
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2
i det

medverka

förfarandet

rättsliga

hos polis,

åklagare

och

domstol.
åtgärder

Betydelsefulla
offrens

började

intressen

1980-talet.

Den

ll

rådet

juli
BRÅ

brottsför att bättre tillgodose
vid
mitten
vidtas
pä allvar
av
1985 uppdrog
regeringen
Brotts-

att kartlägga i vilka hänseenden det
av stöd och hjälp från samhällets sida
dem som drabbas av brott och i vilka former
dessa behov
BRÅ
redovisade
kunde
tänkas tillgodoses.
lämpligen
upp1986 och överlämnade
då
draget till regeringen den 30 januari

förebyggande

fanns särskilda

behov

Stöd och hjälp
hrottsolfer
En problempromemorian
redovisade
inventering Kansli PM 1986: 1. Rikspolisstyrelsen
1986:18
därefter ett regeringsuppdrag
Rapport
som gick ut
i samråd

att Rikspolisstyrelsen
Domstolsverket
närmare

med

skulle

Riksäklagaren

överväga

BRÅ-promemorian

till
om bättre information
BRÅ i utredningsrapporten
1988 redovisade

mars
BRÅ

och

törslagen

i

brottsoffer.

l

Brottsoller

UTREDNING

1988: l ett regeringsuppdrag
att genomavsnitt
i proundersökning
av vissa
brotLsotlerrörande
bl.a.
probleminventering
med

föra

fördjupad

en
memorian

jourer,

sammanträffanden

ökat personligt

1987

I budgetpropositionen
34 f.

offer

mellan

och gärningsman

samt

skydd.
1987/882100

prop.

hil.

4 s.

det s.k. brottsollerett särskilt program
Brottsofferför att stärka brottsolfrens
ställning.
omfattade
frågor
bl.a.
om brottsskatlelagstift-

presenterades

programmet

programmet
ningen, brottsolferjourer,
besöksförbud

och

polisens

skadestånd.

mâlsägandehiträde,

arbete,
Arbetet

med

hrottsotfer-

andra
åtgärder
vidtagna
och planerade
programmet
samt
stöd och hjälp till hrottsotlren
årligen
rörande
har därefter
i de följande

redovisats

budgetpropositionernzi.

I ett betydande antal promemorior
redovisats
sedan mitten av 1980-talet

frågor
har

lett

som
till

hang. Här
kande

rör

brottsoffer.

lagstiftning
kan nämnas

Målsägandehiträde

eller
t.ex.

Förslag
bereds

och rapporter
har
mm.
i
olika
översyner
mm.
till

töljd

vidare

av Översynerna
i olika sammanslutbetän-

Råittshjälpskotnmitténs
SOU

1986:49

och

Vålds-
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3
kommissionens

Några

utomlands

brottsolferfrågor
och

och

memorian
vittnen

målsägande

diskuteras

målsägande

och

för brottet

skärpning
förordna

olika

s.k.

av
Ju

Ds

till

rätt

bistånd

till

brotts-

i blickpunkten

och Brottsolfren

1992:24

Ds

SOU

Översyn
utvidgad

rättsligt

förbättrat

Ds 1993:29.
departementspromemorian
ställning

åtgärder för att stärka brottsolfrens
I januari
1995 presenterades
Vittnen

brottsoffer

Besöksftlrbud

1987:1,

Ju

Ds

målsägandebiträde
offer

och

departementspromemoriorna

samt
brottsskadelagen
1987:13,

Våld

slutbetänkande

1990:92

l995:l.
l proDs
för
förhållandena
sätt att förbättra
straffbl.a. föreslås
i domstol.
en
i domstol

och en möjlighet
Promemorian

i rättssak

övergrepp
vittnesbiträden.

att
har

remissbehandlats.
Kommittén

om ideell
Ersättning

delbetänkandet

lade i september

skada
för

kränkning

1992 fram
brott

genom
ersättning

SOU

för lidande
1992:84.
Där föreslås nya regler om
annan genom brott mot den personliga
som någon tillfogar
har
brott. Betänkandet
friheten eller annat integritetskränkantle
inom
Justitiedepartementet.
remissbehandlats
och övervägs
Kommittén

för ideell

Ersättning
för

ideell
till

möjligheter
dödsfall

skada vid personskada

skada

remissbehandlas

vid

skadestånd

har tillfogats

1995

april

l betänkandet

justitieministern.
stånd

i

överlämnade

föreslås

allvarliga
för

närstående

slutbetänkande

SOU
bl.a.

1995:33
höjda

personskador

psykiska
till

sitt

besvär

den avlidne.

till

skade-

och ökade
som vid ett
Betänkandet

för närvarande.

i
har i olika
sammanhang
gett regeringen
i olika avseenden. Så har
att se över lagstiftningen
bet.
målsägandebiträde
till
skett t.ex.
beträffande
rätten
l989/90:JuU5
och rättshjälp
till offer för brott utomlands

Riksdagen

uppdrag

bet.

l990/9l:JuU27.

Ett

utskottsinitiativ

hösten

1989

bet.

l989/90:JuU5
ledde till att riksdagen beslutade om ändringar
i lagen 1988:688
Här kan tilläggas
att
om besöksförbttd.
BRÅ nyligen har överlämnat
av
en studie av tillämpningen

lagen till

regeringen.

1
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I

l sammanhanget
bör även nämnas
ett par pågående
utredningar
har
till
anknytning
hrottsotferfrågorna.
som
Trygghetsutredningen
dir.
1993:37
har i uppdrag att se över
rollfördelningen
mellan polisen, kommunerna
och de enskilda
när det gäller

vardagsatt skapa trygghet
mot brott, särskilt
och ordningsstörningar.
Kommittén
lämnade
i
1994 delbetänkandet
Trygghet
i lokalmot brott

brottslighet
augusti
samhället

principiella
synpunkter
och förslag
- Kartläggning,
1994:122.
l betänkandet
redovisar
kommittén
synpunkter och törslag i frågor som väckts av bl.a. Brottsoiferjourernas
riksförbund
BOJ
och
Riksorganisationen
för
SOU

Kvinnojourer

i Sverige

målsägande
Kommittén

ROKS

i domstol
väntas

rörande

polisåtgärder

resp.
lämna sitt slutbetänkande

bl.a.

vittnen

och

mot tämiljevåltl.
under innevarande

år.
Den
dir.

l juli

1993 tillsatte

l993z88

för

regeringen

utifrån

en särskild

kommission

kvinnoperspektiv

göra en
och föreslå
av frågor
mot kvinnor
som rör
åtgärder
för att motverka
sådant våld. Kommissionen
skall
enligt
sina direktiv
bl.a. göra en utvärdering
och allmän
översyn
av tillämpningen
av de regler som rör sexualbrott,
kvinnomisshandel
och lärmed
närbesläktade
brott. t.ex. olaga
hot och ofredande.
och ivervâiga
möjligheterna
att med i
att

översyn

huvudsak
brott.

nuvarande
Kommissionen

handläggningstiderna
dvs.

polis-

innefattar

och

lagstiftning

ett
våld

komma

till rätta med sådana
undersöka
hur
långa
hos de brottsutredantle
myndigheterna,
skall

också

åklagarmyndigheterna,

är för de brott som
mot kvinnor
samt i det sammanhanget
se
handläggningen
sådana
brott
kan
av
Kommissionen
skall bl.a. också göra en kartläggbedömning
behandlingsmetoderna
av de nuvarande

övergrepp
rutinerna
för

om
förbättras.

ning
for

och
män

till övergrepp
som gjort sig skyldiga
mot kvinnor
undersöka
samt
om s.k. punktbevakning
av de väldsverkantle
männen
är möjlig
och lämplig
i kombination
med andra
metoder som skyddar utsatta kvinnor
och lämna förslag om
hur en sådan punktbevakning
i sä fall skulle kunna utformas.

sou
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avliimnatle

Kommissionen
för

centrum
1994:56.

kvinnor

i mars
våldtagits

l994
och

Uppsala.

som
har under är
centrum
slutbetänkande
Kommissionens

sommaren

1995.

Ett

Ett

delhetänkandet

SOU

misshandlats

sådant

1994

i

inrättats
under

väntas

av en utvärdering

Behovet

Justitieutskottet

i

behandlade

l994l95zliiUl3

rörande

brottsoffer.

utbildnings-

Anslag

till

ett antal
man. till

m.m. het.
former
av stöd och hjälp
Motionerna
tar bl.a. upp frågor om betydelsen av
och fortbildningsinsatser
samt väl inarbetade

Brottsoffermyndigheten.
motioner

betänkandet

olika

när det gäller tunhåinderde lokala polisdistrikten
brottsoffer
till
information
samt frågor om
tagande av och
besöksförbud
och
till malsiigztntle om
behovet av information
och om rättegången m.m. Vidare
rätten till målsägandebiträde
rutiner

vid

eller annan hjälp
förespråkas att rätten till malsåigandebiträtle
frågor
också
behandlas
motionerna
l
utvidgas.
om
i
uppgifter
och
trygghetspziket
och
livvaktsskydd,
pepparspray
och
målsåigztntle
förundersökningsjwrotokollen
om hot mot
vittnen.
Justitieutskottet

uttalade

bet.

s. 18 f.

följande

med anled-

ning av motionerna:
för att starka hmtlsullrcns ställning i olika
--- En mängd aitgiirdcr
ttvseendcnhar i .snabbtakt genomförts under senare ar. Nya lagar har
införts och gamla har setts över och ändrats. En betydande del av dc
regcliindriitgar som genomförts rör myndighclenias hantlliiggning av
brottsollcriiretlden och frågor :ingiientlc den inlonnatioii som skall
lämnas samt det stöd och den liiiilp som myndighetenui skall
tillhandahålla miinnisktvr .somdmhhats av brott.
Utskottet anser att lagsliftningsarlvctct och de genomförtlit
åtgåirdcma i övrigt och olika utvåirtleringttr av dem nu har natt en
sådan omfattning och liickcr sa manga olika omniden att det iir förenat
med betydande svårigheter all
en samlad överblick. Samtidigt iir
det av stor betydelse. inte minst med hiinsyii till det rådande
dåir de verkligen behövs och
ekonomiska liigct. att iitgåirdcrnzisatts
samordnas.
miiiligziste
olika
zitgiirtlcr
i
miiii
att

1
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Det man anförda leder ttlskullel till ttpplittlntittgettatt del nu iir tid
att med ett samlat grepp utvärdera det lagstiltningsarbete m.|n. som
den senastetioårsperitxlen pågått pa hrottsollkzromnitlet.
Utvärderingen bör innehålla en bred redogörelse liir de atgärder
brottsollemtm-Ittlet. och den bör inriktas
frågan
som vidtagits
hur den samlade elfektett av de genomförda Iaigåintlriitgatmzt
och de
övriga ålgürdenut påverkat situationen för bmttsollren. En viktig
fråga i sammanhanget iir hur tillämpningen uv regelsystemet iir
myndighetsnivå, dvs. hur lagiindriitgitr nun. fallit ut i praktiken.
Vid en utvärdering av det slag utskottet nu skisserar bör de förslag
som nyligen presenteratsoch de översynen som för nåirvuntndepågår.
bLa. Kvinnovåldskommissionens arbete. också beaktas. Utskottet vill
i sammanhangetfnunhftlltt att också det bmttsförebyggatttle :trhetet har
betydelse för brottsollrens situation. Även den frågan bör. eventuellt
ien särskild rapport. belysas i tttredningsatrlietet.
Arbetet med en tttviirderittg bör inledas genast. Arbetet kan
beräknas bli tämligen omfattande varför det kan bli nödvändigt med
en uvrupponering till riksdagen, Lex. i nästa ars hutlgclpnipnsilitm.
innan en slutlig mppon och eventuella lörslatg läggs fram för
riksdagen.
Vad utskottet här har :tnlört om tttvåirtlering llÖl riksdagen :ned
anledning av motinnemn Ju60l, Ju633. Ju7l3. 10714. Ju80l. .lu806.
10807. A807 samt A830 i nu behandlade delar som sin mening ge
regeringen till känna.-

biföll

Riksdagen

l9 april

den

l995

tttskuttets

hcmstiillan

rskr.

1994/95 :26 l .

Översikt

:itgåirder

över

00/1 .I&#39;//(&#39;I&#39;.&#39;()Il

MáIsäguIuliebiträc/ø
Lagen

juli

1988:609
1988

om målsiigaittlelwitriitle
1987/881107,
het.

prop.

1987/885318.
tillkomsten.

Lagen
Den

målsägandebiträde

hrottsollbronirâitlct

l
till

och 4 kap. brottsbalken

har

ändrats

januari

trädde

vid

l99l

att även omfatta
vilka
BrB

i kraft

den

l

l987/88zltnU33.

rskr.

tillfällen

sedan

tva

utvidgades

rätten

till

mål om brott enligt 3
liingelse kan lüljzt och
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l989l90zluU4.
bet.
l989l90zl58.
prop.
Riksdagen beslutade senast
SFS l990:999.
rskr.
1993/94126.
förslag prop.
1993
regeringens
i december
ytterligare
l993l94zl24
l993/94:JuUl2.
rskr.
bet.
om
om rånbrott
l990/9l:l6,

mål

trädde

l994
till

möjligheterna

förbättrades

Ändringarna

målsägandebiträde.

av lagen om
i kraft den l april

utvidgningar

SFS

rättsligt

Samtidigt

l994z59.
för

bistånd

brottsoffer

utomlands.

Bakgrunden
ändringar
sexualbrott.
RB
som
personligt

Stödperson

1988

till

års

var de
i brottsbalkens

reform

omfattande

regler om
rättegångsbalken
i
regel
infördes en ny
lör
möjlighet
en målsåigantle som behöver
ger
åtföljas
rättegången
stöd att under
av en s.k.
framhölls
från Hera
Det
l5
§.
20
kap.
numera

som år
Samtidigt

l984

gjordes

att det i många fall också behövs
Rättshjålpsförfarandet.
det rättsliga
hjälp under
juridisk
undersöka
hur det
i uppdrag
fick sedermera
kommittén
att
hade
i mål om ansvar för sexualbrott
förfarandet
rättsliga
Kommitténs
synpunkt.
från målsiigantlens
fungerat i praktiken
i lagstiftningsärendet

håll

slutbetänkande

Målsêigzmtlebitriitle

SOU

l986:49

låg

till

grund för regeringens förslag till lag om målsâigantlebitrêitle.
Av 20 kap. 8 § fjärde stycket RB framgår att målsâigantle
är den mot vilken ett brott har blivit begånget eller som har
i
blivit förnärmad
av brottet eller lidit skada av det. Vem som
är att anse som målsâigantle har betydelse i flera
avseenden. Den enskilda åtalsrâitten, rätten att ange vissa brott
till åtal, liksom möjligheten
att föra talan om enskilt anspråk i
endast för den som år
anledning av brottet gäller i allmänhet

visst

fall

till det begångna
i förhållande
att anse som målsåigzmtle
hänseende
i
formellt
att anse som part
Målsägztntlen
brottet.
är
dvs. framtalan.
lör
bon
eller
i rättegången
endast niir han
ett yrkande om ansvar eller skadestånd.
§ lagen om målsiigzintlelwitriitle
anges i vilka mål om
brott och under vilka förutsättningar
ett malsâigzintlebiträtle kan
l § första stycket l skall. i mål om brott
förordnas.
Enligt

ställer
l

enligt

l

6

kap.

tilrundersökning

BrB.
har

målsåigantlebiträtle
inletts

om

det

inte

förordnas
år

uppenbart

sedan
att

I
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målsäganden
saknar behov av sådant bitriitle.
Regeln innebär
i mål om sexualbrott
att domstol
i princip
skall förordna
biträde för målsäganale som önskar ett sådant.
Målsägandehiträde
kan
enligt
§ törsta
l
stycket
2
förordnas
även i mål om brott enligt 3 eller 4 kap. BrB. på
vilket

fängelse

eller

6 § BrB

sådant

brott,

relation

till

kan tölja.

samt i mål om brott enligt 8 kap. 5
försök,
förberedelse
eller stämpling
till
det
med
till
hänsyn
målsägandetts
personliga
om
den misstänkte
eller andra omständigheter
kan
eller

antas att målsäganden

har behov av biträde.
l994 innebär bl.a.

Ändringen den l april

att målsägzindevad som dessförinnan
gällde. kan fÖYtNIIHZIS i
samtliga
mål om brott enligt brottsbalken
om fängelse kan
följa på brottet och om det med hänsyn till målsägzindens
personliga
förhållanden
och andra omständigheter
kan antas
har ett särskilt
att målsäganden
starkt behov av biträde l
§
första stycket 3. Det bör krävas att brottet i det enskilda fallet
har varit av kvalificerat
slag och inneburit
en svår kränkning
offret
1993/94226
prop.
av
Vidare hör beviss. l8 och 5l.
biträde,

utöver

läget och det processuella
läget i övrigt
vara sådant att man
räkna med att målsåiganden
kommer
att insättas för
ingående eller pressande förhör.
Ytterligare
en törutsåittning
bör enligt uttalanden
i propositionen
vara att mzllsägzintlens
måste

fysiska

och/eller

psykiska tillstånd
är sådant att han eller hon
antas ha väsentlig
biträde.
Detta
nytta av ett iuridiskl
innebär att målsägzintlehitriitle
inte skall törortlnas
regelmässigt
utan bara när det är påkallait av sådana tiirhällzintlen
i det
enskilda fallet som nu angetts.
kan

Målsägantlelwiträtlet
intressen
3

§

i målet

första

skall

samt
stycket.

till
mälsåigzintlens
ta
vara
stöd och hjälp till målsiigzintlen
Målsâigzintlebiträdet
skall också bistå

lämna

målsäganden
inte

görs

biträdets

april

med att föra talan om enskilt anspråk om detta
3
§ ;andra stycket.
b/liilsiigenttleav åklagaren
uppgifter
i sistnämnda
hänseende utvidgades
den l

1994 prop.

1993/94226

Målsäganrlehiträtle
eller

när det annars

s. 23 lll.
förordnas
begäran

linns

anledning

till

av mälsiigztntlen
det 4 §. Till måls-
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förordnas

ägandebiträde

och 2l

uppdraget,

för

är lämplig

byrå eller annan som
om målsägandebiträtle

§ första

advokat-

jurist

biträdande

advokat.

stycket

se 4 § lagen
rättshjälpslagen

1972:429.

hjälp
person som behöver iuridisk
bistår
domstolen
eller
åklagaren
polisen,
juridisk
i rättshjälpslagen
bestämmelserna
En

den

utöver

kan

som
enligt

rådgivning

eller,

med

biträdes-

med
rättshjälp
allmän
skall kunna beviljas
rättshjälp
att allmän
måste det vara fråga om en rättslig angelägenhet. Detta krav
är uppfyllt
ett eget yrkande och
om målsäganden framställer
vissa

under

förutsättningar,

förordnande.

För

blir part i rättegången.
målsägande
av åklagarens
som hörs med anledning
talan kan enligt 20 kap. I5 § RB åtföljas under rättegången
av
stödperson.
stöd
personligt
lämplig
person
som
en
den l iuli l994
fick sin nuvarande utformning
Bestämmelsen
rskr. l993l94z320,
l993l94zl43.
bet. l993/94:JuU25.
prop.

därmed
En

1994:420.

SFS

Besöksförbud
Lagen
1988

1988:688
prop.

l987/88:320.
dem

som
strävandena
utsätts

trädde

om besöksförbud
bet.
l987/88:l37.
Lagen

tillkom
och

förföljs

i kraft

den

l juli
rskr.

l987/88:JuU42,

i syfte

trakasseras

att ge bättre
och
utgör

skyddet för framför
att förbättra
och andra övergrepp.
för misshandel

skydd

för

ett led i
allt kvinnor
som

grund av särskilda
om det
finns risk för att någon kommer att begå brott
omständigheter
trakassera en annan
eller på annat sätt allvarligt
mot, förfölja
särskilt
beaktas
skall
bedömningen
Vid
om den mot
person.
Besöksförbud

kan utfärdas

tidigare har begått brott är avsett att gälla
Besöksförbud
den andra personen.
särskilt
våldsbrott
- mot
annat sätt ta
skall i första hand avse förbud att besöka eller
kontakt med en annan person eller följa efter denne. Om ett
vilken

förbudet

sådant

förbud

inte

är tillräckligt

skall

ett

utvidgat

besöks-

1
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förbud

kunna

meddelas.
Ett
utvidgat
besöksförbud
kan
ett förbud att ttppehâllzt sig i närheten av den andra
personens bostad eller arbetsplats.
Besöksförbud
kan meddelas
för högst ett är, men kan
förlängas
med ett år i taget.
meddelas
Besökstörhtttl
av
åklagaren. Åklagarens beslut kan
begäran av den som har
ålagts ett besöksförbud
prövas av allmän domstol.
Stralfet
för överträdelse
av ett besöksförbud
var enligt
lagens ursprungliga
lydelse böter eller fängelse i högst sex
månader. Straffmaximum
höjdes fr.o.m.
den l april l990 till
fängelse
år
grundval
ett
Justitieutskottet
av ett inom
utarbetat
lagförslag
bet.
l989/90:JuU5.
rskr.
l989/90:65,
SFS 1989:1075.
Samtidigt
lades överträdelser
av besöksförbud under allmänt åtal.
BRÅ gjorde
regeringens uppdrag i slutet av är l988 en
första
uppföljning
Uppdraget
redoav lagens tillämpning.
visades
den 5 juni
l989 BRÅ-PM
1989:2.
Regeringen
beslutade den
juli l99l
att ge BRÅ i uppdrag att göra en
studie
av tillämpningen
av besökstörbticlslagen,
som bl.a.
skulle innehålla
utvärdering
de
ändringar
en
av
som trädde i
kraft den l april 1990.
innebära

Studien

redovisades

den 5 maj 1995. Några mer vittgäentle
effektivitet
har inte kunnat
om besöktörbtttlslagens
dras. Det konstateras
att mer ingående studier
av de olika
beslut som fattas behövs, liksom
intervjuer
med dem som
skyddas av besöksförbud
och dem som meddelas
besöksförbud.
l studien anges också bl.a. att de
som ansöker om
besöksförbud
och de som är föremål
för sådant förbud
bör
registreras.
slutsatser

Bmttsskadeersättning
Brottsskadelagen

l978r4l3

till ersättning
ger möjlighet
i en del fall då en skada har ttppkonnnit
till
l977/78:l26,
prop.
bet.
l977/78zltiU32.

det allmänna
av brott
l977l78z280.

Ersättning

kan lämnas

tör personskada.

från
följd
rskr.

och för

1998:40
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sakskada

och

i vissa
fall.
efter
ren tormögenhetsskztda
av skadestånd som kan ha betalats eller bör kunna
bli betalat till den skadelitlantle
grund av skadan. Vissa
andra ersättningar
avräkans
också.
Möjligheten
till brotts-

avräkning

skadeersättning

1988. då bl.a.
utvidgades
en bestämmelse
innehar
att ersättning kan lämnas för det lidande
som
någon tillfogas genom brott mot den personliga
friheten
genom annat ofredande som innebär brott.

infördes
som
eller

Brottsnfferjbnden

och Brr/I.vrg{/ir;iowclighørøn

För

möjligheterna
brottsoffren
att förbättra
att ge stöd
inrättades
den l iuli 1994 en brottsofferfontl
och en brottsoffermyndighet
l993/94:l43,
prop.
bet.
l993/94zluU25,
rskr. 1993/94:320.
Bidrag frän brottsofferfonden
får lämnas
för att stödja forskning.
trtbildnintv.
information
och annan
utveeklingsverksamhet
gäller
och som
brottsofferfrâgor
som
bedrivs av ideella organisationer
eller i privat eller offentlig

regi.

Bidrag

finns
fondens
fond

får

särskilda

lämnas
skäl.

verksamhet
och

till

löpande

Den

finns

i lagen

kompletteras

l994z4l9

förordningen

av
senast ändrad genom
Brottsoffermyndigheten
bildades

brottsofferfond.
nämnden

Myndigheten
heter

omorganiserades
har

till

verksamhet

grundläggande

och

bara om det
regleringen
av
om brottsoffer-

1994:426

genom
tillfiirdes

att

Brottsskatle-

uppgifter.
nya
rättigatt främjar hrottsolfrens
behov och intressen.
Den skall

uppgift

samt bevaka deras
pröva ärenden om statlig
brottsskadeersättning
ärenden om bidrag från hrottsofferfontlen.

särskilt

om

SFS 1995:348.

och

Myndigheten
skall varje år före den l5 oktober lämna en
berättelse
till
regeringen
om användningen
av brottsofferfondens medel 5 § förordningen
brottsolferfontl.
om

1
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Information m.m. till nIdLväganz/ø om de egna ärendet
Genom
1988

i törundersökningskungilrelsen

ändringar
SFS

1988:7

information

i olika

målsäganden

förbättrades

i tillämpliga

fall

skall

hl.a.

att
möjlig-

informeras

om
Bestämmelsen

heterna

få
målsägandehiträde.
att
i 13 a § förundersökningskttngörelsen.
l departementspromemorian
Brottsolfren

till

rätt

Ändringarna innehar

hänseenden.

l juli

den

målsägandens

härom

infördes

för

åtgärder
vilken

låg

att stärka
till
grund

1993/941143

syftande

-

till

hrottsolfrens
tilr

information

till

I promemorian

komplettering

av l3 a § förundersökningskttngörelsen
skall underrättas
om att målsäganden

de regler

som

gäller

lör

lagen

om besöksförbud.
material
skall lämnas till

ersättning,

Stödperson,

lämnades

i

målsägantle

hänseenden.
bestämmelse

-

Ds 1993:29
den ovan nämnda
propositionen
till
åtgärder
en mängd förslag

framfördes
ökad

i hlickpunkten

ställning

bl.a.

förslag

olika
till

en
med en
också om

meddelande

enligt
av hcsilkstilrbutl
föreslogs
att informationsockså om hrottsskatlemålsäganden
Vidare

och stödjande organ samt att
han
eller hon vill bli underom
rättad om beslut
rörande
och åtal m.m.
töruntlersilkning
Förslagen ledde till ändringar
i förundersökningskungörelsen.

målsäganden

vilka

trädde

skall

i kraft

rättshjåilp

tillfrågas

den

l juli

l994

SFS

l994z429.

Enligt

13 a § förundersökningskungörelsen
gäller således
målsäganden
så
möjligt
skall
underrättas
att
snart som
om de
regler
för
förordnande
som gäller
av målsägztntlehiträde
och/eller
meddelande
av besöksförbud,
om brottet är sådant
eller
att det kan komma i fråga att förordna målsägantlehiträtle
att förordna om besöksförbud.
l brottsofferpromeunorian
diskuterades
också frågan om
personliga
kontakter
mellan åklagaren och målsägantlen.
Mot
den bakgrund
i en tidigare
departementssom redovisades
Ändrade
promemoria
regler
enskilt
vid
anspråk
om
förundersökning
och
rättegång
Ds
Ju
l986:I0
mm.
lämnades
inte
till
något
förslag
lörfattningsäntlringar.
l

promemorian

avvisades

tanken

att införa

en generell

regel
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mälsägantlen

mellan

kontakt
om direkt
huvudförhandlingen.
roll

åklagarens
objektivitetsprincipen

avgörande

ett

sätt

skiljer

minst

inte

från

62 f.

s.

att

genom

den

ett
som
till
har i förhållande
eller en stötlperson
rättegångsombud
målsäganden och att något krav på att åklagaren i ett enskilt
fall engagerar sig genom personliga kontakter därför inte bör
emellertid
framhölls
att om
l promemorian
ställas
upp.
begär
och
åklagaren
ett sammanmålsäganden själv kontaktar
ställa sig till förfogande,
träffande,
bör åklagaren naturligtvis
om tjänsten medger det.
RÅC
l RÅ:s cirkulär

Målsägande

lzl22

allmänna

Riksåklagarens

meddelade

brottmål,

i

sig

före

åklagaren

och

sägs bl.a.

l promentoriztn

den

27

juni

råd:
l994,

mellan åklagaren
kontakter
om personliga
Där sägs
i målet.
inför huvudfürhandling
och målsäganden
bl.a.
avsnitt 42.l
att det i de flesta mål inte finns något
med
kontakt
behov för målsäganden
att ta någon särskild

frågan

behandlas

bör

vanligen

förutsättning
detta under
sammanträlfantle
inte
ett

begär

målsäganden
det

medger

kunskap
lämnats

informationen

åklagaren

torde
och att målsägantlen
gång
förhandlingens
m.m., om
om
förundersökningen.
under
men att
sammanträlfande
med
ett
om

httvudförhantlling

inför
åklagaren
ha fått tillräcklig

och

att

att tjänsten
framstår
som

meningslöst.
l cirkuläret
att förstå
avsevärda

och
när

sägs vidare
acceptera
det gäller

för nnålsäganden
att svårigheterna
förfarandet
kan vara
det rättsliga
eller grova våldst.ex. sexualbrott

av ansvars- och skadeståndsfrågorna
utsätts för
under huvudförhantllingen
målsägantlen
medför att
såväl
för målsvärde
ibland
av
press. l sådana mål är det
att åklagaren
äganden som för genomförande
av förhandlingen
med målsäganden.
satmmanträflat
före huvudförhandlingen

brott

För

där

åklagarens

äganden

ling

utredningen

kan innebära.

målsägandebiträde
varande,

vara av värde att målsde påfrestningar
som en huvudtörhandvid vilket
sammanträlfzntde,
sådant
Vid ett

talan

förbereds

kan det också

eller

kan åklagaren

stildperson
beskriva

lämpligen

den kommande

vara närförhandlingen

kan

I
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på ett sådant sätt att målsägantlen
blir klar över vilka för
denne känsliga förhållanden
som kan komma att tas upp och
vilken typ av frågor sonr kan komma att ställas av parter och
domstol.

Genom

en sådan information
skräms
eller
onödigtvis

målsäganden

kan man undvika
att
skadas vid genom-

förandet

l cirkulåiret
av huvudfürhantllingen.
åklagaren
måste
kravet
ständigt
uppfylla

Åklagaren bör,
förfaranden,

för

att

därför

träffanden

undvika

möjligt

om
målsäganden

med

understryks

att

ohjektivitet.

om otillbörliga
till
personliga
att
sammanse
före förhandling
äger rum i

påståenden

närvaro

av en tredje person.
information
Frågor om förbättrad
egna ärendet har tidigare behandlats
l989/90:JuU5
s. l8 fl.

Andra

åtgärder

Samtidigt

till

målsägantlen

i riksdagen

om det

se bl.a. bet.

an srzlrkcr hIDI.Q/ilIl.&#39; ställning

för

och Brottsolfermyndigheten
som Brottsolferfontlen
beslutade riksdagen om en rad andra åtgärder för att
SFS
brottsoffrens
i det enskilda
fallet
ställning

inrättades
stärka

19941420-425.

Bland

åtgärderna

kan nämnas att en målsåigzrnoch
vid lIirhör
att ha med sig en stödperson
för
utökades.
Vidare
ändrades
reglerna
att

des möjligheter
rättegång

målsäganden
eller

hon

heter

att ta del
yrke och

ålder,
och

enklare

skall

kunna

tillerkänts

i ett brottmål.
uppgifter
av
om
bostadsadress
ur

ut skadestånd
som han
möjligDen misstänktes

målsâigantles

och

vittnens

förundersiikningsprtrtoktrll

andra

handlingar
delges
honom
begränsades;
som
och vittnens
ålder.
yrke och
om nrålsägzrndes
bostadsadress
skall inte i onödan framgå av hantllingzrr
som
i mål om allmänt åtal och vittnen skall
delges den tilltalade

uppgifter

inför

vittnesmålets

avläggande

endast om det behövs.
I departementspromemorian
domstol

Ds

den misstänktes

l995:l

Vittnen

föreslås

möjligheter

tillfrågas

om
och

personuppgifter
målsåigzrntle

i

begränsning
av
en ytterligare
uppgifter
att
om mirlsiigarnrlen

sou
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via

handlingar

från
inte

målsägande

utomlands

1993/941124.
för

brott

brott

utvidgats.
till

av

om när allmän
som skall behandlas

inte

svenska

i utlandsangelägenheter

som
i lagen 1973:137

bistånd

om ekonomiskt
omfattar
vidare

i utlandet

medborgare

också

har

rättshjêilp

beviljats

dem

Reglerna

rskr.
att allmän
som blivit

i fråga om dem
En rättssökantle
som är bosatt i
allmän rättshjälp
att
utan krav

medgavs

llltmtizlntis.

för

innehar

reglerna

gällande

kan numera beviljas
särskilda
skäl. Förmånerna

rörande

en

brotttnålsdomen.

reglerna

ändrades

De dittills

i princip

rättshjälp

linns

till

adressen

att

kan meddelas i angelägenheter
l993l94zlttUl2,
1993/94126,
bet.
prop.

rättshjälp

det

1994

april

l

utsatta
Sverige

sättet

framgå

luör

har remissbehantllats.

Promemorian
Den

det

rätten
heller

numera
har blivit
utsatta för vftldsbrott.
som i utlandet
bistånd som behövs
sådant ekonomiskt
Dessa har rätt att
för att de skall kunna ta till vara sin rätt.
1992 trädde den nya lagstiftningen
Den l januari
om rätts1990/91:58
och 1991/92:59.
vard i kraft prop.
psykiatrisk

också

dem

Reglerna

nu tillgodoses
i fall som ror

skyddaspekterna

utskrivning

oeh

utevistelse

om

innebär

än tidigare.

bättre

att

Åklagare

som
personer
som bedöms
överklaga
vissa
beslut
möjlighet
att
som rör
ges
till
möjlighet
också
Målsägztntle
sådana
ges
personer.
till
tillstånd
information
från sjukhuset
nar den dömde ges
medverka

skall

farliga

och

utevistelse

eller

Riksdagen

skrivs

ut.
nyligen

har

1991:1129

om

patient

som
ges
utskrivningsprövning

bet.

innebär

att
frågor.

vid

vid
att länsrätten
bl.a.
skall
lämnas

med
s.k.

1994/951382.

rskr.

sjukvårdsinrâittningen
i kraft

lagen

att en
särskild

den juli

frigång
prop.
l dag
avgör
1995,

av om medgivande
beakta arten av den

prövning
skall

i

vardavdelningen

sådan vistelse

Äntlringztrna, som träder

vidare

frigång

område
till

medgivande

l994/95:SoU23

chefsöverlåikaren

sådana
till

endast får vistas tttzrnför

har lämnat

om länsrätten
1994/952194.
gäller

vård

rättspsykiatrisk

sjukvårdsinråittitingens

innanför

men

om ändringar
vård som innebär

beslutat

rättspsykiatrisk

1
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brottslighet
som ligger till grund
i brott och säkerhetstörhållandena

för vården, risken
vid den aktuella

för återfall

sjukvårds-

inrättningen.
Den

l juli 1994 infördes också en rätt för målsâigztnde att,
han
eller
hon har begärt det. bli underrättad
ide fall en
om
anhållen eller häktad person avviker och i de fall en intagen
anstalt. se 35 § lagen I974:203
person vistas utanför
om
kriminalvård
i anstalt SFS 1994:422
och l3 c § förundersök-

ningskungörelsen

SFS

1994:429.

Utbildning
Utbildningsrutiner

är

uppgifter

och tbrtbildningsinsatser
samt väl inarbetade
för att polisen
viktiga
skall kunna fullgöra
sina
när det gäller att ta hand om och ge information
till

brottsolfren.
Såväl i den grundläggande
utbildningen
som i olika typer
av fortbildning
av polismän ingår frågor som är relaterade till
omhändertagande
Under
l994
våren
m.m.
av brottsotter.
genomfördes
på Polishögskolan
specialutbildning
poliser
en
av
bl.a. till följd av förslagen om förbättrad
information
m.m. till
brottsoffer.

Kursen

avsåg utbildning

tur skulle
omfattade

utbilda

polismannen

bl.a.

sätt skall

förmedla

frågor

av instruktörer
som i sin
Utbildningen
ute i landet.
polisen
effektivast
möjliga

om hur
hjälp och ge brottsotler

hjälp

och det stöd som står att
organisationer.
Vidare
berördes
besöksförbud
och för förordnande

Stödperson,

möjligheter

från olika

kunskap

om len
och
myndigheter

frågor
för
regler
om
och
av målsiigantlehitråde
erhållande
av trygghetspaket,

till

identitetsbyte.

m.m.
Utbildningsinsatserna

elever
elever

planeras
också

samt

med

området

törtsättnings-

och

har

fortsatt

med

påbyggnadskurser

nya
för

kurser.
Nya kurser
på området
som gått tidigare
för framtiden.
l utbildningen
vid Polishögskolan
har
ingått kurser som bl.a. syftat till att ge deltagarna

Bilaga
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sådana

kunskaper

att de kunnat ansvara för och medverka vid
av nya brottsofferjourer.
Justitieutskottet
har behandlat
rörande
frågor
polisens
rutiner m.m. avseende bl.a. när det gäller att ta hand
om och
information
till
brottsoffer,
utbildning
och
ge
samt
startandet

fortbildning

s. 32
s. IO.

l994/95:JuUl3

Utbildning

och

yrkesgrupper
hälso-

polisman

av

l993/94:JuU25

i

fortbildning

inom

frågor

se

bet.

hänvisning

och

bet.

dessa

med där gjord
iir

rättsväsendet,

viktigt

också

liksom

för

övriga

socialtjänsten

och

och sjukvården.

Rikspolisstyrelsen
tillsammans

fick

i september

med

Socialstyrelsen,
genomföra
fortbildning

Riksåklagaren

l99l

i uppdrag

Domstolsverket

att
och

av berörda
socialtjänsten

yrkesrättsväsendet
liksom inom
grupper
samt
hälso- och sjukvården.
Syftet var att genom ökad kunskap om
våldet,
dess effekter
och orsaker
förbättra
stödet
till
de
kvinnor
för
utsätts
våldsbrott
och
till
stånd
som
mer
effektiva
förundersökningar
Rikspolisområdet.
m.m.
inom

styrelsen

framgår
genomförts

redovisade
den

att

uppdraget
centrala

i juli

och

l993.

Av rapporten
har
utbildningen

regionala

och att betydligt
fler personer än som inletlningsomliittatles
Kontaktniit
av forlbildningen.
som
under
utbildningens
genomförande
bli
väntas

vis uppskattades
bildades
värdefulla.

Socialstyrelsen
utvecklingsarbete
samarbete

mellan

har

fatt

i syfte att
myndigheter

Åtgärder med Inledning

medel
fram
inom

för

metoder

att

bedriva

tör

ett förbättrat
nämnda
områden.
nyss

av hot mot ntâlxclggcrlzdz och vit/rum

Den som med våld eller hot om vald angriper någon därför att
han har gjort en polisanmälan
eller vittnat vid domstol,
eller
för att hindra honom
från en sådan åtgärd. döms för överkap.
grepp i rättssak till böter eller fängelse i högst ett år l7
l0 § BrB.

Detsamma

gäller

för den som med annan gärning,

1
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som medför lidande, skada eller olägenhet,
eller med hot om
sådan gärning,
angriper någon i det syftet. Är brottet grovt,
döms
till
fängelse
lägst sex månader
och högst fyra år.
Straffet

för

i rättssak
övergrepp
skärptes den l juli
1993
l992/93:l4l,
bet. l992/93:JuUl6.
rskr.
1993/94:220,
SFS 1993:207.

prop.
l

departementspromemorian

domstol

1995:1

Ds

föreslås

Vittnen
bl.a.

och

ändringar

i

målsägande

i straffskalan

för

normalgraden

l promemorian
av brottet i skärpande riktning.
att för att upprätthålla
ett starkt och tillförlitligt
rättsväsende
krävs det att staten med effektiva
medel skapar
förutsättningar
för sanningsenliga
vid
domstol
och
utsagor
skyddar dem som hörs från att utsättas för påtryckningar
och
anförs

bl.a.

repressalier.

Promemorian

Promemorian
vissa

fall

har remisshehantllttts.

behandlar

skydda

även frågan

målsägande

och vittnen

att i
om möjligheten
låta
dem
genom att

under
rättsprocessen.
vara
Några
anonyma
förslag
tillåtande
sådan
bevisning
läggs
dock av olika skäl
av
fram i promemorian
se s. 5l ti.

Frågan

anonymitet

om

behandladesockså
brottsoffer
bl.a.

SOU

i uppgift

vittnen

sökningar

utsätts

om
inte

att
för

för
målsägantle
och
vittnen
i Våldskommissionens
betänkande Våld och
1990:92
Kommissionen
hade
s. l57 til.
utreda
våld

hur
och

vanligt
hot

det var att parter och
i anslutning
till förunder-

och rättegångar.

Kommissionens
slutsats var att de
som finns inte var av den art och ontfattning
att det
finns anledning
att rubba de principer
offentlighet
och
om
insyn i processmaterialet
svensk
rättsordning
omfattar.
som
Europadomstolen
har i några fall behandlat frågan
om det
är förenligt med rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6
problem

i Europakonventionen

att tillåta anonyma vitten som bevisning
Fallen
Kostovski,
Serie A. No
en rättegång
166 och
Windisch,
serie
A,
No
l86.
En expertkommitté
inom
Europarådet
arbetar
för närvarande
med frågor om hotade
vittnen.
Kommittén
skall undersöka de praktiska
och rättsliga
i

möjligheterna

att lösa problemet

med övergrepp

mot vittnen.

Bilaga
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Regeringen

och

anonymitet för
offermyndigheten

behandlade

riksdagen

vittnen

i samband

l993l94zl43,

prop.

frågan

om
Brottsav
1993/94:JuU25,

inrättandet

med

bet.

1993/94:320.

rskr.

Riksåklagaren

den 28 december

beslutade

1994 att tillsätta
frågor kring

inom åklagarväsendet
för att utreda
en utredning
säkerhet och skydd för målsägande och vittnen.
skall

vara slutförd

Livvaklssltydd,

före juni

trygg/wrspzikel

Regeringen

uppdrog

under

den

tiden

försök
samheten

RPS

livvaktsskydd
Verksamheten

länsstyrelserna

1992 till

avslutades

den 30 juni

för

hotade

kvinnor

skall

från

Försöksverk-

kvinnor.

m.m. - ett regeringsuppdrag.
basis. Också
permanent
inhämta
enligt sina direktiv

nu fortsätta
Kvinnovåldskommissionen
skall
erfarenheter

i fyra län att
1993 genomföra

i
en utvärdering
som redovisas
1993:6
med
Försöksverksamhet

med

Rapport

för hotade

Utredningen

1995.

utgång

m.m.

år 1992

1 juli

livvaktsskydd

med

rapporten

månads

verksamheten.

Justitieutskottet
l994/95:JuUl3

har från

Rikspolisstyrelsen

inhämtat

bet.

att det fåtal personer
som begärt
s.
livvaktsskydd
och av polisen bedömts vara i behov av livvakt
också fått sådan. l Rikspolisstyrelsens
framhålls
att
rapport
för den som skyddas.
livvaktsskydd
utgör en stor påfrestning
1 några
och

fall

då fått

I7

har kvinnorna
någon

avstått
form

från

livvakt

av skydd

annan
olika typer av larm m.m.
pepparspray,
Sedan
den
1992 förekommer
1 juli

myndigheter

i landet

s.k.

trygghetspaket

hot.

Avsikten

och

vid

någon

tid

tårgasspray,
alla

polis-

av Iarm- och skyddsutrustning,
och män som är föremål för
för hot om våld
som är föremål

utlåning
till

kvinnor

är att envar
orsak
till hoten
av
trygghetspaket.

oberoende

efter

- t.ex.

skall

kunna

Vid polismyndigheternzi
i Stockholm,
Östersund
pågår en försöksverksamhet

tillgång
Göteborg,
med

till

ett

Malmö

pepparspray

1
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till

våldshotade

personer.

kan trygghetspaketet
váldshotzitle
så begär och

l dessa distrikt

pepparspray
om den
Utfallet
föreligga.
av försöket
anses
regeringen den l september i år.

utökas

med

behov

redovisas

skall

till

personuppgifter

Fmgerade

trädde i kraft
om fingerade personuppgifter
medge
tingsrätt
Enligt lagen får Stockholms
den 1 juli l99l.
risk att hli utsatt för särskild
en person som löper omedelbar
personuppgifter
fingerade
använda
brottslighet
allvarlig
att
Ansökan
s.k.
identitetshyte.
fem
år
under högst
om identiLagen

1991:483

eller, om styrelsen inte
av Rikspolisstyrelsen
trädde
Samtidigt
finner skäl att göra en ansökan, av enskild.
i kraft som innebär
ändrade bestämmelser
om folkbokföring
behålla sin gamla
kan
kvarskrivning
s.k.
att en person genom

ytetsbyte

adress

görs

Detta

i folkbokföringen.

folkbokföringen
utöva våld,

för att leta rätt
trakasserier.

används

hot eller

Rikspolisstyrelsen

har

regeringens

lagen om fingerade personuppgifter
heter som vunnits vid tillämpningen.
1994.

november
förenat

med

I

en
som för myndigheter
till
bl.a.
att en möjlighet
och
övervägas
att det hör

ñngerade

Uppdraget

och andra.
permanent
övervägas

personuppgifter

"kontaktmyndighet"
myndighet
- en
identitetshytet.
uppstår
p.g.a.
som
närvarande

uppdrag

grundval

rapporten
anges att ett
svårigheter
rad praktiska

skyddade

använder

i
att uppgifter
i
syfte
att
personer

kan förhindra

i Finansdepartementet.

utvärderat

av de erfarenredovisades i

identitetshyte
fiir

såväl

är
den

I rapporten föreslås
bör
identitetshyte

att personer
som
enda
hjälp
av en
med de komplikationer
för
bereds
Rapporten
får

1998:40
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Utrcdningsuppdrztgot

Allmänna
Som

utgångspunkter

riksdagen

området

anför

och

utvärderingar
så många

svårigheter

lagstiftningszirbetet
åtgärderna

på brottsoñeri övrigt

olika

och

och täcker
av dem nu nått en sådan omfattning
olika områden
med betydande
att det är förenat
till
över de möjligheter
att
en samlad överblick

stöd och hjälp
det

har

de genomförda

brister.

för brottsoffer

Det

hänsyn till

som finns och i vilka avseenden
inte minst med
av stor betydelse,
ekonomiska
läget. att åtgärderna sätts

är vidare

det rådande

där de verkligen

behövs

och att olika

i möjligaste

åtgärder

mån samordnas.
Det

lagstiftningsarhete

perioden

har

utvärderas.
innehålla

mm.
som den
brottsolferoinrådet

pågått

Utvärderingen

skall

redogörelse
en bred
på brottstilferområtlet.

vidtagits
frågan hur

den

ändringarna

och de ivriga

brottsolfren.

samlade

En viktig

myndighetsnixtå,

dvs.

- som
för de
och

eliekten
åtgärderna

riksdagen

som
inriktas

skall

de

genomförda
av
påverkat situationen

fråga iir hur regelsystemet
hur

därför

anvisar

åtgärder

den

tioårs-

senaste
bör

lagåintlringeu

nLm.

har

lagför

tillämpas
har

fallit

ut

i

praktiken.
Ett viktigt
för

människor

organisationer,

och värdefullt

arbete för att lörbåittra situationen
av brott bedrivs också av ideella
brottsotferjourer
och
kvinnojourer.

drabbas

som
bl.a.

Utredaren
skall belysa
sådana stödfunktioner,

behovet
t.ex.

utveckling
av en ytterligare
av
i form av ett system med lekmän
liknande
leksätt som de sk.

som stöd till brottsollei"
mannaövervakare
som zuwiintls inom
övervägas om Brottsollermyiitligheten
i

det

sammanhanget

kriminalvården.
skulle

kunna

Det

bör

ha en roll
rubriken

vidare
nedan
under
se
Målsägandebitråitlen
|n.in..
Användningen
medel
i
regleras
av Brottsollerftmdens
förordningen
brottsolfc|°liinl
och
vitlare
vilka
om
styrs
av
ansökningar
till Brottsollermyndigheten.
Det
som kommer

1
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används där de behövs bäst. l
pengarna
skall därför ingå att undersöka och göra
av fondens medel.
av användningen
en bedömning
har betydelse för brottsarbetet
Det brottsförebyggande
arbete
brottsförebyggande
offrens situation.
Ett framgångsrikt

väsentligt
att
utredningsuppdraget
är

människor
att utsättas för brott och bidrar
Även den brottsförebyggantle
verksamheten
vilka
redovisa
bör
utredaren.
belysas
som
av

minskar

risken

till

trygghet.

ökad

därför

bör

för

och analysera

som har vidtagits
brottsoffersynpunkt.

åtgärder

Hot mot málxäganzlø

och vitt/mn
är det ett
hot

förekommer
och vittnen
mot målsägantle
rättskipning.
hinder
för en fungerande

hot

När

av dem ur

effekterna

allvarligt

Sådana

för dem
också en mycket stor påfrestning
att låta vittnen m.ll. vara anonyma i
som utsätts. lvlöjligheten
till den misstänkte eller tilltalade
förhållande
ses ofta som den
Hittills
har en sådan möjlighet
problemet.
bästa lösningen

naturligtvis

innebär

ansetts inte kunna förenas med principen
rätt till insyn i processmaterialet.
år 1990 behandlade
När Våldskomtnissionett
dock

såsom
förändring
någon
att
i dag.
annorlunda

problemen

omfattningen

förändring

om

en parts

frågan ansågs
inte vara så omfattande
redovisats ovan
är måhända
borde göras. Förhållandena
Utredaren

skall

av hot mot vittnen m.ll.
har skett när det gäller

undersöka
därför
om
har ökat och om någon
arten av de hot -om

förekommer.
Ofta
lämnas

är

måste det till

skydda
byte.

i de ttppgifter
så att redan innehållet
som
identitet.
l sådana fall
ttppgiftsläituuirens
andra Zitgiirdet än en rätt till anonymitet för att

det

avslöjar

uppgiftslämnaren.
Utredaren

problem

anonymitet

som
och

skall
finns

t.ex. livvaklSSkytltl
i vilken
undersöka

skulle

i vilken

kunna

omfattning

lösas

med

eller

identitets-

omfattning

de

möjligheter

till

:andra åtgärder

krävs.
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Málsäga/zdebirräcløn

nun.

är nu närmare sju ar sedan lagen om ntälsägztndehiträde
har varit i kraft i drygt ett
och de senaste ändringarna

Det

infördes
år.

att ge måtlsägztntlena bättre hjälp och
i första hand i
och rättegången.
stöd under förundersilkningen
och andra grövre brott med inslag av våld
mål om sexualbrott
och integritetskränknittg.
men även i vissa andra tall.
undersöka
finns
skäl
Det
om stödet till hrottsotfren
att
infördes

Lagen

för

det sätt som avsågs när
fungerar
genom malsägantlehlträtle
lagen infördes och om de resurser som stilr till buds används
på bästa sätt.
lagen. Å ena sidan
En hel del synpunkter kan anläggas
stöd och
för att den inte ger alla brottsoffer
kan den kritiseras
sidan kan det ltiivdas att det i vissa fall inte är
fär stöd och hjälp av just en
nödvändigt
att en mftlsiigztntle
Stödet
i fornt
sotn det
jurist.
av ett malsiigantlehiträtle
kostsamt utan att
är i det perspektivet
institutet
nu är tttformat
alltid
den
är
tillhandahålls
den hjälp som
som i första hand
behövs.
del av de
tttgör en viktig
Lagen om malsilgatntlehiträde
och det ingår
hrottsollerontrfttlet
senaste årens insatser
i utredarens ttpptlrag att tttvärdera den.
givetvis
det här området hör
förslag till löriitttlrittgztt
Eventuella
Å andra

hjälp.

föregås

fungerat

undersökning
av en noggrann
Regeringen hat
i praktiken.

av hur
i dag gett

lagen har
Domstols-

hur lagen om mälsägantleatt undersöka
och vilka
hur den har fungerat i praktiken
biträde tillämpas:
vid
på lörlarantlet
lagen har haft för kvaliteten
konsekvenser
den
konsekvenser
vilka
och
domstol
i
och
föruntlersöknittgett
verket

i uppdrag

Uppdraget
synpunkt.
och ekonomisk
har haft ur organisatorisk
redovisas senast den l
efter samråd med tttredarett
skall
juni 1996.
till Dontstolsverkct
Uppdraget
tar i första hand sikte
hur

lagen

perspektiv,

otn

mitlsägantlehitrêitle

n1.a.o.

httr advokater.

i ett tillämparåtklagare
och
ser

har fungerat
domare

1
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lagstiftningen.

till

Uppdraget

Domstolsverket

därför

hindrar

inte att utredaren
påbörjar en undersökning
av hur lagen har
fungerat, sett ur mâlsåigandenas synvinkel.
för det
kommer
till formerna
Regeringen
att ta ställning
fortsatta
malsägantlebiträdeslagstiftningen
arbetet
med
när
Domstolsverkets
Det

om
departementspromemorian
1995:1

Ds

har

målsägandebiträde

vittnesbitriiden
Vittnen

i
som har lagts fram
i domstol
och málsiigzmtle

med lagstiftningen
ett nära samband
om
i den. Dessa
och eventuella
töräntlringzu

i ett sammanhang.
regeringskansliet
av förslaget
därför
i första
att avvakta,

bör övervägas

frågor

i

ningen
kommer

Domstolsverkets

Bistånd
Som

har redovisats.

undersökning

förslag

till

törhêittratles

tidigare

behandlas

att
utomlands.

utökades

och

utlandet

om
hand,

resultatet

av

uInnI/uIIt/a

bmrnrqffiw

medborgare

vittnesbiträden

undersökning.

nämnts

brottsolfer

bered-

Den fortsatta

rättsligt

l994
i

för

möjligheterna

angelägenheter

som
att beviljas allmän riittshjälp
ekonomiskt
bistånd
till
svenska

Möjligheten

lagen

i tttlantlet

om
omfattar

har blivit

numera
för viildslwrott.

utsatta
bör utvärderas.

Reformen

är

bistånd

också

dem

som

har i uppdraget

Domstolsverket

tillämpningen
att undersöka
av lagen om malsäganntlelniträde
offer
också getts i uppdrag att undersöka: i vilken omfattning
för
för brott utomlands
har beviljats råittshjiilp och kostnaderna

rättshjälpen

i de situationernzi.

att undersöka tillämpningen
bistånd till
om ekonomiskt
Liksom

gjorts

ingår
lagen om malsiigantlelvitrêiale
att utvärdera de töriintlringzn
som har
till rättsligt
bistånd till brottsmöjligheten

uppdrag

i fråga om
i utlandsangelägenheter.

och den undersökning som
hindrar

inte

kommer

när det gäller

det i utredarens
offer

Utrikesdepzirtementet

i lagen
av de nya bestämmelserna
i utlandet.
svenska medborgare

att

utredaren

Uppdraget

till

Domstolsverket

Utrikesdepzirtementet
påbörjar

en undersökning

skall

göra

av hur

i

sou
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reformen

har
fungerat
för
brottosoffer
utomlands.
Regeringen kommer
på
att
samma sätt som i fråga om
lagen om målsägatttlebiträde
till formerna
senare ta ställning
för det fortsatta

arbetet.

Besöksjörbud
l

den

studie

överlämnade

till

av besökstörbttdslztgen
regeringen
anges att

som

BRÅ

nyligen

mer ingående studier
slutsatser skall kunna dras

behövs

för att några mer vittgående
Det är svårt att med hjälp av enbart
av lagens effektivitet.
statistiskt
material
bild av den funktion
en rättvisande
besöksförbud
kan antas tylla.
Utredaren
skall
undersöka
erfarenheterna
lagen
eventuellt
av
ur hrottsolfersynpunkt,
med dem som skyddas av besöksförbud
genom intervjuer
och
BRÄ:s studie hör vid det
med dem som meddelas
förbud.
arbetet

kunna

utgöra

ett tmderlztg.

Övrigt
Utredaren
skall
lämna
de förslag
till
lagâindringar
och
förändringar
i andra avseenden som utvärderingen
kan ge
till.
anledning
Förslagens
kostnadskonsekvenser
skall redovisas.
Det statsñnansiella
läget innehar att det inte finns utrymme
förändringen
att genomföra
kostnader.
l
som innebär ikade
den
mån
förslagen
innebär
ökade
kostnader
skall
en
finansiering av förslagen anvisas. Arbetet skall i första hand ta
sikte på att finna lösningar
som innebär en omfördelning
av
så att de används på det sätt som bäst främjar
resurserna
brottsotfrens
situation.

Uppdragen
Arbetet

gLIIIIlft&#39;IZII1/(f

med

en utviirtlering

kan

beräknas

bli

tämligen

om-

1
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fattande.
bli

Riksdagen

nödvändigt

med

har mot den bakgrunden
till
en avrapportering

angett att det kan
riksdagen, t.ex. i
har också angett att

års budgetproposition.

nästa

Riksdagen
brottsförebyggande
arbetets
situation
eventuellt
bör belysas

frågan

det

om
brottsoffrens
rapport.
Uppdraget

skall

betydelse
i en

för

särskild

redovisas

1997.
senast den l september
den
l
1996
lämna en översiktlig
senast
mars
redovisning till regeringen om resultatet av det dittills
utförda
arbetet.
Om utredaren
kan någon eller
anser det lämpligt
några delar
redovisas
i ett eller
flera delav uppdraget
Utredaren

skall

betänkanden.
Utredaren
intressen

vars
föreslås.
För

bör under
berörs

arbetet

av utvärderingen

utredningsarbetet

samtliga

kommittéer

samråda

gäller
och

med de myndigheter
och

de åtgärder

regeringens

särskilda

utredare

direktiv

som
till

angående

redovisning

konsekvenser
dir.
l992:50,
av regionalpolitiska
pröva
offentliga
åtaganden
l994z23
dir
om att
samt om att
redovisa jämställdhetspolitiska
konsekvenser
dir.
l994: 124.

Justitiedepartementet

1998:40
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Sammanställning
till

enkät

Enkäten

2

på Brottsofferutredningens

av svaren

polisen

har skickats

till

av olika storlek och
med svar. Myndigheterna
har skickat
sätt. Vissa myndigheter

olika

polisomrâden

och

polismästardistrikt

35 polismyndigheter,

håll i landet.

28 enheter har

sina svar på olika
in ett sammanfattande
svar medan
har 65 enkätsvar
andra har valt att skicka in flera svar. Sammantaget
eller liknande vid
inkommit.
Det är därför svårt att ange procentsatser
den följande sammanfattande
redogörelsen
av enkätsvaren.
inkommit

Fråga

har redovisat

1

I vilken

utsträckning

De allra

flesta

och vittnen

har övergrepp

myndigheter

förekommer

hot eller andra
under

myndigheter

har

trakasserier

de senaste tre åren

har svarat att övergrepp
sällan eller mycket sällan.

heter har svarat att det förekommer
gäller vid grova våldsbrott.
Flertalet

våld,

och vittnen förekommit

mot målsägande

mot målsägande
Ett par myndig-

ofta. En av dessa har angett att det

också

redovisat

statistik

över

antalet

avseende övergrepp
i rättssak de senaste åren.
anmälningar
I ett mindre antal svar har frågan inte besvarats.

Fråga

2

Hur

ser
övergrepp

utvecklingen

ut
mot málsägande

de senaste
och vittnen

antalet
tre åren beträffande
ökat, minskat
oförändrat,

har svarat att utvecklingen
delen av myndigheterna
beträffande
antalet övergrepp mot målsägande och vittnen har ökat de
senaste tre åren. Av dessa har de flesta inte angett i vilken utsträckhar skett. Flera har dock angett att
ning de anser att ökningen
Den övervägande

ökningen

är måttlig.

Några

har framhållit

lika många myndigheter

markant.

Nästan

har varit

oförändrad.

att den ökning som skett är
har svarat att utvecklingen

390
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antal myndigheter

Ett mindre

De flesta

frågan.

det är omöjligt

I tvâ svar har framförts

Fråga

att de inte kan besvara
fall att
att de har haft så
utvecklingen.
om
har minskat.
övergrepp

har förklarat

av dessa har hänvisat
att dra några slutsatser
att antalet

till

3

och mot vilka sker de relationen
är det som begår övergreppen
och/eller
ofer,
gärningsman
gärningsmannens
omets tidigare
och/eller
brottslighet,
gärningsman
offer tidigare utsatta för brott
Vilka

gärningsmannen
I stort sett alla har svarat att det är den ursprunglige
från
flera håll att det
Det
har
dock
påpekats
begår
övergreppen.
som
framför hoten. Av nästan
förekommer
att bekanta till gärningsmännen

samtliga svar framgår att det har funnits en tidigare relation mellan
och offret. I de flesta fall anges att det har varit fråga
gärningsmannen
enligt
vanligt
är vidare
Mycket
svaren att
om farniljerelationer.
Vad gäller dessa grupper
sker inom kriminella
övergreppen
grupper.
har det från

troligen
är stort. En
att mörkertalet
enligt svaren är
är vanligt förekommande
att övergrepp
par svar har också nämnt

några håll påpekats
där övergrepp

annan grupp
ungdomar.
mellan

Ett

vid affärsförhâllanden

förekommer

eller

långvariga

tvister.

ofta känd av polisen
några svar ofta känd
oftast är en man.
av polisen. I några svar anges att gärningsmannen
de flesta angett
har
för
Beträffande
vilka som utsätts
övergreppen
och vittnen drabbas. Det är dock vanligare
att
att både målsägande
målsägande blir utsatta. En annan grupp som enligt svaren ofta utsätts

Enligt

flera svar är den som utför övergreppen
Vidare är även målsäganden enligt

sedan tidigare.

Ett par svar har angett att det också förekommer
blir utsatta för hot.
och vittnens familjer

är medgärningsmän.
att målsägandes

Fråga
Vilka

4

uttryck

tar sig övergreppen

av svaren visar att det är vanligast med
verbala hot om våld mot mâlsägande eller vittnen om denne inte tar
I något svar anges att
tillbaka
anmälan
resp. låter bli att vittna.
blir
närstående
till målsägande eller vittnen
utsatta för hot. Hoten
Den helt övervägande

andelen

eller på telefon.
personligen
vanligen av gärningsmannen
Enligt
Några svar anger vidare att hot om skadegörelse förekommer.
Flera
telefonterror
och liknande trakasserier.
några svar förekommer
I
förtäckta
ordalag.
i
framförs
hoten
har påpekat att det är vanligt att
framförs

Bilaga
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ett par svar har angetts att hoten framförts
genom brev liksom
skjutvapen.
Enligt
några svar är det vanligt
att hotelserna
målsägande uttalas redan i samband med "grundbrottet".

med
mot

har svarat att misshandel
Det
och annat våld förekommer.
framgår dock av flera svar att det är ovanligt
sätts i
att hotelserna
verket och att målsägande och vittnen blir utsatta för våld. Enligt flera
Flera

Vidare
drabbats av skadegörelse.
svar har målsägande och vittnen
och
målsägande
framgår av ett par svar att det också förekommer
att
vittnen utsätts för hemfridsbrott,
utpressning och "utfrysning".

Fråga
Har

5

övergreppen

ändrat

karaktär

de senaste tre åren

av svaren har angett att det inte har skett
karaktär.
övergreppens
av
karaktär har ändrats har
Bland de som har svarat att övergreppens
allmänt har
anförts att hoten har blivit allt grövre och att övergreppen
Den

överväganden

någon

blivit

delen

förändring

och mer brutala.
I ett par svar har angetts att hot med
vanligare.
Någon har också angett att det numera är
går från ord till handling. Flera har även
att gärningsmannen

râare

har blivit

vapen
vanligare

påpekat att ungdomar nu i högre utsträckning
än tidigare begår överoch
vittnen.
Enligt
målsägande
ett
mot
par svar förekommer
grepp
vid
s.k.
Av ett par andra
vardagsbrottslighet.
övergrepp
även
numera
av ombud.
svar framgår att det har blivit vanligare att hoten framförs
Det har också framförts
att gärningsmännen
numera är mer förslagna
Vidare
har
hotelser
och uttalar
förtäckta
som är svåra att bevisa.

utnyttjar den allmänna rädsla som finns
att gärningsmännen
I något svar har
i samhället
för att t.ex. ställa upp som vittne.
från
tidigare
framförts
utsätter även
att kriminella
nu till skillnad

påpekats

personer utanför sin egen krets för övergrepp.
Det kan slutligen
nämnas att ett mindre
förklarat
att de inte kan besvara frågan.

Fråga

antal

myndigheter

har

6

Förekommer
medverka

det att personer
i en polisutredning.

är rädda
I så fall

I stort

sett samtliga myndigheter
är rädda eller känner
personer

eller

känner

obehag

inför

att

hur ofta

har svarat att det förekommer
obehag inför
att medverka

att
i en

polisutredning.
Svaren

varierar

mycket

på

frågan

hur

vanligt

detta

är.

Det
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ofta eller ganska ofta. En
svaret är dock att det förekommer
väldigt ofta. Något fler
har svarat att det förkommer
del myndigheter

vanligaste

Ett
då och då eller inte så sällan.
svarat att det förekommer
eller
det
förekommer
sällan
har
mindre antal myndigheter
svarat att
har

sällan.

mycket

i cirka 25
har uppskattat
att det förekommer
par myndigheter
har svarat att när det gäller brottet
procent av fallen. En myndighet
rädsla.
i rättssak känner hälften av målsägandena
övergrepp
och vittnens
flera myndigheters
Enligt
svar beror målsägandes
Ett

rädsla

fått veta genom massmedia
verksamhet.
En del myndigheter

de har

på vad

motorcykelklubbars

om t.ex. vissa
har framfört
att

är
gör sig särskilt starkt gällande när ungdomar
särskilt
inblandade.
Vidare har framförts
är
att ovilja att medverka
förekommer.
I ett
eller kriminella
vanligt i mål där familjemedlemmar
rädslan

och obehaget

par svar har också påpekats att det finns
eller bli inblandad.
vilja lägga
sig

en allmän

tendens

att inte

har svarat att det inte förekommer
Endast en myndighet
personer
i en polisutredsom är rädda eller känner obehag inför att medverka
ning.

7

Fråga

särskilt

att medverka i utredningen
mål
och/eller
hos någon/några
typ av
vilka

Ar oviljan

Flera

har besvarat

myndigheter

någon skillnad

det inte finns

grupp/er

frågan

mellan

olika

framträdande
av personer

i någon
I så fall

så sätt att de har angett att
typer av mål eller grupper

Ett par myndigheter
att medverka.
utbredd och att det
allmänt
att oviljan att bli inblandad är
någon hotbild eller liknande.
inte spelar någon roll om det föreligger
har dock angett att det finns skillnader.
De flesta myndigheterna

av personer
har påpekat

när det gäller

Den vanligaste

måltypen

svaren
domsmål

mål

vanligt

när det gäller

skimiskallar

är särskilt

framträdande

är enligt

svar har angett ungockså
enligt svaren lika
Det är

lika

många

Andra typer
är inblandade.
mål
brottslighet,
är mål med MC-relaterad
s.k.
stöldmål,
mål
där
sexualbrott,
större

mål där kriminella

är inblandade

och

mål

om

dopningsbrott

där

kropps-

förekommer.
är störst i
att medverka
att oviljan
svar har framförts
allvar när det är
ärenden eftersom de flesta inser situationens

I något
enklare

där oviljan

Nästan
om våldsbrott.
och mål om narkotikabrott.

av mål som har framhållits
brottslighet,
om allvarlig

byggare

oviljan

fråga om grövre

brott.

Bilaga
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2

om det finns någon eller några grupper av personer som
ovilliga att medverka är det vanligaste svaret att det gäller
särskilt en familjei de fall mâlsägande eller vittnen har en relation,
och
vanliga
Andra
relation,
till den misstänkte.
svar är att ungdomar
I ett par svar har
inte vill medverka.
personer som själva är kriminella
Vidare
angetts att äldre personer hyser stor ovilja mot att medverka.
invandrarvissa
i
särskilt
oviljan
är
har i ett par svar framförts
stor
att
ofta
Slutligen har det in ett par svar påpekats att missbrukare
grupper.
Vad gäller

är särskilt

visar

en stor ovilja

Fråga

8

Vilka

tror

Ni är de vanligaste

nen/främmande

i polisutredningar.

att medverka

miljö

Verklig

källorna
rädsla för

till

oro

Den

repressalier

ovana situatioAnnat
0.d.

att den vanligaste källan till oro hos mâlsägande
rädsla för att bli utsatt för repressalier.
och vittnen
är en verklig
Många har också svarat att mâlsägande och vittnen ofta är rädda för
och dennes kamrater under eller efter rättegångatt möta den tilltalade
har angett att den rädsla som mâlsägande och
myndigheter
en. Flera
som
vittnen känner ofta är ogrundad och kan bero på den rapportering
Från några håll
brottslighet.
sker i massmedia om t.ex. MC-relaterad
De flesta

har svarat

att det finns en skillnad mellan mâlsägande och vittnen
och sådana som inte är det; de kriminella
själva
är kriminella
som
medan övriga
hyser en till viss del grundad rädsla för repressalier
främst
rädda på grund av vad de fått veta
genom
oftast är allmänt
massmedia.
miljön och den ovana
Många har också svarat att den främmande
har påpekats

inför rätten, är en
att t.ex. uppträda och tala offentligt
har
angett att oron hos
källa till oro. Flera myndigheter
vanlig
bemötta i rätten
mâlsägande och vittnen beror
att de blivit otrevligt
Det har också från flera håll
försvarare.
den tilltalades
av t.ex.
på okunskap och skulle kunna
beror
gånger
många
påpekats att oron
Från
ett par håll har också framförts
avhjälpas med saklig information.
med att inställa sig och den låga vittnesatt de praktiska problemen
situationen

ersättningen

är en källa

till

oro.
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9

Förslag

på

åtgärder

säkerheten

som kan förbättra
målsägande och vittnen

för

Det förslag
straffet

som har framförts
för övergrepp
i rättssak

föreslagit

och/eller

förhållandena

öka

i de flesta

svaren är att synen på och
måste skärpas. Nästan lika många har

till målsägande och vittnen
liksom
till
att informationen
måste förbättras.
Detta gäller både information
det
om

allmänheten

Informagår till i allmänhet.
egna ärendet och om hur rättsprocessen
tion bör även gå ut om att risken att bli utsatt för någon form av
i en rättegång är mycket
på grund av att man medverkar
övergrepp
liten.
Många har vidare
det
skall inrättas
särskilda
föreslagit
att
för

väntrum

målsägande

och vittnen

har flera påpekat att miljön
svar har också framförts

Överhuvudtaget

i domstolarna.

i domstolarna

behöver

förbättras.

bör ges
att vittnen
Det har också från flera håll framförts

I många

möjlighet

att vara
och
målsägande
att
anonyma.
vittnens personuppgifter
skall skyddas av sekretess i större omfattning
än som nu är fallet. Ett annat vanligt förslag är att det personskydd
i
form av t.ex. skyddspaket
till
och
vittnen
målsägande
utsatta
som ges
skall

utvecklas

och användas

i större

Det har från flera håll påpekats
vittnen

vid

främst

utsträckning.

att bemötandet

av målsägande och
polisen och åklagarna

domstolarna

men även vid
från flera håll är att det vid
som framförts
skall finnas tingsrättsvärdar
eller liknande som kan hjälpa

måste förbättras.
domstolarna

Ett förslag

folk till rätta och förklara
har också från flera håll
användas

i

vad som kommer hända i rättegången.
Det
framförts
bör kunna
lösningar
att tekniska
vid
för
utsträckning
rättegångar
att undvika

större

konfrontation

mellan

den tilltalade

och målsägande

eller

vittnen.

I flera svar har också föreslagits att brottsofferjourerna,
kvinnojouoch
liknande
ideella
skall
få
stöd
organisationer
och att
ett större
rerna
samarbetet med dessa skall utökas. Vidare har av flera föreslagits
att

möjligheterna
Från

flera

stöd

för

framförts
det innebär
Att

korta

föreslagits
Andra
Polisen

och Stödperson skall utökas.
att få målsägandebiträde
håll har det påpekats att samhället mer tydligt bör visa sitt
målsägande
och vittnen.
håll
Det har också från flera

att det i massmedia bör ges en mer rättvisande
i en rättegång som målsägande
att medverka

utredningstiden

både

polis
är bl.a.

och

åklagare

har

av vad
vittne.
också

följande.

bör få möjlighet

Ersättningen
höjas.
-

hos

av några myndigheter.
förslag som har framförts

bild
eller

Besöksförbud

till

fristad.
att ge utsatta personer en tillfällig
målsägande
och vittnen för deras inställelse
bör

bör

kunna

användas

i större

utsträckning

när

det

sou
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utsatta mâlsägande och vittnen.
Säkerhetstänkandet
hos domstolarna

gäller
-

Möjligheterna

målsägande

till

och vittnen

möjligheter

Dokumentationen
förbättras.

skador

Domstolarna

risk för påverkan

av

bör utökas.

och intagnas
Häktade
vittnen bör inskränkas.

-

bör öka.

när det finns

tvângsâtgärder

av

bör förbättra

att kontakta

vid

t.ex.

mälsägande

kvinnomisshandel

sin tidsplanering

och
bör

vid rättegângarna.

bör få bättre utbildning
De personer som brukar möta brottsoffer
reaktioner.
om bl.a. brottsoffers
hos
Den som anmäler ett brott bör få samma skydd av identiteten
polisen som mâlsägande och vittnen.
och
livvaktsskydd
Möjligheterna
samt eskort till förhör
att
rättegång bör utökas.
bör vara mer aktiv och ingripa
Rättens ordförande
de och vittnen inte trakasseras under förhören.
Den tilltalade
kan få.

bör informeras

om vilka

följder

så att målsägan-

övergrepp

i rättssak

vid misstanke om brott bör
anmälningsskyldighet
Myndigheternas
över.
ses
bör skärpas.
Synen på och straffet för brott mot besöksförbud
inom
familjen att "flytta
Det bör finnas en möjlighet vid misshandel
på" den som utfört misshandeln.
Inom
ansvar.

polisen

bör utses personer

som har ett särskilt

brottsoffer-
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Sammanställning
till

enkät

av

på Brottsofferutredningens

svaren

åklagama

har skickats

Enkäten

3

till

eller

15 åklagannyndigheter

åklagarkarnrar

utom en myndighet har
sin svar på olika sätt.
redovisat
har
enkäten. Myndigheterna
har skickat in ett sammanfattande
Vissa myndigheter
svar medan andra
har delat ut enkäten till olika åklagare och skickat in samtliga svar till
storlek

av olika
besvarat

och på olika

Sammantaget

utredningen.

håll i landet.

har 91 enkätsvar
och liknande

svårt

att ange procentsatser
fattande redovisningen
av enkätsvaren.

Fråga
Händer

inför

Alla

inkommit.
vid

Det är därför

den följande

samman-

1
det att en mâlsägande
domstol
eller av annat
Hur

huvudförhandlingen

eller
skäl

ett vittne p. g.a. oro för att höras
inför
tar kontakt med åklagaren

Vilka

ofta

skäl anges

som har besvarat enkäten
har angett att det förekommer
att mâlsägande eller vittnen tar kontakt
De flesta har uppgett att det
med åklagaren inför huvudförhandlingen.
är ganska vanligt att så sker. Ett relativt stort antal har svarat att det
åklagare

Samtliga

och åklagarmyndigheter

att det sker så ofta som dagligen
eller flera gånger i veckan. Några åklagare har uppgett att det sker i
i 40
Någon har angett att det förekommer
20 procent
av målen.
procent av fallen. Någon har också svarat att det numera sker i större
sker ofta.

I vissa

utsträckning

fall

har de angett

än tidigare.

Ett

har dock
relativt
stort antal åklagare
förekommande.
l något fall har angetts

angett att det inte är så vanligt
att det är mycket sällsynt.
Vad gäller skälen till kontakten

har de allra flesta
eller kontakterna
rädsla för att
de
känner
vittnen
och
mâlsägande
att
angett att
uppger
repressalier
för
i
oftast
sig
Rädslan grundar
höras vid domstol.
oro
Flera
kamrater.
eller dennes
och i att behöva träffa den tilltalade
åklagare har anmårkt att denna rädsla många gånger är obefogad. En
har uppgett att den bild som massmedia ger gör att många
sig rädda i onödan. Många känner enligt svaren också att det

del åklagare
känner

398
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är obehagligt

inför domstol.
Enligt
att behöva uppträda
svaren är
ett vanligt skäl till kontakten att målsägande och vittnen vill ha
information
till samt upplysningar
om hur rättegången kommer att
skadestånd.
Flera
har
åklagare
till unga
uppgett
att föräldrar
om

vidare

målsägande

ofta tar kontakt

och vill

att deras barn skall slippa komma
annat skäl som har angetts av målsägande och
vittnen för att slippa höras är praktiska skäl, dvs. att behöva ta ledigt
från arbetet, att resa till domstolen
och liknande.
En del kontaktar
till

rättegången.

vidare

Ett

åklagaren

för att ta tillbaka
sin anmälan. Andra tycker att det
att de skall höras igen eftersom de redan under förunderhar berättat vad de vet eller att de inte har något att

är onödigt

sökningen
väsentligt

Fråga

att berätta.

2

Föreligger

det någon

skillnad

mellan

större

och mindre

orter

i detta

sammanhang

övervägande delen av âklagarna

och myndigheterna

har förklarat
att
bristande
erfarenhet.
Ett
av
relativt
någon skillnad.
stort antal har angett att det inte föreligger
Några har svarat att det är vanligare
och vittnen
målsägande
att
kontaktar
åklagaren i mindre orter eftersom risken där är större att

de inte

kan

man

kommer
att träffa den tilltalade.
i större omfattning
att det förekommer

besvara

senare

uppgett

frågan

på grund

Slutligen
i större

har

några

orter.

Fråga 3
Är oviljan

i någon typ av
att höras inför domstol särskilt framträdande
mål och/eller
hos någon grupp av målsägande
eller vittnen
I så fall
vilka

Åklagarna och myndigheterna har i stor utsträckning svarat att oviljan
att höras inför domstol är störst i mål om våldsbrott
av olika slag som
misshandelsmål
och
mål
hot.
Andra
olaga
t.ex.
stora grupper av
om
mål som har angetts är ungdomsmål,
mål om narkotikabrott
och mål
där den tilltalade

eller missbrukare.
Ytterligaär en känd våldsverkare
exempel
har
anförts
mål
där
motorcykelklubmedlemmar
år
re
som
ur
bar är tilltalade,
sexualmål,
mål om bostadsinbrott,
gäng-mål",
stora
brottmål,
mål om grövre brottslighet,
mål som har uppmärksammats
mål om jaktbrott
och mål som rör s.k. hembrärming.
av massmedia,
Någon åklagare har också nämnt att vid förrnögenhetsbrott
inom vissa
branscher,
är bl.a. företagarna
t.ex. städ- och restaurangbranschen,

Bilaga
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att höras. Ett relativt stort antal åklagare har
i alla typer av mål. I några fall
svarat att oviljan att höras förekommer
eller uttalat att de inte vet
besvara
frågan
inte
valt
har åklagarna
att

ovilliga

och de anställda

hur det hur det förhåller

sig.

om det finns någon grupp av målsägande
det av
ovilliga
särskilt
år
att höras framgår
som
båda
de
mellan
skillnad
större
någon
föreligger
det
inte
svaren att
hos
störst
oviljan
är
har
De flesta åklagare
svarat att
kategorierna.
kan
tilltalade.
Det
personer som på något sätt har en relation till den
Vad

frågan

det gäller

och/eller

vittnen

vänner
andra släktingar,
grannar,
vara fråga om familjemedlemmar,
eller andra bekanta. Ett relativt stort antal åklagare har vidare angett
att
är särskilt ovilliga
att kvinnor
som är närstående till den tilltalade
i
större
framgår
Vidare
medverka.
av svaren att unga personer
höras. Någon åklagare har dock nämnt
En åklagarkategori
som inte vill medverka.
personer som en
brott
vid
höras
är
oviljan
stor
har uttalat att
som har ett
kammare
att
Några
ordning.
allmän
skyddsintresse
abstrakt
som t.ex. brott mot
liksom
i missbrukarkretsar
åklagare har vidare nämnt att personer
inte
kriminella
är villiga
att höras inför
själva
är
som
personer
Vidare har ett par åklagare angett att utländska personer och
domstol.
hyser en större ovilja än andra att medverka
s.k. tillfällighetsvittnen
Slutligen har några åklagare uppgett att de
vid huvudförhandlingen.
inte kan ange några särskilda grupper av målsägande och vittnen som

utsträckning

än äldre inte vill

äldre

har uttryckt
att det numera
till följd av
vittnar
inte
vittne,
nästan är ett undantag
som
om ett
sin vittfullgör
och utan kommentarer
självklart
tjänsteutövning,

inte vill

höras

inför

domstol.

En åklagare

nesplikt.

Fråga

4

skall höras i domstol
man märka någon skillnad mellan den som
ex. i
för första gången och den som tidigare har hörts i domstol
h0vrätt
Kan

Det övervägande

går lättare
förklaringar
är bekant
framhållits

antalet

åklagare

och myndigheter

har svarat att det
Som
vid domstol.

har hörts
personer som tidigare
detta har främst nämnts att målsäganden eller vittnet
med miljön och därför inte är lika nervös. Det har också
att det är betydligt färre som tar kontakt med åklagaren
höra
till

i tingsrätt. Det
än inför huvudförhandling
inför en hovrättsförhandling
har dock av flera åklagare påpekats att detta gäller under förutsättning
och att de
har blivit väl bemötta i tingsrätten
av att förhörspersonerna
förhandlingen.
den
inte utsatts för hot eller liknande efter
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relativt

stort antal åklagare har emellertid
svarat att det blir
Som skäl till detta har anförts bl.a.
att hålla förhör i hovrätten.

svårare

tycker att de gjort tillräckligt
att förhörspersonerna
som ställt upp vid
tingsrätten
och därför är irriterade
över att höras på nytt, att deras
minnesbilder
har blivit
i
dåligt bemötta
sämre, att de har blivit

tingsrätten

ifrågasättande
samt att de känt sig kränkta över försvarets
deras
Det
har
också
framförts
uppgifter.
de
att
av
som varit ovilliga
från början ofta är än mer ovilliga
att medverka
att höras en andra

gängGanska
besvara

Fråga

åklagare

och ungefär

har vidare
lika

många

angett att det inte föreligger
har förklarat
att de inte kan

frågan.

5

Hur brukar
eller

många

skillnad

någon

âklagarna

av annan

lösa problemen

anledning

med personer som p.g.a.
infinna sig vid förhandlingar

inte vill

rädsla

I stort sätt samtliga åklagare har svarat att de försöker
prata med de
vid huvudförhandmålsägande och vittnen som inte vill medverka

lingen.

Endast

givetvis

ett par åklagare har angett att de anser att det är
problem och inte deras. Vad som sägs vid samtalen beror
på det skäl som förhörspersonen
uppger till att han eller hon

inte vill

infinna

domstolens

sig. De flesta samtal verkar ske på telefon men flera
har angett att de även träffar förhörspersonerna
personligen.
Allmänt
har åklagarna svarat att de försöker övertala dem att komma
hur rättegången kommer
till och vikten av
att
genom att förklara
Flera har påpekat att det ofta räcker med ett
att man medverkar.

åklagare

sådant

samtal

för

och

att målsägande

vittnen

skall

lugna

sig

och

Åklagarna upplyser också om möjligheterna
till förhandlingen.
är närvarande.
som finns till att förhöret kan ske utan att den tilltalade
Många åklagare brukar vidare upplysa om att det är mycket ovanligt
Vidare har
att en målsägande eller ett vittne blir utsatta för övergrepp.
många åklagare angett att de upplyser om de konsekvenser,
t.ex. vite
komma

och hämtning,
Ett stort antal har
som kan en utevaro kan medföra.
telefonförhör
till
kan
svarat att de undersöker
om
vara ett alternativ
inställelse.
Vidare har flera åklagare svarat att de ser till att
personlig
ordna så att de som skall höras inte behöver träffa den tilltalade
innan
och

efter

förhandlingen.

förhörspersonen

Flera

åklagare

innan förhandlingen

har

och visar

svarat att de träffar
lokalerna.
Att upplysa

och att hjälpa till med att ordna ett
om rätten till målsägandebiträde
förordnande
också
åtgärd
är
att de
en
som flera åklagare uppgett
brukar vidta.
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Andra åtgärder som enligt flera åklagare används vid behov är att
Vid behov upplyses
till
plats vid förhandlingen.
att polis finns
se
finnas.
Några åklagare har
kan
även tingsrätten
om de problem som
svarat att de upplyser om rätten till Stödperson och att de kontaktar
Någon åklagare har nämnt att det undersöks
brottsofferjouren.
om
En
någon
annan bevisning.
videofilmen
Att
till
tillgång
har
har angett att man
åklagarkamrnare
och Riksi domstol"
vittna
av Riksåklagaren
som har framställts
kan

förhörspersonen

bytas

ut

mot

polisstyrelsen.
kan nämnas

Slutligen

förhöret

återkalla

Fråga

6

Vilka

tror

vilket

att några åklagare angett att de ibland får
i vissa fall medför att åtalet får läggas ned.

Ni är de vanligaste

nen/främmande
Verklig

följder

miljön
rädsla för

till

källorna

Obehag

vad

inför

repressalier

Den ovana situatiovittnesmålet
kan få för

oro

Annat

0.d.

källan till oro är
av åklagarna har svarat att den vanligast
har nämnts bl.a.
för
Det
få
följder.
vittnesmålet
kan
inför
vad
obehag
dit någon.
det som obehagligt
att de sätter
att många upplever
De flesta

Vidare

framgår

behöva

träffa

av svaren
den tilltalade

att det upplevs

senare.
I stort sätt lika många åklagare
vittnen känner rädsla för att utsättas

har
för

som obehagligt

att kanske

och
att målsägande
dock
har
Flera
repressalier.
svarat

att rädslan oftast är obefogad och beror på vad de fått veta
och
Målsägande
TV-serier.
eller amerikanska
massmedia
genom
vittnen tror därför att de skall bli utsatta oavsett vad målet gäller.
har
Någon åklagare har nämnt att även annonser från Brottsofferjouren
effekt. Att särskilt många är rädda för repressalier
en uppskrämmande

tillagt

I dessa fall menar en del
kan
oftare
än
att oron
vara befogad.
annars
den
också
Ett stort antal åklagare har
angett att
ovana miljön och
situationen bidrar starkt till förhörspersonernas
främmande
oro. Några
Flera
endast gäller äldre personer.
har dock uttalat att detta möjligen
i ungdomsmålen

åklagare

har påpekats från flera håll.

dessutom

att många är oroliga inför att behöva uppträda
och att tala inför andra.
offentligt
Andra orsaker till oro som har nämnts är bl.a. att de skall bli
ifrågasätta, att rätten inte skall förstå de uppgifter som lämnas, att det
är allmänt "besvärligt
att inställa sig vid domstol och att inkomstför-

åklagare

Ett par åklagare har anfört att det finns en allmän
rättsväsendet.
mot att dras in i rättssaker liksom att "hjälpa"

lust skall

ovilja

har påpekat

uppstå.

3
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7
har

utvecklingen

oro under

varit

Det helt övervägande

antalet

beträffande

de senaste tre åren

personer

ökat,

som känner

minskat

har svarat att de personer som
känner
oro har ökat under de senaste åren. Flera har angett att
ökningen
är stor medan andra har uttalat att ökningen
är av mer
begränsad omfattning.
Flera

åklagare

förändring.

antalet

oförändrat,

har

vidare

att det inte
har förklarat

har

skett

någon

är också flera som
att de inte kan
Av dessa har dock några påpekat att de uppfattar en
ökning.

frågan.

tendens

till

Inte någon har svarat

att oron har minskat

de senaste åren.

8

Hur har utvecklingen
trakasserier
De

svarat

Det

besvara

Fråga

åklagare

flesta

varit betrajfande

mot målsägande

antalet

och vittnen

hot eller andra

typer av

de senaste tre åren

har svarat att antalet hot eller andra typer av
och vittnen har ökat under de senaste
mot målsägande
åren. I flera fall har dock angetts att ökningen inte är av någon större
framhållit
En del åklagare har emellertid
omfattning.
att det är fråga

åklagare

trakasserier

om en klar ökning och att detta kanske gäller främst i ungdomsmålen.
Nästan lika många åklagare som har angett att antalet hot eller
andra trakasserier
har varit
har ökat har svarat att utvecklingen
oförändrad.

I de fall kommentarer

ut på att om någon förändring
Relativt
många åklagare
besvara

frågan.

minskat

antal hot eller

Fråga
Har

till svaret har angetts har dessa gått
kan märkas är det i så fall en ökning.

har

emellertid
angett att
har angett att utvecklingen
andra trakasserier.

Ingen åklagare

de

inte

kan

går mot ett

9
ändrat

övergreppen

karaktär

under de senaste tre åren

De flesta åklagare har valt att inte besvara frågan. Nästan lika många
har angett att övergreppen
inte har ändrat karaktär.
En del åklagare
har slutligen angett att övergreppen
har ändrat karaktär de senaste tre
blivit allvarligare.
svar har övergreppen
främst bland unga har satt
att "gängmentaliteten
sin prägel på utvecklingen,
att det allmänt har blivit ett hårdare klimat

åren.

Enligt

Bl.a.

har påpekats

och

att

dessa åklagares

hoten

numera

i större

utsträckning

än tidigare

omsätts

i

sou

Bilaga
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praktiken.

Fråga

10

får del av klagomål eller
andra synpunkter från vittnen över hur dessa har bemötts vid domstolen I så fall vad består dessa oftast av

Händer

det att åklagaren

Det helt övervägande

efter förhandlingen

antalet

har svarat att det förekommer,
eller andra
framför
klagomål

åklagare

ofta, att vittnen
De vanligaste
över hur de har blivit bemötta i domstolen.
bemötta av
otrevligt
blivit
ha
de
sig
anser
synes vara att
och
kränkande
frågor
fått pressande eller
att de känner

mindre

mer eller
synpunkter

klagomålen
försvararen,

Andra vanliga
och misstrodda.
att bli ifrågasätta
klagomål är också att de har fått vänta mycket länge, att de behandlats
att de har fått bristande
som och därför känt sig som brottslingar,
nonchalant
otrevlig,
varit
har
ordförande
information
samt att rättens

sig

kränkta

över

och oförstående

inför

har bl.a.

Vidare

vittnets

följande

situation.
eller

klagomål

synpunkter

framförts.

är för låg och fastställs för ett för vittnen obehagligt sätt,
de har varit tvungna
utformad,
att träffa den
otrevligt
är
till den
hänsyn
mycket
för
det tas
och dennes kamrater,
kränkande
utan tillåter
rätten håller inte efter försvararen

Ersättningen
kallelsen
tilltalade
tilltalade,

frågor,

Ett mindre

har varit

Förslag

allt

och domstolens

säker-

har svarat att klagomål från vittnen inte
två åklagare har valt att inte besvara frågan.

antal åklagare
Endast

förekommer.

Fråga

att berätta
undermåliga.

de har inte fått tillfälle

hetsanordningar

11
som kan förbättra
målsägande och vittnen

på åtgärder

säkerheten

för

förhållandena

och/eller

öka

av flest antal åklagare är att domstolssom har framförts
inte
och vittnen
måste anpassas så att målsägande
byggnaderna
Således
och dennes kamrater.
med den tilltalade
behöver konfronteras
föreslås skilda väntrum och separata ingångar. Från flera håll påpekas
Det förslag

är dålig.
att säkerheten i domstolarna
framförts
har
Ett annat förslag som
av ett stort antal åklagare är att
Detta
måste förbättras.
och vittnen
till målsägande
informationen
flera
gäller all infonnation
men något som särskilt har påpekats från
skicka
borde
ut information
om hur
åklagare
är att domstolen

huvudförhandlingen

går till

m.m.

i samband

med

kallelsen.

Flera

403
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åklagare

har också påpekat

att den information

som ges från polisen

måste förbättras.
Andra

vanliga

förslag som har framförts
är bl.a. att målsägande
ha möjlighet
träffa
åklagaren innan huvudföratt
handlingen,
till förhör i den tilltalades
att möjligheterna
utevaro skall
utökas, att kallelsernas
till domstolen
skall förbättras
både språkligt
och innehållsmässigt,
till
att målsägande och vittnen
som kommer
och vittnen

skall

domstol

skall tas om hand av t.ex. vaktmästare
eller domstolsvärdar,
vaktmästare
eller expeditionsvakt
med ordningsvaktsförordnande
att
skall finnas i allmänhetens
vid
utrymmen,
att straffet och reaktionerna
i rättssak

övergrepp
allmänt
bättre

skall skärpas samt att målsägande och vittnen
skall
Vad det gäller det allmänt
sett
ges ett bättre bemötande.
bemötandet
har påpekats ett en sådan sak som att det finns

möjligheter

att få en kopp kaffe och ha någon att vända sig till med
i väntrummet
kan ha betydelse.
Andra förslag som har framförts
av flera åklagare är att polisbevakning eller bevakning
med väktare bör användas i större utsträck-

frågor

ning,

att ordföranden
mer aktivt bör leda processen och ingripa vid
olämpliga
frågor,
och vittnens personuppgifter
skall
att målsägandes
sekretesskyddas
skall
även vid domstol,
att målsägandebiträden
förordnas
oftare, att ersättningen
allmänna
målsägande
medel
till
av
och vittnen

handlingen

skall

skall planera huvudförsamt att domstolen
så att väntetiden
förhörspersonerna
minimeras.
har vidare lämnat följande förslag. Ökade möjlig-

höjas

och kalla

Några åklagare

heter att höra målsägande och vittnen i vissa åhörares utevaro, ökade
till telefonförhör,
möjligheter
en ökad användning
av stödpersoner,

möjligheter
möjligheter
samarbete

till

Att

förslag
inför

vittnesstödsverksamhet

möjligheterna

förhörspersoner
Att
undvika

ökade

ett ökat
till
möjligheter

vissa

åhörare

meddela

att

vid domstolarna.

besöksförbud

till

förmån

för

utökas.

tingssalar

att målsägande

Att vittnesersättningens
tingssalen.

för
utrustas med konfrontationsspeglar
och vittnen behöver träffa den tilltalade.
storlek

Att målsägande
och vittnen
inte är synliga för åhörarna.
-

samt

ökade

vittnen,

stängda dörrar,

huvudförhandlingen.

Att det inrättas
Att

inom

är i huvudsak följande.
som har framförts
och drogförekomst
hos tilltalade
och

nykterhet

kontrolleras
-

och

målsägande

för förhörspersoner.

personskydd
Andra

för

anonymitet

att hålla huvudförhandlingen
med
brottsofferjourerna

Att säkerhetssalar

används

bestäms

som
i större

administrativt

hörs under

utsträckning.

och inte

huvudförhandlingen

att
i

Fråga
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målsäganden

åklagaren

Hjälper

Om nej, vad är orsaken

skadestånd

på
sina anspråk
att formulera
sker
Om ja, i vilken utsträckning
ex. rimlig

få råd om
sveda och värk eller kränkning

detta

för

målsäganden

Kan

delen

övervägande

Den

att formulera
Det skiljer
tillfrågade.

målsäganden
blir

3
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de hjälper
föreslå

till.

vilka

vilka

poster
till
hänvisar

på ersättning

har svarat att de hjälper
av åklagarna
i vart fall när de
sina skadeståndsanspråk
emellertid
mycket på i vilken utsträckning

med att
har svarat att de är restriktiva
i stället
belopp som målsäganden bör yrka. De beskriver
har
Många
skadeståndet
kan
att de
svarat
avse.
som
eller till dess praxis. Flera har
Brottsoffermyndigheten

Många

åklagare

angett att de brukar hänvisa
liksom
till domstolspraxis.
tabeller
också

att hamna på en rimlig
storlek.
Ett par åklagare

målsäganden
beloppens

storlek

till

och deras

försäkringsbolagen

Andra har svarat att de hjälper
nivå och således även ger råd om
har angett att de brukar säga till

Vidare har ett
om de yrkade beloppen är helt orimliga.
par åklagare svarat att ger praktiska råd som att uppmana målsägande
att ta med sig kvitton och liknande.
Ingen åklagare har angett att de inte hjälper till. En del har dock

målsäganden

att hjälpa
svarat att det sker sällan. Ett par har svarat att de undviker
på grund av att de skall vara
med skadeståndsanspråken
målsäganden
har
opartiska. Någon har efterlyst tydligare besked från Riksåklagaren
de skall förhålla

sig i skadeståndsfrågan.
de får

att den utredning
bristfällig.

Många

åklagare

skadeståndsrätt.

från

polisen

Någon

åklagare

har framfört

i skadeståndsfrågan

ofta

är

i
kunskaper
har påpekat att de saknar tillräcklig
Flera
frågor.
i
dessa
utbildning
mer

Flera har efterlyst

ärenden men att
har också svarat att de hjälper till i "enkla"
till
målsägande
hänvisar
de i de mer komplicerade
en advokat eller
Några har också påpekat att det finns risk att de
försäkringsbolag.

åklagare

målsägande om vilka belopp som är rimliga.
Det bör också påpekas att flera åklagare har angett att tidsbristen
gör det svårt att hinna hjälpa målsägande i skadeståndsfrågor.
vilseleder
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Sammanställning
till

enkät

tingsrätterna

håll

till

storlek och på
av varierande
har besvarat
tingsrätter
86 procent
redovisning
sammanfattande
av de
en

37 tingsrätter

32 drygt

i landet.

kommer

I det följande

enkäten.

Brottsofferutredningens

av svaren

har skickats

Enkäten
olika

4

svar som har inkommit.

Fråga

1
varit

Hur har utvecklingen

betráfande

antalet

inte vill medverka
som känner oro och/eller
under de senaste tre åren

målsägande

och vittnen

vid en huvudförhandling

har svarat att det har skett en ökning.
8 tingshar varit markant.
I några fall har det angetts att ökningen
har uppgett att det inte har skett någon förändring.
rätter 25 procent
har inte ansett sig kunna besvara frågan.
En tingsrätt cirka 3 procent

23 tingsrätter

De flesta

någon egentlig
vittnen
verka

cirka

72 procent

domstolar
statistik

som kontaktar
har ökat. Ofta

förhandlingen
tilltalades

kommer

De
utevaro.
och vittnen
målsägande

eftersom
sin svar på uppskattningar
saknas. De uppger att antalet mâlsägande och
och är oroliga eller inte vill meddomstolen

bygger

om hur
genom förklaringar
hållas
i den
kan
förhöret
och
att
att gå till
ovanligt
att
anger vidare att det är relativt
Flera domstolar
uteblir
från förhandlingen.

kan

de lugnas

också att antalet förhör i den tilltalades
utevaro har ökat. Det
på
fokusering
massmedias
flera
domstolar
från
att
anges också
målet
aktuella
problemet gör att många känner oro trots att det i det
uppger

inte finns

Fråga 2
Är oviljan
hos någon

något som tyder

att hot eller

liknande

skall

förekomma.

i någon typ av mål och/eller
att höras särskilt framträdande
vittnen
I så fall vilka
eller
målsägande
grupp av

har angett våldsbrott
kan sägas att de flesta domstolar
där oviljan att höras är särskilt framträdande.
den målkategori

Generellt

som
Detta

408

4
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har en relation till den
Vidare
har ett flertal
sexualbrott
och narkotikabrott.
En typ av
tingsrätter angett hotbrott,
mâl som flera har angett är ungdomsmâl
och mål där den tilltalade
är
missbrukare
eller har begått brott tidigare.
Det har också angetts att

gäller

särskilt

tilltalade,

mål där målsäganden
vid

t.ex.

s.k.

eller vittnet

hustrumisshandel.

i alla typer av mål där ligor eller liknande
oro ofta förekommer
inblandade.
har pekat på brott som har ägt rum
Några domstolar
vissa
rån
och
arbetsplatsen,
butikstillgrepp.
t.ex.
Vad

frågan

gäller

målsägande

det finns
några särskilda
grupper
av
vid
ovilliga
att medverka
som är särskilt
framförts
att detta
av de flesta domstolar

om

eller

vittnen

huvudförhandlingen

har

främst

till
personer
som på något sätt har en relation
lever
Ofta förekommande
exempel är kvinnor
som
med gärningsmarmen,
ungdomar och missbrukare.

gäller

tilltalade.
sammans

är

på

den
till-

Fråga 3
varit beträffande

Hur har utvecklingen
trakasserier
19 tingsrätter

utvecklingen
målsägande

hot eller andra

typer av

de senaste tre åren

har svarat att de inte kan ange hur
har påpekat att i de fall
Flera domstolar
berättar de sällan
tar kontakt med domstolen

59 procent

cirka
har

antalet

och vittnen

mot målsägande

varit.

eller vittnen

De är i stället
om några konkreta hot eller andra liknande händelser.
och att sedan utsättas för repressaoroliga för att möta den tilltalade
lier. Vidare har flera domstolar
angett att de som skall höras ofta är

oroliga

och nervösa

Många

är också

händelser
dock

den ovana situationen att uppträda i domstol.
skrämda
av vad de har fått veta om
har
Flera domstolar
och hot genom massmedia.
inför

enligt

vissa

om våld
för denna
påpekat att det troligen föreligger
ett stort mörkertal
okända för domstolen.
av brott och att hot och liknande förblir

typ
Det bör också nämnas

att flera domstolar har svarat att hot eller andra
typer av trakasserier
av mâlsägande och vittnen är mycket ovanligt.
har framfört
7 tingsrätter
cirka 22 procent
att antalet hot och
har ökat. Av
och
vittnen
andra typer av trakasserier
mot målsägande
dessa har flertalet

omfattning.
pâ grund
större

utsträckning.

ökning

övergrepp

samtidigt

Vidare

har någon domstol

dragit

slutsatsen

att en
av att allt fler inte vill inställa sig vid
har någon domstol
Slutligen
angett att antalet mâl om
i rättssak har ökat men att man inte kan säga om det
har skett en faktisk ökning av antalet övergrepp.

har

domstol.

angett att den ökning de uppskattat inte är av större
åtgärder
har angett att säkerhetshöjande
mâlsägande eller vittnen används i allt

Ett par domstolar
mot
av en hotbild
skett

på grund

sou

Slutligen

Fråga
Har

6 tingsrätten

har

förändring

4
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19 procent

cirka

att någon

angett

inte har skett.

4
ändrat

övergreppen

16 tingsrätter
främst

50

på grund

karaktär

procent

de senaste tre åren

har förklarat

att de inte kan besvara

av bristande underlag.
12,5
procent
anser

frågan

kan
en viss förändring
skönjas. Tre av dessa har påpekat att övergrepp
numera är mer förei större
kommande
i ungdomsmål
än tidigare och att därför ungdomar

tingsrätter

4

att

har vidare angett att det
En av dessa domstolar
mål
antalet
av
om övergrepp i rättssak. Vidare har
har inträtt och att
att ett hårdare klimat möjligen
kan bero
den utveckling
som skett beträffande

drabbas.

utsträckning

skett en viss ökning
en domstol framfört
detta

eventuellt

våldsbrott

överlag.

Slutligen

har 12 tingsrätter

procent

37

angett att situationen

är

oförändrad.

Fråga

5
har vidtagits

åtgärder

Vilka

förhållandena

att förbättra
och vittnen

att vidtas vid tingsrätten för
öka säkerheten för målsägande

eller planeras
och/eller

Anm.

Eftersom

flera

domstolar

exakta

antal eller

procentsatser.

angett

flera

åtgärder

redovisas

inte

har svarat att inga åtgärder vare sig har vidtagits
I ett par fall har tingsrätten
svarat att man vill vidta
detta.
omöjliggör
lokaler
domstolens
befintliga
åtgärder men att
vid tingsrätterna
är att
åtgärden som har vidtagits
Den vanligaste
Flera domstoanordna särskilda väntrum för målsägande och vittnen.
Några

domstolar

eller

lar

planeras.

sådana rum.
också svarat att de vid behov iordningställer
förbättrat
möjligheterna
de
har
har flera domstolar
angett att
så att förhör med målsägande och vittnen kan ske i
medhörning
har

Vidare
till
den

tilltalades

används

Av svaren
utevaro.
i allt större omfattning.

Andra
enkätsvaren

som har vidtagits
följande.

åtgärder

framgår

också

eller planeras

att

medhörning

att vidtas

är enligt

409

410
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Vaktmästaren
eller expeditionsvakten
har som uppgift att ta hand
om samtliga som kommer till domstolen och att hjälpa dessa till rätta.
har fått ordningsvaktsförordnande
för att bättre
Expeditionsvakten
kunna hålla ordning i främst väntrummen.
Rätten informerar
vid huvudförhandlingen
inte är där
att vittnet
för att berätta utan att det är en skyldighet.
frivilligt
Rätten upplyser
i rättssak.
--

Vid

domstolen

vid huvudförhandlingen
finns

informationsmaterial

Vittnesstödsverksarnhet
len.
-

Man

undviker

i väntrummen.

i Brottsofferjourens

att närma

för övergrepp

om straffet

mâlsägandens

regi finns vid dornstooch vittnets

adresser

vid

huvudförhandlingen.
Tillsammans
med kallelsen skickas information
särskilt
för mâlsägande
och vittnen
väntrum

möjlighet

att hålla
Personal
vid

huvudförhandlingens

förhöret

om att det finns ett
samt att det finns

i den tilltalades

domstolen

visar

utevaro.
lokalerna
och

informerar

om

förlopp.

Man har ett nära samarbete med åklagarmyndigheten
för att få
kärmedom
om det finns mâlsägande och vittnen
som känner rädsla
inför

huvudförhandlingen.

Man kallar

mâlsägande och vittnen vid andra tider än den tilltalade
för att undvika att de träffas i väntrummet.
En ny säkerhetssal har inrättats.
Personalen har gjorts mer medveten om säkerhetsproblem
liksom
den
och
vittnen
känner
obehagskänsla
många
mâlsägande
om
som
inför att
höras vid en huvudförhandling.
I kallelsen
anges att mâlsägande
rätten om de känner sig oroliga.
Vid
jouren.

domstolen

har ett särskilt

och vittnen

rum ställts

kan kontakta

i ordning

Personal vid tingsrätten har åtagit sig att ge oroliga
vittnen stöd i samband med huvudförhandlingen.

tings-

för Brottsoffer-

mâlsägande

och

Vid eventuella
förseningar underrättas mâlsägande och vittnen om
dröjsmålet och vid längre väntetider
erbjuds de kaffe eller liknande.
Med kallelsen skickas till mâlsägande och vittnen information
har tagits fram av Domstolsverket.
visar vart mâlsägande och vittnen
Skyltar i domstolslokalerna
vända sig.
Vid behov
rangemang.
-

får domstolen

hjälp

av polisen

övervakningskameror har installerats

för

olika

i väntrummen.

som
kan

säkerhetsar-

Fråga

4
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6

Förslag

för

flera

domstolar

Anm.

Eftersom

exakta

antal eller procentsatser.

Några

tingsrätter

har

inte

har angett

anges inte

åtgärder

flera

Det

på åtgärder.

förslag

nâgra

lämnat

och/eller

förhållandena

som kan förbättra
mâlsägande och vittnen

åtgärder

på

säkerheten

är att mâlsägande och vittnen
av flest domstolar
och ingångar för att slippa träffa den tilltalade.
måste förbättras.
Vidare har ett antal domstolar
angett att kallelserna
och
till mâlsägande
förslag är också att informationen
Ett vanligt
och
information
Det gäller både allmän
vittnen
skall förbättras.

förslag som framförts
skall ha egna väntrum

information
I övrigt

om det aktuella målet.
har följande förslag på åtgärder

Det bör finnas

-len.
-

Representanter
Samarbetet

hjälpa
-

folk

att separera de olika parternas vittnen.
bör finnas på plats i domstoför Brottsofferjouren

möjlighet

bör öka.

med Brottsofferjouren

Det bör finnas
till

och vittnens

adresser

Åklagaren bör i större utsträckning

Användningen
lingar bör öka.

-

om

säkerhetshöjande

för övergrepp

Säkerhetsnivån

Mâlsägande

videolånk

i rättssak

Vaktmästare,

åtgärder

bör skärpas

vid domstolen

i allmänhet

vid

skadestånds-

huvudförhandinnebära

och normalt

bör öka t.ex.

genom

att

upprättas.
och vittnen

bör

för att de skall slippa
Möjligheterna
att hålla förhör
tilltalades
utevaro bör öka.
till

och

ordning

bör hemlighållas.
föra målsägandens

talan.

säkerhetsplaner

som kan hålla

personal i väntrummen

rätta.

Målsägandes

Straffet
fängelse.

medel

av allmänna

bör få högre ersättning

och vittnen
Målsägande
för sin inställelse.

och om

om att det råder vittnesplikt

skall informeras
Den tilltalade
i rättssak.
straffet för övergrepp

-

framförts.

expeditionsvakt

att höras
ges möjlighet
den fysiska närvaron.
med mâlsägande
eller liknande

och vittnen

bör finnas

för att visa folk till rätta.
bör underrätta
och åklagarmyndigheten

genom

s.k.
i den

i anslutning

väntrummen
Polisen

finns

misstankar

om problem

i något mål.

tingsrätten

om det
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Det bör lagregleras
stödperson.

att vittnen

också skall

ha rätt att åtföljas

av en

Personalen
vid tingsrätten bör utbildas i att bättre bemöta oroliga
målsägande och vittnen som tar kontakt med domstolen.
Åklagarna bör åläggas att ta kontakt med målsägande i de fall ett
inte är förordnat.
målsägandebiträde

övervakningskameror

liknande
-

utrymmen.
Det bör finnas direktlarm

till

installeras

i domstolens

från domstolen

till

väntrum

och

polisen.

har angett att de ställer
att ett par domstolar
med
ett system
anonyma vittnen.

Det kan även nämnas
helt avvisande

bör

sig
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Sammanställning
enkät

till

Enkäten

av

på Brottsofferutredningens

svaren

advokaterna

har

distribuerats

advokatsamfund.

till

Nedanstående

ett antal advokater
grundar
redovisning

av 25 svar från
och offentliga
målsägandebiträden

sammanställning
på olika

Fråga

5

Sveriges
genom
sig på samfundets

advokater

som är verksamma
som
försvarare
i storstad och glesbygd

håll i landet.

1

Hur har utvecklingen

varit beträffande

inte vill
som känner oro och/eller
under de senaste tre åren

antalet

medverka

målsägande

och vittnen

vid en huvudförhandling

15 advokater 60 procent
anser att oron har ökat. Allt oftare framförs
krav på att uppgifter
skall lämnas i den tilltalades
utevaro. Den ökade
både
och
vittnen.
Antalet
frågor med anknytmålsägande
oron avser

ning till

oro och rädsla har ökat.
inte har skett.
9 advokater 36 procent
anser att någon förändring
En advokat 4 procent
anser att antalet har minskat.

ifråga

2

att höras särskilt framträdande
hos någon grupp av målsäganden
eller

i någon

Ar oviljan

11 advokater

några särskilda

44

procent

vittnen I

kan inte peka ut någon särskild

grupp

eller

mål.

Övriga har lämnat följande synpunkter.
stor vid våldsbrott,
och narkotikamâl.
bara manliga

typ av mål och/eller
så fall vilka

sexuella

övergrepp,

Oviljan

övergrepp

Flera pekar på gängmisshandel

inblandade.

att höras är särskilt
mot barn, olaga hot
med
och våldsbrott

som är särskilt oroliga är de
den misstänkte
samt målsägande vid

De kategorier

som har en personlig relation till
sexualbrott
och hustrumisshandel.

Invandrarkvinnor
anses vara utsatta
och någon pekar också
för hot av sina släktingar i större utsträckning
Vid "gängmâl
särskilt
är både målsägande och
på yngre vittnen.
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kompisar.

Fråga

Över huvudtaget

rädda.

Daghemspersonal

är ungdomar
och lärare

rädda för den misstänktes

känner

ovilja

i mål om barn.

3
varit beträjfande

Hur har utvecklingen
trakasserier

mot målsägande

antalet

och vittnen

hot eller andra

typer av

de senaste tre åren

9 advokater

36

procent

oförändrad.

5 advokater

20

procent

8 advokater

har varit
anser att utvecklingen
uttala
sig.
de
inte
kan
anser att
ökat.
trakasserier
har
och
hot
32 procent
anser att antalet
hot och trakasserier
har upplevt allvarliga
4 procent
mot
En annan advokat 4 procent
i sexualmål.
anser att det
hot och trakasserier

med faktiska

Fråga
Har

fler

Vilka

är ovanligt

att utsättas

har ökat.

kan

procent

under de senaste tre åren
inte

Övriga 24 procent

karaktär.

har
sig om övergreppen
har
anser bl.a. att övergreppen
i större utsträckning,
att det är

uttala

att vapen förekommer
mot en person och det numera

grövre,
förövare

Fråga

karaktär

ändrat

76

19 advokater
ändrat

målsägande

4

övergreppen

blivit

men att rädslan

En advokat

är mer öppna hot.

5

åtgärder

att förbättra
och vittnen

har vidtagits

förhållandena

att vidtas vid tingsrätten för
öka säkerheten för målsägande

eller planeras
och/eller

eller
svarar att inga åtgärder har vidtagits
advokat
4 procent
att
man har
svarar
för
iordningställt
har
särskilda
installerat
larm. Flera pekar
att
rum
används
målsägande och vittnen. Någon har påpekat att säkerhetssalen
Vid en tingsrätt blir mâlsägande och vittnen
i allt större utsträckning.
17 advokater

såvitt

känt

68

procent

planeras.

En

emottagna redan vid entren och fâr hjälp med att finna sig till rätta.
har blivit vanligare,
att
Vidare har det framförts
att polismedverkan
blivit
lättare
och att det har
att
visitation
används i större utsträckning
få ett målsägandebiträde

förordnat.

Bilaga
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Fråga

6

Förslag

på åtgärder

säkerheten

Följande

för

som kan förbättra
mâlsägande och vittnen

förslag

förhållandena

och/eller

öka

har framförts

mâlsägande och vittnen får vara okända för den tilltalade
- att
inga
och stärrmingsnamn anges in förundersökningsprotokollet
- att
ansökningen.

-

att förhör kan hållas i den tilltalades
utevaro i större
används i större utsträckning
att polisbevakning
och kontaktpersoner
används
att stödpersoner

-

att särskilda

-

att

större

- att
vittnen

särskild

tidsangivelser
eller

utsträckning

rum för mâlsägande och vittnen inrättas
hänsyn tas till mâlsägande
och vittnen

personal

avdelas

att vittnesbiträden

beträffande

för

att ta hand om mâlsägande
med särskild ersättning
inrättas

ersättningen till mâlsägande
- att
för förlorad
arbetsförtjänst

och vittnen

höjs t.ex.

vid ersättning

den som anmäler en våldtäkt
eller liknande
samt
- att
redan vid det första förhöret
bör få ett målsägandebiträde
jour för detta systern inrättas

polis/åklagare

att
samarbetar
-

och

målsägandebiträdet

och

misshandel
och att en

på ett tidigt

stadium

att det är viktigt stärka och upplysa målsäganden redan från början
och vittnen
omhändertagande
att domstolarnas
av mâlsägande

-förbättras

målsägandebiträdet
- att
målsäganden
på detta

förordnas
sätt

får

i anslutning

till gärningen
information

fullständig

eftersom

utifrån

alla

vilket minskar oron betydligt
polisen bör utbildas för att kunna identifiera
behov av stöd
att
i speciella mål där vittnen
bör juridiskt
kunniga
är
att
utsatta
kunna
förordnas
för
lämna
stöd
att
personer

aspekter

-

att straffen
att polis,

för övergrepp

i rättssak

åklagare

domstolar

och

skärps

informeras
om det stöd till
innebär
som ett förordnande
av målsägandebiträde
det ges saklig information
skillnaden
mellan
hot och parts
att
om
rätt att kontakta vittnen före rättegången

brottsoffer

-

att det inrättas
att kriminella

punktbevakas

flera utgångar
med

tendenser

från tingssalarna
att hota

målsäganden

eller

vittnen

det sker en ökad och förbättrad
kontakt mellan den som säger
- att
för
sig ha betänkligheter
mot att höras och åklagare samt försvarare
information

och förklaringar

när det gäller

det aktuella

målet

5
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att det inrättas separata väntrum
informerar
verkligen
att förhörsledaren

biträde

eller

om rätten

domstolen

Att öka säkerheten

omöjligt.

till

1998:40

målsägande-

Stödperson

vara mer aktiv när det gäller
följderna av hot för gärningsmännen
"Witness
protection law" införs
att något liknande

att
rättsliga
-

sou

bör

efter rättegången

anser advokaterna

att förklara

de

i Sverige
var så gott som

417
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Sammanställning
till

enkät

av

svaren

brottsoffer-

och

6

på Brottsofferutredningens

kvinnojourer

Brottsofferjourerna
har skickats till samtliga brottsofferjourer.
J ourema har fått
haft
De
har
möjlighet
påminnelse
även
att lämna
att
en
om
svara.
har
kommit
in
med
telefon.
34
muntligt
på
jourer
svar till
svaren
Enkäten

utredningen.

Målsägandebiträde
Hur

málsäganden/brottsofret

upplever

brister,

förtjänsten

förslag

målsägandebiträdet

äördelar/

till färändringaü

som har besvarat enkäten anser de allra flesta
och ett bra stöd för
innebär
målsägandebiträde
att
en stor trygghet
för
målsäganden. Flera har anmärkt att det är viktigt
att mâlsägandens
behandlade.
Det har också
skall bli ordentligt
skadestândsanspräk
Av de brottsofferjourer

kan se
kompetens
med sin juridiska
att målsägandebiträdet
biträdet
skapar
till
och
mâlsägandens
rättigheter
att
tas
att
vara
i processen.
Flera jourer har framfört
jämvikt
att målsägandebiträde
anmärkts
till

och
oftare, att de bör komma in tidigare i rättsprocessen
Den kritik som
även efter rättegången.
att de bör hjälpa mâlsäganden
har lämnats gäller främst att målsägandebiträden
inte har tillräckligt
med tid, att de inte är tillräckligt
engagerade och att de medför stora

bör förordnas

kostnader.

Stödperson
2a. Hur

upplevs

institutet

stödperson

av såväl målsäganden/brotts-

offret som stödpersonen
2b. Kan en Stödperson

ta över någon uppgift

som mâlsägandebiträdet

har i dag
Beträffande

mâlsägandena

stödpersoner
upplever

har

i princip

stödpersonerna

samtliga

positivt.

jourer
svarat att
Många jourer nämner
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uppskattar att ha med sig någon att tala med och få
hjälp av när det gäller praktiska frågor. Flertalet jourer har angett att
en Stödperson inte kan överta några uppgifter från målsägandebiträdet.
Ett antal jourer har svarat att det är svårt att uttala sig i frågan. Några
till
bör vara ett komplement
har framfört
jourer
att stödpersonen
att brottsoffren

biträdet.

har förklarat
att en stödperson i vissa fall och
skulle kunna
skadeständsfrâgor
enklare
det
fråga
är
om
om
roll. Någon jour har svarat att en stödmâlsägandebiträdets
kan ersätta målsägandebiträdet
om åklagaren för skadeståndsEn del jourer

då främst
överta

person
talan.
Några

jourer

kan ta över det
att stödpersonen
Slutligen
stödet från målsägandebiträdet.

uttalat

frågan om en stödperson
jakande.
från målsägandebiträdet

har några jourer

uppgift

har

och psykologiska

moraliska

besvarat

kan överta

någon

Besöksförbud

besöksförbud

Hur fungerar

Tillgodoser

besöksförbud

det behov

av

skydd som finns
fungerar bra
har svarat att besöksförbuden
det
är en bra
och att det är ett bra skydd. Det har kommenterats
att
Flera
sida och att det skapar trygghet.
från samhällets
markering
Ett antal jourer har framfört
jourer har svarat att det delvis fungerar.
De flesta brottsofferjourer

att

det

fungerar

dåligt

och

inte

tillgodoser

skyddsbehovet.

Några

har
när parterna
jourer har påpekat det ofta blir praktiska
förbudet
barn. Att det är vanligt med överträdelser
av
gemensamma
då är för liten har anrnärkts
och att reaktionen
av ett par jourer.
i större
borde meddelas
Någon jour har anfört att besöksförbud

problem

utsträckning.

Information
Hur fungerar

om det egna ärendet
m.m. till málsäganden
informationsskyldighet
myndigheternas

informationsskyldighet
har svarat att myndigheternas
eller ganska bra. Flera av dessa jourer
bra, tillfredsställande
Detta
skulle kunna förbättras.
har dock påpekat att informationen
med
händer
vad
information
beträffande
särskilt
gäller
som
om
De flesta jourer

fungerar

ärendet.

Det har också anmärkts

nen är onödigt
Nästan lika

att språket i den skriftliga

infonnatio-

krångligt.

har svarat att inforrnationsskyldigheten
hur
fungerar dåligt. Flera jourer har slutligen svarat att det varierar
ibland
och
fungerar; ibland fungerar det bra
infonnationsskyldigheten

många jourer
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dåligt.

Åtgärder

av hot mot målsägande och vittnen
vittnesbiträde/vittneskommentarer
m.m. beträfande
och, om så är
stöd. Finns någon sådan verksamhet inom er förenlig
fallet, kan ni kort beskriva den
Är vad
och vittnen ökat
5b. Har antalet hot mot målsägande
som
brukar uttryckas som rädsla många gånger i själva verket ett uttryck
i anledning

5a. Synpunkter,

för

det obehag

med att lämna

som är förenat

som målsägan-

berättelse

de/vittne
De flesta jourer
het.

Många

stödpersoner
behöver

har svarat att de inte har någon vittnesstödsverksamställer
har dock påpekat att jouren
upp med
Flera
har
för
vittnen.
jourer
även
angett att vittnen

jourer

stöd.

Någon

att man planerar

har svarat

jour

att starta

en

vittnesstödsverksamhet.
Vad

beskrivning

gäller

i avsnitt

beskriven

av

vittnesstödsverksamheten

finns

den

4.6.6.

om antalet hot mot målsägande och vittnen har
ökat de flesta jourer svarat att det inte har ökat, att de inte har någon
erfarenhet
av hot eller att de inte kan besvara frågan. Flera jourer har
dock svarat att de anser att antalet hot har ökat. Någon jour har
Vad

anmärkt

frågan

gäller

sen.
Flera
medverka

förekommer

borde

har

från domstolen
är
att kallelserna
har påpekat
Någon jour
att det
och vittnen blir illa behandlade i rätten.

framförts

förbättras.

bemötande

av brottsojfer
bemött

målsäganden/brottsoffret

myndigheter

Några jourer

ovilja att
och vittnens
att målsägandes
situationen.
den
obehagliga
ofta beror på

att målsägande

Myndigheters
blir

svarat

har

jour

och

ungdomar.

Från flera jourer
men i liten omfattning.
allt fler som inte vill medverka i rättsproces-

i rättsprocessen

någon

otrevliga

Hur

har

jourer

bland

har

angett att det förkommer
det framförts
att det blir

Från

vanligt

att det är särskilt

och hur påverkar

detta

vid

kontakten

inställningen

till

med

olika

myndigheten/

myndigheterna
De flesta jourer

i stort sett
bemötande
har svarat att myndigheternas
har angett att bemötandet varierar mycket. Vidare
sida
har förklarat
att bemötandet från myndigheternas

är bra. Flera jourer
har några jourer
är dåligt

eller

mycket

dåligt.

6
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Från

i rätten.

sig "påhoppade"

känner

och vittnen
att målsägande
Det har också påpekats från några

har det framförts

några jourer

många gånger känner sig misstrodda
bemöts kvinnor som har blivit
jourer
myndigheterna.
Enligt
ett
par
av
ofta dåligt.
har angett att de långa
misshandlade
Ett par jourer
för
brottsoffren.
En jour har
väntetiderna
ofta upplevs som påfrestande
och vittnen

att målsägande

jourer

framfört

Stödperson

ofta

att ett brottsoffer
med sig.

blir

bättre

bemött

om

de har

en

inställning
som har besvarat frågan om hur brottsoffrens
blivit
har angett
brottsoffret
bemött
hur
påverkas av
en myndighet
Någon jour har svarat
att de påverkas negativt av ett dåligt bemötande.
Från en jour
har det
betydelse.
är av avgörande
att bemötandet
grund av att det är så
påpekats att många inte vill anmäla brott
De jourer

till

otrevligt.

Övriga synpunkter
Här

som i övrigt finns på lagstiftningen
och dess situation
lämnas.

kan de synpunkter

sikte på brottsojfret

som tar

att de ideella organisationer
som arbetar med
måste få mer stöd från samhället. Som exempel har
Det har
nämnts att bidrag bör ges för att anställa brottsofferassistenter.
för att
också framförts
att samarbetet mellan jourerna bör förbättras
bör
Vidare har anförts att stödet till brottsoffren
öka tillgängligheten.
har anfört

Några jourer

stöd till brottsoffer

öka så att det blir

jämförbart

med det stöd som finns

för

gärnings-

männen.
Det har vidare

att staten borde betala
och sedan regressvis kräva den dömde.
framförts

från några jourer

ut skadeståndet till brottsoffret
Någon jour har nämnt att det bör bli lättare
och att ersättningsfrågan
också framförts
att ersättningsnivåerna
sitt skadestånd
I övrigt

har i huvudsak

Samarbetet
bör öka.
till

mellan

Mer utbildning

följande

i brottsofferfrågor,

och synpunkter

och de ideella
t.ex.

Kallelserna

förbättras.

från

länmats.

organisationerna

med brottmålet

bör undvikas

bör förbättras

att få ut
Det har

om ersättningsmöjligheter,

de personer som möter brottsoffer.
bör avgöras i samband
Skadeståndsfrågan
att avskilja den delen.
bl.a.
till brottsoffer,
Informationen

snabbare.

är för låga.

förslag

myndigheterna

för målsäganden

bör regleras

och det

kronofogdemyndigheten,

och göras mer lättförståelig.
och vittnen
till
målsägande

från

domstolen

bör
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och vittnen

bör få ett bättre mottagande
Det bör tillskapas ett kommunalt
samverkansorgan
brottsoffren
får den hjälp och det stöd de behöver.

Målsägande

-

vid domstolen.
som ser till

att

bör få professionell
Kvinnor
som har varit utsatta för misshandel
med
sitt
hjälp
självförtroende.
att bygga upp
bör genomgå
De personer
döms för kvinnomisshandel
som
under strafftiden.
behandling

Brottsofferavgiften

-

bör anställa

Staten

-

Anhöriga

till

Anhöriga

till

bör vara kvar.
stödpersoner
som skall verka

brottsoffer

rättsväsen.

bör få ökat stöd.

ett brottsoffer
på motsvarande

till ersättning

inom

som har skadats svårt bör få möjlighet
till någon som har
sätt som efterlevande

dödats

genom brott.
Tiden för att ansöka om brottsskadeersättning
Åklagaren bör kontakta målsäganden innan

-

underlåtelse

för

att kontrollera

att målsägandens

bör förlängas.
ett beslut om åtalsintresse inte åsido-

sätts.
att överklaga

Möjligheterna

-

bör få rått till juridiskt

brottsoffer

Alla

--

stöd.

en dom bör minska.

Kvinnojourerna
Enkäten

har skickats

påminnelse
muntligt

till

samtliga

kvinnojourer.

Jourerna

har fått en

att lämna
att svara. De har även haft möjlighet
in med svar till
har kommit
18 jourer
på telefon.

svaren
utred-

ningen.

Målsägandebiträde
Hur

målsäganden/brottsoffret

upplever

förtjänsten

brister,

förslag

målsägandebiträdet

fördelar/

till förändringaü

enkät har alla svarat
som har svarat på utredningens
och
innebär
stöd
målsägandebiträde
är
ett stort
att ett
en stor trygghet
målsägandebiträdet
är det
för målsäganden.
I något fall har angetts att
allra viktigaste stödet för den utsatta kvinnan. Flera jourer har påpekat
De kvinnojourer

att det är mycket viktigt att kvinnan har en rättsbildad
person vid sin
sida och att den rätten inte får begränsas. Några jourer har framfört
ofta kommer in för sent i processen. Från flera
att målsägandebiträdet
inte
håll har pekats på att information
om rätten till målsägandebiträde
alltid

ges.
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Stödperson
2a. Hur

upplevs

institutet

av såväl målsäganden/brotts-

stödperson

offret som stödpersonen
2b. Kan en Stödperson
har i dag
Vad

ta över någon

uppgift

som målsägandebiträdet

har de allra flesta jourer
svarat att även en
De allra flesta
stöd
för
kvinnan
i
råttsprocessen.
ett stort
har svarat ett en Stödperson inte kan överta några uppgifter från

gäller

Stödperson

sådan innebär

jourer

De som motiverat
mâlsägandebiträdet.
svaret har angett att det beror
har
Några jourer
utbildning.
saknar juridisk
på att stödpersonen
skulle
kunna
kompetens
juridisk
med
viss
stödperson
framfört
att en
överta en del uppgifter.

Besöksförbud
besöksförbud

Hur fungerar

T illgodoser

besöksförbud

det behov

av

skydd som finns
har i huvudsak

Kvinnojourerna
reaktionen

vid

överträdelse

svarat
är alldeles

att det fungerar bra, men att
Flera jourer har
för lindrig.

att förbudet fungerar endast delvis. Att informationen
om vad
håll.
flera
har påpekats från
innebär måste förbättras
ett besöksförbud
Ett antal jourer har angett att förbudet fungerar dåligt. Från flera håll
framfört

att det borde användas oftare och att det borde kompletteEtt par jourer har framfört
med
att förbuden
t.ex. skyddspaket.
ras
missförstånd.
borde vara mer detaljerade för att undvika
har påpekats

Information
Hur fungerar

om det egna ärendet
m.m. till målsäganden
informationsskyldighet
myndigheterna

i stor utsträckning
har svarat att det varierar
Några jourer har
fungerar.
informationsskyldighet
har svarat att
En
jour
eller
dåligt.
det
dåligt
mycket
fungerar
angett att
från
informationen
det fungerar bra. Från någon jour har framförts
att
behov.
borde förbättras och anpassas efter brottsoffrets
myndigheterna
De flesta

kvinnojourer

hur myndigheternas

En jour

5.

har påpekat

Åtgärder

5b. Har

har förbättrats

de senaste åren.

av hot mot målsägande och vittnen
vittnesbiträde/vittneskommentarer
m.m. beträffande
Ar vad
och vittnen ökat
antalet hot mot málsägande

i anledning

5a. Synpunkter,
stöd.

att situationen
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som brukar uttryckas
som rädsla många gånger i själva verket ett
uttryck för det obehag som är förenat med att lämna berättelse som

ntálsägande/vittne
att
att det är viktigt
som har besvarat frågan har framhållit
anförts
många
målsägande och vittnen får stöd och hjälp. Det har
att
henne
den man som misshandlar
kvinnor
inte vågar polisanmäla
De jourer

hon inte tror att hon kan få skydd mot honom. Det har också
måste kunna lita på att de får det skydd som
att kvinnorna

eftersom

påpekats

en anmälan.
har svarat att det förekommer

när de har gjort

behövs

men att det är
svårt att uttala sig om det har ökat. Ett par jourer har uttalat att antalet
hot har ökat. Flera jourer har anfört att det är fråga om en verklig
rädsla
grund av att kvinnan tidigare har varit utsatt för hot och
De flesta jourer

hot,

våld.

av brottsojfer
bemött
målsäganden/brottsojfret

Myndigheters
Hur

blir

bemötande

och hur påverkar

myndigheter

detta

vid

med

kontakten

inställningen

till

olika

myndigheten/

myndigheterna
bemötande är mycket
har svarat att myndigheternas
Endast en jour har uttryckt
eller att det är dåligt.
att
har angett att det
bra. Flera av jourerna
är generellt

De flesta jourerna
varierande
bemötandet
behövs

utbildning

brottsoffer.

och kunskap

Från flera jourer

inom samtliga

myndigheter

som möter
kvinnan
ofta möts
att
misshandel.
Ett par jourer har

har också framförts

av misstro i samband med en anmäld
Det har
beskrivit
är särskilt stora inom socialtjänsten.
att bristerna
ofta är dåligt. Någon
vid domstolen
vidare påpekats att bemötandet
har en stödblir bättre om kvinnan
jour har angett att bemötandet
person med sig.

Övriga synpunkter
Här

som i övrigt finns på lagstiftningen
lämnas.
och dess situation

kan de synpunkter

sikte pá brottsofret

som tar

har angett att det behövs större kunskap och mer
Det har
för samtliga myndigheter
utbildning
som möter brottsoffer.
också från flera håll framförts
att den kunskap
som finns inom
De flesta

jourer

borde

utnyttjas

i större

har i huvudsak

följande

förslag

kvinnojoursrörelsen
I övrigt

utsträckning.
och synpunkter

lämnats.
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bör

vara mannen som flyttas
och barnen får fly därifrån.

från

hemmet

i stället

för

att

och vittnen som skall
t.ex. genom en lättläst broschyr och
att låna en informationsvideo.
en möjlighet
till
kvinnor
hänvisa misshandlade
Polisen bör i större utsträckning
kvinnojourerna.
Det bör införas ökade möjligheter
att få ersättning för t.ex. förlorad
i samband med förhör.
arbetsförtjänst
Den information
höras vid domstol

som lämnas
bör förbättras,

till målsägande

Tekniska
anordningar
som t.ex. fotboja bör kunna användas för att
brottsoffret.
man skall kunna hindra ett nytt angrepp
könsuppdelas.
Kriminalstatistiken
bör i större utsträckning
och sexualisekring sambandet mellan våldspornografi
Forskningen
våld
bör
öka.
rat
och utan hinder av
bör i större utsträckning
sjukvårdspersonal
till polisen vid misstanke
sekretess lämna uppgifter
om vålds- eller
sexualbrott.
-

Skador

bör dokumenteras

bättre

inom

sjukvården.

ett skyddat boende.
bör det tas större hänsyn till en kvinna
I vårdnadstvister
utsatts för våld eller hot av mannen.
-

Kvinnorna

bör få ökad tillgång

till

som har

sou
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Nordiska

avseende

förhållanden

och

målsägande

7

vittnen

Danmark
Brott

riktade

mot vittnen

ñmis ett särskilt lagrum som gör det straffbart
att hota
eller med våld, olovligt
Den som med hot om våld förolämpar
tvång, hot eller
annat sätt begår en straffbar gärning mot en person,
till den personen med
dennes nännaste eller någon med anknytning
berättelse inför
framtida
eller
redan
avgivna
anledning
av personens
I Danmark

vittnen.

polis eller domstol
omständigheterna

med haefte eller fängelse högst sex år. Om
är påföljden böter.
är förmildrande
straffas

Vittnesskydd
för ett vittne att
möjligt
Under förundersökningen
är det i Danmark
hörts av
Sedan den tilltalade
vara anonymt gentemot den misstänkte.
inte möjligt
domstolen
vid huvudförhandlingen
är det emellertid
att
Frågan behandlades
identitet.
de åberopade
vittnenas
hemlighålla
under

senast av Folketinget
förkastades
då.

på

år 1997 och möjligheten

Om det kan antas att den tilltalades
vittnesmålet,
kan rätten besluta

rättssalen

under

förhöret

med vittnet.

till

anonymitet

närvaro skulle inverka menligt
skall lämna
att den tilltalade
har sedan rätt att
Den tilltalade

men rätten kan besluta att
om vad som sades vid förhöret,
själv har hörts i målet.
ske först efter det att den tilltalade
förutsättning
att hänsynen till vittnets säkerhet talar för det och

informeras
så skall
Under

uppgiften
tilltalade
vittnet

inte

kan

kan rätten

för
antas vara av betydelse
också besluta att den tilltalade

av den
får veta var

försvaret
inte

har sin hemvist.

Justiteministeriet

Arbetsgruppens

har

tillsatt

arbete beräknas

en

arbetsgrupp

vara färdigt

under

om vittnesskydd.
år 1998.
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av vittnen

Behandling

den enskilda domstolen
om det finns ett särskilt väntrum
eller en särskild anställd som har ansvaret för att ta emot
Några särskilda riktlinjer för hur vittnen skall behandlas eller

Det beror

för vittnena
vittnena.

Målsägande

av Justitie-

i alla
har rätt att efter ansökan få en advokat förordnad
kan dock göras om brottet är av mindre allvarlig

brottmål.

Undantag

karaktär

och behov

några generella

har inte fastställts

av domstolslokalema

om användningen
ministeriet.

av bistånd uppenbart saknas. I övrigt finns
regler om biträden eller liknande för vittnen.

inte

Information till vittnen
om hur det går till att
en särskild broschyr som informerar
i domstol som polisen eller domstolen
kan skicka ut i samband
kallas.
I denna finns uppgifter
att vittnet
om att det är en

Det finns
vittna
med

vad
sig inför förhöret,
att vittna, hur man bör förbereda
till
och om möjligheterna
som sker sedan man kommit till domstolen
Vidare finns en uppmaning att man bör ringa till domstolen
ersättning.

skyldighet

om man har några frågor. Broschyren är upplagd på ett mer förklarande sätt än den svenska. Bl.a. tas vissa vanliga invändningar
upp och
redan
till
sitt
polisen.
bemöts, t.ex. den att vittnet anser sig ha sagt

upplyser också om att domaren enligt lag är tvungen att
den som inte talar sanning kan straffas och att denna
att
om
misstänks
vilja tala
inte innebär att vittnet
på förhand
påminnelse
Broschyren
erinra

osarming.

"

Vittnen

inställelsen

för

Ersättning

av statliga medel enligt en särskild taxa.
40 danska kr per påbörjad tvåtimmarsperiod

har rätt till ersättning

Ersättningen

uppgår

till

som vittnet med anledning av sin skyldighet att vittna måste vara borta
eller
från hemmet,
dock minst 80 kr. Om vittnet har haft utgifter
förlorat

kan rätten besluta
som överstiger standardersättningen
skall få ytterligare
ersättning. Sådan förlust måste dokumen-

inkomst

att vittnet
Kostnader
för resor ersätts enligt statens sedvanliga
teras av vittnet.
Även hotellkost3 kilometer.
till
domstolen
överstigit
taxor om resan
nader kan ersättas om vittnet tvingas övernatta på hotell.
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Finland
Brott

riktade

mot vittnen

som gör en gärning
Strafflagens
sig mot ett vittne.
enbart för att den riktar
och
olaga hot
misshandel,
s.k.
bestämmelser
nödgande
om

Det finns

i finsk

straffbar
allmänna

kan emellertid

rätt ingen särskild

tillämpas.

bestämmelse

proposition

I regeringens

till

riksdagen

med

förslag
revidering
om brott mot rättskipning,
av stadgandena
6/ 1997 föreslås
och allmän ordning samt om sexualbrott
myndigheter
eller försöker
med våld eller hot hindrar
att den som orättmätigt
hindra någon att yttra sig som vittne, eller begår eller hotar att begå
till

mot någon
rättssak dömas till

skall för
av vad han yttrat,
eller fängelse i högst tre år.

grund

våld

böter

övergrepp

i

Vittnesskydd
Det är inte möjligt
att vittna anonymt enligt finsk lag. Ett vittne kan
emellertid
höras i en parts frånvaro
om det kan antas att vittnet av
rädsla eller annan orsak inte kommer att tala om vad han vet om saken
förvilla
eller försöker
eller om parten avbryter vittnet under förhöret
honom.

Behandling
Det finns
från

av vittnen

normer om att vittnen skall hållas åtskilda
Enligt lagen om rättegång i
andra personer.
oktober
1997 stadgas att domstolen
trädde
i
kraft
den
l
som
meddelas
uppgifter om hur vittnen kan nås så att
lämpligt sätt

inga tvingande

den tilltalade

brottmål
skall

eller

Vittnens personuppgiflättare att kalla vittnena till domstolen.
meddelas
i onödan i samband med delgivning
av
ter bör dock
för vittnet att få en stödperson
Någon möjlighet
stämningsansökan.
förordnad
finns inte.

det blir

Information
Det är, enligt

till

vittnen
det finska

att få information

justitieministeriet,

om vad det innebär

möjligt

att vittna.

för vittnen
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för

Ersättning

Málsägande

inställelsen
som åberopas av åklagaren eller förundersökpâ förordnani något annat mål än tvistemål,

och vittnen

ningsmyndigheten

eller,

de av domstolen
har
inställelse.
Ersättning

till

rätt

medel

av statliga
kostnader
nödvändiga

ersättning

för

sin

för resa och
ges för
för uppehälle
förlust.
Kostnaderna
samt för ekonomisk
det som gäller för statstjänsteomfattar
motsvarande
dagtraktamente
Logikostnader
och
för
ersätts dock högst
logikostnader.
ersättning
man
med den ersättning som gäller enligt det statliga tjänstekollektivavtalet.

uppehälle

förlust

Som ekonomisk
lön till

vikarie

eller

till

inkomst,
anses förlorad
hem- eller barnskötare

som vittnet lider
till
Beloppet är maximerat
erhållas

för

ersättningen

kostnaderna
till

för
vittnet

resa och i vissa fall
bestäms av rättens

betalning

av
materiell
annan
sig vid domstol.

grund av att han inställt
200 finska mark per dygn.

förlust

slutliga

befogad
eller

Förskott

kan

uppehälle.

Den

ordförande

vid

förhandlingen.

Norge
Brott

riktade

mot vittnen

inte någon särskild

Det finns
vittnen

mot hot och liknande.
straffbart
enligt de allmänna

i norsk rätt som skyddar just
våld och trakasserier
är emellertid

straffregel
Hot,

lagbestärnmelserna.

straffrättsliga

Vittnesskydd
har också i
Den tilltalade
i Norge.
vara anonyma
grund att
det
finns
Om
allmänhet
rätt att närvara vid vittnesförhören.
kommer att berätta sanningen, om
befara att vittnet inte oförbehâllsarnt
besluta
kan rätten emellertid
eller annan är närvarande,
den tilltalade
Vittnen

får

att förhöret

inte

skall

ske i den tilltalades

eller

annan persons utevaro.
syfte är dock inte att skydda vittnen och det är
Regelns huvudsakliga
tvingas att lämna salen under
endast i speciella fall som den tilltalade
När det gäller vittnen som inte har fyllt 14 år eller
ett vittnesförhör.
som är förståndshandikappade
Denna
huvudförhandlingen.
mål.

kan förhöret

möjlighet

gäller

emellertid
främst

tas upp utanför
i s.k. sedlighets-
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av vittnen

Behandling

har inte något särskilt

De flesta domstolar
i det enskilda

vittne

domstolen

faller

vittnet

detta

så att
hålls.

vittnesförhöret

slipper

träffa

Om ett
emellertid

för vittnen.

väntrum

i avskildhet

vänta

ordnar
den

tilltalade

innan

till offentliga
att ha med sig en "ledsagere
har dock ledsageren ingen annan
förhandlingen
enligt
har rätt till ersättning
åhörare. Ledsageren

har

Vittnen

vill

rätt

Under

förhandlingar.
funktion

än som
samma regler som vittnen om vittnet på grund av ålder, sjukdom eller
behöver åtföljas av en ledsagere. Vid förhör utanför rätten,
handikapp
inom stängda dörrar har
eller vid förhandlingar
hos
polisen,
t.ex.
vittnet

inte

rätt

motsvarande

till

Föräldrar
eller
att ha med sig någon ledsagare.
barn under 16 år har dock rätt att närvara även i

dessa fall.

Målsäganden
brott

angivna

i mål som avser brott mot sedligheten
har rätt att biträdas av en av offentliga

och vissa andra
medel

betalad

advokat.
som har en längre resa än 300 km med allmänna kommunieller 50 km om resan måste företas
annat sätt behöver
vid underrätt.
I lagmansrätten
är
sig för att vittna
inställa

Vittnen

kationsmedel
inte

de

gränserna

dubbla.

till

fall

hörs

vittnet

antingen

genom
vars dornsaga han bor eller via
kan även ske med hjälp av bildtelefon.

Telefonförhöret

Information

dessa

vid den domstol

bevisupptagning
telefon.

I

inom

vittnen

de
emot och informerar
tar den s.k. rettsbetjenten
ordning
motsvarande
Någon
domstolen.
inställer
vid
sig
som
emellertid
i förväg av
Vittnen informeras
inte vid underrätterna.

I lagmansretten
vittnen
finns

polisen

antingen

Ersättning

för

eller

åklagaren.

inställelsen

domstolen
har rätt till ersättning av allmänna
för resor utges i enlighet med det reglemente för
Om vittnet förlorar
det statliga området.
inrikes resor som gäller
vittnet ersättning
tillerkänna
ekonomiskt
på sin inställelse kan rätten

Vittnen
medel.

för

som kallats
Ersättningen

utgifter

rimlig.

till

och förlorad

arbetsförtjänst

i den omfattning

som anses
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Utgångspunkter
Bakgrund
i EuUnder 1970-talet och framför allt under 1980-talet blev brottsoffren
statliga myndigheter,
ropa föremål för ett starkt intresse från regeringar,
media och forskare, och utvecklingen
organisationer,
var likartad i många
brukar ibland ses
1995.
Det
världen
Akerström
länder i andra delar av
kvinnorörelse
internationell
från
växande
se
resultat
krav
en
som ett
av
Greenberg
"offerrörelse"
specifik
1992,
eller
SOU
1990:92;
Bush
t.ex.
en
Ruback 1992, s. 3, men sannolikt har en rad andra faktorer bidragit, såoch
straffsystem,
en generellt åtstramad socialpolitik
som ett förändrat
arbebehov av allmänhetens medverkan i brottspreventivt
myndigheternas
te.
är brottsofferrörelsen
till den s.k. brottsofferlagstiftningen
I förhållande
både orsak och verkan. Dess organisationer
tar initiativ,
ger förslag, besvabrottsoffer.
Men
frågor
påtryckningar
i
rör
remisser
och
utövar
som
rar
insyn och stöd som församtidigt har staten beviljat den medel, inflytande,
bättrat deras förutsättningar
att verka. Vid sidan om brottsofferjourerna
med intressen och engagemang i brottsoffframträder
vissa professionella
eller bedriver verksåsom
anlitas
jurister som
som målsägandebiträden
ren,
eller de som utvärderar sådan verksamhet.
samheter till stöd för brottsoffer
viktimologinz,
Samtidigt
har det utvecklats en ny forskningsdisciplin,
om
1995, som
brottsoffrens
situation och reaktioner se översikt av Åkerström
i Sverige

stöds ekonomiskt

av bl.a. Brottsofferfonden.

framväxt
är
till brottsofferlagstiftningens
En annan aktör som bidragit
haft
de legala området har emellertid
kvinnorörelsen.
Dess framgångar
enligt vilket våld mot
perspektiv,
tveeggade
följder för det feministiska
i samhället och
maktstrukturen
kvinnor
är ett uttryck för den patriarkala
skärpts internatioSedan lagstiftningen
familjen.
mot kvinnomisshandel
Bush
förlorat kontrollen över problemdeñnitionen
nellt har kvinnorörelsen
och socialtjänsten
visar att polisen, rättsväsendet
1992. Undersökningar
familtillämpar
lagarna framför allt på avvikande män och dysfunktionella
ifrågasätts.
familjen
"normala"
och
den
samhällsstrukturen
jer utan att
i det avFramgångarna
har också varit en pyrrhusseger för kvinnorörelsen
kommit att förstärka bilden av kvinnan som ett
seendet, att lagstiftningen
l Brottsofferjourer kallas ibland brottsofferföreningar men för konsekvensens skull
kommer jag genomgående att använda beteckningen brottsofferjourer för hela verksamheten, dvs. såväl akut stöd som infonnation, kontaktverksamhet och opinionnsbildning
2 Begreppet viktimologi i dess engelska form introducerades redan 1962 av MendelRuback 1992, s. 6.
sohn 1963 Greenberg
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offer i behov av beskydd, i stället för att betrakta henne som en självständig individ
med rätt till integritet
ibid..
Det faktum att misshandel
och
överträdelse
faller under allmänt åtal innebär t.ex. att
av besöksförbud
brottsoffret
i princip
inte själv kan bestämma formen för och styrkan i
samhällets ingripanden
och reaktioner.
I 1987 års budgetproposition
presenterades i Sverige för första gången ett
målsägandebiträs.k. Brottsofferprogam,
som bl.a. tog upp besöksförbud,
den, skadestånd och brottsofferjourer.
Dessa förslag har sedan förhållandevis snabbt materialiserats
i lagstiftning,
rekommendationer
och stimulansåtgärder, vilkas huvuddrag här skall redovisas mycket summariskt,
främst
basis av uppgifter
lagstiftregeringens
direktiv
utvärdering
av
ur
om
ningen dir. 1995:94.
Vid halvårsskiftet
1988 infördes rätt för målsägande i mål om sexualbrottfå ett juridiskt
biträde. Ar 1991 utvidgades denna
t.ex. våldtäktsoffer
- att
möjlighet
till dem som drabbats av brott enligt 3 och 4 kap. brottsbalken,
på vilka fängelse kan följa, samt rånbrott ibid. s. 6. Målsägandebiträdet,
som vanligen är en advokat eller annan jurist, skall lämna stöd och hjälp
och bistå med att föra talan om enskilt anspråk. Sedan april 1994 kan den,
oavsett brottets kasom anses ha starkt behov av det, få målsägandebiträde
raktär, om brottet förekommer
i brottsbalken
och fängelse finns i straffskalan.
För att skydda personer som förföljs och trakasseras, "framför allt kvinnor
som utsätts för misshandel och andra övergrepp" ibid. s. 9 infördes den l
juli 1988 lagen om besöksförbud.
Om det finns risk för att någon kommer
eller allvarligt
trakassera en annan person kan
att begå brott mot, förfölja
åklagaren utfärda förbud mot honom eller henne att besöka, följa efter eller
kontakta den aktuella personen. Besöksförbudet
gäller högst ett år men kan
förlängas med högst ett år i taget. Det kan också utvidgas, så att personen
förbjuds att uppehålla sig t.ex. i närheten av den skyddades bostad eller arbetsplats. Båda parter kan när som helst begära att ett beslut om besöksförbud prövas av tingsrätten eller att ett meddelat förbud hävs av åklagaren.
för överträdelse
Den l april 1990 höjdes maximistraffet
av besöksförbud
från sex månaders fängelse till ett år. Överträdelser
lades under allmänt
åtal. Lagändringen
innebar att det blev möjligt att häkta den som bröt mot
utfärdat besöksförbud.
Enligt brottsskadelagen
kan enskilda få ersättning från staten för personSedan 1988 kan
skada och i vissa fall sakskada och förmögenhetsskada.
brottsoffer
även få ersättning för lidande som de tillfogats genom brott mot
den personliga
friheten eller genom annat ofredande som innebär brott.
möjligheterna
Den l juli 1994 förenklades
att få ut skadestånd. Samtidigt
rättigheskall
"främja brottsoffrens
inrättades Brottsoffermyndigheten,
som
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ter och bevaka deras behov och intressen", och en Brottsofferfond,
som används för att stöda forskning och annan verksamhet till förmån för brottsoffer. Den senare finansieras huvudsakligen
genom att alla som döms för
brott där fängelse ingår i straffskalan
sedan den l juli 1994 måste betala in
300 kronor till fonden, vilket under 1995 i genomsnitt
gav 750.000/månad
Brottsoffermyndigheten
1995, s. 29. Bland övriga åtgärder till skydd för
brottsoffer
kan nämnas möjligheten
till livvaktsskydd
i vissa fall och lån av
trygghetsutrustning
s.k. larmpaket
för den som känner sig hotad, som funnits sedan halvårsskiftet
1992, samt möjligheten
att skydda uppgifter
om
vittnen och målsäganden,
och att informera
brottsoffer
om gärningsmänoch utskrivning
från anstalt.
nens permissioner
Regeringen
beslutade den 15 juni 1995 att de åtgärder som vidtagits
på
brottsofferområdet
under den senaste tioårsperioden
skulle utvärderas och
uppdrog
en särskild utredare att analysera deras samlade effekter och hur
regelsystemets
tillämpats
på myndighetsnivå
samt överväga behovet av
förändringar
dir.
1995:94.
Föreliggande
rapport utgör en del av denna
Brottsofferutredning
och tar särskilt fasta
enskilda personers upplevelser
och erfarenheter
och besöksförbud,
framför
allt i
av målsägandebiträden
egenskap av /potentiella/
brottsoffer,
men också som eventuella föremål för
besöksförbud.
I den mån det varit aktuellt för intervjupersonerna
har jag
även inhämtat synpunkter
övriga åtgärder för brottsoffer,
såsom larmpaket, Stödperson genom brottsofferjour
och skadestånd. Även intervjupersonernas erfarenheter av mötet med rättsväsendet, och hur de aktuella delarna
praktiskt hanteras av polis, åklagare och tingsav brottsofferlagstiftningen
rätter, berörs. Tyngdpunkten
ligger vid frågor som rör besöksförbud,
som
måste betraktas som den mest omfattande
åtgärden inom
och ingripande
denna grupp av lagar.

Brottsojjferlagstijftningens

parter

-

en arbetsmodell

I princip regleras tvister mellan enskilda inom civilrätten,
medan förhållandet mellan staten och enskilda som bryter mot lagen hanteras
genom
straffrätten.
Men under de senaste tio åren har brottsoffren,
i Sverige likplats inom kriminalsom i många andra länder, också fått en framskjuten
politiken
och straffrätten.
Det brukar förklaras av framväxten
av organisationer som företräder brottsoffer
brottsofferjourer,
kvinnojourer
och deras
riksorganisationer.
Men också forskning
och en ändrad kriminalpolitik,
påföljders
betydelse som straff mer än rehabilitering
och
som framhäver
återanpassning, har del i denna allmänna omsvängning.
Den nuvarande brottsofferlagstiftningen
politik,
som vill frångå en fokusering
att återskapa en balans i förhållandet

är ett uttryck för en ny kriminalgärningsmannen
och strävar efter
av
mellan brottslingen
och brottsoffret
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Ruback 1992, s. 4.3 Retoriken
parter Greenberg
som två antagonistiska
brottsoffer
riskerar
dock
dölja
att
om
att statens monopol
att definiera
vad som är brott och vem som är offer i lagens mening, liksom
att åtala
och bestraffa,
förblir orubbat. Dessutom måste rättsväsendet
fortsätta att
respektera rättigheter även hos dem som är misstänkta, åtalade och dömda
för brott.

Brottsofferlagstiftningen
har syftat till att förstärka brottsoffrens
position i
förhållande
till gärningsmännen
så
tydligt
säga
att
staten
att
tar
genom
mer
parti för de förra. Den tankemodell
som präglat en rad statliga utredningar
och propositioner
under senare år t.ex.Våld
och Brottsojjfer, SOU 1990:92
omfattar därför implicit
tre parter. I denna rapport kommer jag att behandla
dessa parter som ömseisidigt
relaterade till och interagerande
med varandra.

gärningsman

--b--9

rättsväsendet

c

a brottsoiá
Figur

Brottsofferlagstiftningens

tre huvudparter

Varje relation kan ta formen av både allians gentemot den tredje parten,
och en konflikt
som bara berör två av parterna, och som kan bestå i att den
I
ena parten åsamkar den andra en förlust eller medger en kompensation.
denna figur betecknar
därför a såväl brottet som eventuella
mot- och
skyddsåtgärder
och kompensationskrav
från brottsoffret;
b såväl straffet
kompensatoriska
och rehabiliterande
insatser från staten
som eventuella
medan c handlar om statens krav
brottsoffgentemot gärningsmannen;
i rättsprocessen,
liksom de senares krav
kompensation
rens medverkan
och skydd från staten.
En förenklad bild av ett brottmål är att en gärningsman
begår ett brott mot
offer
varpå
a-,
straffar
gärningsmannen
b-.
Men för att föreett
staten
bygga fortsatt brottslighet
också tagit ett visst vårdhar staten traditionellt
och rehabiliteringsansvar
för de dömda b+.
Staten har också krävt viss
från brottsoffrens
medverkan
sida i den rättsliga processen i form av an-

3 Se t.ex. Våldskommissionens slutbetänkande:
officiella kriminalpolitiska sammanhang kan man idag
höra att brottsoffren glömdes bort i den vällovliga kampen för att
förbättra villkoren för lagöverträdarna. Detta är inte sant. Man kan inte glömma bort
något som man aldrig har tänkt på." SOU 1990:92, 133.
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och i brottspreventionen,
c-.
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genom att t.ex. bevaka

och

och garantehar varit att legitimera
Avsikten
med brottsofferlagstiftningen
i
form
brottslingen
brottsoffrets
dels
kompensationskrav
av skadera
juristånd och förbud a+,
dels på staten i form av ett ökat ekonomiskt,
Genom att stadiskt och socialt ansvarstagande samt konkret beskydd c+.
ten tagit på sig ett ökat ansvar för skador och problem som uppstått pga.
skall
enskilda skuld poängteras,
brottet, samtidigt
som gärningsmannens
brottsoffret
inte bara kompenseras utan också få ett slags moralisk upprättill både
position i förhållande
telse. Syftet är alltså att stärka brottsoffrens
gärningsmän
och rättsväsende. Men samtidigt
förutsättningar
att brottsoffer
att åstadkomma
och skärpt sin kontroll över gärningsmännen.

har staten förstärkt sina egna
i rättsprocessen,
medverkar

har ibland fått motivera strängare straff. Så taMedkänsla med brottsoffren
mellan en human krilade Våldskommissionen
om en "intressemotsättning
eftersom "gärningsmanoch en vilja att hjälpa brottsoffren",
minalpolitik
1990:92, s. 133 f., som om även det
SOU
nens vinst är offrets förlust"
straffas.
att gärningsmannen
motsatta skulle gälla, dvs. att offret vinner
bara
diinte
kriminalpolitiken
i
Därmed får fokuseringen
av brottsoffren
relation till gärningsmännen
a respektive
rekta effekter för brottsoffrens
b.
staten c, utan också för rättsväsendets åtgärder mot gärningsmannen
får sitt straff, även om det verkställs av
Vetskapen om att gärningsmannen
för offrets förlust. I
ibland
utgöra
rättsapparat,
en kompensation
anses
en
från att själv hämnas. Därmed sker ett slags
gengäld avstår brottsoffret
mellan enskilda.
och skuldförhållande
"församhälleligande"
av konflikter
förutom att
innebär,
straffsystemet
förändring
decenniernas
De senaste
av
till
skall plikta i proportion
begreppet straff återinförts, att gärningsmannen
Även om
sin skuld, varför varje brott tilldelas ett bestämt "straffvärde".4
det fortfarande
är staten som definierar skuldens storlek, har antagandet om
straffas använts som motiv.
brottsoffrens
intresse av att gärningsmännen
har nya länkar konstruerats
Parallellt
med förändringen
av straffsystemet
Det sker dels kollektivt,
och brottsoffer.
t.ex.
direkt mellan gärningsman
för
brott,
dom
varje
med
följer
Brottsofferfonden
avgift
till
genom att en
i form av t.ex. medling,
dels individuellt,
där fängelse finns i straffskalan,

4 Bakom dessa förändringar av straffsystemet i Sverige och andra Västländer kan man
1994 beskriver.
ana det slags "vedergällningens matematik", som Nietzsche 1887
Han härleder straffets idé till rättsprinciperna bakom köp och byte. Straff utkrävs i gengäld för den skada brottslingen åsamkat sitt offer, vilket avstår sin fordran till staten
villkor att själv få ut något positivt av straffet, vilket enligt Nietzsche är njutningen av
att få plåga. Ett legitimt utövande av grymhet skulle alltså fungera som en kompensahämnd. - Se även t.ex. Billtion för den skada man lidit, och därmed utsläcka kravet
ström 1995.
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Den skisserade modellen är analytisk och innebär givetvis
en rad förenklingar av verkligheten.
"Staten" är en samlingsbeteckning
för flera sinsemellan relativt självständiga
enheter, här framför allt inom rättsväsendet,
såsom domstolar,
åklagarväsende, polis, departement samt riksdag och regering i egenskap av lagstiftare. De andra parterna i systemet är lika mångfacetterade, samtidigt som de i verkligheten
inte klart kan skiljas från varandra. I praktiken återfinns brottsoffer
och gärningsmän
ofta inom samma
1995, s. 15
Fattah 1992 och kan ibland t.0.m.
grupper t.ex. Åkerström
varandra i ett
vara samma individer,
som när två personer misshandlar
slagsmål. En dom kan då i realiteten innebära t.ex. att ett brottsoffer
bestraffas, och en gärningsman
får skadestånd. Vidare finns det långt ifrån
alltid identiñerbara
offer för de brott som begås, och när det finns svarar de
Ändå har jag funnit modellen
inte alltid mot den gängse föreställningen.
användbar för en strukturering
frågor,
de
av
som denna utvärdering
avser
att besvara.
Avsikten
med målsägandebiträden
är att ge brottsoffer
ett sådant stöd i
rättsprocessen att deras position stärks framför allt i förhållande
till rättsväsendet. Brottsoffret
skall komma bättre förberedd till rättegången och få
hjälp att utveckla såväl sin berättelse som sina intressen. Samtidigt förväntas målsäganden fungera bättre i rätten och därmed stärka domstolarnas
förutsättningar
intressen framför allt
att utföra sitt arbete. Då brottsoffrets
uttrycks i termer av enskilt skadestånd har målsägandebiträdet
också betydelse för styrkerelationen
mellan brottsoffer
och gärningsman.
Eftersom
också driver in skadestånden från gärningsmännen
staten i praktiken
har
målsägandebiträdet
förhållandet
mellan rättsväsendet
en indirekt effekt
och gärningsmannen.
Besöksförbud
innebär ett direkt ingrepp i samtliga tre relationer.
För det
första är det som sådant mestadels fråga om att med ett rättsligt beslut befästa en brytning
i en relation
två parter,
mellan
varav den ena är
potentiell
gärningsman
och den andra potentiellt
brottsoffer.
Därmed
kan i vissa fall indefinieringen
i dessa två roller föregripas,
dvs. ske utan
föregående dom, eller permanentas och generaliseras, dvs. utvidgas utöver
det speciella
brott som gärningsmannen
tidigare
dömts för gentemot
brottsoffret.
När besöksförbud
har meddelats förändrar det också rättsväsendets relation
till såväl gärningsman
Det senare har rätt att få skydd även
som brottsoffer.
och medgentemot försök till kontakt och förväntas anmäla överträdelser
verka i utredningen av dem. Gärningsmannen
å sin sida finner att handlingför hans eller hennes del nu utgör brott,
ar som annars inte är kriminella,
som kan leda till åtal och straff och ibland också till häktning.
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Disposition
I återstoden av denna inledande del redovisas undersökningens
empiriska
underlag och metod. Rapporten består i övrigt, utöver
avslutande
disen
kussion, av två delar
intervjuer och i viss mån
som framför allt bygger
aktmaterial
och till övervägande del har formen
analys.
av en kvalitativ
Del
ägnas besöksförbudet,
hela triaden
rättsväsendet
som involverar
och potentiella
gärningsmän
och brottsoffer.
Hur åtgärden besöksförbud
utvecklats
de första nio åren enligt officiell
statistik och enligt en studie av
ett lokalt åklagardistrikt
redovisas i ett inledande kapitel 3. Därefter behandlas den sökandes relationer till och rädsla för den, för vilken besöksförbud önskas, liksom förekomsten
av stöd från övriga personer i omgivningen, såsom grannar, vänner och anhöriga kapitel 4. Sedan följer kapitel
mellan parterna i tre avsnitt. Det första
som behandlar interaktionen
tar upp formerna för de trakasserier,
som de sökande velat skydda sig mot
det andra beskriver de åtgärder de vidtagit på
genom besöksförbud;
egen
hand för att förhindra kontaktförsök
och skydda sig mot brott och ofredanden. Därefter summeras och tolkas parternas relationer
som en konfliktprocess, där inte bara gemensamma barn, integritet, liv och heder står
spel,
utan också rättsliga utlåtanden och domar
det handlar inte bara om skydd
och restriktioner
utan också om att få rätt.

Frågan om hur intervjupersonerna
fått information
hur
om besöksförbud,
deras ansökan behandlats,
samt hur de reagerat på åklagarens beslut och
den andreas reaktioner
på meddelat besöksförbud
är temat för kapitel
överträdelsemas
förekomst och karaktär och huruvida de anmäls och beivras är föremål för ett separat kapitel 7. Barnens situation i familjer där besöksförbud
aktualiserats behandlas i kapitel
Del
avrundas och summesamtidigt
diskuterar
ras med kapitel
besöksförbudets
olika funktiosom
ner, varvid jag återknyter till den ovan presenterade modellen.
Del Ill behandlar
brottsoffrets
möte med rättsväsendet
på
med tonvikt
målsägandebiträdets
funktion. Den inleds emellertid med en redovisning
av
intervjupersonemas
möten med polisen och erfarenheter
av olika stödforkapitel
10. I Kapitel ll behandlas brottsoffrens
mer för brottsoffer
erfarenheter av målsägandebiträdens
insatser och funktion:
vad man väntat sig
av dem och vad man anser att de faktiskt betydde. I ett diskussionskapitel
2
relateras dessa olika former av samhälleligt
stöd för brottsoffer
mot
varandra, målsägandebiträdets
placering i arbetsmodellen
utreds, funktiooch några problem som intervjupersonerna
nerna diskuteras,
berättat om
lyfts fram.
Sista delen består av endast ett kapitel 13,
de reflexioner
eller
om möjliga alternativ
och målsägandebiträden.

som innehåller några avslutankomplement
till besöksförbud
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material

och intervjuer.
allt dokument
Underlaget
till denna rapport är framför
ligger på intervjuer av enskilda personer med erfarenhet av
Tyngdpunkten
beslut om
Därtill har underlaget till ett femtiotal
brottsofferlagstiftningen.
i olika fonner. Jag
gåtts igenom noggrant och sammanställts
besöksförbud
har också gjort en viss statistisk bearbetning av 150 beslut i besöksförbudsi Lund,
i Malmö, åklagarmyndigheten
ärenden vid första åklagarkammaren
tillhandahållits
riksnivå,
vilken kunnat jämföras
med statistik
av
som

Rikspolisstyrelsens

statistikenhet

i Kiruna.

Intervjuer
Totalt arton intervjuer
har genomförts för rapporten. Av dessa utgör fyra
för polisen, en åklagarmyndighet,
bandade intervjuer
med representanter
kriminalvårdsanstalt;
de övriga fjorton är
brottsofferjour
respektive
en
en
intervjuer
med enskilda personer med personliga erfarenheter
av lagstiftIntervjutillfällena
och/eller besöksförbud.
ningen om målsägandebiträde
har varit relativt jämnt fördelade under perioden juli 1996 - juli 1997. Någi juli 1997.
följdes upp genom telefonkontakt
ra av de första intervjuerna

Kontaktvägar
Jag har kommit i kontakt med intervjupersonerna
genom olika kanaler. Två
med i anslutning
kontakt
En tog jag
Stångbyanstalten.
intervjuade
jag
jag kontakt med
fick
En
rättegångar
Lunds
tingsrätt.
vid
till observation
av
efter genomhenne
till
jag
skrev
besvarade
brev
bekant.
En
ett
genom en
förmedlades
Två kontakter
gång av domar vid Lunds tingsrätt.
genom
Brottsofferjouren
i Lund. De övriga sju har jag nått genom en förfrågan om
medverkan i intervjuundersökning,
som sänts ut till dem som under perio1997 meddelats beslut rörande besöksförbud
den februari-juli
av första

åklagarkammaren

i Malmö.

har
Flera andra försök att nå kontakt med enskilda som sökt besöksförbud
å andra sidan misslyckats.
En allmän förfrågan till polisen, som redan i juli
1996 ombads lämna ett brev från mig till dem som sökte eller var föremål
för ansökan om besöksförbud
gav inget resultat alls. Inte heller fick jag
jag kontakkontakt med relevanta intervjupersoner
genom den kvinnojour
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tade. Ett antal brev från mig till enskilda, som föreföll
särskilt intressanta
med hänvisning
till deras akter hos åklagarmyndigheten
att intervjua
respektive tingsrätten
förblev obesvarade.
I ett fall fick jag på ett ganska
omständligt
sätt med hjälp av målsägandebiträde
och socialförvaltning
kontakt
med en person jag gärna velat intervjua,
men hon uteblev från
överenskommet
möte för intervju och hade strax därefter bytt telefonnummer så att jag inte längre kunde nå henne. Jag har också bett ett par intervjupersoner
fråga bekanta de berättat om, som haft besöksförbud,
om de
kunde ringa mig för en eventuell intervju, utan att det lett till något. En stående förfrågan
hos den lokala tingsrätten
mig när
om de ville informera
mål där målsägandebiträde
förordnat
skulle
misslyckades.
Jag invar
upp
formerades vid totalt tre tillfällen,
vid ett av målen kunde jag inte närvara,
vid ett annat deltog inte målsäganden själv och hans biträde avrådde mig
från att ta kontakt. Vid ett tillfälle
fungerade emellertid
informationen
och
jag fick också kontakt med målsäganden som sedan ställde upp på en intervju.

åklagarkammaren
i Malmö har varit mig behjälplig
med att tillsamtill såväl
mans med beslut - avslag likaväl som bifall - om besöksförbud
den sökande som föremålet
för ansökan
sända ut brev från mig med en
förfrågan om personen ifråga kunde tänka sig att medverka till en intervju.
Totalt 58 sådana brev sändes ut under sex månader 1997, och av dessa har
alltså vart åttonde resulterat i en intervju; ytterligare en person fyllde i vissa
uppgifter men meddelade att hon inte ville låta sig intervjuas.
Första

Den låga svarskvoten
bekräftar ett tidigt antagande att en enkät sannolikt
hade gett ett mycket magert resultat på grund av stort bortfall. Eftersom de
inte registreras och deras adress och
som avses skyddas av besöksförbud
telefonnummer
inte ens anges på beslutsdokumenten
skulle det också ha
varit ett alltför tidsödande arbete att utröna identitet och adress i ett tillräckligt antal ärenden för en enkät med anspråk på att vara representativ
för
landet.

intervjupersoner
Den låga andelen jakande svar på förfrågningarna
i interom medverkan
vjuundersökningen
innebär
tillsammans
med det mycket begränsade antalet intervjupersoner
de som kommer till tals i denna rapport inte kan
- att
antas vara representativa
ens för den aktuella regionen. Det är inte otänkbart att de som i något avseende är besvikna
lagstiftningen
eller rättsväsendets behandling
deras
ärende
benägna
ställa
är
att
av
mer
upp
en intervju, och det är rimligt att anta att de som valt att göra det inte tillhör de
mest rädda eller skygga eller de minst verbala.
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ändå breda och olikartade
intervjupersonerna
Tillsammans
representerar
Dessutom har urvalet kommit att
erfarenheter
av brottsofferlagstiftningen.
bli relativt varierat beträffande
kön, ålder och nationellt
ursprung, liksom
de situationer
beträffande
och relationer som föranlett ansökan och påverbesöksförbud
kat huruvida
beviljats eller avslagits. Fyra av de fjorton är
män, tre är invandrare och åldrarna varierar mellan 27 och 69 år - de flesta
var dock i lägre medelålder.
Tabell
Intervjupersonernas kön, motpart, eventuella barn samt deras erfarenheter av
olika delar av brottsofferlagstiftningen.5
Kön/nr.
Kl

besöksförb.

den andre

övrigt

målsäg.bitr.

skadestånd

barn/gem.

skyddad

f.sambo

överträd.

förordnat

tilldömts

X-gem.

förordnat

tilldömts

K2

okänd

K3

sökt/föremål

K4

X

vän
förordnat

tilldömts

skyddad

f.sambo

överträd.

K5

skyddad

fadern

prövn.tr

K6

skyddad

pojkvän

prövn.tr

X

K7

skyddad

f.sambo

överträd.

X-gem.

K8

sökt

f.sambo

prövn.tr

förordnat

K9

skyddad

f.sambo

övertr.

förordnat

K10

meddelad

Ml i

sökt/föremål

okänd

X

dömd missh.

X-gem.
tilldömts

X-gem.

dömts

X
X

vän

M2

sökt

fadern

M3

meddelad

f.sambo

dömd missh.

svarande

dömts

sambo

dömd missh.

svarande

dömts

M4

X-gem.

Även beträffande relationen till den, som enligt ansökan borde fått besöksförbud är urvalet ganska varierat. I hälften av de tolv besöksförbudsfallen
var den andre, dvs. den som den sökande begärt skydd mot, en före detta
sambo, och i alla dessa fall utom ett hade kontrahenterna
gemensamma
5 Intervjupersonerna betecknas med M för man eller K för kvinna samt ett godtyckligt
valt nummer. Huvuderfarenheten av besöksförbud anges som att man haft besöksförbud, dvs. varit skyddad av respektive meddelats besöksförbud. De som bara betecknats
med "sökt" respektive "föremål" har varit involverade i en ansökan om besöksförbud
som avslagits. "Den andre", som här betecknar intervjupersonens motpart i ärende rörande besöksförbud och/eller i mål där målsägandebiträde varit förordnat betecknas
som "okänd" när ingen personlig relation föregått åtgärden. Som "f. sambo" betecknas
även tidigare make. I kolumnen "övrigt" anges erfarenheter av att besöksförbud avslagits eller prövats av tingsrätten, att åtal väckts för överträdelse av besöksförbud respektive att själv ha dömts för misshandel av den andre. Erfarenheten av målsägandebiträde
kan ha varit att man haft ett sådant förordnat för sig eller att man varit svarande i ett mål
där målsäganden haft ett sådant biträde. Erfarenheten av skadestånd kan vara att man
"tilldömts", dvs. medgivits skadestånd i rätten, respektive att man "dömts" att betala enskilt skadestånd. Minderåriga barn i familjen anges med X, varpå anges om dessa var
gemensamma "gem." dvs. om den andre är förälder till de egna barnen, eller ej.
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barn. I två fall var det personer i trettioårsåldern
som ansökt om att deras
respektive
fäder skulle få besöksförbud.
I ett fall var det två tidigare vänsökt besöksförbud
för varandra, och slutligen var det
ner, som ömsesidigt
en intervjuperson
som hade meddelats besöksförbud
gentemot en myndighetsperson, som hävdade att hon anklagat och hotat honom sedan han ingripit mot henne å tjänstens vägnar.
Av de fjorton
intervjupersonerna
hade sju deltagit i rättegångar
och sex
hade erfarenhet av målsägandebiträde,
två
män
svarande,
där
varav
som
alltså målsägandebiträdet
uppträtt som motpart. Tillsammans
hade intervjupersonerna tagit emot tjugoett olika beslut om besöksförbud.
Tolv hade erfarenhet av ansökan om besöksförbud.
Av dessa hade sex alla kvinnor
haft skydd av, och två en man och
en kvinna varit meddelade besöksförbud. Fyra hade varit föremål för någon
annans ansökan om besöksförbud.
Totalt sex hade fått avslag på ansökan
om besöksförbud;
av dessa hade tre
begärt ärendets prövning av överåklagare/tingsrätt.
Av de sex som beviljats
besöksförbud
hade två tidigare fått avslag och tre hade anmält överträdelser
av besöksförbudet
hade haft
som lett till åtal och dom. Tre intervjupersoner
tillgång till larmpaket genom polisen.
Misshandel
hade, enligt intervjupersonen
och/eller enligt dom, förekommit
i åtta av fallen. I tre fall sade sig intervjupersonerna
kvinnor
ha blivit
misshandlade
av den andre, som också dömts för det. Två intervjupersoner
män
hade dömts för misshandel av samboende
men ville inte själva beteckna sina handlingar så. Fyra intervjupersoner
kvinnor
sade att de blivit
misshandlade
utan att det rubricerats så av rättsväsendet,
dvs. utan att det
lett till åtal och fällande dom. En av dessa hade i stället själv fällts för misshandel av den andre. De återstående
hade ansökt
sex intervjupersonerna
efter långvariga trakasserier av framför allt verbal natur,
om besöksförbud
olaga intrång och/eller hemfridsom än ofta med inslag av skadegörelse,
brott.
Av de tolv som haft erfarenhet av ansökan om besöksförbud
har tio minderåriga barn, i hälften av dessa fall minst ett barn tillsammans
med den
som meddelats besöksförbud.
Tillsammans

hade alltså intervjupersonerna
en rad varierande erfarenheter
och ofta hade samma person flera olika slags

av brottsofferlagstiftningen,
erfarenheter.

Utöver de ovan beskrivna intervjupersonerna
har jag gjort bandade intervjuer med fem tjänsteman:
åklagare,
två
poliser,
en
en assistent vid en
brottsofferjour,
och en inspektör vid en fångvårdsanstalt.
Dessa kallas i den
fortsatta texten vanligen "informanter"
för att inte blandas samman med de
intervjupersoner
i ansökningar
som varit involverade
som privatpersoner
och beslut om besöksförbud
eller målsägandebiträde.
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och bearbetning

av intervjuerna

Intervjuerna
har alla gjorts i samtalsform
enligt en s.k. intervjuguide.
Det
innebär att jag bevakat att ett antal frågeområden
behandlats under intervjun även om jag låtit fonnuleringarna
och deras inbördes ordning variera,
och att jag uppmuntrat
intervjupersonen
att fritt utveckla sina svar och bidra med synpunkter
och berättelser även om sådant jag inte direkt frågat
efter, samt att jag försökt stimulera dem att fördjupa och konkretisera
sina
intervjuats
har av olika anledningar
svar. Tre intervjupersoner
per telefon
och utan bandupptagning.
vid personliga
De övriga elva har intervjuats
Besammanträffanden,
mestadels i deras bostäder och med bandspelare.
träffande fyra av dessa intervjupersoner
följde jag upp vissa frågor per brev
eller telefon en tid efter intervjun.
Bandupptagningama
har skrivits ut ordagrant och analyserats kvalitativt,
vilket bland annat innebar att jag upprepade gånger läser intervjuutskrifterna och "kodade" dem genom att anteckna begrepp ochteman i marginabehandling
lerna, varpå de olika intervjupersonernas
av samma teman
ställdes samman, jämfördes och diskuterades. Resultatet av en sådan kvalitativt bearbetning blir i regel att den skrivna analysen innehåller något andintervjuguiden,
vilket är en
ra rubriker och kategorier än den ursprungliga
avsikterna
med
metoden.
av

Ordval och språk
ofta i en text får man behov
När vissa begrepp och kategorier återkommer
benämningen
krångliga
korrekta
rationalisera
uttryck.
Den
av de två
av att
är "den som meddelats besöksförbud"
parterna i ett besöksförbudsärende
Före beslutet borrespektive "den som avses skyddas av ett besöksförbud".
de man i stället skriva "den som enligt ansökan om besöksförbud
avses bli
meddelad ett sådant", respektive "den som ansöker om skydd i form av besöksförbud".
i längden att använDet skulle dock bli alldeles för otympligt
komda sådana termer. Även om det alltså ibland kan bli något oegentligt
sökande",
för
"den
besöksförbud
jag
beteckna
den
ansökt
att
mer
som
om
varvid föremålet för hans eller hennes ansökan antingen blir just "föremålet
där ett beslut
för ansökan", eller vanligare
"den andre". Motsvarigheten
fattats om besöksförbud
är "den skyddade" eller "den som beviljats besökseller "den andre".
förbud", respektive
"den som meddelats besöksförbud"
eftersom
Jag har försökt undvika uttrycket att någon "har besöksförbud",
bägge
det faktiskt skulle kunna avse
parterna.
För att göra citaten enkTalspråket är ofta helt annorlunda än skriftspråket.
lare att läsa har jag gjort avsevärda förkortningar
av dem i det att jag elimi-
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13
nerat de flesta "ju", "liksom",
"så", "om man säger", liksom upprepade satord, t.ex. "jag, jag tycker det är fel, det är fel..." såvida inte
upprephar en uppenbar avsikt,
som i "han ringer och ringer och ringer".
också dragit samman meningar och berättelser för att begränsa citadet de skall illustrera,
varvid uteslutna delar markerats med /.../ i
texten. Mellan sådana snedstreck döljer sig ofta också mina
egna frågor,
t.ex. "Vad menar du med det",
"Kan du ge exempel"
eller "När hände
det",
om deras innehåll impliceras
av det fortsatta citatet. Jag har också
för att underlätta läsningen korrigerat ordföljder
och vissa grammatiska
fel.
Kursiveringar
i citat betyder, om inget annat
intervjupersonen
att
anges,
själv starkt betonat de markerade orden.
ser och
ningen
Jag har
ten till

I avsikt att omöjliggöra
utelämnas alla namn. Intervjuperen identifiering
sonema betecknas med kön M respektive K och nummer som framgår av
sammanställningen.
Den person, som enligt ansökan skall meddelas besöksförbud
avseende intervjupersonen,
kallar jag som nämnts genomgående "den andre". Om intervjupersonen
själv är föremål för ansökan om besöksförbud kan emellertid
den sökande komma att betecknas på samma
sätt. Aven i citaten har alltså respektive
namn på dessa personer bytts ut
mot "den andre".
Namn på barn, män, flickvänner
etc. liksom på myndighetspersoner
har
mostvarande sätt ersatts med "sonen",
"f. frun",
"åklagaren"
avseende t.ex. ålder eller datum har företc. Detaljuppgifter
vanskats lätt eller utelämnats "...";
bostadsorter anges genomgående med
X eller Y. Om innehållet i citat varit mycket specifikt, t.ex. på grund
av yrke eller härkomst, har vissa delar utelämnats, under förutsättning
att de resulterande luckoma inte har någon avgörande betydelse för sammanhanget.
I det senare fallet har uppgifterna
fått stå kvar men i lättförvanskad
form,
och ibland anges då inte heller vilken
det härrör från.
av intervjupersonerna

Övrigt

material

Vid tre rättegångar där målsägandebiträde
var förordnat var jag närvarande
och gjorde systematiska anteckningar
som åhörare/observatör
speciellt om
målsägandebiträdets
och målsägandens
repliker.
I två av fallen hade jag
möjlighet
att utveckla iakttagelserna
vid dessa observationer
genom intervjuer med målsägandena
och kunde slutligen jämföra observationen
och
intervjun
med tingsrättens
domar. Jag har också gått igenom domar vid
Lunds tingsrätt under första halvåret 1997.
För att få en bild av beslut och beslutsunderlag
i besöksförbudsärenden
har
jag gått igenom samtliga 150 beslutsdokument
avseende åren 1988-1996
vid Lunds åklagardistrikt
och tagit del av underlaget i 50 av dessa beslut,
vilket alltså motsvarade vart tredje beslut. Det innebar
en genomgång av 34
akter av varierande omfattning.
Uppgifterna
sammanställdes
i 28 "fallbe-
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skrivningar",
som alltså i regel motsvarade en slags rättslig relationshistoria. I denna rapport utelämnas i regel källhänvisningar
till citat ur förundersökningsprotokoll
för att ge
och domar, trots att de är offentliga handlingar,
de inblandade en anonymitet likvärdig den som intervjupersonerna
fått.
Urvalet av åklagarmyndighetens
Avsikten
akter var inte slumpmässigt.
var
att i den mån det var möjligt fånga upp dels de relationer som föranlett flest
beslut, vilket ofta innebar upprepade avslag, förlängningar
och/eller
utvidgningar.
Tanken var att upprepade avslag visar på en diskrepans mellan
den sökandes och åklagarmyndighetens
bedömning
av risken för förföljeloch
förekomsten
förlängningar
och
utvidgningar
visar på särskilt
att
se,
av
komplicerade
konstellationer.
Dessutom ville jag undersöka samtliga de
fall, där det fanns notering om att besöksförbudet
hade hävts. Studiet av
dessa akter, som alltså i hög grad består av polisanmälningar,
förhörsprotokoll och förundersökningsprotokoll
och i viss mån domar, gav mig också
i under vilka förhållanden
parterna levde, deras inbördes relaen inblick
mellan
tion, förekomsten
tidigare
brott
och
inte minst diskrepansen
av
beskrivningar
brotten.
parternas
av
officiell
statisRikspolisstyrelsens
statistikenhet
i Kiruna har tillhandahållit
med en sammantik angående besöksförbud,
vilken jag kunnat jämföra
ställning av de uppgifter jag själv inhämtat vid Lunds åklagarmyndighet.
rådet BRA
Genom Brottsförebyggande
har jag fått del av såväl underlatill
tidigare
utvärderingar
besöksförbud
get
som aktuell statistik om anom
mälningar
överträdelser
besöksförbud
och
av kvinom
av
om misshandel
i
relationer.
nära
nor
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Beslut

Frekvens,
Utvecklingen

om

besöksförbud:

utveckling

och

berörda

statistik

personer

1988-1996

Tabell

Antalet beslut om att meddela besöksförbud i landet 1988-1996

År

Antal beslut

Källa:

455

m.m.

Sedan lagen om besöksförbud
infördes den l juli 1988 har antalet
meddelade besöksförbud
stigit kraftigt och kontinuerligt.

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

8

årligen

62
170
327
373
545
7 19
1045
1437
1718
Rikspolisstyrelsen

Orsaken till denna ökning
åtminstone efter lagändringen den 1 april 1990
i sig intressant men svårfångad. Den kan avspegla ett annat beteende- är
mönster hos dem som förföljer eller trakasserar, och/eller hos dem som utsätts för eller får kännedom om sådant beteende. Det senare kan i sin tur
bero på att informationen
till brottsoffer
blivit utförliom denna möjlighet
polis,
gare eller nått fler. Men det är också tänkbart att myndigheterna
åklagare och domstolar
ändrat uppfattning
åtgärden
föreslår
och
beom
söksförbud
oftare än förr, respektive beviljar fler sådana ansökningar
än
tidigare.
En genomgång
sedan laav samtliga beslut vid Lunds åklagarmyndighet
l988 visade att antalet meddelade beslut
gens införande vid halvårsskiftet
successivt ökat vid åklagardistriktet
under de första åtta
om besöksförbud
åren sedan lagens införande.
Detta år i linje med Rikspolisstyrelsens
statistik.
Emellertid
söksförbud

visade det sig att även antalet
ökat kontinuerligt.

avslag

på ansökningar

om be-

6 Under de första åtta månaderna 1997 meddelades enligt Rikspolisstyrelsen l 198 besöksförbud, vilket antyder att den stadiga ökningen nu avstannat.
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Tabell
Antalet beslut rörande besö
totalt antalet positiva respektive negativa
beslut samt andelen av besl
ansökan i Lunds åklagardissom inneburit avslag
m8 åren 1988-1996.

11988 1989 1990 1991

l

1992

1993

1994

1995

1996

5

17

15

20

36

39

144

5

11

9

11

20

16

78

2

0

6

4

9

14

23

62

40

0

35

3

45

41

59

44

beslut

5

2

5

varav

2

1

3

varav nej

3

1

avslagi %

60

50

totalt

Om Lund är representativt
i detta avseende så har avslagen t.0.m. ökat mer
än antalet meddelade beslut. En motsvarande undersökning
av beslut angående besöksförbud
vid åklagarkammaren
i Borås gav vid handen att av 46
beslut under sista halvåret 1996 var 24 positiva och 21 negativa SterupPreide 1997, s. ll.
Enligt BRÅ:s totalundersökning
av 984 beslut om besöksförbud
880701-910930
avslogs endast var tredje ansökan om besöksförbud Sterfeldt
1995, s. 4, vilket ungefär stämmer med förhållandena
i
det här studerade åklagardistriktet
under samma period. Det växande antalet meddelade besöksförbud
kan därför troligen inte förklaras av en ändrad
praxis hos åklagarmyndigheterna;
uppgifterna
i den lokala studien tyder
snarare på en ökad relativ restriktivitet.
Även

fördubblades
antalet
om man enbart ser till meddelade besöksförbud
i det undersökta distriktet mellan 1991 och 1992
och därefter en gång till
mellan 1994 och 1995. Dessa två ryckvisa förändringar
kan inte förklaras
rutiner för
möjligen
ändrade
resultat
är
ett
av någon lagändring
men
av
information
polismän
och ansökan om besöksförbud.
Numera förväntas
som tar upp anmälningar
om brott av relevanta kategorier alltid informera
den anmälande om möjligheten
att ansöka om besöksförbud.
Av mina intervjuer
inte alltid som anmälaren
att döma var det emellertid
uppfattade att de fått sådan information
polisen.
Däremot hade flera av
av
dem hört talas om besöksförbud
någon
med egen erfarenhet
bekant
genom
i
av åtgärden. Med tanke på att totalt bara ett par promille av befolkningen
distriktet
överhuvud
kan man misstaget haft erfarenhet av besöksförbud
tänka att potentiellt
många fler ansökningar
skulle göras, om fler förbud
meddelades så att den personliga erfarenheten av åtgärden spreds. För varje
bifallen ansökan om besöksförbud,
kan man alltså vänta sig att informatiosprids
till
andra,
potentiellt
nen
som
anser sig vara i behov av det. Det
7 Då några av besluten avser utvidgningar eller hävningar av tidigare fattade beslut har
andelen beräknats
summan av beslut att meddela eller inte meddela besöksförbud.
3 Ãklagardistriktet utvidgades 960701, men beslut från sista halvåret 1996, som inte
skulle ha omfattats av distriktet enligt den tidigare indelningen, har förjämförbarhetens
skull rensats ut ur tabellen.
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skulle kunna förklara den stadiga ökningen av ansökningar
om besöksförbud och innebära att man kan förutse att den fortsätter till dess informatioär väl etablerad i landet. Samtidigt kan man anta
nen om denna lagstiftning
att stiga. De fall där
att, allt annat lika, andelen avslag också fortsätter
åklagaren finner besöksförbud
självklart
befogat, som där en kvinna upprepade gånger utsatts för misshandel
av en man hon inte vill ha kontakt
sannolikt redan nu av såväl polis som åklagare, som
med, uppmärksammas
själva också kan ta initiativ till och föreslå besöksförbud.

Beslut

och personer

Beslut vid åklagarmyndigheten
att meddela eller inte meddela besöksförbud samlas kronologiskt
i en pärm, vilket gör det möjligt att räkna antalet
medbeslut. Positiva sådana, där alltså en person meddelas besöksförbud,
uppgift
saksärskild
blankett,
delas också till Rikspolisstyrelsen
men
en
nas här om vem som avses skyddas av beslutet. Man anger inte heller rejustering
eller utvidggelmässigt
huruvida beslutet gäller en förlängning,
ning av ett tidigare meddelat besöksförbud,
eller om detta föregåtts av ansökningar
parterna tidigare berörts av beslut om
som avslagits. Huruvida
besöksförbud
eller
var för sig, i relation till en annan person
- gemensamt
beslutsdokument
eller av den
framgår varken av åklagarmyndighetens
riksomfattande
statistiken. Det finns därför ingen statistik över hur många
skyddats
personer som under en given tidsrymd berörts av besöksförbud
det.
och inte heller något enkelt sätt att ta reda
av eller meddelats
har inletts läggs ansökan om beOm förundersökning
av brottsanmälan
söksförbud
till samma akt och handläggs av samma åklagare som utredningen av brottet fördelats på. l andra fall, t.ex. om en tidigare förundersökning avslutats och en ny inte inletts, leder en ansökan om besöksförbud
till att en ny akt öppnas, även om parterna tidigare varit föremål för beslut
angående besöksförbud,
och även om det t.ex. finns flera tidigare domar på
misshandel.
Eftersom sådana ärenden lottas är det inte givet att den handläggande åklagaren tar del av tidigare akter i ärendet eller på annat sätt
känner till parterna
För att försöka uppskatta det totala antalet personer som berörts av besöksPersonnumpersonregister.
förbud skulle man behöva upprätta ett tillfälligt
ret för den som avses få skydd genom besöksförbudet
anges så gott som
aldrig
beslutet. Oftast är det en kvinna, och inte sällan pågår en skilskan innebära ett namnbyte efter en tid. Bara en systematisk
vilket
mässa,
genomgång av samtliga akter skulle kunna ge säkra upplysningar
om antaåren.
let personer som skyddas av besöksförbud
genom
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För att ändå få ett ungefärligt
intryck av förhållandet
mellan antalet beslut
och antalet berörda individer
gick jag igenom samtliga beslutsdokument
rörande besöksförbud
vid Lunds åklagarmyndighet
och antecknade
dels
flera
beslut
hörde
från
till
akt,
dels
jag
känt
igen
tiom
samma
namn som
digare beslut. Genom akterna undersökte jag sedan om identiska
namn i
olika beslut faktiskt avsåg samma personer och kunde samtidigt
dubbelkontrollera
i akom det eventuellt fanns flera beslut rörande besöksförbud
ten.
Eftersom beslut om besöksförbud
kan omfatta olika lång tid säger å andra
sidan inte antalet positiva beslut ett visst år något om antalet beslut som i
genomsnitt
varit gällande under detta eller följande år. Det vanligaste förefaller dock vara
såväl i Lund som i landet i övrigt att förbudsti- numera den fastställs till ett år Ett och samma beslut kan ibland avse att skydda
flera personer, men en person kan också meddelas flera separata beslut avseende olika personer. Slutligen
kan en person skyddas genom att flera
olika personer får besöksförbud
vilket då innebär
gentemot honom/henne,
separata beslut. Detsamma gäller om beslutet är ett avslag på ansökan om
besöksförbud.
Minst 20 av de 144 undersökta besluten i distrikten gällde "par", för vilka
beslut fattats tidigare. Beträffande
två par hade parterna ömsesidigt ansökt
besöksförbud
för
alltså föranlett två separata beslut,
varandra,
vilket
om
meni de övriga fallen när personer återkom i nya beslut var det fråga om
kvinnor som upprepade gånger ansökt om besöksförbud
för samma män.
Upprepade
beslut för samma par kan betyda att det rör sig om ovanligt
svåra förhållanden,
där det ansetts finnas behov av besöksförbud
en längre
tid, men det kan också vara tvärtom, dvs. att ett beslut om besöksförbud
inte ansetts motiverat av åklagaren och därför avslagits, varpå en ny ansökan
lagts in, eller att antingen åklagarmyndigheten
eller kvinnan själv ändrat
sitt ställningstagande.
Två beslut för samma par blir nämligen också följden om den skyddade själv begär hos åklagaren att besöksförbudet
skall
hävas innan tiden löpt ut. Det är inte heller ovanligt att en kvinna ansöker
för en man och först får avslag men en tid därefter får
om ett besöksförbud
och vice versa: en ansökan kan först leda till been ny ansökan beviljad,
söksförbud,
avslås. För utvidgade besöksvarpå ansökan om förlängning
förbud, som omfattar givna platser, kan en flyttning,
ett byte av arbetsplats
eller det faktum att ett barn börjar skolan eller byter förskola leda till ett
nytt beslut innan det andra är utgånget, även om det avser samma tidsperiod som det tidigare beslutet.
Andra gånger upprepas beslut att meddela besöksförbud
en eller två gånger
avseende samma par; sådana förlängningar
förefaller vanligen dokumente9 Enligt Sterup-Preihde 1997, s. 18 är förbudstiderna avsevärt kortare i Borås, under
sista halvåret 1996 avsåg där två tredjedelar av besöksförbuden en period om sex månader eller mindre.
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antalet förlängningar
är därför
ras som separata beslut och det verkliga
svårt att avgöra, men de verkar vara förhållandevis
ovanliga. Jag har bara
funnit tre par där besöksförbud
kommit att gälla i två år och ett där det
gällde i ett och ett halvt år. I två andra fall kom besöksförbuden
trots förlängningen
tio månader. Dock är förlängatt gälla i bara åtta respektive
ningar vanligare än vad som framgår av Rikspolisstyrelsens
statistik, där
antalet genom åren varierat mellan ett och fjorton och t.o.m. var noll år
1995.
Man skulle alltså kunna säga att när par varit föremål för mer än ett beslut
vid åklagarmyndigheten
tyder det antingen
att den sökande omvärderat
risken för trakasserier eller ansett att den upphört tidigare än förväntat när
beslutet hävts av åklagaren
den skyddades begäran,
att åklagaren och
den sökande har olika uppfattningar
när en ansökan om besöksförbud
avslagits och därefter lagts in igen, eller att såväl sökande som åklagare anser att risken för trakasserier är långvarig, varför förbudet förlängs.
Ett enda par var föremål för fem av besluten inom åklagardistriktet.
Den
första ansökan, som beviljades
1,
gällde enbart kvinnan,
därefter
som
återkom med en ansökan om utvidgning
till platser barnen vistades. Denna
avslogs först 2 men beviljades vid nästa ansökan 3 och förlängdes efter
sex månader i ytterligare ett år 4. Ett nytt men likartat beslut fattades seavsåg förändrats 5.
dan de aktuella adresserna som utvidgningen
Sammanlagt förelåg genom dessa fem beslut besöksförbud
för mannen i totalt
två år. Samma kvinna, om än med ett annat efternamn, beviljades
senare
besöksförbud
för en annan man, vilket dock hävdes efter några månader på
hennes egen begäran, sedan hon återupptagit samlevnaden med honom. En
enda kvinna visade sig alltså vara part i sju olika beslut om besöksförbud,
till Rikspolisstyrelsen.
varav sex inrapporterats
l ett annat exempel fattades tre beslut avseende ett par, där kvinnan först
fick avslag
sin ansökan, vilken sedan beviljades för sex månader varpå
ansökan om förlängning
avslogs. Tre beslut under loppet av nästan tre år
innebar alltså endast ett halvårs gällande besöksförbud.
A andra sidan hade
gentemot denna kvinna tidigare,
mannen haft besöksförbud
annan ort,
och fick det också senare avseende en annan kvinna
annan ort; dessa
beslut tillhörde dock ett annat åklagardistrikt.
Sammanfattningsvis
kan man sluta sig till att antalet personer som meddeantalet relas eller skyddas genom besöksförbud
är lägre än det dubbla
gistrerade beslut i Rikspolisstyrelsens
statistik, men att det för närvarande
saknas möjlighet
att beräkna deras antal. Det hindrar inte att det står helt
under lagens första nio år
klart att antalet ansökningar
om besöksförbud
under åren 1988-1996, och att såväl antalet
vuxit kraftigt och kontinuerligt
ökat avsevärt.
avslag som antalet meddelade besöksförbud
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i mitt material som berörts av beslut om beDe tretton intervjupersoner
söksförbud
hade tillsammans
varit parter i 21 olika beslut. Hälften av dem
hade tidigare fått avslag
en ansösom sedermera beviljats besöksförbud
finns någon tydkan. Detta förhållande
tyder
det
inte nödvändigtvis
att
lig skillnad mellan kontrahentema
i de fall där ansökan bifalles, respektive
de där ansökan avslås.

Skyddade

och förbjudna

Generellt sett är sannolikt den utan jämförelse vanligaste typen av relation,
där
markeras med ett besöksförbud,
ett parförhållande,
vars upphörande
gentemot en kvinna som han tidigare sammannen meddelas besöksförbud
manbott med.
Tabell 4. Antalet meddelade besöksförbud och kön för dem som meddelats besöksförbud
under perioden 1 juli 1988 - 31 december 1926 i hela landet.
Är

antal medd.
besöksförbud

varav
för män

varav
för kvinnor

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

62
170
327
373
545
719
1045
1437
1718

62
166
322
366
533
701
1005
1376
1666

0
4
5
7
12
18
40
61
52

Källa: Rikspolisstyrelsen.
har varierat
Kvinnornas
andel bland dem som meddelats besöksförbud
Det
är för den
mellan två och fyra procent och var under 1996 tre procent.
andel bland dem som är föremål för ansökskull inte säkert att kvinnornas
ningar om besöksförbud
är lika låg.

Ovanliga konstellationer
Även
är en kvinna som ansöker om
om typfallet i ett besöksförbudsårende
med, förekombesöksförbud
för en man hon tidigare haft ett förhållande
familjerelatioandra
fråga
om
mer även andra varianter. Det kan dels vara
tillsammans,
har
levt
inte
far
eller
barn
men där
personer som
ner - t.ex.
dels handla om att en
eller fixering,
det råder någon form av fientlighet
också att en
för en kvinna. Det förekommer
man ansöker om besöksförbud
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kvinna ansöker om att en man skall
själv och hennes bam.

besöksförbud

gentemot

både henne

Beslut som inte avser ansökan om besöksförbud
för en man gentemot vad
sägs här gälla
som kan antas vara en tidigare hustru, sambo eller flickvän,
"ovanliga konstellationer".
Relativt många av sådana ansökningar avslås.
Av de arton besöksförbud
som var gällande i Lund 960625 avsåg fyra
"ovanliga
konstellationer".
Det rörde sig om en kvinna som fått besöksförbud gentemot en annan kvinna, en kvinna med besöksförbud
gentemot en
man samt en kvinna som fått besöksförbud mot två andra kvinnor.
Tabell
Antalet beslut rörande besöksförbud i Lunds åklagardistrikt 1988-1926 totalt,
antal och andel av dessa som avser "ovanliga konstellationer" samt, av de senare. antal
som bifallits och antal och andel som avslagits.

119881989 1990 1991 1992 1993

totalt

1994

1995

1996

20

36

39

144

antal beslut tot.

5

2

5

5

17

ovanl. konst.

1

O

l

0

3

4

3

11

9

31

20
0

0

20
1

0
-

18
2

27
3

I5
3

3/
1

23
4

22
14

1

-

O

-

1

1

0

10

5

18

100

-

0

-

33

25

0

9I

56

56

andel%
varav
varav avslag
andelavslag%

15

Även ansökningar
rörande "ovanliga konstellationer"
år men risken för avslag förefaller ha ökat ännu mer.

har ökat under senare

Ett närmare studium av de 31 beslut som identifierats
som ärenden rörande
"ovanliga konstellationer"
visade dessutom att tolv av besluten gällde barn.
I de flesta fallen var det här fråga om att en man som hade besöksförbud
gentemot en kvinna också fått det beträffande barn, som hon hade vårdnaden om, eventuellt i form av att besöksförbudet
utvidgats till barnens daghem och skola. Vid närmare betraktande visar det sig att flera av dessa beslut gällde samma familj. I ett annat fall fick emellertid
modern avslag för
utfärdades för mannen avseende de gemenegen del, medan besöksförbud
för en man enbart gentsamma barnen. l ett fall meddelades besöksförbud
emot ett barn, som han misstänktes och sedan dömdes för att ha utnyttjat
sexuellt. I två andra fall gällde ansökan bara barnen men avslogs. Slutligen
avslogs en ansökan från en kvinna om att hennes barns farföräldrar
skulle
få besöksförbud
barnbamen.
mot
Det förekommer
också att vuxna barn ansöker om besöksförbud
för sina
fäder. Av de 31 fallen gällde ett en man som meddelades besöksförbud
gentemot sin vuxna dotter. Förbudet hävdes dock i tingsrätten.
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Tre beslut gällde kvinnor som sökte besöksförbud
avseende totalt fyra andra kvinnor; i dessa fall meddelades besöksförbud i alla fall utom ett.
Av de tretton män som ansökte om besöksförbud
inom distriktet
19881996 fick tio avslag. I två fall meddelades män besöksförbud
inte bara
gentemot
utan också gentemot den man denna vid tillfället
en kvinna,
sammanbodde
eller hade ett förhållande
med. Sju beslut gällde män som
ansökt om besöksförbud
för andra män; samtliga fick avslag. Fyra män
hade ansökt om att kvinnor skulle meddelas besöksförbud
mot dem, men
bara en av dessa ansökningar bifölls.
I de fall män
dels betraktas
ser att skydda
att få skydd i

och bam skyddas av besöksförbud
kan alltså besluten mestaslags
utvidgning
besöksförbud
ett
ett
som
-av
som primärt aven kvinna. I övriga fall förefaller det onekligen svårt för män
denna form.

Av intervjupersonerna
hade fem erfarenhet av ansökningar
om besöksförbud som avsåg ovanliga konstellationer,
två av dessa ansökningar
hade resulterat i besöksförbud.

Hävda

beslut

besöksförbud

om

Beslut om besöksförbud
kan hävas av åklagaren eller av tingsrätten. Ingen
hade erfarenhet av att besöksförbud
hävts. I några
av intervjupersonerna
fall hade visserligen
den andre begärt att tingsrätten
skulle ompröva besöksförbudet,
men rätten hade fastställt beslutet utan att kalla till muntliga
förhandlingar.
Vid genomgången
av den lokala åklagarmyndighetens
förbud noterades alla beslut om hävningar.

beslut

om besöks-

Tabell 6. Antalet beslut rörande bes"ksför ud 1988-1996 i Lunds å
ard trikt otalt
antalet beslut att meddela besöksförbud samt antalet av dessa som hävts av åklagare eller tingsrätt.

19881989

l99O

1991

1992 1993

1994

1995

1996

totalt

beslut

5

2

5

5

17

15

20

36

39

144

medd. förbud

2

1

3

5

1l

9

l1

20

16

78

0

0

O

0

0

2

2

0

hävda
av åklagare
av tingsrätt

l

O
l

l

4
3
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Uppgift om de beslut som hävts av tingsrätten har i tre fall antecknats på
alltså
åklagarens beslutsdokument,
men antalet kan vara högre. Totalt hade
Enligt
nio
hävts, eller
procent.
minst sju av 78 meddelade besöksförbud
BRÅ:s utvärdering
för perioden 1988-91 hade sex procent av de personer
1995, s. 5. Efterfått dem hävda Sterfeldt
som meddelats besöksförbud
besöksförbud
antalet
lägre
en
antalet
än
är
person kan ha
personer
som
meddelats flera förbud
är alltså andelen hävda beslut högre i denna lokala
studie, som dock är för begränsad för att kunna generaliseras till landet totalt. Man kan dock konstatera att de flesta hävningar skett från 1993 och
framåt.
finns alltså två vägar att
För den som motsätter sig ett besöksförbud
vända sig
Han eller hon kan när som helst under förbudets giltighetstid
tingsrätten
med begäran att åklagarens beslut prövas. Resultatet kan då
att rätten upphäver beslutet. Men båda parter kan också vända sig direkt
ändras, eller
åklagaren med begäran att beslutet angående besöksförbud
ff..
29
137,
hävs prop. 1987/88:
s.
ett meddelat besöksförbud

gå.
till
bli
till
att

kan båda parVid domstolsprövning
av åklagarens beslut om besöksförbud
föra
talan för den
åklagaren
kan
varvid
förhandlingar,
muntliga
kräva
ter
själv, kan ta
också
åklagaren
Båda
skydda.
förbudet
parter,
men
avses
som
intiativ till ändring eller hävning av besöksförbud.

åklagarmyndighetens
Jag undersökte
söksförbud hävts i Lunds distrikt.

akter i samtliga

sju ärenden

där be-

den skyddades begäran sedan
hävdes av åklagaren
Ett besöksförbud
missbruksvård.
"Skäl: den skydför
tvångsomhändertagits
fråga
i
mannen
dade anser inte att den andre utgör något hot mot henne med hänsyn till
delar hennes
Aklagarmyndigheten
enligt LVM.
att han är omhändertagen
930203.
bedömning"

Åklagaren beslutade 930316 att upphäva ett besöksförbud, som hunnit bli
för vilket den andre dömdes till
både förlängt,
utvidgat
och överträtt,
nykterhetsvård
skyddstillsyn
med föreskrift
samt skadestånd. Anledom
ningen till beslutet att häva förbudet var att den skyddade själv begärt det,
hon umsitt spritmissbruk,
eftersom den andre "numera vill göra något
månaderna
kantvå
de
under
gås med honom och den andre har
senaste
bostad."
i
hennes
barn
deras
helg
ske varannan
passat
gemensamma
I ett annat fall hävdes ett besöksförbud
av åklagaren "med omedelbar verangående
kan" redan efter tolv dagar, samtidigt
som en förundersökning
i
handling
ingen
finns
l detta fall
misstänkt misshandel lades ned 950815.
akten som förklarar att beslutet hävdes.
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Slutligen
hävde åklagaren ett fjärde besöksförbud
med motiveringen
att
den skyddade berättat att hon och den andre under de senaste månaderna
rett ut sina problem, bl.a. genom familjebehandling
inom bampsykiatrin,
och att hon "förklarat
att hon och den andre har återupptagit sitt förhållande." Besöksförbudet
hade beviljats tre månader tidigare i anslutning till
951012.
Enligt uppgift per telefon från det fören misshandelsanmälan
ordnade målsägandebiträdet
emellertid
delvis stravar detta besöksförbud
tegiskt motiverat.
En bamavårdsutredning
pågick och kvinnan kunde med
besöksförbudet
inför socialförvaltningen
demonstrera sin avsikt att separera från den andre.
Tingsrätten
upphävde 901211 ett besöksförbud
för en far gentemot hans
vuxna dotter. Denna hade med början i juni ett år flera gånger anmält sin
far för att han under femton års tid idkat telefonterror
mot henne, följt efter
henne och hennes barn genom landet och med hjälp
av en husvagn "bosatt"
sig bredvid deras hem. I september beviljas hon besöksförbud,
och hennes
far begär tingsrättens
prövnin
i slutet av november,
och yrkar samtidigt
skadestånd för psykisk tortyr.
begär att förbudet skall bestå sedan han kontrollerat
med kvinnan att hon vidhåller sin önskan om besöksförbud. Båda parter kallas till förhandlingar
i december,
men när rätten
återupptar förhandlingarna
efter en paus meddelar parterna att "de är ense
skall upphävas." Orsaken till att den skyddaom att gällande besöksförbud
de personen ändrat sig under förhandlingarna
eller pausen framgår inte av
handlingarna.

åklagaren

I ett fall hade den andre begärt att tingsrätten skulle häva meddelat besöksförbud. Rätten fastställde
förbudet i dess allmänna del men beslutade att
häva ett beslut om utvidgning
till den skyddades bostadsadress, vilket den
skyddade personen då inte längre motsatte sig 950307.
Hon hade nämligen flyttat till en ny bostad, och hennes nya adress var skyddad, vilket hon
bedömde var ett bättre skydd än att begära utvidgning
av besöksförbudet
till bostadens omgivningar,
eftersom detta skulle förutsätta att hon röjde
var hon bodde.
Det hävningsbeslut
940913.
som förvånade mig mest togs av tingsrätten
Det hade meddelats av åklagaren
ansökan av en utländsk kvinna, som
fem år tidigare i sitt hemland träffat och gift sig med den andre,
som var
svensk. De flyttade till Sverige när deras gemensamma
barn var två år
gammalt. Strax därefter ansökte kvinnan om skilsmässa. Mannen fick interimistiskt
vårdnaden om barnet men kvinnan hade i praktiken hand om det
under veckosluten
och ett dygn mitt i veckan. Hon måste då själv ta bussen
till det bostadsområde
där mannen bodde och hämta sonen vid busshållplatsen. Mannen följde ibland efter bussen med sin bil. Kvinnan anmälde
mannen för att han hotat henne till livet och terroriserade henne per telefon.
Hon hade också tidigare anmält honom för våldtäkt och misshandel
men
förundersökningen
lades ned "brott
kan
styrkas".
Den andre uppgav
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vid förhör att han inte motsatte sig besöksförbud
och begärde samtidigt
vilket avslogs.
även hon skulle meddelas besöksförbud,

att

Åklagaren meddelade besöksförbud för mannen i ett år från 940330; sex
veckor senare begärde den senare tingsrättens prövning. Båda parter kallades till förhandlingar
som genomförs först 940906, dvs. när nästan halva
Kvinnan
gått. Den andre biträddes
besöksförbudstiden
av en advokat.
förklarade
meddelande
att "hon känner sig tryggare efter besöksförbudets
och att den andre
hotat henne under denna tid."
Tingsrätten
ring:

beslutade

då att upphäva

besöksförbudet med följande

motive-

"Tingsrätten finner att åklagaren vid tidigare rådande förhållanden haft skäl att meddela
besöksförbud. Emellertid är det i ärendet ostridigt att den andre efter besöksförbudets
meddelande icke begått brott mot, förföljt eller allvarligt trakasserat den skyddade,
varför inte tillräckliga skäl för fortsatt besöksförbud föreligger." A 128/94.
Det paradoxala i beslutet är motiveringen:
tingsrätten upphäver besöksförbudet i förtid just för att det enligt den skyddade parten fungerat.
henne i bil
Efter tre månader anmälde kvinnan
nytt att mannen förföljt
och skrikit okvädingsord
efter henne. Hon hade varit i kontakt med brottsofferjouren
och angav nu också vittnen till den tidigare anmälda misshandeln, där förundersökningen
emellertid lagts ned. Hennes förnyade ansökan
besöksförbud
avslogs,
trots
att den inföll inom den tidrymd då förbudet
om
inte
tingsrätten
beslutat
annorlunda
skulle ha gällt.
- om
i
Sammanfattningsvis
förefaller
åklagarens beslut att häva besöksförbud
i
den här mycket begränsade studien mestadels ha varit okontroversiella,
det att de skett
intiativ av den skyddade. När tingsrätten omprövar medställning
i en tvist
delade besöksförbud
självständigt
tar den emellertid
mellan två parter. I det närmast ovan refererade fallet hade den som meddelats besöksförbud
dessutom ett juridiskt
biträde enligt Rättshjälpslagen.
Av okänd anledning kom målet inte upp förrän ett halvår efter det att beefterlevts ansöksförbudet
meddelats. Just det faktum attbesöksförbudet
sågs då vara skäl för att häva det. Rättens beslut återverkade sedan sannolikt på åklagarens beslut att senare avslå kvinnans förnyade ansökan.
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Den
Relationen

sökandes
mellan

relationer
parterna

Flera sinsemellan
delvis oberoende dimensioner
i de relaär involverade
tioner som är förknippade
med besöksförbudsärenden.
Det handlar för det
första om sociala och känslomässiga
band, som vanligen har sitt ursprung i
också
kan bestå i släkt- eller vänskapsrelaett kärleksförhållande,
men som
tioner. För det andra är det fråga om ett visst mått av aggressivitet,
ofta förknippat med svartsjuka eller upplevda förödmjukelser.
För det tredje handlar det om en fixering,
som ibland kan tolkas som ett slags rationell envishet eller uthållighet,
men andra gånger anses ha mer oklara orsaker av psykiatrisk eller psykologisk
natur.
Alla dessa faktorer behöver inte vara vid handen i samma fall, men det förefaller som om åtminstone två av dem brukar finnas i de relationer där den
ena parten så småningom begär besöksförbud.

Att

bryta känslomässiga

band

De flesta intervjupersonerna
hade tidigare levt i en parrelation
med den
En intervjusom sedan blev föremål för deras ansökan om besöksförbud.
hade dock dömts för misshandel av och meddelats besöksperson kvinna
förbud gentemot en man som hon aldrig känt personligen,
och som hon
sade sig själv ha misshandlats
en man och
av. Två av intervjupersonerna
sökt besöksförbud
en kvinna
var tidigare vänner, som sedan ömsesidigt
för varandra. Två en man och en kvinna hade ansökt om att deras respektive fäder skulle åläggas besöksförbud.
Två var män som dömts vardera
minst två gånger för misshandel av kvinnor de tidigare sammanbott med.
De resterande sex var kvinnor, som sökt besöksförbud
för män som de tidiförhållanden
haft
Två
förhållanden
och
med.
hade
haft
relativt
korta
gare
hade inga barn tillsammans
med den andre, men fyra har barn gemenför. I samtliga dessa fyra fall fanns
samma med den de sökt besöksförbud
också en umgängeskonflikt.
Detsamma
gällde en av de ovan nämnda
dömda männen, som meddelats besöksförbud.
intervjuperAv de kvinnliga
utom
sonerna är de flesta ensamstående mödrar, och alla intervjupersoner
två har barn som är berörda av situationen.
I en amerikansk
undersökning
av kvinnor
som meddelats besöksförbud
konstaterar
Chaudhuri
Daly 1992
att deras äktenskap vanligen varat
ganska kort tid. Det gäller också de flesta samboende- och äktenskapsrela-
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tionerna i mitt undersökningsmaterial,
såväl intervjupersoner
som genomgångna akter. Man skulle kunna uttrycka det så, att parterna ofta delat hushåll under förhållandevis
i de flesta
kort tid, men att separationsprocessen
långdragen och konfliktfylld.
fall varit osedvanligt
En faktor som sannolikt
ofta starkt bidrar till detta är att det finns gemensamma barn, som gör det
emotionellt
bryta kontakten.
praktiskt,
och juridiskt
omöjligt
att definitivt
Den som skyddas av besöksförbud
har ofta ensam vårdnaden om barnen
och motsätter sig att den andra parten har ett umgänge med dem. Motivet
eller
är ofta att den andra partens missbruksproblem
gör umgänget riskfyllt
direkt skadligt för barnen.
Även

ofta
varit ganska korta hade separationsprocessen
om förhållandena
pågått en längre tid, ibland interfolierad
med korta försök att återuppta
samlevnaden,
och inte sällan söks besöksförbud
först flera år efter det att
det kontinuerliga
samboendet
upphört. Den part som sökt besöksförbud
sade sig ofta vilja ha ett definitivt
den nära relationen, utan
slut inte bara
på alla former av kontakt och sarnröre med den andre.

Beslutet att försöka avbryta all kontakt är ofta kopplat till en känsla av att
ha blivit sviken och skadad
ett sådant sätt att man aldrig mer skulle
kunna lita på den andra. Den andra parten kan säga sig vara införstådd med
och respektera detta beslut men har ändå någon fråga kvar, som han eller
hon först vill ha löst: någon tillhörighet
skall lämnas tillbaka, eller man vill
ha en förklaring,
ursäkt
eller
hjälp
att förstå ett beslut att separera.
en
och som erkänt
En kvinna, som anmälts för överträdelse av besöksförbud,
att hon stoppat ett långt brev i den andres brevlåda, uppgav följande till sitt
försvar enligt förhörsprotokollet.
"Hon vet om att det är fel det hon gör. Hon tycker det är jättekorkat alltihopa och mår
så illa av hela historien och vet att även den skyddade mår illa. /.../ De har haft en relation och av någon anledning har den skyddade blivit ursinnig på henne. Hon tror att
han är rädd för att höra sanningen och han orkar inte med detta. /.../ hon ville säja till
honom att de måste lämna varandra och hon förstår hur illa han mår så som han har
snärjt in sig med lögner. Hon vill be om ursäkt för att hon har trängt in honom i hörnan
och vet att han är rädd för att ge uttryck för sina känslor. /.../ Hon tycker att det är fel att
då man ber om ursäkt till en person anses detta som brottsligt."
Detta behov att än en gång tala igenom, att försonas, få och ge förlåtelse
etc. upplevs av den andra parten som en ovilja att förstå, en vägran att acceptera att relationen upphört och att den sökande vill bryta kontakten.
M2: Hur man än gör och vad man än säger, så förstår han inte. /.../ Han frågar och frågar, alltså ältar det här gamla, om och om och om och om igen.
separationen egentliOm parterna har gemensamma barn är den definitiva
begen inte möjlig. En kvinna som haft ett numera utgånget besöksförbud
ansåg hon
rättar att hon var medveten om det, men genom besöksförbudet
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sig ändå ha fått ett års respit, eller en tids lugn både för sin
egen del och för
barnen.
En ironisk konsekvens
är att själva rättsav en ansökan om besöksförbud
relationen
till
juridisk
konflikt
ibland
processen, och omvandlingen
av
en
förefaller
tvinga parterna till interaktion
i nya former, i stället för att så att
säga förverkliga
den önskade separationen. Att genomdriva
och upprätthålett besöksförbud,
som den andre motsätter sig formellt och också prövar
gränserna för, kan kräva mycket tid och psykisk energi. En kvinna hade i
över ett år arbetat på att slippa den andres kontaktförsök
genom att polisanmäla, vittna i rättegång och flera gånger ansöka
om besöksförbud,
som
till slut utfärdades för den andre.
K6: Då slutade han. Och sen då i slutet av januari så ville han upphäva det, för han var
inte farlig, tyckte han /.../ så fick jag hem papper
det då, och sen så visste jag varken
ut eller in, och så skulle det omprövas, och så gick det då en två-tre veckor.
Det ständiga
partner,

processandet kan också försvåra anknytningen
till en annan
genom att den andra förblir en slags huvudperson för den sökande.

Kl:
livet för mig är så rörigt, och nu har det vart rättegången så jag har egentligen
inte haft ork och lust att blanda in en annan människa i detta. Inte- fler nu

Aggfessiøn

-

svartsjuka

Den kanske vanligaste uppfattningen
orsaker är att
om kvinnomisshandelns
den sker på grund av mannens svartsjuka eller aggressiva kontrollbehov.
För vissa gärningsmän
har Svartsjukan lett till en moralisk indigination
som
övergår i en upplevelse av att den andra bör bestraffas. Enligt Katz 1988
motiveras många fall av misshandel och dråp av ett slags moraliskt
raseri
över att offret överskridit
något som uppfattas som en helig princip,
och
möjliggörs
lyckas transformera
genom att gärningsmannen
en stark förödmjukelse till raseri, som gör honom blind för brottets konsekvenser
både
för offret och för honom själv. I de förundersökningsprotokoll
jag gick-igetill sådana känslor bland annat hos en man som
nom fanns hänvisningar
efter en skilsmässa hade hört att hans före detta fru varit synlig på stan med
en annan man. Han blev upprörd och skaffade hasch, som han berusade sig
på, varpå han sökte upp kvinnan, frågade ut henne och misshandlade
henne. I förhöret uppgav han att han "inte trodde på henne och han blev arg för
hade direkt efter slaget ångrat vad han haatt hon förnekade allt. /.../ Han
de gjort. När han slog till henne kände han att det var en form
av bestraffning för att hon var otrogen." Mannen erkände samtidigt tidigare misshandel av sin fru, eftersom "han har varit arg
henne och velat bestraffa henne för att hon varit otrogen."
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Flera

intervjupersoner
ansåg att svartsjuka och kontrollbehov
låg bakom
även psykiska trakasserier.
En kvinna berättade att den andre efter separationen ringde henne
natten tills hon svarade och sedan själv lade på luren bara för att kontrollera
att hon var hemma, eftersom han var "fruktansvärt" svartsjuk:
Kl: Och det har hänt att han ringt och sagt: "Ja jag såg när du satte ut trädgårdsmöblerna, vem var det som var hemma hos dig då", eller: "Jag ser att du är vaken fast klockan
är sent"

Men hon tolkade trots allt detta beteende som ett uttryck för kärlek och
saknad
"jag tror egentligen inte innerst inne att han vill mista mig /.../ för
han tyckte han hade det bra"
något hon lättare kunde fördra än det aggressiva klander hon annars brukade bemötas av.
I andra fall upplevdes den andres svartsjuka i form av ett sadistiskt sabotage av den sökandes nya relationer genom att störa eller fysiskt intervenera i dem.
K6:
och så kramade en arbetskamrat om mig och frågade hur jag mådde, och då
korn den andre fram och sade: "Du skall fan inte röra henne, hon är min, jag skall
döda dig din jävel." /.../ Så många gånger som jag har dansat och han har kommit och
dragit mig i armarna så att vi inte får dansa längre, och till och med när han jobbade
en restaurang, då korn han flera gånger och drog i mig och sade att man inte fick
dansa med den personen och så.
Enligt en intervjuperson
grasserar svartsjuka bland de intagna på fängelsergör medan de sitter av
na eftersom de oroar sig för vad deras flickvänner
sina straff "Det kan
kontrollbehov,
vara ett sånt djävulskt
man måste
ringa, och man är svartsjuk
kan
inte
kåken"
visa
det
på
M4.
- men man
Svartsjuka behöver inte alltid betyda rädsla för förlust av någon älskad
person till rivaler utan kan innebära att man hellre vill förgöra den man älskar
än förlora henne; flera av intervjupersonerna
hade tidvis varit rädda för sitt
liv. Samma knippe känslor kan ibland också gälla barn och hem, eller
en
verksamhet
eller en företeelse som är starkt förknippad
med den svartsjukes identitet
KS: Han tycker det är hans gård. Och han tycker alltså att barnen och jag inte skall bo
kvar där, därför gör han allt han kan för att
skall försvinna ifrån gården. /.../ Ja det är
hans, och kan inte han bo kvar där så skall inte
bo kvar.
Föräldrars svartsjuka
sina barn kan ta sig uttryck i att de inte accepterar
att barnen har goda relationer till andra, såsom en partner. För en intervjuperson var det stora problemet att fadern anklagade barnen för att ha tagit
sin mors parti vid föräldrarnas
skilsmässa för mer än tio år sedan.

470

Bilaga

8

SOU 1993140

30
Fixering
Flera intervjupersoner
beskrev den andre som nästan sjukligt fixerad vid
dem. De har en känsla av att den andre ständigt tänker på dem, kanske försöker spionera
dem och är upptagen av att intrigera och planera mer eller mindre aggressiva handlingar mot dem. "Idag existerar ingenting annat i
huvudet på honom än vad jag gör, och vad jag inte gör" K5
Även

när fixeringen
eller
vädjande
mor
haglig.

i form av blomtar sig uttryck i ständig "uppvaktning"
telefonsamtal
eller brev, upplevs den som mycket obe-

K6: Han är så besatt det har polisen sagt till mig, han är
inte riktigt klokt /.../ Det skrämmer mig, det gör det.
Till

föreställningen
om fixering
na ifråga hade börjat misströsta
att "släppa dem".

så besatt av mig, så det är

hör ett slags evighetsperspektiv:
personerom att den andre någonsin skulle komma

K5: Jag tror han skulle ha fortsatt djävlas med mig omjag skulle sälja gården och flytta
nån annanstans med mina barn, då skulle han ändå fortsätta. Jag är övertygad om att
han skulle fortsätta. Han släpper mig aldrig.
De som sökte besöksförbud
hade dessutom ofta känslan av att uttrycken för
den andres fixering
förvärrades
och skulle komma att övergå i våld eller
t.o.m. mord. Men i flera fall beskrevs den andres agerande
snarare som
cykliskt
återkommande,
eller
t.ex. perioder med täta telefonuppringningar
brev. Sådant kan eventuellt leda till en lika stor, men kvalitativt
annorlunda
rädsla eftersom den andra partens angrepp och kontaktförsök
tycks helt
oberoende av det egna agerande. Man vet aldrig när den andre plötsligt
börjar ringa, skriva brev eller följa efter en igen, och beteendet verkar
också fortgå oavsett den trakasserades respons och reaktioner.

Fixering kan vara kopplat till starka känslomässiga eller sociala band, men
det förekom även i fall där det inte funnits någon föregående djup relation.
I dessa fall hade personen upplevt en svår kränkning.
I ett fall jag tog del
trakasserade en person två före detta skolkamrater,
av genom handlingar
En intervjuperson
som hon ansåg hade mobbat henne i grundskolan.
som
beskrev sig själv som fixerad vid en okänd
var föremål för besöksförbud
polis, som misshandlat henne för flera år sedan.

Rädslan

och farlighetsbedömningen

Det karaktärsdrag,
framför allt förknippade
med
som intervjupersonerna
den andre var opålitlighet,
vilket i sig inrymde flera egenskaper, som ten-
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densen att ljuga och ge en falsk bild av sig själv, dupera omgivningen
och
lura rättsväsendet.
Här framhävdes ett beräknande drag. En annan aspekt
av det opålitliga
och frånsom famhölls var ett oberäkneligt
temperament
varon av "spärrar", vilket i sin tur ofta härleddes till den andres missbruk
och/eller
"diagnoser"
Här var det framför
som psykopati och hjärnskador.
allt oförmågan till självkontroll
som betonas.
Dessa egenskaper,
låg ofta till grund
som den andre tillskrevs,
kandes rädsla och deras bedömning av den andres farlighet.

för de sö-

Den andras farlighet
Flera av de intervjupersoner,
som ansökt om besöksförbud,
var rädda för
direkta fysiska angrepp i form av misshandel eller rent
mord.
av
K4: Jag vågade inte
inte mer än en tio minuter från X med
utom dörren, för det tar
bussen hit och jag vet
inte om han hade sprungit runt här. Ja han hotade faktiskt att
mörda mig. Han kan
inte vara tydligare, när han säger att han skall skära halsen av
mig.
Denna intervjuperson
hade tidigare misshandlats oerhört grovt av den andre. Men rädsla för fysiskt våld fanns också i några fall där personen inte
varit offer för misshandel av den andre tidigare, men där den andres beteende eller verbala hot upplevdes som så skrämmande
att det inte verkade
osannolikt
att de skulle övergå i fysiska angrepp. "Nej man vet aldrig vad
någon har i hjärtat. Så jag litar liksom inte på henne, att hon inte har den
förmågan att ta nånting att slå med" M1.
En annan intervjuperson
förknippade sin rädsla med den andres narkotikamissbruk.
Han hade aldrig
misshandlat
henne men dömts för andra våldsbrott och vid ett tillfälle
manipulerat med hennes bil.
K7: Om han går
droger så kan han mycket väl slåss, han kan bli så aggressiv så att
han slåss och han satt
inne vid denna tiden förra året, fyra månader, för bl.a. misshandel. /.../ av en man, ute på stan, i X, men aldrig så att det varit nånting med skjuta
och så, som nu det här. Men alltså man litar
inte
det, så att bara för att det aldrig
har hänt så händer det aldrig heller. Utan en dag slår det
över fullständigt. För kan
bilen så att sex personer kan råka ut för en olycka och
man ta sönder bromsarna
hädan alla,
då har man
inte mycket till omdöme.
Det kunde också vara fråga om en allmän förlust av tillit och trygghet
grund av den andres svek eller oväntade aggressioner; "man tappar säkerÄven
heten, man känner sig osäker när man går ut" Kl.
en upplevelse av
att den andre förändrats till sin personlighet väckte rädsla.
K3:
han som brukar säga: "Nej, människor får inte göra så och så", och sen börjar
han göra det själv. Så man litar inte på folk heller.
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Rädslan kunde vara förknippad
med speciella händelser eller handlingar,
som skrämt personen, t.ex. att den andre kommit och skrikit utanför dörren,
"den dagen var jag hemskt rädd, för han har aldrig gjort så förut" K3,
eller olovligen tagit sig in i bostaden.
Kl: Inte förrän han slog sig in i huset blev jag rädd. Därför att det
var ingenting jag
väntade från honom överhuvud taget, jag har inte den uppfattningen
honom. Ja han
om
bråkar, när han är ute bland killarna och ställer till bråk,
men han är rättså feg av sig, så
han sticker alltid när det börjar hetta till. Så alltså jag
var inte riktigt rädd för från bärjan, men det var
obehagligt, och det var irriterande framför allt att aldrig få
vara
fred. Detta ständigt då vid halvtvåtiden
natten, så var det nån som knackade.

Några var inte rädda för fysiskt våld
men upplevde den andres trakasserier
som så svåra att det ändå ledde till en ständig rädsla. Det framgick
ibland
av användningen
eller
av metaforer som att den andre "jagar", "anfaller"
ger "knivhugg i ryggen".
Hos åtminstone tre av intervjupersonerna
hade rädslan förstärkts av uppgifter eller berättelser som de i efterhand hört om den andre, antingen
genom
polisen eller
vanligare
bekanta.
- genom
K6: Att han är farlig psykopat kan man
se själv, men att han då tog runt halsen på
sköterskan och sade att han skulle döda henne och
fru fick för mycksen då att hans
et morfin i kroppen just den dan han vakade där hon dog alltså för att hon hade för
mycket morfin i kroppen det är
sånt man här ju, det är ingenting jag vet om det är
sant eller inte.
Ett par av intervjupersonerna
var också påverkade av vad de visste om de
respektive männens "register" och diagnoser, och ansåg att rätten/åklagaren
skulle ta mer hänsyn till det än de gjort. De hänvisade alltså inte bara till
sin egen rädsla, utan också till att
våldmannen i fråga var dokumenterat
sam eller diagnosticerad
som psykopat eller missbrukare.
K6: Jag fick avslag, för "han var inte farlig". Han
var inte farlig fastän han hotade mig
och menade att han skulle döda mig, han var inte farlig fastän han friade offentligt till
mig i rätten, han var inte farlig fastän han stod här utanför alltid och sånt. Dom
ser inte
att han är farlig. Jag menade det att "ni får
tänka tillbaka, det var
en annan tjej han
var tillsammans med innan, han gjorde exakt likadant mot henne, och jag menar: ni får
tänka tillbaka, för två år sen vandaliserade han ett helt hus för att han inte fick
som
han ville, han körde full rakt
i ett träd, han körde rakt
i
flickväns bil, den tjejen
han var tillsammans med innan för att han inte fick
som han ville. Ni måste se att han
är farlig " - "Nej han är inte farlig." /.../ Han hade ett paket redan bakom sig, innan han
började förföl
mig, och då tycker jag att då skulle dom se tillbaka på det, men det gör
dom inte.
Citatet illustrerar
hur den sökande kopplade sin rädsla och risken för brott
till den andres personlighet
och brottsbelastning,
medan polisen svarat att
man måste skilja mellan hennes fall och den andres förra fru och flickvän.
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Den egna farligheten
Att den trakasserade inte vet vad han eller hon själv kommer att ta sig till
aspekt. Ett delom den andre fortsätter är en inte oväsentlig brottspreventiv
motiv till ansökan om besöksförbud
var nämligen ibland en rädsla för att
själv förlora kontrollen.
M Jag kunde slå henne. men jag har respekt för myndigheterna, och jag har gjort så
många polisanmälningar mot henne och jag vill inte förstöra det hela. Men hon vill fortfarande ändå provocera konflikt, och det är jättejobbigt för mig, att hålla mig hela tiden.
/.../ jag vet inte hur länge jag kommer att tåla vad hon gör nu.
Den andres beteende kan uppfattas som direkta
själv skall tillgripa våld eller begå brott.

provokationer

för att man

M1: Jag har varit rädd faktiskt för att hon skulle göra nånting. Jag har bara försökt att
hålla mig och kontrollera mitt temperament, för jag misstänker att hon vill att jag skall
hamna i problem /.../ slå henne eller göra nånting sånt /.../ Så det var därför jag begärde
besöksförbud också, bland annat, för jag var rädd att om hon fortsätter så vill hon att jag
skall drabbas.
En intervjuperson
som fick sin ansökan om besöksförbud
trodde knappast att hon hade lyckats
ter tre ansökningar
Däremot hade de tagit risken
om den andres farlighet.
hämndaktioner
på allvar.

beviljad

först ef-

övertyga polisen
för hennes egna

K6: "Jag kan förstå att folk tar lagen i egna händer och jag kan säga till er personligen",
sade jag till polisen, "att gör
ingenting så skall jag fan ta mig smälla till den jäveln
om jag ser honom ute", sadejag. - "Jamen, då åker du dit" - "Jaja, men jag kan förvisso säga nåt dumt till honom så han smäller till mig först, sen smäller jag till honom",
sade jag. "För gör ni ingenting så görjag det själv", sade jag. /.../ Och så skickade dom
det till X, och så gick det då under kriminalen där, och så ansökte jag om besöksförbud igen och så fick jag besöksförbud.
Flera intervjupersoner
beskriver också en utmattningseffekt
när de till slut
börjar Önskar den andre död, för att de inte längre tror det är möjligt att få
slut
förföljelsen
på annat sätt.
K5: Och jag känner
hårt,
att jag kommer inte att bli fri från honom - det låter
men jag kommer inte att bli fri från honom förrän att han har avlidit och är nedgrävd i
alltså,
jag
blir
fri
från
då
honom
sort sett
om
ens
- han kommer att fortsätta

Det otrygga

hemmet

Det egna hemmet kan å ena sidan upplevas som den tryggaste platsen efeftersom man kan låsa om sig, å andra sidan som den
ter en separation
mest otrygga, eftersom man vet att det är just där som den andre i första
hand söker upp en.
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K7: Det känns så väldigt otryggt, alltså som om man inte har nåt skydd överhuvud tai hennes hus då sprang jag över till grannen och var
get, för att när den andre gick
därinne och ringde polisen igen, tills dom kom då, och då fick dom ta honom därifrån
med handbojor på, för han skulle inte lämna huset för det var hans hus lika mycket som
mitt hus och så. Så när dom hade åkt i väg så frågade jag hur länge dom behöll honom
då, och det var
bara för förhör, så sen släppte dom honom igen. /.../ Det är klart. då
packade man grejerna och försvann från huset, bodde borta.
Andra

förlitade

sig mer

polisiärt

och tekniskt

skydd.

K3: Jag är inte särskilt rädd nu, eftersom det
finns polis och sånt här. Och så blev
jag jättenöjd när jag bytte lås, jag vet att han inte kan komma in. Men innan var jag
jätterädd: tänk om han kommer hit och dödar mig, och ingen vet, jag har en liten pojke.
Problem och farliga situationer under samlevnadstiden
hade också ofta utspelat sig i bostaden, som kunde väcka minnen av tidigare perioder av intensiv ängslan för den andres beteende.
K7: Det är en oro som ständigt finns där, att hur ser det ut Speciellt efter såna händellänge efter, när man kom cyklande
ser blir det mer aktuellt igen. Då undrade man
hem: "undras hur det ser ut nu, undras om det är så som det var när vi lämnade i
morse" - för då gick han hemma hela dagarna här, ingenting att göra, drogade och så.
En besläktad
upplevde de som trakasserades
oro inför hemkomsten
hallgolvet.
post och var rädda för att det skulle ligga ett brev

per

K6: När jag hade varit
jobbet t.ex. och när klockan började närma sig att jag skulle
gå hem, så blev jag så orolig: "undrar om det är brev där hemma eller om han står där
hemma eller nåt sånt"
då fick jag ont i magen. Eller så gick man hem vid middagstid
bara för att se så att det inte var nåt brev.

Stöd

och

Grannar

lojaliteter

och vänner

Av polisanmälningar
och åklagarakter framgår att det vanligen är till granflyr om de hotats och misshandlats i hemmet. Ändå utnar som brottsoffer
tryckte några av de intervjuade
besvikelse över grannar som inte ingripit
eller inte velat vittna till deras fördel.
K4: Ja då kom grannen upp sen dan efter och han hade
hört, men han kunde inte
urskilja riktigt sade han, för han hade låst dörren men det ekade
i hela trappan som
den andre gapade och slog och sparkade
dörren. Så inte en enda reagerade här.
I en tidigare bostad, som denna kvinna skaffat
handlat henne skrev grannarna till hyresvärden

efter det att den andre missoch klagade.

K4: Efter det att han fick övervakning, så var han
fyllan var
hemma, och han var
dag så dom släpade ut honom i trappan, poliserna där, dom tog honom och satte honom
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i fyllecell några timmar då och då. Det var vad som hände. Men till slut hade alla
granatt det var sånt väsen för han höll
narna klagat
hela dagen. Där var porten öppen
till klockan nio
kvällarna, och han kom med jämna mellanrum och bankade och slog
och skrek. /.../ Grannarna sade att dom skulle flytta allihop, för dom vågade inte bo där,
det var sånt väsen. Det var tack vare honom jag åkte ut.
Vicevärden
hade sagt till henne att kontakta socialförvaltningen
för att få
någon tillfällig
bostad, "för så här kan vi inte ha det, vi kan inte missa alla
grannarna, för nu har dom klagat, dom vågar inte bo här, dom är rädda",
och därefter fick hon "brev från kronofogden
att han skulle avhysa mig."
En annan intervjuperson
hade visserligen inte upplevt att någon i hans omgivning inte ställt upp på hans sida i förhållande
till den andre men antog
att många undrat över det faktum att han gjort en polisanmälan.
M2: Det är såpass dramatiskt att man har varit rädd for hur omgivningen skall kunna
hantera vetskapen om att jag har polisanmält min far: "Ar han från vettet" ungefär. Det
är just för att folk inte känner till hela historien.
Sådana förhållanden
gör att intervjupersonerna
ibland kände att de måste
välja mellan att inte alls inviga omgivningen
i sina problem, respektive att
hålla dem underrättade
med den andre. En
om varje detalj i interaktionen
intervjuperson
K9
kände sig besvärad av att grannarna sett och hört hur
den andre tvingade sig i i hennes lägenhet och senare att polisen kom till
bostaden. Hon hade inte velat informera
grannarna, men ryktet hade gått
och lett till att hennes dotter fått obehagliga frågor om sin pappa i skolan.

Familjer
Liksom vid skilsmässor innebär besöksförbudet
avstånd från den som ansöker om besöksförbud.

ofta att den andres släkt tar

Kl: Hans släkt ser nog mig som en väldigt stor bov /.../ Dom struntar i att höra av sig
överhuvud taget. /.../ Dom har nog mig som syndabock, att det är jag som gör livet besvärligt för honom.
Men även beträffande stöd från den egna familjen
syskon och föräldrar
blandade. En intervjuperson
K8
berättade att hennes
var erfarenheterna
syskon och föräldrar i princip stod
hennes sida mot den man som jagat
henne och att de inte ville ha med honom att göra,
men att de å andra sidan
inte heller stöttat henne speciellt mycket. En annan kvinna tyckte att henmed, hade tagit ställning
nes före detta man, som hon haft en vårdnadstvist
med sin far; "nu har dom två då gaddat ihop
mot henne i hennes konflikt
sig lite" K5.
Hon trodde dock att de flesta i hennes familj och närmaste
omgivning
egentligen gav henne rätt.
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KS: Jag tror att dom alla tre modern och syskonen tycker att han skall hålla sig borta
från X där jag bor. Att han överhuvud taget inte skall ha nånting där och göra, han skall
bara liksom åka andra hållet. Mina bröder, den ena har jag haft kontakt med, och han
har sagt: "Vi harju sagt till honom att han skall skita i dig, vad skall han där och göra"
Och likadant den äldre /.../ han ringde till en granne och var alldeles förtvivlad för ett
par månader sen och då hade han sagt detsamma till honom: "Låt henne vara Låt henne
och barnen vara, du har ingenting där och göra"
Men med tiden som konflikten
mellan henne och hennes far hårdnade
hon att förlora kontakten också med resten av sin familj.

korn

K5: Jag har ingen kontakt med modern /.../ Jag har
ingen kontakt med några
släktingar och så. /.../ Dom tillfällen jag bryr mig, det är när det är helger, och när andra
pratar om sina syskon /.../ Jajul, och påskafton var jobbig, som andra då tillbringar med
sina släktingar och sina syskon och hela den här biten /.../ Påskafton varjag själv. Och
det var en sån där dag man liksom deppade ihop.

Løjalitetskrav
Flera intervjupersoner
föreföll
vänner måste
ta för givet att gemensamma
"välja sida" genom att ta ställning i deras konflikt med den andre. Man viloch ta avstånd från den andre
att de skulle "genomskåda"
samma sätt
som man själv hade gjort, även när vännerna inte hade samma negativa erfarenheter av honom eller henne. När jag frågade en intervjuperson
om hon
fortfarande
hade kontakt med sina och sin före detta mans gemensamma
vänner svarade hon ja, "dom ha: ställt sig
min sida" Kl.
Ibland innebar stödet från vänner och bekanta att dessa lämnade information om den andre, även i sådana fall när det uppenbart handlade om uppgifter i förtroende.
K7: Hon hade träffat den andre
tåget, och då hade han frågat om hon kände nån
med intervjupersonens namn i X, eftersom hon bodde här. "Jadå", sade hon, "vi brukar ha följe
tåget
morgnarna." - "Ja nu skall jag också flytta men du behöver inte
säga det till henne, för hon vet inte om det" sade den andre.
Ett par intervjupersoner
retessbelagd information

beskrev t.o.m. hur de genom goda vänner fått sekom den andre.

M2: Under det året /.../
har han själv hamnat vid några tillfällen
psykiatriskt sjukhus. Och hurjag vet det är därför att en god vän till mig har brutit sin tystnadsplikt, för
han var nämligen vårdare där
det stället, och han har berättat för mig att det var just
den andre som låg där, och vad det var för historia som han kom med.
K6: Och sen så har jag hört genom en annan kompis, vars pappa jobbar på det stället
där den andre har legat inne, han harju inte heller sagt fina grejer om den andre.
Några intervjupersoner
berättade att de blivit djupt särade av att personer
deras sida" börjat vackla, särskilt om de antytt en ansom tidigare "stått
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norlunda definition
av problemet. En kvinna berättade att den andre "vunnit över" två av hennes kamrater. Men
av hennes berättelse framgick att det
var hon själv som brutit kontakten med dem:
K6: Han kunde ordna fribiljetter
på ... och dom kom in gratis
..., "han verkade
snäll, han verkar trevlig, han var inte så farlig
som du har beskrivit honom", menade
dom. /.../ Och innan stöttade dom mig så mycket och sade att dom inte skulle
prata med
honom under rättegången, dom stöttade mig jättemycket. och så bara vände dom så.
"Ja sadejag, "ni är dumma i huvudet", sadejag, "skall
vara vänner med honom kan
ni vara det då. Då behöver
inte ringa mig längre", menade jag. "Jag vill inte ha med
er att göra då."
En liknande reaktion hade en
gentemot en psykiater,
annan intervjuperson
som han själv en gång i tiden förmått sin far att gå på samtal hos. De hade
försökt upprätta ett avtal om hur kontakterna
mellan intervjupersonen
och
fadern skulle se ut, men fadern hade brutit kontraktet.
M2: Den här psykiatern han ringer till slut och säger att han inte riktigt tyckte att det
här avtalet var så bra, och kanske var det så att jag hade
en del av skulden i det hela
Och då blinkade jag ett par gånger, och tänkte: "Förlåtil Vill du liksom säga det
en gång
till" För jag menar är det nånting jag har gjort så är det
att under alla åren liksom
försökt svara honom och förklara för honom, gång på gång tills det blev
mer och mer
påfrestande för mig /.../ Så därför tyckte jag det
var direkt plumpt av psykiatern att
säga så. Och så skrev jag ett brev till honom, där jag sade att jag inte tänker sitta och
lyssna på sånt.
Även

en annan av de sökande berättade att det egentligen
var hon själv
brutit
kontakten med resten av sin familj. Det började med
som
en bitterhet
mot modern, som inte tog henne i försvar gentemot fadern.

K5: Vi har alla syskon tagit parti för vår mamma /.../ och dom fortsätter idag att ta parti
för henne, vilket jag har en viss förståelse för, för jag har själv gjort det,
men jag har
blivit så sårad och kränkt utav henne för att hon inte tog mitt parti. Hon vet hur han är
/.../ innerst inne så är jag helt övertygad om att hon vet att det jag säger är rätt.
Resultatet blev att hon så småningom också kom i konflikt
med sina syskon, eftersom hon tyckte att de försökte påverka henne i konflikten
med
föräldrarna.
K5: l början kunde
pratas vid, i början kom de upp och hälsade
mig, men till sist
kom dom bara när dom gick mina föräldrars ärenden. Och det sadejag till dom vid något tillfälle: "Jag tycker inte det här är riktigt juste,
får gärna komma även annars".
Och det hade dom väl svårt att hantera, skulle jag tro.
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Trakasserier
Trakasseriernas

som

interaktion

former

De handlingar
och beteenden som intervjupersonerna
beskriver
hos den
andra parten har flera likheter. Bland annat är det ett stort mått av envetenhet i den andres kontaktförsök.
Man talar om tiotals telefonsamtal
var dag,
att den andre "ringer och ringer och ringer, igen och igen och igen" i perioder som återkommer
under flera år. Det är mycket vanligt att man upplever
den
andre
försöker
väcka ens skuldkänslor
vädatt
genom att omväxlande
ja, klandra och hota. De hot som uttalas behöver inte handla om direkt våld
eller nya partners;
mot den sökande, utan kan rikta sig mot anhöriga
mycket vanligt är att den andre hotar att ta livet av sig. Den andre kan också agera på ett mer direkt fysiskt skrämmande
sätt genom att stå utanför
dörren, titta in, banka, ropa och eventuellt ta sig in i bostaden med våld.
Dessa olika beteenden präglar inte bara kontrahentema
i tidigare parrelationer utan också i varierande grad fader, som vill framtvinga
kontakt med
eller påverka sina vuxna barn, eller före detta vänner som inte accepterar
att den andre vill att umgänget skall upphöra eller den som förföljer
en
praktiskt taget okänd fiende.
För intervjupersonerna
finns det ofta ett samband mellan dessa olika forkontaktförsök,
att svara i telefonen kan t.ex. ibland vara det enda
mer av
sättet att förhindra att den andre kommer till hemmet, när man byter telefonnummer
kan det leda till fler oönskade brev. Att lyckas gömma sig kan
betyda att den andre i stället kontaktar vänner och anhöriga eller myndigheter.
intervjupersonerna
beskriver det som starkt kränkande när den andre inte
nöjer sig med försök till direktkontakt
utan trakasserar andra, t.ex. en ny
sambo, föräldrar eller vänner, förtalar en själv eller andra närstående eller
eller gör anmälningar
till olika myndigheter.
Särskilt det senare visade sig
vara en mycket vanlig erfarenhet för intervjupersonerna.

Direkta

kontakter

Det som framför allt ger motiv för ansökan om besöksförbud
är den andres
direkta kontaktförsök
dörren, gå
genom att komma och ringa eller banka
fram till en på gatan, i bussen eller i affären och inte minst genom att ringa.
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Besök / intrång
Flera av intervjupersonerna
som knackat eller bankat
staden.

hade utsatts för ovälkomna besök av den andre,
dörren och kanske stått och ropat utanför bo-

Kl: Det började
med att han sprang här och knackade, för han hade ingenstans att
sova på nätterna /.../ Och sen hade han nånting som han hade glömt kvar i förrådet här,
så det var han och hämtade, och så höll han sig lugn då
en månad kanske, fjorton dar,
tre veckor. Sen började han igen att springa här och banka och bara ville komma in.
Han släpper mig inte./.../ Det var var natt, var natt, och han
gav sig inte. Han stod här
ute och knackade och knackade och knackade. Och man ligger
själv, man vet inte
vad man skall göra.
En intervjuperson
K4
hade fått två ytterdörrar
helt söndersparkade,
och
två andra berättade att den andre tagit sig in i bostaden
genom att slå sönder en dörr eller en fönsterruta.
K7: När vi hade separerat bodde jag kvar i huset, och då
var det vid ett tillfälle han
ringde på natten och ville prata med mig och jag sade: "Jag vill inte prata med dig över
huvud taget." Då kom han körande och bankade
och tyckte jag skulle öppna. Och då
sade jag att det gör jag inte, utan då ringde jag polisen, men då slutade det med att han
slog sönder en fönsterruta och gick
i huset.
En annan intervjuperson
hade genom att köpa sina föräldrars gård kommit
att bli hyresvärd för sin far. Avsikten
skulle flytta, men
var att föräldrarna
fadern vägrade.
K: Det har varit uppdelat lite grand i två bostäder. Såjag har kunnat bo med mina barn i
ett rum och kök, och så har han haft resten utav huset då /.../ i princip bara ockuperat
det /.../ Jag har kört
gårdsplanen så nära trappen jag kunnat, jag har burit in mina
barn i huset och låst dörren
fort jag har kunnat. I och med att jag aldrig vet när han
kommer, jag vet aldrig när han är där och är han där så vet jag aldrig /.../ Och han har
knackat på dörren, nån gång i början öppnade jag dörren och pratade med honom,
men
sista månaden harjag öppnat
ovanvåningen och stått och tagit dialog med honom via
fönstret. Och nån gång när vi har kommit hem har han stått
gårdsplanen.
Den andre fortsatte att komma trots hyresnämndens
dom, men "då ringde
jag och anmälde honom för olaga intrång varenda gång. Så han är alltså
anmäld för en 20-25 olaga intrång".

F örföljelse eller spionage
Några av intervjupersonerna
berättade att den andre ständigt
der uppsikt och mer eller mindre förföljde dem.

höll dem un-

K6:
vart jag än gick, om jag gick och solade så hade han solariet bredvid, och varjag
hos frisören så satt han i stolen bredvid /.../ närjag fyllde år /.../ åkte
hem till mamma och pappa, och då kom han dit och gratulerade mig, och sen två dar senare så träffas
dansrestaurang, och vart
än gick och träffade mina killkompisar, så kom han
efter.
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Den andre kunde också öppet fråga och söka efter personen
också interferera i hans eller hennes kontakter med andra.

och därmed

K6: När
stod därute så ville den andre följa med på efterfest, men det fick han inte
-jag ville
definitivt inte ha med honom /.../ Sen skulle jag iväg och jobba nästa dag,
och då hade han gått
mitt jobb, och gått
i alla rummen och tittat om jag var där,
och så hade han stått där utanför /.../ och sen då vid halvfemtiden så stod han här utanför bostaden och väntade in mig och sånt.
Hon hade också uppfattat det som hotfullt och mycket obehagligt
att den
andre bara stått stilla och tittat
henne utomhus. En annan kvinna K8
berättade att den andre kikat in genom fönstren till hennes föräldrars bostad
och hennes systers arbetsplats; en tredje K4
henne
att den andre passat
utanför bostaden och sedan följt efter henne
bussen, i en affär
vägen,
och hela vägen hem igen.

Ringande
De flesta intervjupersonerna
uppgav att den andre periodvis trakasserade
dem per telefon. Det störande var då inte bara vad som sades vid dessa telefonkontakter,
utan att den andre fortsatte att ringa även om personen i
fråga vägrade svara i telefonen, eller omedelbart lade på luren sedan man
hört vem det var.
K7: Han har ringt och hållt
att störa och hotat med det ena och det andra /.../ Det
kundevara stup i kvarten, och det kvittade om man sade att "jag vill inte prata med dig"
och så lade man på: då ringde han upp och så ringde han upp och ringde upp och
M2: llan ringer gång
gång
gång, dagligen, för att prata med mig, och jag säger:
Jag vill inte prata med dig, och så bara läggerjag
luren.
Kö: Han hade ringt mig 46 gånger under en dag /.../ Jag har papperjag kan visa.
För den som är i sin bostad och hör hur den andre ringer gång
gång kan
det uppfattas som oerhört aggressivt: "hon ringde, hon ringde hela morgoM.
nen, för jag var hemma då, så till slut så stängde jag av telefonen"
Men den som ringde i det här fallet uppfattade det som att det aldrig blivit
något samtal, eftersom hon inte fått svar.
K:
och han är inte där,
nu sade han att jag ringer till honom. Ibland ringer jag
ibland när jag ringer är det telefonsvarare, så jag lämnar besked att jag vill ha mina
nycklar. Eller närjag ringer, och han hör att det bara ärjag lägger han
luren.
En annan variant är att när personen i fråga svarar tiger den som ringt upp i
telefonen, vilket kan kännas skrämmande eller åtminstone olustigt. En intervjuperson
K8
hade upplevt detta periodvis under de senaste fyra åren.
Hon hade nummerpresentatör
som visade att samtalet är från ett skyddat
säker
det
att
nummer men var
var den andre. Det raffinerade med en sådan form av telefonterror
är att det måste oroa, eftersom det också är obe-
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hagligt att tänka sig att en främmande person skulle använda telefonen
detta sätt, samtidigt som det är svårt att bevisa den andres skuld.
Själva signalen kan skrämma, om den t.ex. kommer mitt i natten."Det
är
obehagligt
därför att man ligger och sover jättegott
Jag är ändå själv här
med mina barn" Kl.
Telefonsamtalen
kan slutligen också vara otrevliga
till sitt innehåll
Kl: Jag menar man svarar om det ringer, så gör i alla fall jag /.../ För det mesta höll han
sig
till att ringa när han var arg, och då var han oftast berusad också. Och det blev
obehagligt, för du vet inte var du har personen
En intervjuperson
berättade att den andre bland annat hotat att skjuta
nes nuvarande man "både per brev och telefon och att han känner
undre världen och man skall vara rädd om sina barn och diverse"
Men även välmenande
kontaktförsök
per telefon kan uppfattas som
börliga eller kränkande.

henfolk i
K7.
otill-

K: Och sen ringde jag till min syster och berättade för henne att den andre höll
att
dricka och inte ville prata med någon. /.../ jag ringde faktiskt många gånger: "Vad är det
för nånting", och han blev jättearg /.../ Jag frågade honom: "Håller du
och dricker"
Han sade till mig: "Du får inte ringa hit Om du ringer hit kommer
att slå ihjäl dig"
Det kan också vara så att det den uppringda uppfattar som telefonterror
för
den andre är ett legitimt
ärende. Att vägra svara kan då omvänt upplevas
som en aggression. "Jag sade "OK, du säger att jag ringer dig, men varför
vill du inte bara lämna mina nycklar /.../ jag ringer inte till dig för nånting
annat" K.

Blommor och brev
Flera av intervjupersonerna
hade reagerat starkt negativt
att få blommor
den
andra
Ibland
uppfattades
det
inslag
i en oönskad
parten.
av
som ett
uppvaktning
eller som ett försök att köpa förlåtelse.
K6: När rättegången hade varit och jag var ute och dansade kom han fram några gånger
och drog i mig när jag dansade med killar då, och stod här vid min dörr
natten och
knackade och skickade blommor genom dörren och bad om förlåtelse och sånt.
En annan intervjuperson
Kl
överträdelse
av besöksförbud
återta anmälan.

fick blommor
och uppfattade

precis före en rättegång
det som en påtryckning

om
att

Kl: Visst, det ärjättetrevligt att få blommor, men jag fick alltså rysningar i hela kroppen, när dom kommer hit med bud. Pompa och ståt och bilar och hela alltet här ute,
med blommor. Och framför allt eftersom det egentligen var meningen vi skulle haft rättegången den tionde, och dom kom då precis i slutet
augusti, då kändes det precis
som en riktig förolämpning att få blommorna också. Ett sätt att be om ursäkt på nu, två
veckor innan rättegången /.../ Ett sätt att få mig blidkad.
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Men blommor kunde också uppfattas som hot. En intervjuperson
K8
hade
sagt till en blomsteraffär
att de inte längre fick sända blommor till hennes
bostad eftersom
de ofta kom från den andre. Hon tolkade det sedan som
ett förtäckt hot när hon i sin brevlåda fann några nejlikor av den typ som är
vanliga vid begravningar.
Andra gånger kunde blommor
och de kort som
följt med dem uppfattats
i något fall
som oönskade kärleksförklaringar,
försök
sabotera
förhållande
intryck
ett
att
ett
nytt
som
genom att ge
av ett
pågående förhållande mellan kvinnan i fråga och den andre.
Trakasserier
förekom
också per brev. Liksom beträffande
blommor
och
telefonsamtal
var det inte alltid innehållet i budskapet, som upprörde den
sökande, utan att den andre envisades med att påminna om sin existens och
upprepa vad han eller hon sagt så många gånger förut. Flera av intervjupersonerna berättade att de fått långa, utförliga brev ofta om samma saker som
tidigare samtal och telefonsamtal
handlat om.

Misshandel

och hot

All misshandel leder inte till ansökan om besöksförbud,
och de som söker
sådant skydd har inte alltid misshandlats
den
andre,
och även om det
av
skett tycks misshandeln som sådan inte alltid vara den primära anledningen
till ansökan. En intervjuperson
K8
sade att hon misshandlades
av sin
sambo första gången för snart nio år sedan, när deras gemensamma dotter
det men drog sedan tillbaka anmälan efter
var nyfödd. Hon polisanmälde
hot. Sedan misshandlade
han henne flera gånger; efter den sista gången
måste hon vårdas
sjukhus åtta dagar. Därefter separerade hon, polisanmälde den andre och ansökte om besöksförbud.
En annan kvinna K4
hade flyttat till en egen lägenhet efter att ha bott tillsammans med den andre en månad. Efter ett par veckor kom mannen och
hälsade på, han var nykter och gick med henne för att handla, men när de
kom in i hennes bostad och hon började förbereda middagen tog han fram
en flaska starksprit som han snabbt drack upp.
K4: Sen började han att tjata och tjata och tjata, och skrika varför han inte var bra nog,
och varför jag flyttat från honom. "Jamen det vet du ju", sade jag. "Som du bar dig
sen vi kom dit så var detju inget annat val. Så vill jag inte ha det." - Och sen var han
full, jag såg att det slog
direkt- Såjag fick mig rakt i ansiktet såna smällar, käkbenet
krossades, en av näthinnorna brast /.../ Slog med knytnävarna så mycket han orkade så
jag flög i väggarna därute i köket. Hon hade till och med sett det, vicevärden
första
våningen, hon sade det sen, långt efter rättegången. Det visste
inte då. Men hon hade sett närjag flög i väggarna där, såjag störtade
nästan då, och blodet började rinna
från ögon och mun och öron. /.../ Sen var det inga fönster så hon kunde inte se fortsättningen, för sen när jag slog i väggen och nästan var avsvimmad, då han hade slagit ner
mig i köket, så slet han tag i mig och släpade in mig och slängde mig framstupa i sängdig"
mig och: "l-låll käften
en där och började banka allt vad han orkade i ryggen
och "Skrik inte" Och det är klart jag skrek, det gjorde
inte rakt
ont. Men jag tjöt
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ut, men jag skrek, det gjorde jag ju. "Tyst, tyst säger jag", sade han, "tyst med dig,
skrik inte" Och höll
att banka det gjorde så ont Sen slet han mig från sängen efter en stund när det var klart, jag hamnade
golvet, han slängde mig där. Då hade han
satt skorna i hallen, då tog han skorna
sig, och närjag låg där, så fortsatte han och
sparkade mig över hela kroppen /.../ fötterna var kolsvarta för att blodet hade åkt
ner där
/.../ Jag låg i alla fall medvetslös över hela natten.

Ändå var det inte vid detta tillfälle

som hon ansökte om besöksförbud.
Aven mindre våldsamma
handlingar
kunde sätta djupa spår i personen
därför att de innebar ett klart överskridande
av en gräns för integriteten.
KS: Den andre gav sig
mig inför mina båda barn. Han slet ut mig ur bilen och drog
runt mig ett par varv innan han slängde in mig i en tegelvägg. Och efter det har han då
hotat mig vid en sex-sju olika tillfällen.

Några kvinnor beskriver att den andre visserligen inte direkt misshandlat
dem, "inte så att det träffade mig, alltså fysiskt,
men han kunde bli arg så
att han smällde till väggen" Kl.
De kunde också ha slagit sönder saker i
bostaden eller uppträtt
ett så aggressivt sätt att det upplevts som skrämmande. En intervjuperson
hade tagit barnen med sig hem till en arbetskamrat när den andre varit kraftigt drogpåverkad
i hemmet, eftersom han då
brukade vara mycket aggressiv "och när han upptäckte att
inte kom hem
så blev han
vansinnig och kastade ut grejer genom fönstret uppifrån åttonde våningen, och då var polisen där, och han skulle ta livet
av sig" K7.
Den händelse som fick en av intervjupersonerna
K4
att ansöka om besöksförbud
inträffade
flera år efter den grova misshandel han utsatt henne
för. Hennes granne ville sälja en begagnad TV och hon hade föreslagit
att
han skulle fråga hennes före detta sambo. TV:n levererades och när den
andre korn för att betala ringde han på
och blev på så
grannens porttelefon
vis insläppt i hennes trappuppgång
Kfi: Han sprang direkt upp på min dörr, öppnade brevlådan här och började skrika:
"Oppna dörren" /.../ Jag stod precis innanför dörren. "Nej", sadejag, "det kan jag inte,
för jag har besök" /.../ "öppnar du inte dörren ska jag skära halsen
av dig kärringjävel" /.../ Ja han stod i brevlådan hela tiden med den fula truten och gapade
medan
jag stod innanför. /.../ "Och hädanefter skall du
vara rädd att gå utanför dörrarna här"/.../
Och sen, han hade väl kniv
sig med, för han skar ett jack i brevlådan, sen slog han
igen den. Sen hörde jag -jag lyssnade precis bak dörren att det skramlade
väggen,
då hade han slagit
porslinet runtomkring kablarna
att de låg bara. Det såg jag sen
efteråt.
Som framgick
vjupersonerna

av avsnittet om rädsla hade också flera av de övriga interhotats av den andre; "han har hotat mig med jämna mellanrum om att han skall göra livet surt för mig, och han skall se till att jaga
mig till andra sidan gränsen, och den här biten" K5.
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Självmordshot
Andå förefaller
det nästan vanligare, och kanske ännu svårare, när hoten
går ut
den
andre kommer att ta livet av sig, och där det är mer eller
att
mindre uttalat att det beror
personen ifråga.
K6: Då skulle han ta självmord och kom och lämnade present här och sen då skulle han
ta sitt liv och sånt och hans före detta svärföräldrar ringde hem till mina föräldrar, som
ringde hem till mig och polis och allting blev inblandade ytterligare en gång, och ja, då
kom han
psykiatriskt sjukhus, körde dom in honom /.../ han var så deprimerad
då ./.../ Och sen började det igen, från den dan han kom ut från psykiatriskt sjukhus,
direkt efter var han här
helgen, hotade med självmord och hela den biten om inte jag
tog tillbaka honom eller öppnade dörren eller nåt sånt, och då tänkte jag: "nej, jag orkar
inte längre", så då kom polisen och hämtade honom.
Även
i princip riktas mot den egna personen
om självmordshoten
de som mer eller mindre öppna påtryckningar:

uppfattas

mig inne
K6: Sen polisanmälde jag honom en gång när han stod och skällde
posten och utanför posten och höjde armen såjag trodde han skulle smälla till mig - och
sen korn han och hotade mig ijuni månad, innan rättegången, att om jag inte tog tillbaka anmälan skulle han begå självmord.
vrede över,
ofta uttrycker
Dessa självmordshot,
som intervjupersonerna
uppfattas också som ännu en ursäkt att ta kontakt fast man är ombedd att
på inlåta bli, och dessutom som ett sätt att få sympati från omgivningen
tervjupersonens
bekostnad.
M2: Han var
min svägerska, och han ringde till henne och berättade hur han skulle ta
livet av sig, han ringde till mig och sade det, och till min bror och sade det, och ringde
till sina vänner och berättade att nu var liksom livet över, och "jag skulle bara ringa för
att säga hejdå, för i morgon är jag död", och så här. /.../ under alla tolv åren har han
ringt och sagt det lite då och då
väcker kluvna: det finns ockSamtidigt är de känslor som självmordshoten
för att den andre faktiskt
så ofta en genuin rädsla hos intervjupersonerna
skall göra allvar av hoten.
K5: Han harju hotat väldigt många gånger med att ta livet av sig och den här biten, och
ibland närjag går ut därute så kan jag tänka mig alltså att han skulle ha skadat sig på ett
eller annat sätt och befinna sig i byggnaden därute. Den känslan kan jag ha ibland. Och
jag har hittat honom vid nåt tillfälle gråtande som ett litet barn.

Trakasserier
Återkommande

av och genom

andra

berättelser är också att den andre inte
i intervjupersonemas
nöjer sig med att hota, förfölja och söka kontakt med dem själva utan också
ofta för att förmå dem att
letar upp deras vänner, grannar och släktingar,
livsföring
relationer.
ingripa i och påverka deras
och
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K5: Han har då bl.a.ringt till den här killkompisen som hjälper mig, och lyckats jaga tag
i hans pappa och ringt och sagt till honom att se till att hans son skulle låta bli att
komma till mig, för jag har en före detta man, jag skulle ta hand om mina barn, och han
hade sin familj.
M2: Han ringde till min mammas bekanta för att försöka få dom att övertyga mamma,
att övertala mig att ta kontakt med honom och börja prata med honom igen.
Om dessa personer inte bemöter den andre med förståelse
ligt intervjupersonerna,
att själva bli trakasserade.

riskerar

de, en-

M2: Han tvingar sina vänner, som tycker det är fruktansvärt obehagligt men dom säger:
"Vi står inte ut med hans tjat, och därför så ringer jag till dig"
- vilket jag tycker i och
för sig är svagt av dom, man kan givetvis säga emot. Men då börjar han göra likadant
mot dom, så det ville dom slippa.
Därmed blev det ibland svårt för de sökande att finna
ningen som kunde ställa upp som vittnen för polisen.

personer

i omgiv-

K5: Grannarna ringer mig och säger att nu har han varit här då och då men dom vågar
inte själva stå för anmälan, för då går han
på och trakasserar dom också. /.../ det
skrev jag bland annat i det här överklagade beslutet att jag vill gärna att
åker ut och
frågar grannarna och hör hur det är, att det jag säger är rätt och riktigt. Men ni måste
göra det anonymt, för annars kommer han att
och trakassera dom också och då
vågar dom inte svara.
Flera intervjupersoner
hade erfarit att människor
som hade någon positiv
anknytning
till dem själva utsattes för den andres trakasserier
och påverkansförsök.
Ml: Och inte bara att hon kommer till mig och börjar bråka, utan hon skall ringa alla
dom som jag känner och berätta nånting som jag inte har gjort, och så ringer hon min
fru och säger: jag är fortfarande tillsammans med din man, och vi har umgåtts i fem år,
säger hon alltid.
I det här fallet hade den andra hade också trakasserat intervjupersonens
neboende hyresgäst, tills denna sade upp bostaden och flyttade.

in-

F årtal
Några intervjupersoner
berättade att de utsatts för regelrätt förtal av ett slag
som de ibland upplevde som sataniskt. En av dem berättade att den andra i
sin jakt på honom tagit kontakt med hans fru, som vid denna tid bodde utomlands, och med hennes släkt.
M Då skulle hon berätta för min fru att jag hade gjort henne gravid två gånger, och att
hon var gravid nu. Och min fru har många syskon som bor där, och hon fick prata med
nästan alla, och berättade för alla att jag hade gjort henne gravid - bara för att hon skulförstöra min trovärdighet hos dom. När hon äntligen fick prata med min fru var jag
inte där, och sen sade hustrun att det var samma flicka som fortsätter att ringa: "Så du
har inte gjort slut med henne, du har börjat att träffa henne igen Du har inte berättat det
för mig"
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Den här intervjupersonen
var egentligen inte så rädd för att hans allra närskulle
bry
sig
förtalet,
maste
om
men han kände att hans allmänna trovärdighet undergrävdes
den
andra spred osanningar om honom.
att
genom
Ml: Jag kan också tänka mig, om nån kom och berättade för mig alltså att någon person
Man skulle inte tro på det
är sån och sån, även om han inte är sån. så blir det ändå
med detsamma, men man skulle tänka: "ja, det kan vara sant, för det är inte allting som
en människa gör som kommer fram, som alla vet." /.../ T.ex. när hon anmälde till polimig och vad jag
sen att jag har spritproblem, så kan det ta lång tid innan dom kan tro
berättar.
Det är inte sällsynt
eller chefen.

att den andre ringer eller hotar att ringa till arbetsplatsen

M2: Till slut började den andre ringa till jobbet för att han skulle berätta för min chef
vilken usling han var, varvid jag sade till honom att "gör du bara det, bara bara bara
pröva alltså, så kommer jag att polisanmäla dig"
Ml: Och hon sade: "Jag skall prata med din arbetsledare också om vilken skit du är,
han måste få veta att du är en falsk person" och så vidare.
beskrev med obehag hur den andre förtalade andra
Ett par intervjupersoner
inför
dem
själva,
personer
en kvinna berättade att den andre sagt att hennes
nuvarande pojkvän "hade varit med en annan tjej och dom hade kramats i
bilen och sånt, fastän han hade suttit här och ätit frukost" K6.
M2: Han skriver brev till mig och säger att /.../. din mamma har minsann gjort det här,
och din mamma har gjort det och din mamma har gjort detta, och din mamma har varit
otrogen mot mig och det har vart det, och det har vart detta. Alla såna här bara saker för
att visa: varför står du på mammas sida, ungefär, hon har gjort det här mot mig för 25 år
sen - Vilket jag fullständigt skiter För det är fortfarande inte mitt problem

Anmälningar

till myndigheter

till mynTill det som upprörde intervjupersonerna
mest hörde anmälningar
digheter, en uppenbarligen
mycket vanlig form av trakasserier. Intervjuperde utsatts för av den andre
sonerna berättade om en rad olika anmälningar
parten.
K6: Han anmälde mig till försäkringskassan och sade att jag hade en sambo härinne, jag
försäkringskassan.
var tillsammans med en kille, så fick jag ändra papprena
K5: Då anmälde han mig för misshandel av djur /.../ Min före detta man har gått i konkurs, så han har ringt till konkursförvaltaren för att få dom att riva upp bodelningen som
gjordes, så att jag skall tvingas flytta från huset. -Ja en massa sånt där, han ringer och
jagar mig via myndigheter.
dvs. när den som kallas till förhör
Polisanmälningar
och motanmälningar
eller utredning passar
att anmäla den andra - och att den andre beljuger
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eller förråder en i samband med polisförhör
är också sådant som flera intervjupersoner
vittnar om och som de upplever som trakasserier.
M Jag har gjort många polisanmälningar mot henne för ofredande /.../ Sen när polisen
pratade med henne om att hon skulle sluta med sånt, så anmälde hon mig för attjag hotat henne /.../ att jag hotat att döda henne, och att jag ringde henne mitt i natten. Alltså
det var inte så. Och hon sade att jag hade spritproblem, och att jag var alkoholiserad och
så vidare. Allt detta har hon sagt.
Ett vanligt förfarande som ofta upplevs som mycket grymt är när den andre
ringer socialförvaltningen
och gör en anmälan om vanvård av bam. Detta
hårdare
de
flesta
hot
och förekom även när det inte handlade om geän
tar
barn.
mensamma
K5: Han åkte in till polisen i X och satt där hos en kriminalinspektör, och sen fick jag
brev från socialförvaltningen i Y att man ifrågasatte min psykiska hälsa och barnens
välbefinnande, för man hade fått minnesanteckningar på att jag var psykiskt instabil och
misshandlade barnen. /.../ Så jag åkte
en /.../ barnavårdsutredning, om jag var lämplig som mamma.
K6: Sen gjorde han nånting som gick över gränsen, och då polisanmälde jag honom
igen /.../ Han skickade ett brev till socialförvaltningen här i X om ett barn, som hette
som hennes son och som såg ut att inte må bra, och eftersom föräldrarna var skilda
Även

i dessa fall gjordes bamavårdsutredningar
som avskrevs utan åtgärd.
barn och tvist
fråga om gemensamma
I de andra fallen var det emellertid
vårdnad
förklaring
till
vilket
bidragande
eller
kan
ha
varit
umgänge,
om
en
anmälningarna
barnen
farit
illa.
om att

Kl: Jag blev anmäld till socialen /.../ Hans syster gjorde det, men han var inblandad i
det hela, för attjag inte skötte sonen.
så långt vid ett tillfälle när han skulle hämnas att han ringde och anK7: Det gick
mälde mig för incest, till socialförvaltningen. Och så var han så dum så han ringde till
den tjejen som vi hade samarbetssamtal hos, så hon visste
precis hur tönt det var, så
hon bara lade ner det.
En kvinna K8
sade att den
socialen";
det hade handlat
själv skulle prostituera
sig,
t.0.m. gått och lämnat prover
brukade.

andre hade anmält henne "minst tio gånger till
om barnen men också om sådant som att hon
sprit och tabletter etc. Hon hade
missbruka
för droganalys för att bevisa att hon inte miss-

Den andra parten kan på motsvarande
sätt uppfatta att polisanmälningar
och ansökningar
sker i syfte att trakassera och genomdriom besöksförbud
va sin vilja.
M4: Man anser här i fängelset också att kvinnor anmäler så mycket falskt. Och jag är
böjd att hålla med. Det är så, kvinnor anmäler i tid och otid därför att många kvinnor
/.../ man anser att kvinnor
vet att dom kommer att få rätt. Om det sen är sant eller
anmäler män för vilken typ av brott som helst, för att mannen inte har accepterat att en
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separation till exempel skall ske /.../ Många kvinnors vapen är då att tillkalla polis: han
har våldtagit mig, han har slagit mig, han har ofredat mig.

Integritetszoner

och rörelsesfiirer

Besöksförbudet,
liksom de känslor och handlingar som föregår en ansökan,
i rent
frågan om integritetszoner.
aktualiserar
Dessa kan dels uppfattas
rumsliga/territoriella
hade önskat att besöksförtermer. En intervjuperson
budet kunde utvidgas till att omfatta all den mark som ingick i familjens
gällde, vilken
jordbruksfastighet.
En vanlig tolkning av vad besöksförbudet
förmedlades
polisen,
vilken
tycktes
och
den
andra
även
accepteparten
av
ra, var den egna tomtgränsen.
Andra skulle i stället velat räkna in särskilt viktiga allmänna platser eller
eller den restaurang
kommersiella
lokaler: den affär man brukade handla
eller det dansställe man brukade
till när man gick ut. En kvinna i aktmatill två idrottshallar,
terialet hade t.ex. ansökt om utvidgat besöksförbud
vilket dock avslogs av åklagaren eftersom det alltför mycket skulle begränsa den andres rörelsefrihet.
För ett par av intervjupersonerna

var det laddat med restaurangbesök.

M2: Så fort
överhuvud taget går in i en restaurang som jag kan tänka mig att han är
på, så fort jag gårfärbi fönstrena till en restaurang som jag vet att han har suttit på, så
tittar
in med hjärtat i halsgropen.

någon restauHan var också rädd för den situationen att han själv satt
rang och den andre plötsligt kommer in, trots att det egentligen inte hänt.
M2: Hade jag suttit där själv så hade jag kunnat be honom dra dit pepparn växer, men
kanalltså inför stora sällskap så vinner han
att vara där, för då uppträder man
ske inte riktigt så som man annars hade tänkt göra.
hon beviljats inte löste problekände att besöksförbudet
En intervjuperson
restauranger eller dansstälmet med om hon stötte ihop med den andre
len:
förjag vet att inte han går där, och så kom
K6: En restaurang jag alltid kunnat gått
min kväll fördärvad, för den restaurangen var
han då just där /.../ Jovisst, då var
dom andra ställena för där är bara tjugodet enda stället man går ut på, man går inte
åringar det ärju så, man vill
inte träffa yngre folk när man är i den här åldern heller, man vill hellre träffa äldre folk. Så där blev jag lite sur nu i lördags, eller i måndags,
på, skall jag
tänkte jag så: "Fan också, jag har hittat ett ställe som jag tycker om att
inte kunna gå dit för han är där", tänkte jag. Men det är som jag säger, att jag vill
ändå inte träffa honom, förjag vet att är han där, så går jag hem igen. /.../ Och jag vet
dansgolvet och dansa, och jag ser honom mitt emot mig, han
att skulle jag gå ner
kanske dansar med nån annan -jag skulle inte kunna stanna kvar där /.../ Jag hade inte
känt mig trygg, förjag hade vetat att han iakttagit mig hela tiden.
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Ett minimum
vad gäller rumsliga gränser för det egna territoriet
var den egna bostaden. Det framstod som självklart för båda parter att den andre inte
hade rätt att försöka komma in i den andres hem eller
dörens knacka
ren. Men problem uppstod när även den andre betraktade bostaden som sitt
hem, antingen
för att han eller hon fortfarande
stod som ägare till det
och/eller
betalade någon löpande bostadskostnad,
helt eller delvis, eller
också för att den andre fortfarande hade sina tillhörigheter
kvar i hemmet.
Oklarheter
kunde också uppstå omedelbart efter en separation
som innebar
den
att
hade fått
ena parten stängdes ute från bostaden. En intervjuperson
förklarat
för sig att hennes anmälningar
här"
om att den andre "sprungit
blivit nedlagda för att det skett under en period omedelbart efter det att hon
honom att lämna bostaden; "gråzon,
sagt
kallade polisen
det, när en
människa flyttar och har svårt att fatta att dom inte hör hemma
den här
adressen, att dom då kan springa och jaga en" Kl.
Samma intervjuperson
berättade att den andre faktiskt stått helt utan bostad
efter det att hon sagt att han inte fick vara kvar hos henne. Även i åklagaraktema förekom det inte så sällan att den andre i förhör angående brott mot
besöksförbud
förklarat att han ringt, t.ex. efter utskrivning
från någon form
därför att han helt enkelt inte visste vart han skulle ta vägen.
av institution,
För dem som bodde relativt nära varandra och använde
samma affärscentuppstod andra problem.
rum och allmänna kommunikationer
M1: Ja vi bor på samma område, inte riktigt samma, men ibland träffas vi hos ICAhandlaren, och Konsum kanske, eller där
handlar,
posten. Men vi har inte träffats
så mycket, eftersom jag inte är där under dagen. Men
bussen har jag träffat henne två
gånger, och varje gång jag träffar henne är det ganska jobbigt. /.../ På bussen fick jag
flytta många gånger, för varje gång jag flyttar från en sittplats till en annan följer hon
efter och sitter där och börjar prata, så flyttar jag mig
Jag visste inte att man kunde
prata med chauffören och säga att det är nån här som är oförskämd /.../ Jag var alltid
jättenervös när hon skulle prata med mig och tänkte bara attjag inte ville ha något med
henne att göra, jag vill bara undvika henne.
Det kan också uppstå problem när den andre har ett yrke som gör att
man
kan tvingas till ofrivilliga
möten. En intervjuperson
K8
var rädd för att
åka buss, eftersom den andre arbetade
och hon inte visssom busschaufför
vilken linje han i så fall körde.
te när han var i tjänst och
Flera av dem som ansökte om besöksförbud
hade helst velat att hela deras
rörelsesfär,
enklast formaliserad
till kommunen,
skulle vara förbjudet område för den andre, om han eller hon bodde någon annstans. På Stångbyanstalten brukade man i samband med permissioner
rutinmässigt
förbjuda
intagna med besöksförbud
att vistas i den kommun, där den skyddade personen hade sin adress.
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landet uppstår risk för möten
För dem som bor utanför stadscentra eller
eller för att observeras av den andra t.ex. i den närmaste tätorten med en
stor affär eller på vägama.
bor. Men jag kan
träffa honom när jag är i X, för där är han
KS: Dom bor inte där
med jämna mellanrum,
med bilarna
möts
vägen. /.../ Jag tror mamma håller
sig därifrån, hon går och handlar
andra ställen i stället./.../ Jag tror jag skulle gå förbi
bara. Om det är så att det människor i närheten - annars skulle jag vända.
Även

de som insåg att de måste leva med risken att stöta ihop med den
beandre
offentliga
platser kunde vara bittra över att deras rörelsesfär
gränsades.

K6: Jag tycker ändå att om jag går ut och har roligt då är det han som kan gå hem, om
han är på samma ställe som mig, det tycker jag. Men samtidigt så har han
rätt att gå
där och
vart han vill, såsom jag har rätt att
var jag vill. /.../ attjag skall behöva
oskyldig, den andhem, det är det jag retar mig på. För jag
veta att jag kanske får
/.../ Ar han där, och jag är
re är då boven i det hela, men det är ändå jag som måste
där, så tycker jag faktiskt att han skulle få gå. För han är boven, jag är inte boven, jag
skall kunna leva ett normalt liv.

Periodicitet

"

I de flesta fall pågår inte trakasserierna
ibland tolkas som att de är förknippade

kontinuerligt
utan periodvis,
med missbrukspexioder.

vilket

alltså periodare, och det innebär att när han har sin abstinens så dricker
Kl: Han är
han alltså fem dar i sträck, i genomsnitt. Sen håller han, sen har han en vecka där han
mår pyton och en vecka där han mår bra, och så en vecka där abstinensen kommer, och
så börjar
om igen. Så det går i treveckorsperioder.
Andra gånger
relationer.

antas det bero

den andres problem

arbetet eller

i nya

K3: Det kommer så i perioder, det händer inte varje vecka - du kan tro han är så lugn,
det är ingenting, allt fungerar bra - och sen plötsligt kan han bara försvinna, en vecka,
två månader. Då ringer jag och han svarar inte på telefonen /.../ Han ringer inte, har
ingen kontakt med någon.
beskriver den andres trakasserier som om de följde sin
En intervjuperson
frustration
kontaktförsök,
dynamik
som utvidgas till omgivningen,
egen
av
och en kort period av tystnad. I en sådan "cykel" kunde det finnas utrymme
för enstaka "normala kontakter".
M2: Men dom var
korta. En vecka, och sen blev han deprimerad, och sen efter det så
blev han hatisk, och sen efteråt så blev det mer: "Vi skall väl bli sams" - Sen så blev
det bra, sen så blev han deppad, sen så blev han hatisk. /.../ Ja, mellan tre och fem
veckor, det har man lärt sig nu, att det är i dom här perioderna det går. Och sedan att det
är en vecka
ett annat, och en vecka
ett tredje sätt, och sen
ett vis, och en vecka
så börjar det om, så går det i cykler.
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Själva upprepningen
och att inte kunna hoppas på att en periods tystnad är
ett tecken på en positiv förändring var å andra sidan i längden oerhört tröttsam.
M2: Hela tiden började det så här med att ringa till mig ett
par dagar så här: pang-pangpang, och sen så ringa till vänner till honom, som sen ringde mig och sade: Varför kan
du inte 4:0 Och så skall jag prata med dom och så skall
man hålla på med det några
dagar, och sen så ett syrligt brev till mig, och till
mamma - det kommer alltid ett till
henne också i samma veva och sedan
var det tyst kanske en månad, och sen så kommer det igen /.../ Och så håller det på så här /.../ För varje gång så blir det som sagt värre
och värre, och jag känner liksom att det börjar bli jobbigt att sköta mitt jobb, därför
att
jag kan inte koncentrera mig.

Signifikanta

händelser

I de flesta fall beskriver intervjupersonerna
segdragna konflikter
eller separationsprocesser
med den andra, men besöksförbud
söks vanligen först efkanske dramatisk
ter en speciell,
händelse, som "får droppen att rinna
över", eller ,som är djupt skakande.
K7: Det var en gång som den andre kom hit och stod här utanför och inte gick härifrån
fast vi sade att vi inte ville prata med honom. Och då
var han påverkad av nånting. Och
han stod kvar, och
ringde till polisen, och så dröjde det ett tag innan dom kom, och
då passade han
att ta sönder bromsrören
bilen, så när jag skulle köra den var det
inga bromsar på bilen. Och då tyckte jag att
nu fick det vara bra. Så pratade
om det,
nuvarande sambo och jag, och så ringde jag och frågade
om det fanns möjlighet att få
besöksförbud för en sån sak.
Hon hade polisanmält
både att den andre vägrat
sin väg och att han varit
inne i carporten, och polisen hade sett
bilen, tagit honom till förhör och
gjort husrannsakan
hos honom. Mannen förnekade brott och förundersökningen blev sedan nedlagd
bevis, men intervjupersonen
bevilpga brist
jades besöksförbud.
En annan intervjuperson
som flyttat till en annan del av landet, blev uppsökt utomhus av den andre som hotade henne med både kniv och pistol.
Hon lyckades springa därifrån och ringa polisen och sökte besöksförbud
i
samband med anmälan om hotet K9.
Ibland har det varit fråga om separation under former
som kan ha varit förödmjukande
för båda parter. En intervjuperson
avbröt definitivt
sitt förhållande med sin man, som då och då bott hos henne även efter den formella
skilsmässoansökan,
trots att han hade en annan adress. Det skedde på deras
födelsedag:
gemensamma
sons
Kl: Dels fick sonen ett astmaanfall, såjag fick åka in med honom då
kvällen, och
när då den andre hade sett till att alla gästerna kom härifrån, så gick han iväg och satte
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krogen. Så när jag kom hem
han i samma
sig nere
natten, halvtvå, då kom
veva, full som en apa. Då fick jag bara nog och sade: "Hejdå"/.../ för då ville jag inte
ha nånting med honom att göra /.../ eftersom han inte tar itu med sitt alkoholberoende
nåt vis, och vi var inte viktigare än att han höll sig i dom tre månaderna där. Och det
är väl nånting han blev arg över, för jag tog bara helt resolut nyckeln och sade: "Varsågod, ytterdörren är där och jag bryr mig inte om var du bor nånstans" Och det var han
också jättearg över, att jag gav honom liksom ingen respit att ordna lägenhet eller
nånting. /.../ han hade precis blivit vräkt, så helt plötsligt hade han
ingenstans att
vara. Men det ärju sånt där man får reda på i efterhand. Så han fick väl sova i lastbilen
en natt, och sen ställde hans syster upp som vanligt igen.
Men det är inte bara den enskilda människan som agerar först efter det att
en mer eller mindre dramatisk händelse ägt rum. Det verkar också som om
möjligheterna
beviljad
att få en ansökan om besöksförbud
av åklagaren
ökar kraftigt efter det att den andre begått ett tydligt brott, vilket möjligen
är tveksamt ur preventionssynpunkt.
När den ovan citerade kvinnan ansökhade den andre ännu bara ringt och knackat på hennes
te om besöksförbud
fönster och dörrar, men "sen kom
det lyckligtsvis,
om man nu säger så,
att han slog sig in då, en vecka senare, så det blev väl det som hjälpte till så
Kl.
att jag skulle få besöksförbud"
börjar sedan de
andra intervjupersoner
beskriver hur trakasserierna
vill bryta en relation, även om det inte varit fråga
sagt ifrån att de definitivt
"Ringandet
började när jag inte ville träffa
om ett kärleksförhållande.
henne längre. Jag ville inte hjälpa henne med nånting längre, för hon hade
varit så dum mot mig många gånger" M1.

Flera

Den signifikanta
händelsen kan givetvis också framstå som en vändpunkt
först i en retroaktiv
belysning,
kanske just därför att polis och åklagare tagit fasta på den, eller för att den är av den karaktären, att den egna ansökan
framstår som självklart befogad.
En intervjuperson
KlO
hade ingen nära relation till den som ansökt om
För henne började alla problem när den
att hon skulle få besöksförbud.
andre tillsammans
misshandlade
och hotade henne.
med några kollegor
Eftersom de var poliser blev hon särskilt chockad, händelsen blev till ett
söktes efter det att hon
trauma, som hon nu söker bearbeta. Besöksförbudet
ringt och varit arg
den andre och dessutom hotat ta livet av sig.

Den

sökandes

egna

åtgärder

intervjuperFör att undvika eller få slut på den andres trakasserier tillgriper
sonerna en rad olika åtgärder, som sträcker sig från allmän försiktighet
skyddsanordningar
och diplomatiska
över mer eller mindre extraordinära
kontakter till flyttning
till främmande ort och hemlig adress. Det finns möj-
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lighet i särskilda fall att också byta identitet,
av naturliga skäl inte i mitt intervjumaterial.

Undvika

eller kontrollera

kontakterna

men någon sådan person finns

med den andre

Den vanligaste

åtgärden vid en känsla av att vara aggressivt förföljd
av en
är att försöka undvika alla slags
annan person, bortsett från polisanmälan,
kontakter;
"jag ringer inte alls upp henne" M1.
hos den
Det oberäkneliga
andre gör att personerna ofta inte vågar riskera möten ens
neutral mark.
De går undan när de ser den andre, "när vi träffas på gatan och hon försöker prata med mig
jag bara går min väg, jag vill inte prata med henne"
M1.
Mycket vanligt var också att intervjupersonerna
bytte telefonnummed personer i den
mer och begärde det hemligt, och att även kontakter
andres nära omgivning
upphörde. De sökande försökte dessutom ofta undvika alla platser och församlingar
där de riskerade att möta den andre.
Detta är också det beteende den sökande förväntas hålla sig till om besöksförbud beviljas, men det är inte alltid så lätt. Intervjupersonerna
berättade
att de ibland av strategiska skäl faktiskt accepterat en form av kontakt för
att därigenom undvika en annan. Genom att svara i telefonen försökte man
t.ex. förebygga att den andre ringde hela natten eller kom till bostaden. Det
kunde emellertid
tolkas som bristande konsekvens, såväl av den andre som
av rättsväsendet.
Kl: Men så framkom
inte heller i rätten tyvärr varför jag valde att prata med honom. Därför, av den anledningen att närjag lägger på luren så står han därute vid häcken i stället och kallar på mig /.../ Att närjag inte pratar med honom, när han får luren i
örat, då står han här i stället. /.../ Av två onda ting, vilket väljer man
En kvinna lät sin son bo hos sin far efter separationen
från honom för att
undvika hans aggressioner
och kontakter.
"Det kan jag känna nu så här i
efterhand, att jag lät honom bo hos den andre för att jag skulle få vara i
fred" K7.
En annan kvinna som anmält den andre för upprepade överträdelser av besöksförbud
och, sedan detta upphört, för mordhot berättar följande enligt förhörsprotokollet:
"Kvinnan
och den andre har träffats under tiden som den andre har haft besöksförbud. Hon låter honom besöka henne och han har även sovit över. Anledningen till att
den andre får komma på besök är att han då håller sig lugn. Han är lugn så länge han
får som han vill, men när kvinnan säger att han inte får komma
besök, så blir han
aggressiv. Han är aggressiv även när han är nykter och inte får som han vill. Det hela
förvärras när han är onykter. Det är då han hotar henne till livet. Vid diskussioner eftervill han aldrig kännas vid vad han har sagt och förnekar att han har mordhotat henne.
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Skyddsredskap
En annan åtgärd är att skaffa
förhindra den andres kontakter,
fall.

sig olika tekniska hjälpmedel,
dels för att
dels för att skydda sig vid eventuella över-

Flera av intervjupersonerna
hade kopplat sin telefon till en nummerpresentatör, som visar från vilket nummer ett samtal kommer innan
man svarat,
och/eller till en telefonsvarare,
som gör det möjligt att höra vem som ringer
innan man lyfter luren. Problemet med den förra är att den
som ringer kan
förhindra
att numret visas, och med den senare att den andre genom telefonsvararen kunde få fram olika meddelanden
man inte ville höra.
Några hade också tillfälligt
fått låna ett s.k. larmpaket av polisen och
uppskattade det. Problemet var att de inte fick behålla det i längden och att de
efteråt kunde känna sig mer rädda: "dom drog in det för två veckor
sen, så
väldigt naken nu när man inte har det längre" K6.
man känner sig
En lösning var då att själv köpa en del av de hjälpmedel
tet eller andra vapen att försvara sig med.

som ingick

i pake-

K6: Jag skall ordna eget nu, jag skall ha sån spray med peppar eller så skall jag ha
en
yuppienalle, så man skall kunna trycka snabbt ifall han kommer. För man litar
inte på
honom, det är som jag menar då när jag såg honom i trappan, jag vågade inte
förbi
honom, förjag vet att han hade sagt nånting till mig, eller gjort nånting, så det
var lika
bra att stå kvar därnere.
En kvinna hade under den tid hon ännu sammanbodde med den andre,
som
hade stora missbruksproblem
och en gång slagit sönder deras lägenhet, försökt låsa honom ute genom att byta lås, vilket dock inte kunde genomföras
medan de fortfarande bodde tillsammans.
K7: Alltså lägenheten var rent sönderslagen /.../ Och då satt han där, och
sen gick han
ut, och när han gick ut så tänkte jag att han skall min själ inte in här mer. Så jag låste
och lät nyckeln sitta Då skulle han gå och handla öl. Och så
uppe sjutillhållarlås,
ringde jag till /.../ en låssmed, så att dom skulle byta lås. /.../ Och under tiden kom den
andre upp, och när han inte kom
så blev han vansinnig och började hutta
tändstickor i brevinkastet. Och då varjag rent upprörd, och då ringde jag polisen. Så kom
polisen först, och sen kom låssmeden, och då frågade polisen låssmeden: "Vad skall
du göra" Så sade jag: "Jag har ringt efter dom, jag vill byta lås, jag vill inte att han
skall vara här." "Det får du inte göra, för han bor här"
Då tänkte jag: "Vad har man
för skydd överhuvud taget som kvinna"

Påverka

den andres förhållanden

intervjupersonerna
försökte ibland också kontrollera
var den andre befann
sig och eventuellt också påverka hans förhållanden
för att därigenom minska risken för kontaktförsök.
En intervjuperson
Kl
hade gjort stora an-
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för att förmå den andre att söka behandling
strängningar
för sina alkoholproblem; en annan M3
och krävde då att
ställde vid ett tillfälle ultimatum
den andre skulle ha en psykiaterkontakt.
En tredje hade bl.a. genom kontakt med ett bostadsföretag
försökt förhindra att den andre flyttade till den
ort som hon och barnen numera bodde
här då och ringa till det här bostadsbolaget, som han hade fått
K7: Som vi höll
lägenhet hos Han har
inget jobb, han hade inte jobbat
flera år. och vad har han
för inkomst, hur har dom kunnat ta in honom Blev vräkt från sin lägenhet för att det
var så mycket liv där, betalade inte hyran, hade ingen ström, ingenting i lägenheten.
Nej, då sade dom bara: "Vi har godkänt honom,
kan inte göra nånting
det nu."
för att upplysa om besöksHon tog också kontakt med socialförvaltningen
förbudet och fråga varför man hjälpt mannen att flytta efter henne.
K7: Jag tyckte det var dåligt att socialförvaltningen inte var bättre informerad om sina
kunder. Det var socialförvaltningen i X som hjälpte den andre att flytta till Y /.../ Men
dom visste inte om besöksförbudet. För jag ringde socialförvaltningen och undrade
aldhur detta hade kunnat gå till när dom visste hur mycket jobb vi hade. Dom skulle
rig kunna neka honom att flytta hit, men dom behövde
inte heller ställa upp och hjälpa honom.

F ärändra

de egna bostadsförhållandena

Flera intervjupersoner
hade bytt bostad för att få ett allmänt tryggare läge,
för att öka avståndet till den andre och/eller för att gömma sig. I en av de
åklagarakterna
genomgångna
kunde man läsa om en kvinna som utsatts för
och som för att undkomma
upprepad grov misshandel efter separationen,
mannen tvingats flytta med sina barn tretton gånger under loppet av ett
drygt år.
kunde det kännas något bättre att porFör dem som bodde i flerfamiljshus
låst,
förutsatt
inte
kände till portkoden.
den
andre
ten var
att
K6: OK; jag ville
att dom skulle byta kod när allting var som jobbigast, men jag
ändå
sade aldrig det till dom. Det känns skönt att dom har bytt koden, men det är
ingen trygghet.
Det uppfattades som alltför lätt att smita in med andra eller passa
att
in när porten tillfälligt
ställts upp av någon hyresgäst. Viktigare kunde vara
markplanet.
att inte bo
nedervåningen, men jag tackar
K6: Närjag fick den här lägenheten /.../ ville jag bo
gudarna idag att jag bor
tredje våningen. Jag tackar gudarna, för nu är det bara köket
Jag vet många
här som man kan se rakt
i från loftgången, men om man drar för
av mina kompisar som har varit här och hälsat på, dom har fått dra för, för dom har varit så oroliga att den andre skall stå utanför.
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Flera intervjupersoner
hade flyttat till annan ort eller något annat bostadsområde både för att förhindra att den andre sökte
upp dem och för att undvika ofrivilliga
möten på gatan, i affärer eller på bussen: "Sen fick jag fly
från honom igen, för han höll på och springa och banka
dörren och härja
här, och skrika och sparka
dörren så den var i trasor" K4.
En intervjuperson
hade också efter avslag
vidtagit åtgärder för att få hemlig adress.

på ansökan

om besöksförbud

K6: Hade jag inte fått besöksförbud, så hade jag flyttat, för jag hade redan ordnat
ny lägenhet, pratat med skattemyndigheterna och fyllt i alla
papper, /.../ ordnat en hemlig
adress. /.../ Jag hade fått en lägenhet precis här borta så det
inte så långt ändå, det
var
ändå samma kommun, för jag ville
inte flytta sonen från dagis och sånt. Men
var
sen så tänkte jag: Nej, varför skall jag alltid flytta Jag skall kämpa för att jag skall ha
besöksförbud istället. Men papprena låg ändå kvar hos mig så jag kunde posta dom /.../
Det var nån släkting som sade att "nej men bo kvar och kämpa
istället, och klarar du
det inte ekonomiskt sett, så hjälper
dig". Jo men det var
inte ekonomiskt, det var
tryggheten, att kunna leva normalt.

Ta hjälp

av tredje man

Några av intervjupersonerna
hade försökt få neutrala utomstående
sympatiskt inställda närstående personer att påverka den andre.

eller

Ml: Då kallade jag
en kompis som jag känner, att han skulle prata med henne om att
så här går det inte, att hon måste sluta, jag vill inte ha nåt med henne att göra. /.../ Det är
den enda kompis som jag har bett prata med henne, och det vari min bostad, jag kallade henne då och
satt där. Men hon accepterade det inte.
En av intervjupersonerna
hade i närvaro av den andres läkare försökt upprätta först ett muntligt,
sedan ett skriftligt
avtal om former för och innehåll
i kontakten
mellan parterna. Det muntliga avtalet följdes bara
en kortare
tid, varpå konflikten
och trakasserierna
bröt ut igen. Så småningom
bad
den behandlande psykiatem att de skulle göra ett nytt försök
M2: Så jag säger "OK, bra, då gör
så. Vi prövar en gång till, men då vill jag i så fall
tala det klara språket som den andre kan" /.../ Han
varit van vid att hålla avtal, och
då tänkte jag: Bra, då upprättar vi ett skriftligt avtal, och det avtalet skall
vara såpass
hårt, så att han inte har några som helst gluggar att ta sig ut igenom, därför att han
använder alla paragrafer i ett avtal såsom gummi /.../ där
helt enkelt säger att är det
att vi känner att det är olämpligt att umgås med honom så skall
inte behöva göra det,
i fortsättningen. /.../ då skall
liksom kunna stoppa alltihop och sluta umgås med honom, och då är det hans eget fel, det skall liksom kunna stå svart
vitt /.../ Och då sade
psykiatem att "vi träffas och går igenom det här avtalet och så sitter jag här och skyddar dig, om han börjar hota och så vidare." Vi läste upp alltihop, och den andre sade
OK, jag går med på det. Bra. Och så gick väl
det bra ett tag
Men inte heller detta avtal fungerade

i längden.
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De intervjupersoner,
som haft en pågående vårdnads- och/eller umgängestvist, hade i de flesta fall också haft s.k. samarbetssamtal
om barnen
socialförvaltningen,
där kontakterna mellan föräldrarna tagits upp till diskussion. Men i flera fall hade dessa samtal avbrutits för att de uppfattats som
meningslösa av någon av deltagarna.
Det kan vara
sin plats att påpeka, att anledningen
till att de olika åtgärder som här beskrivs alla mer eller mindre misslyckats,
givetvis är att det
bara är i de fallen som en ansökan om besöksförbud
gjorts.

Stegvisa

åtgärder

Några intervjupersoner
arbetade metodiskt
att undkomma och förhindra
kontaktförsök
från den andre genom att vidta åtgärder steg för steg. De
ville därmed undvika mer rättslig inblandning
Exempelvis
än nödvändigt.
föregicks
poliskontakten
ofta av ett hot om anmälan, i hopp om att detta
skulle vara tillräckligt
för att avskräcka
den andre. En anmälan kunde
också dras tillbaka, om man trodde att den redan haft avsedd effekt.
Efter det att han gjort flera polisanmälningar
om ofredande kallade polisen
till förhör, varvid denne tog tillbaka sin anmälan:
en av intervjupersonerna
Ml: När jag kom gjorde jag polisanmälan direkt, så polisen bestämde då attjag skulle
förhöras. Då tog jag tillbaka den /.../ Hennes syster ringde upp mig här på arbetet /.../
och sade att den andra hade sagt att jag hade anmält henne till polisen och nu hade
hon problem med polisen och så vidare /.../ Hennes syster sade då /.../ eftersom jag varit
hjälpsam hela tiden: om jag inte kunde dra tillbaka den här anmälan Då sadejag: "Nej,
jag kan inte göra det, för din syster har förstört allt." Och jag vet inte, men i alla fall när
jag kom hem samma dag, så ringde hennes föräldrar till min bostad, och dom lovade då
till tingsrätt eller domstol:
att dom skulle få henne att sluta, så attjag inte behövde
"Om du inte drar tillbaka den så kommer polisen att skicka det vidare till åklagare, och
så går det till tingsrätten och så vidare." Och dom ville inte att det skulle bli så, så dom
bad att jag skulle dra tillbaka den. Så jag drog då tillbaka anmälan. /.../ Det var en
söndag dom ringde, så jag var hos polisen på måndagen. Då sade han: "Nej men vi vill
hjälpa dig, hon kommer inte att sluta." Då sade jag: "Nej men jag får se om det blir
som dom har sagt." /.../ Såjag tog tillbaka det hela då. Och hon slutade, en månad ungefär sen började hon ringa igen.
Det finns alltså ibland
mälan har gjorts skall
höver då inte tyda på
sagt, utan kan vara ett
eller hon vill även om

en förväntan att den andres vetskap om att polisanha tillräcklig
effekt. Att dra tillbaka en anmälan beambivalens,
eller att man inte vill stå för vad man
tecken
att anmälaren tror sig kunna uppnå det han
anmälningsförfarandet
inte fullföljs.

M2: Nu har jag försökt att ta honom till psykiater, nu har jag försökt att lägga
luren, och få honom att tröttna
mig, jag har försökt allt allt allt, och han jagar mig, jasig för sina
gar mig, jagar mig, man har gråtit, man har lidit, man har vänt ut och
vänner, och jag har själv gått i terapi därför attjag liksom mått dåligt av det hela - vad
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jag än gör så fårjag inte honom att sluta jaga mig. Och så kom det här sista: han ringer
mig igen. Och då polisanmäler jag honom och berättar för polisen.
Liksom flera av de andra intervjupersonerna
hade han hoppats att polisens
samtal med den andre skulle vara tillräckligt
för att trakasserierna
skulle
upphöra. Det förefaller
också vara rutin att polisen avkräver den andre ett
löfte att sluta; polisens förhör av den andre är så att säga en åtgärd i sig,
inte bara en del i en förundersökning.
M2: När jag pratade med polisen så sade jag: Jag är egentligen inte intresserad av att
han skall bötfällas eller sättas i fängelse för ofredande, vad jag vill är att han skall lämhonom, så är
na mig ifred. Så gör han det genom att få reda
att polisen har ögonen
det perfekt. Förjag vill
bara
vara ifred, att tillfoga honom nån skada ärjag inte intresserad av. /.../ Och lär han sig inte,
då kallas han
in till förhör, och hör han av
sig igen -ja då får
bara polisen ännu mera kött
benen, och då kommer jag
att
lägga in en ny anmälan /.../ jag vill liksom ta /.../ ett steg i taget och så fårjag se hur
mycket det krävs för att han skall lämna mig ifred, för jag skall
inte göra honom illa.

Trakasserier

som

konflikt

I en relation där besöksförbud
aktualiseras har ofta båda parter upplevt sig
djupt kränkta. Det framgår bland annat av intervjuer
med båda parter i
samma ärende. Den som anser sig ha tagit kontakt med vänliga avsikter
kan känna sig kränkt av den andra partens kategoriska avvisande och negativa förväntningar;
och tvärtom, att känna att den andre inte respekterar ens
tydligt uttalade önskan om att få vara ifred upplevs ofta som ett intrång i
Parterna kunde alltså definiera samma situation
ens rätt till integritet.
helt skilda sätt.
K: Jag säger hej till honom
busshållplatsen, men han bara tittade
mig och gick, så
jag säger: "At helvete med honom Jag säger bara hej,jag har inte gjort nånting,jag vet
inte hur han har blivit
det sättet."
M: När hon träffade mig
busshållplatsen. så pratade hon jättemycket skit om mig
framför många som stod där. /.../ skällde
mig, och jag sade ingenting.
Kränkande
är också den ofta ömsesidiga upplevelsen
av att allt man gjort
för den andre och allt positivt som funnits i den tidigare relationen nu förnekas, glöms bort eller besudlas.
Några intervjupersoner
upplevde relationen till den andre nästan som en
kamp
liv och död, där den egna överlevnaden
var beroende av att den
andres beteende reglerades.
M2: Jag kom
fram till för några år sen att det slutar
med att någon av oss kommer
under. Och det skall inte bli jag, för i och med att han bryter sönder en långsamt
att
/.../ alltså nu är det inte riktigt tal om hopp, nu är det snarare en slags självbevarelsedrift, att jag själv skall överleva.
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Att få

"rätt"

l detta spel om heder och integritet får också myndigheternas
ingripanden
och beslut stor betydelse inte bara som bekräftelse för den
ena parten, utan
också som en förödmjukelse
av den andra.

Åklagaren har inga regelmässiga kontakter med vare sig den som söker besöksförbud,
eller den som eventuellt skall meddelas ett sådant förbud. Däremot kan båda parter på eget bevåg försöka ta kontakt med åklagaren per
telefon. Det kan leda till att tillfälligheter
avgör beslutet, och/eller att den
ena parten är osäker på huruvida den andra påverkat beslutet.
K5: Jag kan i och för sig tänka mig att han har ringt till åklagaren, för sån är han. Han
har till 99 procent ringt och pratat med henne och dragit sin historia och gråtit lite i telefonen och den här biten, det är han bra på. Och så har hon kanske då lite grand tyckt
synd om honom också. /.../ jag skulle tro att en andre har ringt henne och pratat med
henne. För han går alltid högre upp än där han befinner sig. Han har säkert ringt och
pratat med henne.
Men det verkar lika sannolikt att den som söker besöksförbud
kan påverka
beslutet genom att ta kontakt med åklagaren och berätta sin historia. En intervjuperson
K8
var vid min första kontakt med henne mycket upprörd
över ett avslag
det tredje under en period på fyra år
berättade sena- men
avslaget
varit i tere att hon i samband med att hon begärt överprövning
av
lefonkontakt
med åklagaren, som lyssnat
hennes berättelse och sagt sig
inte ha känt till att hon sökt besöksförbud
tidigare eller att hon anmält den
andre för misshandel
flera gånger för några år sedan. Hon trodde nu att
beslutet skulle ändras.
Att få avslag
ansökan om besöksförbud
uppfattas ofta av den sökande
som att inte ha blivit trodd eller anses trovärdig, medan den andres lögner i
stället gått hem. Det var också en förödmjukande
erfarenhet.
K5: Jag blev himla besviken första gången jag fick avslag. Jag kände liksom: "Gud, det
är ingen som tror
mig" Det är
så här, han ringer
än hit, och ringer än dit och
håller koll
mig.
Flera personer sade sig inte ge mycket för rättsväsendets
avgöranden och
beslutsunderlag
och misstro dess förmåga att riktigt bedöma farlighet,
risker, skuld och ansvar, åtminstone i nära relationer.
Men det hindrade inte
att de använde utslag som låg i linje med deras egna bedömningar
som belägg i argumentationen
mot den andre. De kunde också ge uttryck för en
viss tillfredsställelse
eller rent av triumf när de fått hållbara bevis för den
andre partens trakasserier.
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också en känsla av att nu vet
M2: Då fick
polisen att det inte bara är en person
som är sur
en annan och tvärtom. utan nu ligger det nånting i vad jag säger. eftersom
han har lovat polismannen. yrkesmannen, att inte ta kontakt med mig, och gör det ändå.
Och då känner polisen alltså attjag har rätt, ungefär.
Å
Detta förhållande
ger anledning till två olika reflektioner.
ena sidan är
det inte bara en rädsla för brott som ligger bakom en ansökan om besöksförbud, utan den senare kan också vara ett drag, ett steg i en konflikt
mellan två parter. A andra sidan blir rättsväsendets offentliga
ställningstagande
som sådant föremål för en tvekamp. Det handlar med andra 0rd inte bara
utan också om att "få
om de reella konsekvenserna
av ett besöksförbud,
innehåller ett stort mått av argumenterande
rätt". Intervjuerna
för den egna
bilden eller berättelsen inför en offentlighet,
åklagare
består
polis,
som
av
och tingsrätt och där t.o.m. jag som intervjuare korn att ingå. Det tycktes
handla om en kamp om den utomståendes tilltro, sympatier och stöd och
alltså om att få rätt, inte bara att slippa vara rädd.
Den andra sidan av detta mynt är uppenbar, nämligen risken att den "förlorande" parten förkastar ett beslut om besöksförbud
eller en dom som illegitim och som resultat av lögner och duperingsförsök
och alltså inte opartisk;
"ett besöksförbud
som i mitt fall då, där man bara nagelfar den ena parten
och vad det är för en människa men ingenting om den andra" M4.
Det faktum att parterna ofta lämnar så olika berättelser om hur kommunikationen och kontakterna
med de starka lojalitetskrasett ut, tillsammans
omgivningen
tyder också på att besöksförbud
delvis fungerar som
ven
forDet kunde också visa sig i intervjupersonens
ett redskap i en konflikt.
muleringar.
M2: Nu harjag tagit steg ett, rond ett kan
liksom han anse sig ha vunnit, men jag har
heller inte förlorat. Och sen kan man då
mig igen.
till rond två, om han ger sig
Denna intervjuperson
fick alltså avslag
sin ansökan, men när jag kontaktade honom några månader senare berättade han att den andre trots det slutat kontakta honom: "Han trodde att det var han som vunnit, men det var
jag som vann i alla fall."

Striden

om offerrollen

skäl utspelas relationens tvekamp i mitt material till stor del
Av naturliga
den rättsliga arenan. Flera intervjupersoner
hade även haft familjerättsvårdnad
liga konflikter
den
andre
barnens
och umgänge med alla
med
om
sådana striders attribut, såsom yttranden från socialnämnden
eller barnpsykiatrin. Kampen kan då även handla om vilken av parterna som bär ansvaret för problem i familjen, och vem som tvärtom är offret.
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K5: Jag går med min före detta man
socialförvaltningen för att försöka få en vårdnadstvist löst, för han träffar bara barnen sporadiskt, och då sitter han och säger att han
skall göra vad han kan för att stjälpa mig, för han tycker då att han har varit offret, och
nu skall jag få vara offret och bli jagad lite /.../ han känner sig jagad, han är den som
känner sig sviken och lurad och bedragen, medan jag tycker precis tvärtom.

Rättegången kan i detta avseende vara en fördömjukande
upplevelse för såväl målsäganden som den åtalade. Ibland förefaller det vara ett nollsummespel, så att förutsättningen
för att den ena skall känna sig rättvist värderad
är att den andre kränks. Ytterst handlar det också här om en kamp om vem
som skall definieras som offer, eller vem det är "mest synd om".
K4: Ja det blev så att dom tyckte synd om honom i stället, att han hade suttit internerad
i tjugo år, och att han var så sjuk i huvudet väl som han var. Och det är han ju. Så
han skulle "ta skada" om han fick fängelsestraff. Åklagaren satt vid sidan av mig -jag
hade inte tagit nån advokat- och han yrkade
misshan- för det här var ingen ringa
del, den var mycket grov så han yrkade
fängelsestraff. /.../ Och till slut kom dom
fram till i alla fall /.../ att han skulle få övervakning och hjälp för sitt missbruk av kriminalvården, och så skulle han ersätta mig med femtusen kronor, jämte ränta från den
dan det hände för mina utlägg för sjukhusvård och sånt
inte för skador, utan bara
för att han trampat sönder mina örhängen och slitit sönder kläder och så vidare.
Denna intervjuperson
tolkade domen, som hon ansåg blivit alltför mild,
den andre, utan ocksom ett resultat inte bara av att rätten lyssnade mer
så av att den tyckte mest "synd om" honom. Men från den "andra sidan"
kan den fällande domen i sig uppfattas som belägg för att rätten favoriserat
anmälarens berättelse.
M4: Det är alltid svårt att vara man när det gäller trovärdighetsfrågor. Jag ser det som
mycket osannolikt att en kvinna skulle bli fälld för våld, det är väldigt osannolikt, och
lika osannolikt när det gäller trovärdighetsmål är det att mannen skulle bli frikänd när
det är en kvinna som anmäler, men det är ganska vanligt att mannen blir fälld.
Han hade dömts
de.

till fängelse

för misshandel

och olaga hot mot sitt nekan-

M4: Sen om man har gjort det eller
är
en annan sak, men rätten valde att tro
det. /.../
henne och att inte tro
mig. Så det är inte mycket att joddla om. Så ser jag
Det finns inga vittnen, utan detta har skett i en lägenhet, och hon säger ett och jag säge
hennes version, så att säga.
ett. Och då väljer man att tro

ansåg att domstolen hade en tendens att ta kvinnans
Denna intervjuperson
parti, vilken kunde vara direkt kontraproduktiv;
han trodde nämligen
att
uppfattades som
kvinnomisshandeln
kunde öka
grund av att kvinnorna
privilegierade,
och att de därmed inte kunde göra legitima anspråk på offerstatus.
M4: När man ser att domstolar och media och så vidare -jag tycker det också, och
dom flesta med mig - tar kvinnans parti, och kvinnan har fått fler rättigheter, än vad
något sätt rätt att
indivikvinnan borde ha - så anserjag - då blir det också
inte om att kvinnan blir fyden, för den individen blir plötsligt starkare. Det handlar
grund av att hon har
siskt starkare, naturligtvis, men /.../ är hon jävlig mot mig, och
så mycket uppbackning, så ökar alltså min rättighet. Min respekt för kvinnan kanske
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minskar, jag kan tillåta mig mer, eller så sätter jag mig i respekt
genom att använda
vald, det kan man
också tänka sig. Men alltså det är mer accepterat. Det är så, absolut.

Tingsrättens
dom i ett misshandelsmål
kan komma att betraktas som en
slutgiltig
fördelning
och angripaav rollen som offer respektive brottsling
K9
berättade att hon själv misshandlades
re. En intervjuperson
av ett
gäng aggressiva människor,
men när polisen kom till platsen var det hon
som blev gripen. När hon protesterade blev hon illa misshandlad av polisen
som därefter hotade med att upprepa behandlingen
om hon anmälde dem.
Det rättsliga efterspelet blev att hon själv dömdes för misshandel
av en polisman, och när hon senare sökt kontakt med honom för att få hjälp
att bearbeta sina traumatiska
upplevelser av misshandeln har den som hon anser
i stället ansökt om att hon skall få besöksförbud
vara gärningsman
gentemot honom - vilket medgivits.
Förödmjukelsen
låg inte bara i att misshandlas och hotas, utan också i att
därefter offentligt
tillskrivas
en roll som våldsbrottsling.

Den vinnande

berättelsen

Parterna har ofta helt olika berättelser
om situationen som föranlett ansökan om besöksförbud
och dess förhistoria,
liksom om relationen,
och de
strider sinsemellan om omgivningens
uppfattning.
M2: Det är alltså så han säger att det har varit, medan det har varit
det andra sättet
/.../ Så försökte han då pressa andra vänner att, som han sade, tala
mamma och mig tillrätta, så att det har ringt folk till mig, alltså hans vänner /.../ för att säga: "ja men det är
din far, du måsteju ändå kunna prata med honom" Det är uppenbart att dom inte har
hört någonting annat än hans story. Så då harjag försökt att förklara för dom vad det är
fråga om, och då har dom sagt: "Aha, är det så här det ligger till Tack Då skall jag
aldrig mer ringa, för då vet jag."
- För dom hade liksom ingen aning om att det gått till
det viset som det har gått till.
Ibland

uppfattar brottsoffret
processen i mer formella termer än myndigheterna, som kanske i stället hänvisat till privata och informella
lösningar. En
intervjuperson
berättade att en polis sade att hon var "löjlig"
när hon anmälde den andre.
K5: Då tycker polisen: "Jamen ni är
ändå släkt" -Ja men vad har det för betydelse Det är väl ännu värre att
är släkt och att han inte respekterar min vilja då. Det
tyckerjag är värre.
Flera intervjupersoner
hade också själva så att säga själva gjort om sina relationer och sina interaktioner
med den andre till "ärenden", där brott och
andra särskilda händelser och handlingar
liksom samhällets reaktioner på
dem betonades. De samlade handlingar
och
som rörde polisanmälningar
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tillsammans
med olika dokument som kunde användas som bevis i
en process mot den andre, såsom brev och lappar. Flera av dem förvarade
sådana dokument i särskilda kuvert, mappar eller väskor beroende på omfånget. Några gjorde delvis strategiska dokumentationer
av den andres trakasserier och antecknade citat och detaljer i dem.
domar

Den bevisade berättelsen
eller som står i
Det är vanligt att den som skall skyddas av besöksförbud
begrepp att ansöka om ett sådant ser till att han eller hon kan bevisa den
och/eller teandres försök till telefonkontakt
genom en nummerpresentatör
lefonsvarare;
ofta efter tips från bekanta eller efter erfarenheter
av inledande poliskontakter.
Kl: Då fick jag låna en telefonsvarare av en bekant, efter ett tag när jag hade fått klart
inte från början. /.../ Så
för mig av åklagaren att "spela bara in det". Det visste jag
om jag lyfter luren kan jag bara trycka ner en knapp så blir det som en vanlig bandspelare, där samtalet kommer in.
M1: Hon ringde och ringde, men eftersom jag ville ha bevis så pratade jag med henne,
bandet, för att
och sade: "Vad vill du" /.../ Bara så att jag skulle få henne att prata
..
jag skulle kunna lämna bevis.
det än kan vara med brev har de fördelen
Hur obehagligt
bart användbara som bevis.

att vara omedel-

M2: Sen har han skrivit brev till mig där han försöker formulera sig ordentligt- vill du
ha kopior på dom förresten /.../ Jag har alla brev däruppe. Jag sparade dom just av den
anledningen att om det var så att jag skulle t.ex. då göra en sån här ansökan om besöksförbud, så skulle jag ha mycket kött på benen.
På samma sätt kan det finnas en fördel i att andra personer dras in i trakasserierna, trots att det framför allt är olustigt, eftersom man därmed får vittnen.
M2: Och då hade han ringt till en god vän till honom och sagt att jag inte ville prata
med honom, och så gråtit i telefonen. Så hade hon sagt: "Varför vill han inte göra det"
efter hans chef för att berätta vilken usling han var." - "Du
- "Jo därför att jag ringde
i helvete. - "Bra", tänkte
gjorde vad" sade hon då, och så skällde hon ut honom så
jag, "då har jag ett vittne också
detta."
Men även om man själv tror sig ha bra bevis kan polis och åklagare negligera dem, rätten underkänna dem eller de kan uppvägas av motstridande
bevis. Den andre kan vägra att acceptera dem, eftersom de strider mot den
historia han eller hon själv vill framhäva. De intervjupersoner
som dömts
delvis mot sitt nekande, ansåg inte att rätten
för misshandel, uppenbarligen
värderat bevisningen
rätt.
M3: Och då har hon ett litet sår här uppe, och så säger hon till grannen att jag har slagit
henne med en borrmaskin. Det visar sig att jag äger ingen borrmaskin, det finns ingen
borrmaskin. Men vad som har hänt, det vet jag inte. Antingen har hon slagit sig i
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sängen pär jag kastade henne där, eller så har hon själv ramlat. Men den här grannen
säger: A, hon var så nerblodad så jag fick ta och duscha henne och sånt. Det är bara
det att det finns
inte ett blodspår i hallen, det finns inte ett blodspår i trappen, där
finns ingenting. Dom har inget rättsintyg
det. /.../ Jag slängde in henne i sängkammablåmärken - hon får
ren och sade: Nu får du sluta alltsål Hårdhänt. och då har hon
lätt blåmärken
- hon har ett blåmärke här, och så har hon ett litet blåmärke här också,
bägge armarna så. Och så har hon då nån form av, ett litet litet litet sår i skallen.
Att målsäganden har "lätt att få blåmärken"
är för övrigt en mycket vanlig
kommentar
från dem som misstänks för misshandel, av förhörsprotokollen
att döma.
Karaktäristiskt
för båda parter är också att när den egna berättelsen sanktioneras av rättsväsendet
tas det utan vidare till intäkt för att den också är
sann. Samma intervjuperson
som citerades ovan säger alltså apropå anmälningar mot honom som lades ned:
M3: Den andra anmälde mig för en massa olika saker vilket det inte var mycket sanning vilket också visade sig i att det aldrig har lett till nån dom överhuvud taget. /.../
Jag var stup i kvarten hos polisen och det var såna fantasifulla saker, t.ex. som att hon
berättade en gång för polisen att hon hade stått och hängt upp gardiner, då hade jag
kommit
och skurit henne i låret med en kniv. Då sade polisen: "Jamen du harju inga
märken" - "Nej, jag hade så tjocka strumpor så det gick inte igenom." Och då började
polisen tvivla. Dessutom var hon
alltid berusad då hon gjorde anmälningar. Så där
fanns ingen substans i det egentligen.
Att en förundersökning
bevis" kan alltså
läggs ned
grund av "brist
komma att hävdas som bevis
oskuld av den misstänkta. Men uppgifter
bevis,
vittnen
och
används också ofta reandra
om
personers bedömningar
toriskt för att styrka den egna berättelsen, t.ex. i intervjusituationen,
trots
skulle vara lika lätt att ljuga i detta avseende.
att det naturligtvis
En intervjuperson
hade på ett plågsamt sätt erfarit hur en polisanmälan
var
för att ens historia skulle klassas som sanning. Hon hade
en förutsättning
alltså blivit misshandlad
men inte anmält det. l stället blev hon själv anmäld för misshandel. Inte ens hennes försvarsadvokat
ville lyfta fram heneftersom det inte var den som målet
nes egen berättelse i rättegången,
handlade om.
Det rätta sammanhanget
Konkurrensen
om vilken berättelse som skall gälla handlar också om hur
den skall "skäras av", dvs. vilka kringuppgifter
som är relevanta, eller i vilket sammanhang
finns flera exempel
handling
skall
intervjuerna
I
en
ses.
att man reagerar mot den andres återgivande av vad som skett med hänvisning till att det inte utgör "hela" berättelsen.
M2: Jag blev så besviken
psykiatern för att han isolerade alltihop till den här lilla
delen då han hade varit inblandad i sammanhanget, då han hade varit med när vi hade
diskuterat. Jag menar han har
inte hört mig säga hur jag har arbetat för att det här
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skulle fungera, det enda han har hört är den andres berättelse om att jag i så fall inte
har velat göra det. och hur hopplös hans situation är.
I en paus i en rättegång sade målsäganden att det som behandlades kändes
så "utskuret".
Det var ett mål om överträdelser
av besöksförbud,
men stämningen avsåg endast ett litet antal av de telefonsamtal
den andre ringt sedan
förbudet trädde i kraft, nämligen dem som var anmälda, tillräckligt
väl bevisade och också låg en bit tillbaka i tiden. Det som hade hänt efter ett visst
datum låg och "vilade" i väntan på ett eventuellt senare åtal.
Kl: Om det bara är såna små ofredanden, så läggs det
hög i väntan till efter rättegången. Gör han nu nåt övertramp inom det närmaste halvåret, då har jag rätt att baka in
dom här grejerna också, som ligger och väntar, och då kan dom också höja upp domen
som han har fått nu. Men är det så att han inte gör fler övertramp, så är dessa telefonsamtal och blommor och allt annat, att han har stått härute och gapat, det är ingen som
vet och känner till, då får det vara.
För polis och åklagare skapar tidigare anmälningar
och ingripanden
det relevanta sammanhanget,
men för parterna i rättegången kan andra uppgifter
kännas viktigare,
som vad som föregått och följt efter den handling som
föranlett åtalet och vad som hänt efter anmälan. "Jag skulle vilja haft tid
faktiskt även ta med kringfrågor"
att,
Kl.
Även

den som anklagas för misshandel
och trakasserier
kan naturligtvis
uppleva att rättsprocessen inte tar hänsyn till det verkliga sammanhanget.
A ena sidan hade man velat att mer av den omedelbara
kontexten
skulle
behandlas i rätten
M3: Alltså i detta fallet här som jag nu är dömd för misshandel. Ja, visst ärjag skyldig
sitt sätt, men det är inte riktigt rätt det som står i protokollet. För att det var så här att
hade bråkat och så började hon att slå sönder halva lägenheten, alltså det var så att
blomkrukor åkte omkring,
glas och askkoppar och det ser
allmänt rent hemskt ut.
Och då tar jag tag i henne, om armarna och slänger in henne i sängkammaren, i sängen
där. Och hon är alltså också full och har tagit tabletter och sånt. Så hon landar där i
sängen. Så blir det tyst en tio minuter. Och rätt som det är så kommer hon utskrikandes
Aååål
- och springer ut i trappen.
Å andra sidan kan den åtalade vilja
att hela relationen och dess förhistoria,
som han eller hon uppfattar den, skall lyftas fram som bakgrund till brottet.
M4: När brottet har begåtts i en relation. så rycker man ut en halv minut ur ett långt
tidsskede, som i vårt fall kanske är sex år. Sen skall dessa trettio sekunderna blötas och
stötas av X antal personer /.../ det skall nagelfaras
i minsta detalj, och sen utifrån det
skall man sätta en stämpel
det: två
som man tycker att man kommit fram till /.../
månaders fängelse och besöksförbud. /.../ Det är för lösryckt ur sitt sammanhang /.../ det
har varit saker omkring som har lett till det här, det är inte bara så enkelt som det står i
domen, liksom attjag har slått en människa
flabben, punkt slut.
Denna

intervjuperson

ten mest intresserade
misshandel.
I de fall

menade också att män generellt förlorade
att rätsig för fysiska handlingar
och mindre för psykisk
ansåg de intervjuade
den andre tidigare
straffats
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kvinnliga
målsägandena
inte fäst tillräcklig
att rättsväsendet
andres tidigare brott mot henne själv eller andra.

vikt

vid den

Parterna har med andra 0rd olika uppfattningar
och
om vems personlighet
allmänna beteende som utgör det relevanta sammanhanget
för den brottsliga handlingen, eller för de handlingar som föranleder besöksförbud.

F

örödmjukelse

och

strid

Denna redovisning
fram till den
av parternas relationer och interaktioner
punkt då en av dem ansöker om besöksförbud
skulle kunna sammanfattas
som en process av ömsesidiga förödmjukelser
som successivt tar form av
strid.
en
De flesta intervjupersonemas
berättelser om sina relationer
till den andre
och till omgivningen
kan beskrivas i tenner av en separation som av någon
anledning upplevts som inte bara oönskad och smärtsam, utan också som
kränkande,
aggressiv svartsjuka
av den andra parten. Inslag av kontroll,
och/eller en fixering
vid den sökande beskrivs ofta och upplevs som outhärdliga. l avsikt att återställa relationen, få en förklaring
till att den tagit
slut, hämnas en oförrätt eller få hjälp att bearbeta den skada man tycker sig
ha lidit försöker den andre envist ta kontakt. Syftet förefaller
från början
något, vanligen sorg, saknad eller harm, eller
vara att faktiskt kommunicera
kanske en bön om förlåtelse. Den andra parten har däremot funnit det nödvändigt att definitivt
bryta relationen och därmed alla kontakter
i vredesmod över den andres kränkningar,
våld eller ovilja att inse ett förhållande
är över. Den andres okänslighet
för detta budskap gör att hans eller hennes
kontaktförsök
misslyckas och spårar ur och till slut kondenseras i en kamp
om rätten att över huvud taget ta kontakt.
Intervjupersonerna
beskriver den andre som opålitsom sökt besöksförbud
lig: falsk, oberäknelig
och eventuellt också störd i sin personlighet.
Men de
själva
varit
föremål
för
har
likartad
ansökan
besöksförbud
som
en
en
om
beskrivning
är i viss
av den sökande. Även anklagelserna
om missbruk
mån ömsesidiga.
beskrivningar
I själva verket liknar intervjupersonernas
av den andres karaktär i flera avseenden många andra människas beskrivning av den som han eller hon nyligen brutit ett nära förhållande med.
Intervjupersonernas
varierar men
berättelser
om den andres trakasserier
följer ändå ett tydligt mönster. Den andre försöker ibland komma in i bostaden genom att knacka eller banka på dörren och kanske till och med
bryta sig in genom att slå sönder ett fönster eller sparka in dörren. Han eller
hon försöker nästan alltid ringa och
skriva
särskilt om detta inte går
brev, skicka blommor
eller visa sig genom att stå utanför bostaden eller
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arbetsplatsen. Syftet verkar vara i första hand att förmedla känslor och krav
t.ex.
umgänge med barnen men kan ibland avse praktiska problem. Ett
annat motiv kan vara att påminna om sin existens och/eller
att försvåra
etableringen
relationer.
av nya
De känslor som kommuniceras
är blandade: vrede, hat, kärlek, ånger och
klander, bitterhet, ensamhet och saknad eller ett behov av förklaring
etc.
Typiskt för de relationer där besöksförbud
begärs är att den sökande anser
sig redan tillräckligt
och slutgiltigt
ha klargjort
sin ståndpunkt
och dess
motiv, förklarat hur han eller hon känner etc. och därför själv inte anser att
det finns något mer att säga.
I detta läge vill alltså den ena parten bryta kontakten och har inget behov
taget tala med eller interagera med den andre, som i sin
av att överhuvud
tur är fast besluten att kräva kontakt och anser sig ha rätt att få svar, umgänge med barnen eller åtminstone ett anständigt bemötande.
Konflikten
mellan parterna ändrar nu karaktär: den ena kräver sin rätt till integritet,
den andre kräver kontakt. En slags upptrappning
sker, alternativt
upplevs
den så i och med att den ena personen börjar vägra svara överhuvud
taget,
luren. Den andre blir aggressiv, hotar med våld, kanske
t.ex. bara lägger
mord, ofta självmord
eller med att röva bort barnen och agerar medvetet
skrämmande.
För att skydda sig vidtar den part, som inte vill ha kontakt,
olika åtgärder som skall göra det möjligt att förutse och skydda sig mot den
andres drag: man börjar hålla sig underrättad om var han eller hon befinner
sig, försöker påverka den andres situation för att minska desperationen,
involverar andra, som skall tala den andre tillrätta, byter telefonnummer
och
kanske adress etc. Det finns en viss symmetri i parternas handlingar härvidlag: båda känner behov av att kontrollera
var den andre finns, respektive
inte finns, båda börjar nu kräva utomståendes partstagande. Den andre kan
också uppfatta den sökandes skyddsåtgärder
eller som
som trakasserier,
stridshandlingar
under fortsatt vägran att förhandla.
Vid

någon punkt anses den andre "gå över gränsen" genom en handling
för konflikten
och som också gör det möjligt och legisom blir signifikant
timt för den jagade att vända sig till polisen för att kräva att myndigheterna
ingriper till skydd för hans eller hennes integritet och person.
Från och med nu rekonstrueras historien successivt på ett sätt som gör den
helt entydig. Eventuell
ambivalens
dövas genom att berättelsen läggs till
rätta så att det inte längre är rimligt
att känna någon skuld, tvekan eller
ånger. Det sker genom att den berättas gång
gång: för poliser, føörinvolverade anhöriga och vänner och inom den egna familjekretsen.
Atgärden
och innebär att berättelatt kontakta polisen är ibland en sistahandslösning
sen nu kommer att organiseras i rättsväsendets termer: man söker efter bevis, organiserar sina myndighetskontakter,
lär sig vad som behövs för att få
åtgärder vidtagna. Hos den andre pågår likartade processer. Den som polis-
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anmäls anmäler anmälaren för samma sak, eller för mishandel eller vanblir nästan spegelvända, både vad avser partervård av bam. Berättelserna
offer
eller
skurk,
och vem som gjort vad.
nas roller som
Det verkar som om det ofta är i denna situation av upptrappad
för den andre.
den ena ansöker om besöksförbud

konflikt

som
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Information

och

beslut

om

besöksförbud

Normalt
i samband med en
tar polisen upp en ansökan om besöksförbud
brottsanmälan
och hör sedan såväl den sökande som föremålet för ansökan.
Förhörsprotokollen
skickas med en eventuell brottsanmälan
till åklagaren,
Om den som meddelas besöksförbud
som beslutar på handlingarna.
motÄven den
sätter sig beslutet kan han eller hon få det prövat i tingsrätten.
kan begära överprövning
i
som får avslag
en ansökan om besöksförbud
tingsrätten.
Som framgick
av föregående kapitel kap. 5 är de som upplever sig förföljda och trakasserade av en annan person ofta känsliga för hur de bemöts
och dess representanter,
delvis till följd av att det många
av rättssystemet
gånger varit fråga om långvariga problem, och delvis på grund av att relationen ofta har en laddning av konflikt
och strid. Detta förhållande
påverkar sannolikt upplevelsen av myndigheternas
bemötande och beslut.

Information

om

besöksförbud

Eftersom jag bara intervjuat
personer som sökt eller varit föremål för besöksförbud har alla givetvis känt till vad det innebär i princip. Den som polisanmäler någon för t.ex. förföljelse,
ofredande, olaga hot eller misshandel
skall rutinmässigt
informeras
att söka besöksförbud,
om möjligheten
men
några intervjupersoner
sade sig ändå inte ha fått den informationen
från polisen i samband med en brottsanmälan,
utan först i efterhand genom vänner
eller Brottsofferjouren.
Ett par intervjupersoner
gjorde polisanmälan
framför allt i syfte att få besöksförbud,
och hade alltså också först fått inforrnationen på annat håll. En person uppgav att han under en häktningsförhandling fått välja mellan besöksförbud
och häktning och då valt det förra.

Polisen
I ett fall hade den ena parten en man gjort upprepade anmälningar
om att
den andra en kvinna ofredat honom, utan att polisen informerat
om möjligheten att söka besöksförbud.
fick
Först när kvinnan sökte besöksförbud
han information
av polisen om vad det innebar och sökte själv. Denna berättelse bekräftas i stort sett av den andra parten.
K: Och nu gick han och anmälde mig och sade attjag ringer till honom. /.../ Och jag sade själv: OK, om han gjort så måste jag anmäla honom också, för han gör på samma
sätt. /.../ Närjag anmälde honom /.../ sade polisen till mig att det finns besöksförbud.
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/.../ Så jag sade: "kanske det är bäst för mig, för han kan
nånting", såjag ville ha ett sånt besöksförbud.

komma och slå mig eller

några intervjupersonerna
Ytterligare
hade fått information
om besöksförbud genom polisen i första hand, om än inte alltid vid första anmälningstillfället.
under 1990En intervjuperson
K4
hade vid två tidigare tillfällen
talet utsatts för mycket grov misshandel i hemmet men uppgav att hon då
inte fått information
Vid ett tredje
att söka besöksförbud.
om möjligheten
tillfälle
blev hon hotad, och eftersom hon saknade telefon och inte vågade
gå ut tog det tid innan polisen fick hennes anmälan. Man gjorde då hembesök och informerade
henne samtidigt om möjligheten
att få besöksförbud,
vilket hon omedelbart ansökte om.

Vänner
innebar
Tre av intervjupersonerna
hade fått veta vad besöksförbud
personliga bekanta, som själva haft likartade problem. I ett av fallen
modern till ett barn, som var klasskamrat
med intervjupersonens
bam.

genom
var det
äldsta

Kl: Genom en människa som har haft det tidigare. Vi kom bara av en händelse till att
prata om att-den andre då sprang här fram och tillbaka.
l det andra fallet var det en väninna, som också haft besöksförbud
räkning, som informerade
intervjupersonen.

för egen

K6: Jag hade hört det genom en vän, som har haft besöksförbud innan /.../ det var en
kompis som flyttade
på detta området, och
hade inte setts
ett bra tag och så började vi babbla, och så kom vi in på besöksförbud Det var nog mer i den vevan. Man
harju läst om det innan och hört om det innan och. så, men /.../ det var så jag fick reda
att man kunde få besöksförbud. /.../ Han hade överträtt det en gång, så han fick en
månads fängelse. Men idag är dom väldigt bra vänner.
indirekt från en åklaintervjupersonen
hade fått informationen
samtal
med en privatfrån
fråga
början
här
det
gare, men även
om ett
var
haft
liknande
problem
med
trakasserier.
person som
Den tredje

M2: Min mamma hade ringt till en åklagare, därför att hon hade hamnat i samma situation som jag./.../ hon hade nämligen pratat med en god vän till sig, som kände till en del
om ruljangsen, därför att han själv råkat ut för nånting liknande. Och hon ringde då till
han
den där åklagaren som hon känner, och som dessutom då känner den andre,
förstod genast, så han sade: "så här skall du göra, och det är den här rubriceringen det
handlar om, och det är det som man kallar för besöksförbud, det är liksom termen för
att du vill att han skall hålla sig borta från dig." Och då berättade hon hela historien för
mig.
Informella
personerna
polisanmäla

alltså ha haft en avgörande betydelse när
förefaller
som utsätts för trakasserier annars inte ser någon mening i att
den andre och därför inte kommer i kontakt med polisen.

kontakter
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Övriga informationskällor
När en av intervjupersonerna
fick en utskrift av sin egen polisanmälan
av
den andre för ofredande
posten fick han också veta att han kunde ta
kontakt med Brottsofferjouren,
vilket han då gjorde. Han berättade
om sin
situation och bad om råd inför polisförhöret
med anledning av hans anmälan. "Då sade hon: du kan söka
/.../ Det var precis dan
om besöksförbud.
innan jag åkte till polisförhöret"
Ml.
En intervjuperson
var helt säker på att varken polisen eller någon annan
myndighet
eller ideell organisation
nämnt något om besöksförbud,
trots att
hon hade ringt efter polisen i flera akuta situationer och också haft kontakt
med socialtjänsten
angående barnen och umgänget. I stället hade hon fått
vetskap om besöksförbud
i media och möjligen
genom allmän information
genom bekanta.
K7: Ja i och med att man själv är i en sån sits att
man känner och tänker ibland att man
kanske skulle polisanmäla, för att det händer saker
som inte får hända, så läser man ju,
väldigt mottaglig för alla artiklar, och alla händelser i andra människors Iiv
man är
som är liknande.

Åklagarens

beslut

Flera intervjupersoner
var missnöjda med och oförstående inför den standardformulering
som används vid meddelande om att ansökan om besöksförbud avslås eller förundersökning
läggs ned. Om kriteriet
"brott kan
styrkas" används avseende en anmälan, kan
personen som gjort anmälan
bli upprörd om han eller hon
underanser att polisen inte gjort fullständiga
sökningar genom att höra vittnen och efterfråga bevis.
De flesta intervjupersonerna
hade inte haft någon direktkontakt
med åklagaren, och i så fall var det enbart genom telefon och
deras eget intitiativ.
Däremot hade de fått ett skriftligt
beslut, vilket ofta var schablonmässigt
formulerat.
Vid bifall hade
förutom namn, datum, regler för prövning
i
domstol etc. följande angivits:
"Besöksförbudet innebär förbud att besöka eller
efter den sökande."

annat sätt ta kontakt med eller följa

Därefter användes
bortsett från de första åren
vid den studerade
garmyndigheten
så gott som alltid följande fomiulering:

åkla-

"Skälz Det finns risk för att den andre kommer att begå brott
mot den sökande eller
förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera honom/ henne."
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exakt likadant, förutom att meningen inleds
Skälen för avslag formulerades
Några av de sökande frågade sig på vilka
med: "Det finns inte risk
grunder åklagaren kunde fastställa frånvaron av en risk, speciellt som de
själva var övertygade om att det fanns en sådan risk.
När personerna ifråga både gjort anmälan om ofredande eller hot och ansökt om besöksförbud,
visste de inte riktigt om beskedet rörande besöksNär två parter sökt
förbud också var ett beslut rörande deras brottsanmälan.
besöksförbud
för varandra, men besluten sänts var för sig, var de inte heller
säkra
vad beskedet egentligen omfattade.
får höra vad åklagaren säger, och han skulle också prata med den andre om
K: Men
detta. Och när han hade pratat med honom sen skulle jag höra av dom. Men jag har inte
hört nånting, jag bara fick det här pappret i stället.
ansökan
Detta papper visade sig vara ett beslut om att intervjupersonens
i tingsdet
kunde
begära
prövat
hon
besöksförbud
avslagits
och
att
om
om
rätten.
framgick
Av intervjuerna
att många haft svårt att acceptera avslagets
å ena sidan, och att de vid bifall ibland saknat information
mulering
vad förbudet innebar, å andra sidan.

Den sökandes

reaktioner

forom

på avslag

verkade
ansökan om besöksförbud
Formuleringen
av åklagarens avslag
ibland svår att förstå och acceptera för den sökande. Man frågar sig hur
åklagaren med så relativt litet underlag kunnat fastställa att det inte föreligeller trakasserier. En kvinna K8,
som med hjälp
ger en risk för förföljelse
fattat
åklagaren
varför
undrade
av en advokat begärt prövning av avslaget
hon berättat för polisen att hon
beslut utan att ta del av det bevismaterial
vid socialförvalthade, t.ex. fotografier
och handlingar
som upprättats
ningen.
först avslagits, därför att det inte funnits risk för
När besöksförbudsansökan
trakasserier etc., och sedan så småningom bifallits, pga att det fanns en såhar
dan risk, så kan det för den sökande vara oklart vad som egentligen
ändrats i mellantiden.
K6: Ansöker man om besöksförbud -jag gjorde det första gången i april kanske, och
får det då åtta månader senare - men vad kan ha hänt dom åtta månaderna, om man säger så Jag tycker man får det försent, jag själv tycker inte att en person kan vara snäll i
april, vara snäll ijuli, men i december är han farlig. Det tyckerjag är fel.
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Citatet visar också att även om det ur rättsväsendets synpunkt i det här fallet var fråga om tre separata ansökningar
om besöksförbud,
av vilka först
den tredje bifölls, är det ur den sökandes perspektiv samma fall och samma
relation som i stället handläggs långsamt och eventuellt godtyckligt.
Denna
person hade aldrig begärt prövning av meddelade avslag.
K6: Jag tänkte: deras ord är deras 0rd, det är
ingenting jag kan överklaga, för ja, har
dom fastställt att han inte är farlig, då kan jag
inte vinna och säga att han är det,
fastän jag känner det, och många andra känner det
också. Mina vänner tyckte det var
väldigt obehagligt att vara här hemma hos mig till exempel.
En annan intervjuperson
blev mycket besviken över ett första avslag, "just
det att det föreligger
ingen risk för trakasserief.
Och jag tyckte det var så
uppenbart att det gjorde det" K5.
Hon begärde prövning av beslutet "och
då fick jag avslag igen /.../ av överåklagaren.
jag
/.../ Och då överklagade
igen till tingsrätten".
Men parallellt med detta gjorde hon fler polisanmälningar och en ny ansökan om besöksförbud.
K5: Och då var det en annan åklagare som fick tag i det. Och medan det då kommer
upp i tingsrätten, och jag har överklagat och vill att tingsrätten skall ta upp det, då får
jag besked från den andra åklagaren att hon ger mig besöksförbud
ett helt år. Och
han anser då att det är allvarliga trakasserier och att han kommer att fortsätta att trakassera mig.
Andra såg ett avslag mer som ett led i en process där flera möjligheter
återstod. Vetskapen
kunde
efter
komma
in
med
ansökan
om att man
en
en ny
tid bidrog då till att man avstod från att begära överprövning
av beslutet.
M2: Jag hoppades på ett besöksförbud men det dög inte, och det hade poliserna sagt till
mig också, att du skall nog inte hoppas
ett besöksförbud. Men samtidigt, nu har jag
gjort det en gång, så vare sig det nu fungerar eller inte, så har
den andre fått reda
att polisen har ögonen på honom. och det duger än så länge. Det är klart jag blev besviken, men jag ser det inte som ett nederlag.

Den sökandes
Givetvis
beslutet,

reaktioner

på bifall

sin ansökan
var intervjupersonerna
som fått bifall
framför allt i början; "jag kan känna mig säkrare" Kl.

positiva

till

K6: Ja tryggare kännerjag
mig för att jag och min son kan gå ut och jag vet att han
inte är där utanför, att han skall vara hundra meter ifrån mig och sånt.
De känslor som beskrevs vid ett positivt beslut var också befrielse, att man
nu kunde lämna hemmet där man tidigare kanske låst in sig av rädsla.
K4: Innan vågade jag inte gå utanför dörrarna. Men nu känner jag mig lite tryggare, så
till postlådan och sånt i alla fall.
ut till affären och
nu vågarjag
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K5: Vi har suttit inspärrade mer eller mindre sen ijuni /.../nu kan jag gå ut,
nu kan
jag
gårdsplanen,
ut, för nu jag tror alltså, jag känner att OK han kan komma
men risken är inte så stor, utan han stannar ute vid grinden. Han vet att han har besöksförbud. Så idag kan vi gå ut, vi kan påta i trädgården även om jag är på helspänn hela
tiden för att se om han kommer eller inte.
Men intervjupersonerna
hade ofta svårt att förklara den omedelbara trygghetskänskan eller lättnaden. Den spontana förhoppningen
var i flera fall att
den andre skulle rätta sig efter förbudet, men de hade ibland svårt att förena den tron med övertygelsen
om den andres fixering och oberäknelighet.
För några intervjupersoner
var det framför allt känslan av att polisen skulle
komma snabbare om det behövdes, som gav säkerhet.
K7: Det var
det som jag tycker kändes som en trygghet, det var att då har dom polisen det besöksförbudet där, och då ringer man, och så kommer dom på studs. Då tar
det inte sån tid som då
ringde första gången, då tog det
tjugo minuter innan dom
var här.
De flesta hade fått besöksförbud
tidsperiod.

ett år och tyckte

att det var en lagom

K5: Hon gav mig ett helt år, och det kändes rätt, det kändes bra
allvar, att han faktiskt håller
som att det var nån som tog mig

nåt vis. Det kändes
som han gör.

Men en kvinna som tre olika gånger fått besöksförbud
för ett halvår och
aldrig fått avslag tyckte också att det var en adekvat tidsperiod,
eftersom
hon litade på att hon fick förlängning
om det behövdes K9.

Några av de intervjupersoner
ansökan om besom sökt och fått avslag
söksförbud var inte oväntat kritiska mot åklagarens bedömningar.
De ansåg
å ena sidan att det borde vara lättare att få besöksförbud
och att det skulle
Å andra sidan ville de ha
snabbare, utan någon ingående utredning.
en
grundligare
utredning före avslag, inte minst att de själva fick möjlighet
att
yttra sig över vad den andre sagt i förhör och möjlighet
att föreslå vittnen,
vidare utredningar
material som styrkte anetc. I de fall det fanns officiellt
sökan, t.ex. psykiatriska
utlåtanden eller tidigare brottsregister
borde det inhämtas och åberopas, men de ansåg för den skull inte att frånvaron av sådakunde användas som argument för att avslå ansökan.
na handlingar

Den andres

reaktioner

på meddelat

besöksförbud

De som är föremål för ansökan om besöksförbud
underrättas av polisen om
ansökan och dess motiv i anslutning till att de förhörs. Därefter delges de
åklagarens beslut. Intervjupersonerna
skriftligen
beskriver olika reaktioner
hos den andre vid dessa två tidpunkter.
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Någon hade blivit
tiven till ansökan.

förtvivlad

vid underrättelsen,

då han också fått veta mo-

K5: Då när han hade varit
polisförhör och han hade läst vad jag hade sagt har jag
hört då bakvägen /.../ då hade han brutit ihop alldeles och börjat gråta, för på nåt vis
förtränger han allting.
När han senare delgavs beslutet
han istället blivit mycket arg.

om att han meddelats

besöksförbud

hade

K5: Då hade poliserna precis varit och delgivit honom, så då var han fullständigt vansinnig. /.../ Då hade han sagt "Se vad min jävla dotter har gjort. och en sån skall man ha
satt till världen" /.../ Han tyckte det var för jävligt gjort av mig att begära besöksförbud.
Han hade liksom ingen förståelse för att han inte har hos mig att göra alls. /.../ han
sade också i förhören att han kommer ändå att fortsätta.
En annan kvinna berättade tvärtom att den andre först reagerat på polisens
information
om hennes ansökan "med en lite tuff attityd".
Kl: Den uppfattningen har jag fått via polisen, för dom har
det så hon vill ha det", ungefär, "så får hon vill ha det så".

berättat om det: "Jaja, är

Men efter delgivningen
hade den andre överträtt det geav besöksförbudet
nom att ringa flera gånger och berätta hur ledsen han blivit över beslutet
och över att hon verkligen velat bryta all kontakt med honom.
Upplysningen
om att någon annan, som man sökt kontakt med, begärt att
skall
meddelas
besöksförbud
kan sannolikt upplevas som kränkande
man
och tas emot med en blandning av sorg och harm. Men det finns också de
själva kontaktbrottet,
förutsatt att det är ömsesidigt. En persom välkomnar
sade:
mitt fall påverkade det likson som själv meddelats besöksförbud
M3,
som ingenting"
men berättade samtidigt att den sökandes intensiva
anmälande av honom upphörde, vilket tyder
att antingen hans eget beteende gentemot den sökande, eller hennes tendens att anmäla honom påverkats av beslutet.
En annan intervjuperson
som blivit föremål för ansökan om besöksförbud,
som senare avslagits, sade sig inte heller reagera negativt. "Dom frågade
Sedan
om jag accepterade hennes ansökan då - Ja visstl sade jag" M1.
sökte han själv besöksförbud
för den andra, eftersom han önskade ett totalt
och ömsesidigt brott i kontakten mellan honom själv och den andra.

En "sista reflektion"
Direkt efter ansökan förekommer
det inte så sällan att den andre tar kontakt
med den sökande och begär en förklaring
till ansökan eller uttrycker förebråelser.
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Ml: Efter det att polisen hade pratat med henne, så ringde hon till mig meddetsamma.
/.../ Och nästa dag ringde jag polismannen som har hand om det här. Då sade han: men
jag pratade
med henne igår, och hon lovade att hon inte skulle ringa, och hon lovade
att hon inte skall ha något med dig att göra längre.
Intervjupersonen
beskriver
kan, och denna iakttagelse

den andres agerande som en reaktion
är inte unik i materialet.

mot ansö-

M2: Och då hade han berättat för polismannen att han inte skall ha kontakt med mig,
"jag lovar dig". Och dan efter han lovade det, fick jag brev av honom. /.../ Han skickade
det väl samma dag, förmodar jag /.../ Han hade precis lovat polisen att han inte skulle ta
kontakt med mig, vilket han
då gjorde. /.../ Det var
så att han var tvungen att ge
den här sista reflektionen, och sedan dess har det varit tyst.
Ännu tre månader

senare hade den andre inte försökt

kontakta

honom

igen.

En intervjuperson
utsattes för hemfridsbrott
av den andre direkt efter sin
ansökan om besöksförbud,
och en annan blev uppsökt av den andre omedelbart efter det att polisen förhört honom med anledning
av hennes begäran.
K6: Dan innan besöksförbudet kom han upp på mitt jobb och sade att han inte alls var
farlig och att han inte ville mig illa eller nånting. Då sadejag: "Jag vill inte prata med
dig", så gick han, och så kom han igen. "Jag vill inte prata med dig", sadejag, "gål" Sen
så gickjag längre bort, så korn han igen, då sadejag till honom: "Går du inte nu så skriker jag högt", sade
"då kastar dom ut dig", sade jag. Och då försvann han ju. Det
varju dan innan jag fick hem lappen
attjag hade fått besöksförbud, dom hade förhört honom samma dag.
l en undersökning
Daly 1992
företog av 33 besöksförsom Chaudhuri
bud för kvinnor
i en amerikansk
några fall av regelrätt
stad förekom
hämnd, där männen bröt sig in hos och misshandlade
de kvinnor
som de
meddelats besöksförbud
beskrivs
i mitt
gentemot. Men de handlingar
som
material kan också tolkas som ett sätt att testa bestämmelsen
och den sökandes beslutsamhet att se till att det efterlevdes.
K5: I början gick han in i byggnaderna, fortsättningsvis, även då, och det ringde jag och
anmälde, men i dag stannar han då vid grinden.
När kontakterna
skett omedelbart
efter förhöret men innan beslutet delgivits kan det också vara fråga om en uppriktig önskan att få en förklaring
på
ansökan.
Kl: Han ringde hit och frågade om jag inte kunde ta tillbaka det, om jag verkligen ville
ha det så. /.../ Han var ledsen över att det liksom hade gått så långt, för att det är
också nåt man får lära sig, att dom skäms i dom flesta situationer, och det är klart att
dom blir också ledsna och särade, men det är också ett sätt att få dem att vakna.
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Upphörd kontakt
Flera av intervjupersonerna
hade erfarenheten att den andre slutade att kontakta dem sedan de fått besöksförbud
men var inte helt säkra på varför.
den andre, vilket
Några ansåg att själva ansökan kunde verka hämmande
styrktes av att denna effekt ibland uppträdde även när ansökan avslogs. En
kvinna, som sökt besöksförbud
och fått avslag tre gånger sade att den andre
"hållit sig lugn någon månad efter ansökan, men därefter brukar det komberättade att förfölTvå intervjupersoner
ma en amälan till socialen" K8.
jelsema upphört en kort tid efter ansökan om besöksförbud,
trots att denna
i dessa fall avslagits.
l flera fall sammanföll
besöksförbudet
med andra faktorer som kunde inverka positivt
den andres beteende mot den sökande. Förutom polisförhöret kunde det vara en flyttning
till annan ort, ett fängelsestraff,
en misseller att den andre funnit en ny partbruksbehandling eller en tillnyktring
stor vikt vid själva beslutet.
ner. Andå fäste flera av intervjupersonerna
K6: Jag tror att det är beslutet som påverkar honom, för så många gånger som polisen
psyket, och dom har pratat
har pratat med honom och sånt, och han har varit inne
med honom och jag menar han lyssnar inte. Han lyssnar inte. /.../ Om tinget hade sagt
till honom nånting, då hade han skitit i det också, för dom sade att jag inte ville ta
ställt dom här utanför min dörr när jag kom hem.
emot blommor men då hade han
/.../ Det är den stämpeln att nu är det besöksförbud, och då är det besöksförbud.
hade viss
trodde också att risken för fängelsestraff
Denna intervjuperson
betydelse för den andres agerande; ändå trodde hon inte det skulle påverka
honom i alla situationer.
K6: Jag tror
att han följer det ändå, och vill han spionera så gör han det nog så att jag
inte ser honom. Men alltså typ fredag, lördag kväll eller nåt sånt och jag har varit ute,
och jag möter honom ute och han har druckit, då vet jag att då skiter han i de här hundra
meterna och Gud vet vad. /.../ Om jag t.ex. hade haft en pojkvän och vi hade stått och
kyssts på dansgolvet eller nåt sånt, och den andre hade vart full, då tror jag nog att han
hade gått fram. /.../ När jag har sonen hemma och det alltså är vardag, eller en helg när
jag har sonen hemma, då kännerjag mig lugn. Men en helg dåjag går ut och ser honom ute, då känner jag mig inte lugn, för om han har sprit i kroppen då vet jag att då
skiter han i det.
Även

i
trodde att besöksförbudet
andra intervjupersoner
som tandlöst
eller vad det är,
missbrukssituationer;
"Han skiter i om det är besöksförbud
Samma uppfattning hade en av
om han drogar. Då bryr han sig inte" K7.
de dömda intervjupersonerna.
M4: Alltså får man ett besöksförbud och är nykter och skötsam, så respekterar man det
det att dom flesta
nog /.../ det utgår jag från, det gör nog dom flesta. Men sen är det
ingen som är skyldig
också anser sig orättvist behandlade, orättvist dömda - det finns
här på kriminalvårdsanstalten till exempel - och det är klart, sitter det då fyra stycken
lyset - då är
en fredag kväll och dricker brännvin, och dom blir på lyset, ellerjag blir
det
lätt hänt att man sitter och jagar upp varandra. och då är det nog mycket lätt att
trotsa ett besöksförbud.
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Å andra sidan kunde besöksförbudet
och de rättsliga åtgärder som var förknippade med det fungera indirekt, nämligen som en varning som fick den
andre att försöka sluta med sitt missbruk.
K7: Jag tror att han har blivit så skärrad också av det här med polisundersökningen och
så /.../ Att han inte har gått över är därför att efter det som hände här, och när han var
tingsrätten för misshandeln. /.../ då har han känt att nu går det nog för långt, så
uppe
har han sökt hjälp, för då var han inlagd tror jag, för att komma ur det här.
Även

fängelse och institutionsbehandling
och åtföljande
sociala eller arbetsmarknadsmässiga
åtgärder kunde motverka missbruk och därmed överträdelser av besöksförbudet.
K7: Och sen åkte han då
i fängelse och så var han inne dom fyra-fem månaderna,
och sen fick han ALU-plats direkt när han kom ut därifrån och har jobbat och går
kurs nu och så. /.../ Och så länge han inte tar droger så gör han aldrig så.
I ett fall dömdes den andre för överträdelser
till skyddsav besöksförbud
tillsyn
med föreskrift
vilket intervjupersonen,
om missbruksbehandling,
som var offer för överträdelsema,
var mycket nöjd med. Däremot var hon
tveksam beträffande själva domens omedelbara eller symboliska betydelse.
När jag intervjuade
henne en vecka efter rättegången, sade hon att den andkontaktat
henne
ända
fram till rättegången men inte därefter. Men hon
re
var inte säker på att det berodde på domen som sådan: "Han kan vara inlagd, han kan ha sin nyktra vecka" Kl.
Det visade sig sedan vid uppföljningen att den andre hade avstått från kontaktförsök
i tre månader efter
domen, varefter han började ringa igen, om än mer sporadiskt än tidigare.
För denna intervjuperson
hade inte trakasserierna upphört i och med beslupå dörren
tet om besöksförbud,
men de hade ändrat karaktär. Bankningar
på rutan hade upphört, men telefonsamtalen
och knackningar
fortsatte även
efter det att hon upprepade gånger anmält honom för det. En annan intervjuperson K9
berättade att den andre första
som haft flera besöksförbud
gången efterlevt det, men andra gången överträtt det genom att söka upp
henne på hennes arbetsplats,
förfölja
henne och också ringa. Hon trodde
inte att han "som person"
respekterade
det, men upplevde
att hennes
på hennes
skyddsmöjligheter
snabbt
bättre
eftersom
polisen
reagerat
var
anmälningar.
inte överträtt förbuDen tredje perioden hade han emellertid
det. Denna kvinna bedömde vid intervjutillfället
fyra månader efter det
utgång
"faran var över" och att den andre inte
senaste besöksförbudets
att
skulle komma att trakassera henne mer, mycket
grund av att han numera
gift om sig och att också ett umgänge med deras gemensamma barn håller
att formas.
I vissa fall upphörde kontaktförsöken
trots att ansökan om besöksförbud
avslogs. Det gällde en intervjuperson,
som ännu fyra månader efter beskedet om att hans ansökan avslagits inte blivit kontaktad igen av den andre
M1,
och en annan, som två månader efter avslaget fortfarande helt sluppit
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telefonsamtal
och brev M2.
I båda fallen hade den andre ringt eller skrivit
direkt efter polisens underrättelse om ansökan, men därefter faktiskt avhållit sig från nya kontaktförsök.

Fortsatt kontakt på den sökandes villkor
På Stångbyanstalten,
dömda för
som sedan 1995 speciellt inriktat sig
våld i nära relationer, finns alltid några intagna med besöksförbud.
Inspektören sade i en intervju att han var kluven inför denna åtgärd, eftersom han
märkt att kvinnor, som både var offer för misshandel och föremål för skydd
i form av besöksförbud
ofta" själva söker kontakt med dem
"frapperande
de skall skyddas från. De skriver brev, ringer och kommer
besök och visar alltså inga tecken vare sig på att vilja avsluta relationen eller på att vara
rädda för den andre.
En av de intagna, som varit meddelade besöksförbud,
sade att han inte
gällde.
själv tagit kontakt med sin
sambo under tiden besöksförbudet
M3: Men hon tog kontakt med mig /.../ Ja hon ringde och undrade om jag ville träffa
min dotter och så. /.../ jag var hemma hos henne, fastän jag hade besöksförbud. Med
så att hon missbrukar rätt kraftigt och hon
myndigheternas goda minne. /.../ Nu är det
litar
mig att jag tar väl hand om barnet och så vidare, så hon betalade t.o.m. taxi hem
till henne. I gengäld kunde hon
supa när jag tog hand om barnet. Och hennes kurator
var där och träffade mig där. Hon visste om att jag hade besöksförbud.
Ändå hade besöksförbudet
påverkat hans eget beteende en tid eftersom
rädd
för
anmälas
för
överträdelse av förbudet.
att
var

han

M3: Det var en lång period som jag såg till så att jag alltid hade folk omkring mig som
kunde bevisa att jag inte hade gjort nåt. Men det försvann
efter en tid. Jo visst hon
kunde mycket väl fått för sig att gett sig
att jag hade vart där.
En man uppgav följande i ett förhör
begärt förlängt besöksförbud:

med anledning

av att hans

hustru

fråga om besöksförbudet eller ett förlängt sådant, fyller detta inte någon funktion.
Han är välkommen till
hustrun när han är nykter. Han vet att han inte får träffa
henne när han är onykter och detta undviker han också. Under tiden han haft besöksförbud, har han bott vissa tider hos
hustrun. Om en månad är detjul och då vet han att
hon vill att han skall träffa barnen. Mannen menar därför
att han inte motsätter sig
något besöksförbud, men ser inte något brott i att träffa henne när hon bjuder hem honom. Han förnekar därför brott mot besöksförbud och olaga hot."
Den
hustrun säger däremot att hon bara låter den andre besöka henne för
hävs
förebygga
att
att han blir aggressiv och hotfull. När besöksförbud
begäran av parterna själva eller åklagaren är skälet ofta just att kontakten
återupptagits.
rättsläget oklart, vilket också inMen här är uppenbarligen
tervjupersonerna
kände. Av flera domar framgick
att åtal för överträdelse
kunde ogillas med hänvisning till att den skyddade accepav besöksförbud
terat tidigare kontakter med den andre, trots gällande besöksförbud.
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Stannar utanför tomtgränsen
Några av intervjupersonerna
berättar att den andre parten gör en slags bokstavstolkning
Det betyder att de slutar att komma fram
av besöksförbudet.
till dörren eller att försöka komma in i bostaden men t.ex. står utanför
tomtgränsen och stirrar.
K5: Han kommer alltså fortfarande till huset. Jag har satt upp en grind, jag har satt upp
en gul skylt att "Obehöriga äga tillträde", jag sade till honom vid åtminstone ett tillfälle att "du är inte önskvärd här, var snäll och försvinn, det här är min och mina barns
bostad" /.../ Nu kommer han inte in i huset. /.../ Han stannar vid den här grinden som är
precis utanför gårdsplanen
En annan
den andre
håller sig
bara jag"

trädde i kraft har
intervjuperson
berättar att sedan besöksförbudet
slutat komma och knacka på hennes dörr och fönster, "men han
utanför häcken precis /.../ kallar på mig: Lilla gumman, det är
Kl.

Även andra former

av trakasserier,

som förtal

och "spionage",

kan fortsätta.

K5: Han håller full koll på mig, han går runt till grannarna /.../ Och det där tycker jag är
jättejobbigt, att han håller på och försöker hålla koll på vad jag gör och inte gör. Han
ringde upp min före detta man och berättade att nu har den och den varit där, och så
kollar han vilka bilnummer det är och så vet han vem det är som har varit där och så får
mannen då besked, och så är han lite svartsjuk och så blir det rena rama kalabaliken.
/.../ jag tror fortfarande att han ringer runt till myndigheter så mycket han kan och till
personer i min omgivning.
Det finns
skrämmer

också oklara situationer
personen ifråga.

där den andre genom

sin blotta

närvaro

K6: Ja jag såg honom nu i lördags /.../
var ett gäng som var ute då på ett dansställe,
inne i X, och precis när dom stänger vid tretiden gårjag och en killkompis ifrån dansmig
golvet /.../ och så ser jag då den andre stå i trappan /.../ Han stod och tittade
hela tiden med en sån konstig blick, man kunde inte placera den: lite hatisk men ändå
inte, jag kunde inte placera vad det var för nån blick, han stod där hela tiden och bara
tittade och tittade hela tiden /.../ Då kände jag att då brast alltihop, då började jag bara
gråta, jag tänkte: kan han inte
sin väg såjag kan
ner till stan sen och åka hem.
Det finns med andra ord möjlighet för den andre att påminna om sin exisutan att formellt
tens, vilket i sig ibland kan upplevas som skrämmande,
och det är också svårt att förhindra att den andre
bryta mot besöksförbudet,
"Min gård ligger ute vid
"spionerar"
och kontrollerar
ens förehavanden.
så
gården
där står, och vem som
in
vilka
bilar
han
rakt
vägen,
stora
ser
är och hälsar på" K5.
hur den andre förfinns flera exempel
I de genomgångna åklagaraktema
bl.a. ett föräldrapar som i avsikt att hålla uppsöker kringgå besöksförbud,
dotter och hennes familj bosatt sig i en
sikt över sin nästan medelålders
husvagn omedelbart utanför hennes tomt.
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Överträdelser
Brott

mot

besöksförbud:

statistik

har vuxit med antalet meddelade
Antalet anmälda brott mot besöksförbud
statistik för år 1996 till 2.269, vilket
förbud och uppgick enligt preliminär
motsvarar närmare ett och ett halvt brott i genomsnitt per meddelat förbud.
Tabell
Antalet meddelade beslut om besöksförbud i landet 1988-1996, antalet anmälda brott mot besöksförbud, respektive antalet anmälningar 1989-1996
Ar
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

meddelade
besöksförbud

anmälda brott
mot besöksförbud

62
170
327
373
545
719
1045
1437
1718

318
396
723
761
1180
1515
2547
2269

anmälningar av
brott mot besöksförbud
188
271
346
463
632
821

Källa: Rikspolisstyrelsen avs. meddelade besöksförbud och BRÅ avs. anmälda brott
respektive anmälningarl.
Att antalet anmälda brott är nästan dubbelt så högt som antalet anmälningar
anmäls vid samma tillfälle. Orsakerna till att
beror på att flera överträdelser
antalet anmälda brott steg mycket kraftigt 1995 för att sedan åter sjunka är
oklara. Minskningen
mellan 1995 och 1996 kan också vara skenbar. Dels
dels hade antalet anmälda brott enligt
är siffran för 1996 ännu preliminär,
statistik ökat med 32 procent sista kvartalet 1996, jämsamma preliminära
fört med samma period 1995.
Även
om jag saknar aktuella uppgifter är det högst sannolikt att de anmälda brotten fördelar sig ojämnt mellan olika personer. Brottsförebyggande
rådets utvärdering
avseende de 654 personer som meddelats besöksförbud
gällde visade att bara 124
under de tre första åren som besöksförbudslagen
Av de 121 personer, som dömdes för
av dessa anmälts för överträdelser.
samtidigt för andra brott Sterfeldt
överträdelsen,
dömdes fyra femtedelar
1995, s.
31.
Att den andre relativt sällan anmäls eller döms för överträdelse av besöksförbud kan givetvis bero
att förbudet efterlevs väl, och att domar för
överträdelser
mestadels även omfattar andra brott kan bero
att de som
överträder förbudet är så aggressiva och okontrollerade
att de alltid närmar
sig den andra på ett våldsamt sätt. Men att så relativt få överträdelser
av
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besöksförbud
anmäldes till polisen skulle också kunna vara ett tecken
att de som skall skyddas inte anmäler dem om de inte inkluderar
misshandel, olaga hot eller hemfridsbrott.
Det skulle i sin tur kunna bero på att de
som skall skyddas inte vill delta i en ny rättegång, känner medlidande eller
skuld gentemot den som överträder förbudet eller själva inte anser förbudet
eller den väntade påföljden adekvata eller helt legitima. Om den skyddade
inte uppfattar enstaka kontaktförsök
eller besök som hotande eller integritetskränkande
kanske skadan av en amälan bedöms större än värdet. Av
intervjuerna
att döma hade emellertid få av de sökande sådana betänkligheter.
Men det finns också en risk att de som skall skyddas av besöksförbudet
inte
vågar anmäla överträdelser,
exempelvis för att de trots allt inte litar på att
samhället
kan garantera dem det beskydd de formellt
beviljats,
eller att
åklagaren inte väcker åtal för de överträdelser som anmäls. Dessa farhågor
har dock inte heller bekräftats av intervjuerna.
De intervjupersoner
som ansökt om och/eller beviljats besöksförbud
bads alla beskriva
sina erfarenheter
och utveckla
av överträdelser
överväganden
sådana skulle anmälas konsekvent
eller
om huruvida
under vissa omständigheter,
och vilka dessa i så fall var.

Osäkerhet

om

besöksförbudets

omsina
bara

innebörd

För ett par intervjupersoner
framstod innebörden
ett besöksförbud
som
självklar,
ändå
hade
de
olika
vad
borde
anmälas. En intermen
syn
som
vjuperson
avsåg att anmäla varje form av kontaktförsök
från den andres
sida, oavsett hur vänliga eller harmlösa de skulle kunna förefalla:
"Det kan
du lita på. Nej då kommer jag att vara som en robot.
fort han gör nåt.
/.../ Varje gång" M2.
ansåg att man kunde samla
En annan intervjuperson
ihop olika överträdelser
och anmäla dem i klump.
KS: Jag har inte anmält dom sista gångerna men han kommer
med jämna mellanrum.
/.../ På nåt vis så borde det räcka att man gör en anmälan i veckan, beroende
hur ofta
det nu är. /.../ Det borde vara från fall till fall,
nåt vis.
De som fått besöksförbud
hade också olika uppfattningar
handlingar
som skulle anmälas, t.ex. ett vanligt julkort
tionskort till födelsedagen.

om vilken typ av
eller ett gratula-

K5: Nej jag hade inte anmält det. Det hade fått ligga bara. Dom skickade
inte gjort på hela tiden.
arna, men aldrig till mig, och det har dom
K6: Jag hade anmält honom.

till ung-
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Några av intervjupersonerna
tyckte att de fått otillräcklig
vad som faktiskt utgjorde överträdelser av besöksförbud.

information

om

Kl: Jag får själva beslutet, och han får ett papper där det står precis vilka förhållningsregler han har.
Men du får inte se hans förhållningsregler
Kl: Nej polisen läste upp det för mig för dom hade inte fler såna, och hon hade glömt
att ta kopior.
Hon tyckte också att reglerna var "luddiga",
"det är upp till tolkaren",
och
med exempel, "så att det står att han får gå in där
att de borde konkretiseras
du sitter och äter, han får
bussen, men han skall hålla behörigt avstånd" Kl.
Kl: Går jag in på en liten restaurang och han kommer in så får han gärna lov att vara
där, om han håller sig
behörigt avstånd, men han får inte komma fram, då får jag
alltså lov att kontakta polisen om jag tycker det är jobbigt. Men såna bitar, det är precis
att han inte ska kontakta dig, men det är klart att han måste
som att: " jaa, det står
få lov att
in där, han också." Folk har nog inte klart för sig var gränserna går.
Flera intervjupersoner
eller i andras bostäder,

var osäkra på vad som gällde
offentliga lokaler och allmänna

på allmänna
platser.

platser

K6: Hade han kommit upp där jag jobbar, eller kommit hit här och sagt att han saknar
mig, då hade jag anmält honom, men hade jag sett honom ute, så det är
det att han
får inte prata med mig först, det är jag som skall säga hej till honom först. Om han
hade gått fram till mig och bara sagt att han saknar mig -jag hade gått därifrån, hade
jag gjort. Och sen om han hade kommit igen och sagt att han saknade mig, då hade jag
anmält honom.
Denna intervjuperson
hade också råkat i dispyt med en åklagare om vad
överträdelse
utgjorde
När hon beviljades besöksförsom
av besöksförbud.
bud ville den andre inte acceptera det utan begärde att det skulle prövas i
tingsrätten. Under tiden fick hon ett brev från hans son.
K6: Då ringde jag till henne åklagaren och berättade om brevet. Nej då kunde inte hon
det. Så jag sade: "kan jag låta min son skriva ett brev till honom och
göra nånting
säga att han är dum i huvudet och han kan fara helvete" - Nej men så skulle inte jag
reagera. - "Nej men så harju han gjort mot mig, jag mårju dåligt" - Nej då kunde inte
hon göra nånting
det. - "Jaja men vad då" - "Ja du kan göra en anmälan", sade hon,
"men jag avskriver den direkt ändå när den kommer på mitt bord." "Ja men", sade jag,
kan detju inte
till, skall hans son kunna skicka hundra brev till mig" menade jag
två,
Nej
vad
det
hon
sade
"ett,
brev,
itu
med
det." Så hörde hon
tre
var
sen tar
att jag var ledsen och arg: "Behöver du nån att prata med" - "Prata med", sade jag,
"ert jävla system kan fara
helsicke", menade jag, "hela rättssystemet" - Nej så jag
sade bara "Tack och hej" och lade på, så var det inte mer med den saken. Sen fick jag
hem en lapp då nån gång att besöksförbudet fortfarande gällde
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Den skyddades

skyldigheter

Den som egentligen
skall skyddas av besöksförbudet
kan komma att uppfatta sig som ansvarig för att den andre följer det. Några
av dem kände att
de inte fick försätta den andre i en sådan situationer att risken för överträdelser av besöksförbudet
ökade. Jag frågade en av intervjupersonerna
hur
han skulle ställa sig om det t.ex. blev aktuellt att
begravning,
en
som
den andre förväntades komma till:
M2: Jag lär nog inte gå, därför att då provocerar jag själva situationen genom att frivilligt vara
samma plats som han. Och då känner jag att jag är inte riktigt hundraprocentigt konsekvent.
Osäkerheten om vad som egentligen är förbjudet, och om vilka skyldigheter man själv har som skyddad av besöksförbudet,
kan förvärra en redan
obehaglig situation efter övergrepp eller förföljelser.
Kl: Precis efter att han hade slagit sig in, då var jag ett nervknippe
men det var nog
därför att man inte riktigt vet vad som händer runt omkring en, och vad det är förknippat med att man skall ringa, och inte ringa, och vad man får göra och inte kan göra.
Därför att det finns inga direkt klara besked /.../ Det är egentligen inte förrän nu,
kanske för en månad sen, jag riktigt har vetat vad gäller med besöksförbudet, riktigt ordentligt. Därför att det är hela tiden hur man tolkar det ju.
Vid tidpunkten
för intervjun
hade hon haft besöksförbud
i sex månader,
gjorten
rad anmälningar
blivit
föremål
för
förundersökningar
och åtal
som
och dessutom haft flitig kontakt med polis, åklagare, målsägandebiträde
och Brottsofferjouren.
Andå var tingsrättens
dom beträffande
överträdelsema delvis överraskande för henne.
Ibland berättade intervjupersonerna
att de fått olika besked vad gäller om
de bör eller inte bör anmäla ofredanden och överträdelser
av besöksförbud,
beroende på vilken polisman de talat med.
K5: När jag har ringt till polisen så har några tyckt att det var bra och har rekommenderat mig att ringa, men där är en kvinnlig som varit så fruktansvärt ofänvkämd, så alltså
jag har dragit mig för att ringa dit. För hon har då tyckt att det här är jävligt löjligt av
oss att hålla på på det här viset, det är jävligt dumt av mig att hålla
att ringa och anmäla /.../ Jag tycker inte dom har med det att göra, och så har jag då frågat hur hon bor,
om det är OK att jag kommer och går i hennes garage ett par gånger om dan.
Kl: Jag har fått höra
både av polis och av åklagare att hur dumt jag än tycker det
är, så skall allting anmälas. Men där går också uppgifterna isär om det är polis, åklagare
eller om det är sekreterare eller vem man nu pratar med, om det är så noga
det, eller
inte noga på det. Jag tror inte alla är lika insatta i riktigt vad som krävs av en.
Efter

uppmanade
en rättegång angående överträdelser
av besöksförbud
den senast citerade kvinnan att omedelbart
anmäla eventuella
vilket hon också gjort. Men ännu nio månader senare
nya överträdelser,
hade inte åtal väckts för dessa.
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De som beviljats
skydd i form av besöksförbud
kunde också å ena sidan
känna att de var skyldiga att anmäla alla överträdelser;
"dom säger att jag
skall göra det." K6.
A andra sidan kanske inte de anmälda brotten mot besöksförbud
framstod som så viktiga för polisen när man väl hörde av sig
dit.
Kl: Därför att det kostar för polisen att sitta med det också, och ibland har man ringt till
X och så har dom vart fullt upptagna, om det vart helg så har dom bett en vänta till
måndag, tills polisen här nere i Y haft öppet och så.
Senare hade hon uppmanats samla ihop sina anmälningar
och inte ringa
varje gång något hände. Det hade också hänt att det överhuvud
taget inte
fanns någon polis som kunde ta emot hennes anmälan.

Andras

anmälningsskyldighet

Överträdelse

kunde tidigare bara åtalas efter angivelse,
av besöksförbud
det
inte
allmän
påkallat
synpunkt, vilket kunde ha betydelse om
om
var
ur
den skyddade parten inte vågade anmäla överträdelsen.
Men när lagen om
besöksförbud
skärptes år 1991 togs även den särskilda åtalsregeln bort, och
åtal J uU
överträdelser
faller
idag under allmänt
av besöksförbud
l989/90:5,
s. 17. För de flesta intervjupersonerna
var det ganska givet att
ingen annan än de själva skulle ha anledning att anmäla sådana brott. I ett
fall uppstod emellertid efter intervjun en situation som ställde frågan på sin
spets.
skydd i
En kvinna som intervjuades
en månad efter det att hon beviljats
form av besöksförbud
var då mycket nöjd med beslutet, som ännu inte
överträtts. Men tre månader senare skrev hon i ett brev till mig att hon var
besviken;
"Besöksförbudet
Hon berättade att den
ger jag inget för" K4.
andre överträtt beslutet flera gånger sedan hon stött ihop med honom vid
busshållplatsen
utanför affären där hon handlar. Han hade envisats med att
hjälpa henne att bära och därmed följa med henne hem och sagt att han
"velat vi skulle vara vänner" och att "vi skulle flytta ihop". Kvinnan skrev
vidare att hon "hållit god min i elakt spel, så någon misshandel eller annat
har
hänt."
Men vid ett sådant tillfälle kom en polis på besök och ringde på porttelefonen och sade att han vill tala med henne om den andre, som då alltså fanns
i hennes lägenhet.
"Jag sade: välkommen upp, det passar utmärkt då den andre befinner sig här just nu.
Jag svarade
den andre att sätta sig vid sidan om i soffan.
hans frågor, kallade
Sade då också som han velat att var vänner, då han var rädd och skakis att bli tagen.
Han hade
riskerat detta för att hjälpa mig, att överträda besöksförbudet. Men ingenting hände." K4
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Polisen kom sedan tillbaka en gång till när den andre befann sig i hennes
bostad. Uppenbarligen
hade intervjupersonen
hoppats att polisen självmant
skulle gripa den andre vid en sådan klar överträdelse,
för hon konstaterar
besviket:
"Detta är väl
heller rapporterat."
Jag vet inte vad som hände i
det här fallet, men det förefaller
mer sannolikt
att polisen, eftersom hon
inte själv anmält överträdelsen
utan tvärtom sagt att de var vänner igen, föreslagit åklagaren att förbudet skulle hävas. Enligt 23 § lagen
om besöksförbud kan åklagaren häva ett beslut om besöksförbud
"om det på grund av
ändrade förhållanden
finns skäl till det"; sådana ändrade förhållanden
kan
t.ex. vara att "den skyddade personen ibland tar emot den som fått besöksförbud" Sterfeldt
1995, s. 23. Men samtidigt kan åtal väckas för överträdelser även utan den skyddades egen angivelse, vilket uppenbarligen
den
citerade intervjupersonen
hoppats på.

Polisens

insatser

En inte oviktig del av besöksförbudet
är att polisens uppmärksamhet
ökar
avseende den som skall skyddas av besöksförbudet,
och några intervjupersoner uppskattade också en allmän lyhördhet från den lokala polisen sedan
förbudet börjat gälla.
Kl: Jag har haft tur, för att dels har det vart X-polisen som har patrullerat, så dom har
kommit och kört en runda, knackar
och hört så att allting är OK, så dom har lagt ner
lite själ bakom det också. /.../ Har det varit att han har ringt väldigt mycket, harjag
pratat med ... som är polis här nere i X, då har hon alltid lagt en lapp till killarna, att nu
har han vart igång i veckan, så då kör dom här, alltså utan att ta kontakt med mig,
men
då har dom kört och tagit en titt. /.../ Går han
här så ryker han
med detsamma, om
går
han
inom tomtgränsen. Men han fårju egentligen inte terrorisera mig
nåt sätt.
Men hon skulle också önskat att polisen kunde ingripa mot den andre
omedelbart efter en rapporterad överträdelse,
eftersom de förhör som brukade
hållas med honom efter en tid inte verkade ha någon effekt
honom.
Kl: Jag skulle vilja att polisen egentligen hade bättre befogenheter, så att om han är här
ute och precis hinner sticka innan dom är här, att dom skall ha rätt att åka hem och fråga
vad det är han pysslar med. Följa efter honom, knäppa honom
näsan eller vad som
helst. Och jag menar, han har varit nere hos polisen så många gånger och blivit tillsagd,
och "jaja det ordnar sig i halvlek".
En annan intervjuperson
sade att vetskapen att polisen skulle rycka ut omedelbart vid en rapporterad
överträdelse
allt
var den faktor som framför
gjorde besöksförbudet
till en trygghet, inte minst därför att den också omfattade barnen i hemmet.
K7: Och jag tycker framför allt det att barnen alltså för nu är detju inte bara den andockså nuvarande sambons barn när dom är här dom blir också
res barn, det är
skärrade av det här, och oroliga: Vad kan nu hända Och telefonnumrena
till polisen
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står på kylen, ring det om det händer nåt och så. Men det jag tycker att man skulle få
vinna med besöksförbudet, det är att barnen vet att här hemma händer det aldrig nånting. Här hemma kan man vara säker i alla fall. Kommer han hit, så kommer polisen
ögonblickligen,
en minut.
K9
hade erfarenheten att polisen verkligen engEn annan intervjuperson
och
agerade sig för att förhindra
att den andre överträdde besöksförbudet
Även för henne var detta det vikhennes anmälningar.
reagerade snabbt
tigaste elementet i besöksförbudet.
Men det fanns också intervjupersoner
som inte litade
snabbt fram, om det hände något.
hinna fram tillräckligt

att polisen

skulle

K6: Först trodde jag
att överfallsalarmet skulle kännas bättre. Men så vet jag av min
kompis då, vad hon berättade så tog det tjugo minuter innan polisen kom. Och då hade
hon både överfallsalarmet och besöksförbudet.

Tingsrättens

behandling

av

överträdelser

kunde få erfara att tingsrätten
De som anmälde överträdelser
let, om något sådant alls väcktes.

ogillade

åta-

Kl: Visst OK, det som dom tog upp där i rätten att han ringde och gratulerade mig
så vis, för det var ju, som nån
oväsentligt
födelsedan /.../ Egentligen så är det
så trött
det, för han gav sig
framförde, en vänlig gest. Men samtidigt var man
inte, och han ringde och han ringde och han ringde och det var alltid mitt i nätterna. Jag
menar om han hade ringt klockan fem så hade jag kanske inte sagt nånting. Men eftersom han tillhör dom som alltid ringer mitt i natten. Man blir till sist så ledsen, och less
det, och man vet inte riktigt vad man skall ta sig till.
Kl: Jag har inte haft nåt behov av att ringa, det har inte vart nånting. Men det är klart,
frågan har
kommit: "Vad händer om jag ringer själv" Nu har i och för sig
i den
stödpersonen sagt att "det är inte du som har besöksförbud". Men då är jag
rättegången att: "Jaja men du pratade
sistsen ändå, juridiskt, och det förstod jag
med honom Du svarade honom" Men vad skall jag göra
refererar till var en
Det första av telefonsamtalen
som intervjupersonen
det
födelsedagen,
gratulation
ganska kortfattad
senare ett c:a 25 min
i
andre
långt telefonsamtal
kväll,
där
den
rätten
att den skyddade
uppgav
en
och
"inbjöd till samtal", medan hon själv sade att "samtalet var otrevligt
beDessa två överträdelser
hon tyckte att hon försökte vara avvisande".
dömdes som ringa, och åtalet för dem ogillades.
för att han
Däremot dömdes den andre för överträdelse
av besöksförbud
innehåll:
följande
telefonsvararen
med
på
lämnat ett meddelande
"Klockan är ungefär tjugo och trettio och det är fredag. Så angående min hylsnyckelsats
så kan du i alla fall höra av dig till mig. Mitt telefonnummer är ... Du är hjärtligt välkommen att ringa och berätta om hylsnyckelsatsen och om du har hittat mitt Strykjärn
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så är jag mycket glad. Annars är jag lika glad ändå. Ha ett bra liv efter detta. Ursäkta
jag störde dig. Hejdå"
I det tidigare nämnda, längre samtalet hade den andre bett den skyddade att
leta i förrådet efter just hylsnyckelsatsen
och strykjämet,
men eftersom hon
inte svarat
det bandade samtalet fälldes mannen för överträdelse
av besöksförbudet.

Ständiga, upprepade besök och telefonsamtal
kan visserligen vara skäl för
ett beslut om besöksförbud,
men när ett isolerat samtal skall anmälas som
brott mot lagen om besöksförbud
kan det i rätten framstå som harmlöst,
vilket också försätter anmälaren i
en lite märklig situation.
K7: Ungarna hade fixat nån överraksning, så hade satt
oss här, och persiennerna var
nere för dom skulle ha tända ljus och så. Så ringde det och så stod han ute, men han
stod ute på gatan, så han hade väl ändå /.../ det här att han inte skulle
tomten i
vara
alla fall. Och så sade han att han bara ville tala om hur jobbigt han tyckte det
var att han
inte fick träffa sina bam. Så sade jag: "Det har du
själv bestämt, det är
du själv
som har gjort så att det har blivit så." Och så stängde jag dörren, och då gick han. Då
var han nykter.
Hennes nuvarande sambo ringde polisen och anmälde överträdelsen,
som
ledde till åtal och rättegång. Den andre erkände brottet. I domskälen framhölls att hans beteende "haft sin grund i
en intensiv önskan att träffa sina
barn. Han har när målsäganden
förklarade att han inte skulle få träffa dem
genast avlägsnat sig." Den andre var då villkorligt
frigiven och tingsrätten
fastslog att brottet skulle ingå i tidigare ådömt fängelsestraff
och att den
villkorliga
friheten inte skulle förverkas. Jag frågade den skyddade vad hon
tyckte om domen.
K7: Ja jag tycker det är dåligt, för jag anser att har man ett besöksförbud så har
man det,
varför har man det annars Alltså om man skall kunna komma och knacka på så där,
kanske nån gång ibland, bara man inte gör nånting den gången. Men gör
,man det en
gång, så kanske man kommer en gång till, och då är
man drogad, och då gör man nånting. /.../ Så det tycker jag var jättedåligt. För även
om han inte gjorde nånting - det
gjorde han
inte, han gick så fort jag stängde dörren så tycker jag att då fungerar
det
inte som det skall, besöksförbudet.
Ett annat problem som en intervjuperson
tog upp var den långa tid som
hann förflyta mellan anmälan och dom. "Det går för lång tid innan det händer nånting tyvärr, så han ryster
axlarna" Kl.
I henmer eller mindre
nes fall gick det sex månader mellan första överträdelsen och domen, vilket
paradoxalt nog delvis berodde
andra rättsliga reformer till brottsoffrens
fromma, såsom skadeståndstalan
och förordnande av målsägandebiträde.
Kl: Han hade förvisso semester, åklagaren, fjorton dar, den stackarn måste också ha
semester, men sen blev det
skjutet
grund av att dom började åberopa den andres alkoholproblem, så dom skulle utreda det /.../ Dom skickade ut till mig att jag
skulle fylla i om det här skadeståndet någon gång i somras, juni nån gång, och då
var
det
dom första samtalen som inte var dokumenterade
band. Och under denna tid
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skulle det då sökas om målsägandebiträde, och det skulle
vandra fram och tillbaka.
/.../ Det är en dum tid säger dom, alltså när det blir under
sommarn.
För de överträdelser
som intervjupersonen
därefter hade ett år senare åtal fortfarande

anmälde under sommaren
inte väckts.

och
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Barnens
Barnens

situation

mellanposition

Även

försöker renodla sitt umgänge med
om de som söker besöksförbud
vänner och anhöriga så att de undviker provokationer
från personer som
ifrågasätter
de åtgärder de vidtar för att hålla den andre på avstånd, finns
det människor
i deras närhet som de varken kan eller vill skjuta ifrån sig,
Framför allt gäller detta barnen. Intervjuoavsett deras ställningstaganden.
skildrade
genomgående
barnens intressen som identiska
med
personema
deras egna, eller i varje fall inte motstridande.
Ingen av dem ansåg alltså att
hans eller hennes eget avståndstagande från den andre stod i konflikt
med
barnens intressen.
Barnen uppgavs ofta å ena sidan vara ovetande om den andres trakasserier,
och de flesta föräldrar sade att de åtminstone inledningsvis
velat hålla barnen utanför problemen mellan de vuxna.
K3: Ibland när hennes son träffade den andre i affären, när vi kom till ICA, sprang
han fram och kramade om honom och han förstod inte riktigt varför den andre inte
kommer, och varför han inte kommer till dagis och sånt. /.../ Jag ville inte från början
säga till honom att den andre är en dålig människa, jag ville bara att han skulle veta att
han kanske hade flyttat eller nånting annat.
K6: Vi sonen och hon cyklar förbi där han bodde ibland: "ja där har den andre bott"
/.../ Han har
foto
honom också, i sitt fotoalbum. Och han vetju inte om nånting,
han tror den andre är snäll. "Kan
inte vi
och hälsa
honom" kan han säga till
mig. - "Nej
är så långt borta, det kan
inte." Han ser den andre som snäll, och
det kan han
fortfarande göra. Han behöver
aldrig veta allt vad hans mamma har
fått stå ut med.
Å andra sidan hävdade de flesta intervjupersonerna
att den andre genom
sitt agerande hade skadat eller åtminstone skrämt deras barn.
K3: Hennes son blev jätterädd när den andre kom och knackade på /.../ "Mamma,
varför gör han så Han är inte snäll"
- Han förstår att nånting inte har gått så bra.
K5: Sonen är nog för liten, men dottern däremot, hon kommer ihåg att morfar gav
sig på mig och hela den här biten /.../ Så hon är
liksom införstådd med att det var
nånting som hände och nånting som hon kommer att leva med. /.../ Men sen kan det
komma såna här diskussioner om att "Varför kan
inte vara vänner" Och: "Det var
dumt att morfar fick flytta." Samtidigt förstår hon
då att vi var ovänner, och att det
inte gick bra.
En kvinna sade att hennes äldsta bam, som är i tonåren, och som inte har
den andre som far, var mycket upprörda inte bara över den andres beteende, utan också över att hennes ansökan om besöksförbud
avslagits:
"Ska
han behöva ha ihjäl dig först innan dom gör något"
K8.
Hon tror att de
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också mått dåligt av att se honom köra förbi huset och stirra in och göra
otrevliga
tecken därför att det väckt minnen av hans misshandel av henne
för fyra år sedan, som de blev vittnen till. Deras
dotter har
gemensamma
olika svårigheter i skolan som nu blossat upp
nytt, vilket intervjupersonen anser beror på att fadern kretsar kring deras hus i sin bil. Att dottern
absolut inte vill träffa honom förklarar
modern med hennes minnen av
misshandeln.
Även
minnen

andra intervjupersoner
berättade att den andres kontaktförsök
från tidigare våldsamheter hos barnen:

väckte

K7: Dom blir
oroliga och frågar. Det som jag har märkt,
dottern då till exempel,
så var hon jätterädd länge efter på kvällarna när hon gick och lade sig /.../ För då
var
dom trygga, först när
flyttade hit, för här hade han
aldrig varit. Men sen han kom
hit var hon rädd
kvällarna länge och trodde: "Tänk om han nu kommer i natt och
slår
fönstret, tänk om han gör det här i mitt rum"
I ett par fall hade barnen blivit rädda av att den andre utan lov sökt
upp
dem och försökt locka med dem eller stått och sett efter dem vid skolan eller daghemmet.
K7: Man ser hur dåligt barnen mår av att det händer såna saker. Sonens fröken ringde
grund av att
en dag när han hade kommit försent till skolan, och det hade han gjort
när han var på väg till skolan så såg han den andre
håll, och då blev han så skärrad
så han cyklade långa omvägar. /.../ Han vill inte träffa honom.
Men även i de fall barnen inte var gemensamma
verkar de oundvikligen
beröras av konflikten.
Kvinnan
i citatet nedan är samma intervjuperson
som hävdade att hennes son aldrig skulle behöva få veta vad den andre
gjort henne för ont.
Kö: Han fick leksaker och sånt, han har
alltid haft kvar alla dom -ja det var inte
många leksaker, men han har ändå haft dom kvar
- förutom nu det sista den andre
gjorde, då tog jag alla grejer i en papperspåse: smycken och videoband och leksaker och
allting och bara gick bort till grannen: "Ta skitet", sadejag, "jag vill inte ha det" Så nu
det finns ingenting som fått av honom här hemma. Ingenting alls.
är allting
Ofta föregås en ansökan om besöksförbud
av en formell och reell umgängestvist. Det har i flera fall dessutom funnits mer eller mindre dramatiska
strider om barnen
och utanför den rättsliga arenan före ansökan om besöksförbud.
En intervjuperson
hade efter separationen accepterat att sonen
bodde hos sin far "han var sex år då, han ville
bo med den andre" K7.
Men efter en tid hade hon fått signaler om att sonen inte hade det bra.
K7: Så efter en helg när jag hade haft sonen flyttade
nen. För då ville jag inte vara hemma, för då visste jag
när han inte fick sonen tillbaka.
Liksom
lyckats

flera av de andra intervjupersonerna
med samarbetssamtal
vid socialtjänsten.

till en kamrat, och behöll barvansinnig,
att då blir han

hade hon prövat

och miss-
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K7: Den andre gick ner sig väldigt efter att
hade separerat. Han gick väl
allt
möjligt, men alltså han var mycket neddrogad, mycket mycket mycket mycket dålig.
Och under den tiden gick vi på samarbetssamtal, för han yrkade
det i tingsrätten, innan umgängesrätten skulle bli bestämd. Så då gick
dit, men det blev nedlagt, därför
att -ja det gav ingenting. Det gick liksom inte, tyckte socialsekreteraren. Och sen var
det då förhandling där det skulle bestämmas. Då hade jag fått
ensam vårdnad, men det
skulle bestämmas umgängesrätt. Men då kom inte den andre överhuvud taget. Och
hans advokat hade inte fått kontakt med honom
jättelänge. /.../ Så han har ingen umgängesrätt.

Barnen

som

medel

De som meddelats besöksförbud
hänvisar ofta till att de vill ha kontakt
med sina barn, när de besöker bostaden eller ringer den
som beviljats besöksförbud.
Men de sökande tror sällan
det. De upplever i stället att den
andre inte bryr sig om barnen utan bara utnyttjar dem
som en ursäkt för att
fortsätta att trakassera dem själva. En kvinna K8
ansåg att den andre,
trots att han i fyra år processat om att få vårdnaden och åtminstone
umgängesrätt med sin dotter, egentligen inte bryr sig om henne, eftersom han
t.ex. aldrig skickat presenter till jul eller födelsedagar.
En annan intervjuperson K7
var övertygad
om att den andre flyttat till samma tätort som
hon bor i för att komma nära henne.
K7: Han flyttade hit efter det att
hade flyttat hit /.../ Han säger att han gjorde det för
att h-anville vara nära barnen. Men då tycker jag man är hur dum som helst, om man
bara kan få för sig att man måste bo i precis samma by, för att man skall kunna träffa
sina barn.
När den andres barn kontaktar den som sökt eller beviljats besöksförbud,
uppfattas det också som om barnen utnyttjas
som redskap av den andre för
att få kontakt med den skyddade.
K: Min pojke vet hans nummer, så han ringde till honom, och dom började prata, och
telefonenl", såjag sade "hallå"
sen sade sonen: "Mamma, den andre är
får
- "Du
inte ringa hit" säger han och lägger
luren.
Han kunde inte veta att han inte fick ringa, menade hon. Men den andre
var
säker
att pojken inte själv kunnat slå rätt nummer.
M: Hennes pojke känner mig väl, och jag var mycket snäll mot honom hela tiden /.. /
En gång ringde han, men jag vet att det inte var han själv som slagit mitt
nummer, det
måste nån annan ha gjort /.../ Han är bara fem, trorjag, så han kan
inte behålla mitt
telefonnummer i huvudet hela tiden, och han kunde det inte heller från början.
På samma sätt var en intervjuperson
övertygad
det brev hon fick av hans son:
som formulerat

om att det var den andre
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K6: Så skickade hans son en lapp till mig från X, där han bor, som hans pappa hade
dikterat för honom, men som hans son hade skrivit till mig, och det kunde jag inte
fälla honom för heller.
En kvinna ansåg att den andre påverkat hennes femåriga dotter att ifrågasätta hennes agerande på vissa punkter. Hon var också övertygad
om att
han talade illa om henne när han träffade sina barnbarn.
K5: Han kan sitta och säga till hennes dotter: "Din mamma är sjuk i huvudet". /.../ Det
gör han. och det har jag själv hört när han står på gårdsplanen: "Din mamma hon är
så knäpp", och den här biten. Och det tycker jag inte är lämpligt för barn att höra, jag
tycker inte det är lämpligt att vara där då.
Enligt inspektören
vid Stångbyanstalten
hade de flesta intagna, som meddelats besöksförbud,
inte så mycket emot besöksförbudet
som sådant, om
det bara kunde ordnas så att de kunde umgås med sina bam. Han trodde att
de kunde avstå från att kontakta kvinnan det gäller, men att de saknade sina
bam, som hon oftast ensam har vårdnaden om.

Besöksförbud
Besöksförbud

och

umgänge

med

barn

som umgängesförbud

Inte sällan vill en förälder från början att besöksförbudet
skall omfatta även
barnen
endast
eller t.o.m. i första hand barnen
trakasserierna
även
om
riktat sig till den vuxne.
K7: När
fick det här besöksförbudet då så innefattade det bara mig. Det stod bara i
mitt namn. Och då tyckte jag att det var lite konstigt, för jag tyckte att det skulle omfatta barnen, också /.../ Och då sökte jag besöksförbud för barnen. Det fick dom inte.
för barnen men
När en förälder får avslag på ansökan om besöksförbud
beviljas det för egen del kan beslutet ändå användas för att försvåra kontakter mellan barnen och den andre, eller för att beskydda barnen från den
andre, beroende på hur man ser
det.
K7: Det enda som jag känner att jag vill med det här besöksförbudet, det är att barnen
skall få lugn och ro. Ja även jag för min del, men jag är vuxen, jag kan hantera det
ett
annat sätt än barnen kan. Men det dom får till sig nu, det vet man inte hur det påverkar
dom, när dom blir vuxna.
alltså inte gällde barnen ville modern i detta fall
Trots att besöksförbudet
inte diskutera umgänget förrän efter det att förbudet upphört. När en socialsekreterare
ringde och föreslog att den andre skulle få träffa sina barn
fråga. Just för tillfället har han besvarade hon därför "Det kommer inte
söksförbud
och så länge det gäller skall han inte ha nåt umgänge". När jag
frågade om barnen nu hade kontakt med sin far, svarade hon: "Ja. Nu har

534

Bilaga

8

SOU 1998:40

94
dom det. Det här besöksförbudet
slut nu i mars" K7.
En annan intog
tervjuperson
K9
berättade att också hon avvisat ett förslag från en familjerättssekreterare
Omeatt diskutera umgänge under besöksförbudstiden.
delbart efter det att förbudet upphört gick hon emellertid
med på ett sammanträffande
med honom och den andre för att tala om framtida umgänge.
Ändå

för dem
var båda dessa kvinnor införstådda med att besöksförbudet
inte omfattade deras barn eller kunde likställas
med ett umgängesförbud.
"Nej jag tycker inte det är samma sak" K7.
Denna formella
insikt hade
även de flesta andra intervjupersonerna.

K5: Jag uppfattar besöksförbudet som att det gäller mig, bara. Men jag skulle vilja att
det gällde hela min familj, jag skulle vilja att det gällde mina barn också.
Det hindrade inte att såväl de som beviljats som de
som meddelas besöksförbud var väl medvetna om att det kunde leda till ett umgängesförbud
i
praktiken.
En intervjuperson
hade tillfrågats
under häktningsförhandlingar
om han kunde tänka sig ett besöksförbud
som alternativ:
M3: Vilket innebar då att jag inte kunde träffa min dotter, eftersom barnets mor vägrade lämna henne ifrån sig. Annars så skulle jag bli häktad.

Visserligen
hade ingen sagt att han inte skulle
han meddelades besöksförbud.

få umgås med sin dotter om

M3: Nej, men det blev
kontentan av det hela./.../ för det visste jag, att hon lämnade
inte dottern, eftersom jag hade träffat en ny tjej /.../ Eftersom jag inte har papper
att
jag har umgängesrätt, så kan domju stoppa det. Och så är det än i dag.
Särskilt när barnen var små uppfattades besöksförbudet
mindre direkt umgängesförbud
av vårdnadshavaren.

som ett mer eller

Kl: Jag har ensam vårdnad och han har ingen umgängesrätt, så det är
mycket såna
saker han är väldigt ledsen över /.../ I och med att
låg i skilsmässa och inte bodde tillsammans och mitt målsägandebiträde var med, så blev det obönhörligen, eller dom
skrev i pappret hans advokat också att eftersom sonen är så liten så får vi ompröva
det här med umgänge senare. För dom första nio månaderna har man
socialen bakom
ryggen om man bor själv, därför behöver man inte lämna ifrån sig barnet, eftersom man
ammar i dom flesta fall.
Trots tillgången
till juridiskt
ombud hade denna kvinna uppenbarligen
missförståttt
lagstiftningen,
så att hon tolkade frånvaron av en umgängesrätt, fastställd
med ett umgängesförbud.
Hon
av tingsrätten,
som liktydig
uppfattade
å ena sidan besöksförbudet
som en rättighet att förhindra
umgange.
Kl: Nu harjag det helt på papper, såjag har ryggen fri, jag behöver aldrig lämna ifrån
mig barnet, jag behöver inte ta hit honom här för att träffa sitt barn heller. Och det var
för att vara fri
- för till sist kunde jag alltså inte själv märka om han var nykter eller
inte när han kom.
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Å andra sidan
var det som om hon frånhänt sig rätten att medverka till umgänge på egen hand. Hon berättade att den andres ärende ofta var att han
ville träffa sin son, "men jag backar inte. Är det så du vill ha det så får du
vänta dig till advokat"
Kl.

Misslyckade

umgängesförsök

Ibland

ordnades ändåumgänge under besöksförbudstiden,
även om ingen
umgängesrätt
var fastställd, vilket dock förutsatte ett visst mått av samarbetsvilja hos båda parter.
K7: Eftersom den andre är villkorligt frigiven så har han en kontaktperson på Frivården /.../ det var i julas hon ringde mig första gången och frågade om den andre kunde
träffa barnen, för han ville lämna några paket till dom. Och ja, så får man sån ångest
liksom, att man vill egentligen inte, jag vill inte det, för jag vill inte ha nånting med
den andre att göra överhuvud taget. Men sen samtidigt så -ja, han är ungamas pappa,
det är så. Så då gick jag med på det under förutsättning att hon var med, och att jag
slapp var med. Så då var det så en gång hemma hos den andre när hon var med, och
sen var dom där en gång med sin farfar och sin storebror - han har en stor pojk också och firade farfars födelsedag.
Men inte sällan arrangerades umgänge med barnen under sådana former att
risken var stor att försöken skulle
grund av praktiska och/elom intet
ler emotionella
problem. Genom att situationen och villkoren
för kontakten
kan tolkas
helt olika sätt uppstår också talrika tillfällen
för båda parter
att lägga skulden på varandra för att det till slut inte blir av. I ett fall blev
så upprörd över intervjupersonens
en tredje person, barnens mormor,
arrangemang för umgänge mellan hennes barn och morföräldrarna,
att hon
hellre avstod:
K5: Jag hade en tjejkompis som ringde upp mamma, och sade att "jag kan gärna komma över med barnen om du vill träffa dom" - "Ja om barnen fick vara där själva." "Nej", sade hon, förjag hade sagt: "Du släpper dom inte, du får gärna ta dit barnen, för
dottern ville träffa dom, men jag vill inte att dom är där själva,
grund av honom
då". Och då var mamma så himla förbannad för det, och tyckte det var så himla kränkande, så hon slängde på luren. Och då tyckte jag: "Då behöver
inte träffa dom överhuvud taget". Då hade jag bjussat, tyckte jag, att dom skulle få en chans och en möjlighet. Och hon visste att det inte var på grund av attjag inte litade
henne för barnens
skull, utan det var
grund utav honom. Och i viss mån henne, för hon är såpass kuvad
att hon vågar inte säga ifrån och jag är rädd att hon inte skulle säga ifrån om nånting
hände med barnen.
Besöksförbudets
inverkan på umgänget
gamla för att själva
var de tillräckligt
lättare accepteras.

påverkades också av barnens ålder,
kunna gå till den andre kunde det

K7: Jag vill inte ha med den andre att göra överhuvud taget nu, alltså som det här med
att hämta-lämna och så, det har jag sagt till ungarna: Ni får klara det själva, och ni
måste acceptera att jag vill inte träffa pappa, jag vill inte det. Lika mycket som jag
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måste acceptera att ni vill det. Men nu är dom så stora att nu klarar dom det ./.../ Alltså
jag kommer
undan
det viset.
En kvinna K8
och hennes tidigare sambo hade från början gemensam
vårdnad om sin dotter, men allt sedan separationen för fyra år sedan hade
de tvistat om både vårdnad och umgänge. Nu hade hon interimistiskt
ensam vårdnad och motsatte sig barnets umgänge med fadern. Inledningsvis
var det sagt att flickan skulle träffa sin far tre timmar i veckan i närvaro av
inte tycken kontaktperson,
men eftersom dottern, enligt intervjupersonen,
och vägrade umgänge hävdes så småningom beslute om kontaktpersonen
hade modern hunnit ådömas nästan hundra tusen kronor i
tet. Dessförinnan
vite för uteblivet
umgänge. Hennes advokat och ombud i dessa familjeoch socialrättsliga
processer hade också hjälpt henne att ansöka om besöksförbud och begära avslagsbeslutet
prövat.

Övriga køntaktrestriktiøner
Barnens kontakter kan komma att begränsas ytterligare
om vårdnadshavaren också försöker undvika att barnen får kontakt med andra personer, som
på något sätt är indragna i konflikten,
eller om man vill förhindra
att umgänge arrangeras genom andra människor.
K5: Dom får gärna träffa mormor, men jag tycker inte att dom har nåt behov av att
träffa morfar egentligen. /.../ Min före detta man har haft barnen varannan helg nu, så
förra gången han hade dom bodde dom ute hos hennes föräldrar. Och det tycker jag
inte heller är lämpligt. /.../ eftersom barnens morfar har fått besöksförbud, att han inte
får besöka mig, för att han beter sig som han gör mot mig, vilket gör att han indirekt
skadar barnen också. Jag tycker inte han är lämplig överhuvud taget eller att dom skall
ha nån kontakt med barnen.
Genom att umgänge inte sker under ett helt år kan det också bli svårare att
återuppta när barnen blir större. En intervjuperson
berättade att hennes son
inte längre känner igen sin far
Kl: Om
träffas nere
byn idag, och det har hänt, är det som vilken människa som
helst. Och eftersom den andre har haft besöksförbud så har han inte fått komma fram
-ja, han har stått vid sidan om, men han har aldrig sagt nåt. Så för barnet är det
precis som vem som helst. /.../ Så länge han inte är behandlad och kan uppvisa nykterhet så kommer jag att strida för
till sista blodsdroppen att han inte skall få umgängesrätt. Förjag har tyvärr sett hur han har gjort mot sina andra barn.
Därefter var det faktum
mot umgänge.

att barnet inte kände sin far ytterligare

ett argument

I de fall det finns ett umgänge fastställt kan växling ske via daghemmen.
Men flera av intervjupersonerna
hade helst sett att besöksförbudet
skulle
utvidgas också till daghemmet. Det gjorde dem osäkra att den andre skulle
kunna gå dit och besöka barnen.
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Kl: Men sen är frågan vadjag gör om han dyker upp
skolan.
dagis eller
När du är där
Kl: Ja, eller när jag inte är där. Jag har otryggheten att jag inte vet om han får lov att
till sonen, egentligen får han
inte det. /.../ Om inte mina barn egentligen också för polisen här säger att han får liksom inte klydda runt med mina barn heller /.../ Men
det jag alltså kanske mest i så fall oroar mig för är om han får ett ryck, som han får mellan varven, och sen så går till dagis.
En kvinna K9
och sagt till
hade informerat lekskolan om besöksförbudet
personalen att de inte skulle låta den andre hämta sin dotter, sedan han vid
ett tillfälle varit där och försökt locka med sig henne till sin bil.

Barnens

plats

i beslut om besöksförbud

skall förses med
I 3 § lagen om besöksförbud
anges att ett "besöksförbud
de begränsningar
och undantag som är påkallade med hänsyn till förhålexemplifieras
landena i det enskilda fallet", vilket i specialmotiveringen
rörande
frågor
med "tillåtna
kontakter
föranleds
gemensamma
som
av
barn" prop.
l987/88:l37,
s. 42. Vid genomgången av samtliga 150 beslut
fann jag
rörande besöksförbud
under åren 1988-1996 i ett åklagardistrikt
bara sex sådana undantag, där umgänge med barn nämndes i beslutet.
från år 1989
motiverades
Ett avslag
egentligen rört barnen:

med att den andres kontaktförsök

"Av utredningen framgår att den andre besökt den sökande ett tiotal gånger från ...
till .... Besöken synes dock mer ha varit försök från den andres sida att upprätta kontakt för umgänge med parternas gemensamma barn än ett led i förföljelse eller allvarliga trakasserier av den sökande. Relativt lång tid har förflutit mellan den senaste konföreligga
takten mellan den andre och den sökande. Risk bedömes för närvarande
l989.
att
med undantag
De övriga fem besluten var förordnande
om besöksförbud
för umgänge med barn, vilka i två fall hänvisade till den andres umgängesrätt:
"Undantag: Besöksförbudet gäller inte om det skulle omöjliggöra den andres umgänge
med makarnas barn, såsom det umgänget beslutats av domstol." 1988.
"Undantag: "Den andres umgängesrätt med gemensamma barn." 1995.
I ett fall preciserades

villkoren

för umgänge

under besöksförbudstiden:

"Undantagz Sammanträffande kan ske vid rätt till umgänge med deras gemensamma
barn. Opartisk person, t.ex. personal från socialvården skall vara närvarande." 1991.

538

Bilaga

8

SOU 1998:40

98
med
gjordes i två beslut mer generella undantag för "kontakter
Slutligen
med den södet gemensamma
barnet" 1995,
respektive telefonkontakter
frågor som rör de gemensamma barnen" 1996.
kande
Med tanke på att gemensamma barn är mycket vanliga i de relationer som
intrycket att någon lösberörs av besöksförbud
var ändå det dominerande
inte
grund av besöksförbudet
ning på eventuella
umgängesproblem
barn,
egentligen
diskuterats.
Uppgifter
förekomsten
om
av gemensamma
blanketten
i
vårdnads- och umgängesfrågor
har så att säga ingen plats
polisens rutiner, utan återfinns i regel i den löpande texten i förhörsprotobarnens
kollen. Det verkar med andra 0rd saknas rutiner för att ta reda
förhållanden
Med tanke på
och bevaka hur de påverkas av besöksförbudet.
att de skyddade ofta inte var intresserade av den andres umgänge med barsocial- eller familjenen eller av att ens diskutera frågan med exempelvis
rättssekreterare
under pågående besöksförbud,
är sannolikt risken stor att
besöksförbud
i praktiken blir ett umgängesförbud.
°

O Sterup-Preijde 1997, s. 15 gör en liknande iakttagelse i sin undersökning av besöksförbudsärenden i Borås 9607-12, där hon endast fann ett beslut som var individuellt
utformat med hänsyn till barnen, trots att vårdnads- och ungängestvister var vanliga
bland parterna.
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Besöksförbudets

funktioner

tillfrågades
Intervjupersonerna
om vad de själva upplevde som mest väsentligt med besöksförbuden
och om sin bedömning
av hur verkningsfullt
det varit. Ett beslut om besöksförbud
kan bl.a. innebära ett erkännande av
den sökandes status som offer, och därmed ett slags upprättelse,
eller ett
stadfästande av rätten till veto mot fortsatta kontakter efter en separation.
Det kan också uppfattas och erfaras som ett omedelbart
och direkt skydd
under förbudstiden,
eller som en möjlighet
mot våld och trakasserier
att
förmå den som meddelas ett sådant förbud att långsiktigt
ändra sitt beteende. I några fall uppfattades besöksförbudet
också som straff, dvs. som en
ytterligare
påföljd för misshandel eller olaga hot
eller som enda straff när
en sådan anmälan inte lett till åtal och dom.
Besöksförbudets
funktioner
kan därmed
och markering av rätt till integritet.

indelas

i brottsprevention,

straff

Brottsförebyggande
Inom brottsförebyggande
arbete skiljer man idag ofta mellan s.k. social och
situationell
prevention
t.ex. Wikström
1995, s. 13. Den förra syftar till att
minska individers
motiv och benägenhet att begå brott, medan den senare
avser att förhindra att situationer uppstår som frestar till brott.
Ett inslag av social prevention
innebär en
kan ligga i att besöksförbudet
klar och auktoritativ
markering av att det inte är acceptabelt att en viss individ hotar, förföljer
Den har därmed
eller trakasserar en annan individ.
karaktären
av en tydlig och konkret tillsägelse som dessutom förstärks av
ett hot om att olydnad kan bestraffas. Ungefär så formulerades
ett viktigt
argument för lagens införande:
"Ett individuellt utformat besöksförbud har
sannolikt en större brottsförebyggande
effekt än det mera abstrakta straffhotet, som kan realiseras först i efterhand. Om besöksförbudet blir straffsanktionerat, markerar samhället sitt avståndstagande till beteendet
än mer, och polisen kan vid överträdelse av förbudet omedelbart gripa in. Regler om
besöksförbud skulle således kunna bidra till att förebygga brott mot en person som befinner sig i en skyddslös situation och skapa trygghet för den utsatta parten" prop.
l987l88zl37, s. l3.
motverkas av andra neDen önskade, hämmande effekten kan emellertid
gativa konsekvenser.
kan uppfatta den
Den som föreläggs ett besöksförbud
eller
sökandes åtgärd som ännu en stridshandling
och vidta hämndåtgärder
få ännu ett problem att kräva förklaringar
den
direkta
på. Snöpningen
av
kommunikationen
barn, bemellan parterna angående t.ex. gemensamma
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kanta och ägodelar kan leda till fler försök att indirekt få kontakt eller information,
t.ex. genom frågor till personer i omgivningen
eller bamavårdsanmälningar.
Det kan som framgick av kapitel 8 också bli svårt att upprätthålla eller planera för ett umgänge mellan den
som meddelats besöksförbud
och hans eller hennes bam. Slutligen kan, om förbudet uppfattas som kränkande, en känslomässig
separation försvåras och en aggressiv fixering
vid
den som skyddas av förbudet förstärkas.
Det går knappast att diskutera den typ av trakasserier
besom föranleder
söksförbud
i termer av kriminella
karriärer eller kriminell
livsstil. Däremot
förefaller
missbruk vara en viktig orsak både till att oönskade kontakter tas,
och att dessa går fel och övergår i våld eller upplevs
som trakkasserier.
Samtidigt tenderar rnissbruket i sig att förvärras av sociala och emotionella
påfrestningar
i anslutning
till separationer
eller konflikter
om umgänge
med barn i en självförstärkande
ond cirkel. Intervjupersonerna
trodde inte
heller att besöksförbudet
hade lika stort inflytande
den andres beteende,
om denne var påverkad av droger eller alkohol.
Dessa risker och reservationer
till trots tycks besöksförbudet
ändå i många
fall faktiskt avhålla den andre från nya kontaktförsök.
Relativt få personer
förefaller
ansöka om förlängningar
utöver tolv månader,
av besöksförbud
och de som intervjuades
gått ut menade att
en tid sedan besöksförbudet
trakasserierna
och risken för sådana i stort sett upphört. Dessa två förhållanden skulle kunna tyda
en långsiktig effekt av att samhället med besöksförbudet
markerat "sitt avståndstagande
från beteendet" ibid.,
s. 13.
Men de skulle också kunna förklaras av att de aggressiva kontaktförsöken
varit förknippade
med vissa faser i en separation och/eller särskilda kriser i
den andres liv, som trots allt är av övergående karaktär. Separationen
är i
de flesta fall där besöksförbud
blir aktuellt en långdragen och konfliktfylld
meddelas
process, men den har trots allt ett slut, oavsett om besöksförbud
eller inte. Även om det sannolikt har mindre effekt just vid missbruk har
ingenting framkommit
under vissa omsom talar emot att ett besöksförbud
ständigheter
kan hämma den andre i sina kontaktförsök
under en sådan
kritisk fas.

Beskydd
Förutom i själva tillkännagivandet
av förbudet är den väntade preventiva
effekten framför allt av .rituationell
karaktär. Justitieutskottet
framhävde att
åtgärden kunde vara allmänt brottsförebyggande
bl.a. genom att den gjorde
det möjligt med ett "omedelbart polisingripande"
för att förhindra våld eller
hot JuU 1987/8826, s. 9. Om den andre hejdas redan utanför den skyddades bostad eller förmås att avstå även från försök till kontakt hoppas man
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kunna förhindra
att andra brott begås, som olaga
misshandel och hot.

intrång,

hemfridsbrott,

Besöksförbud
meddelas för en viss person, avseende ett specifikt potentiellt offer, och när det utvidgas gäller det dessutom bestämda platser. Den
skarpa avgränsningen
och preciseringen
av såväl föremål, målgrupp
som
rumslig lokalisering
visar att syftet främst är att förhindra
att situationer
uppstår, där det finns risk för brott. Polisen har visserligen alltid möjlighet
att avlägsna en objuden gäst eller någon som uppträder hotande för att fövåld eller ofredande, men när det finns ett besöksförrebygga trakasserier,
bud kan polisen ingripa redan vid försök till kontakt med den som skall
skyddas, t.ex. om den andre ringer upp den skyddade per telefon eller
knackar på dörren.
En intervjuperson
och även dömts för
som själv meddelats besöksförbud
misshandel
ansåg att det i princip var
som han begått före besöksförbudet
en bra skyddsåtgärd.
M3: I mitt fall så var det
onödigt, men jag tror faktiskt att det är rätt bra /.../ för om
nån kvinna känner sig väldigt hotad finns det ett besöksförbud så kommer
polisen
direkt.
Flera av de intervjupersoner
sade också att försom beviljats besöksförbud
väntningarna
på att polisen skulle reagera och rycka ut snabbare om de
ringde var den faktor som främst förklarade att de kände sig tryggare med
besöksförbud
för att polisen skall reagera direkt är
än utan. Förutsättningen
emellertid
prioriteras
framför andra,
att de som skyddas av besöksförbud
som i värsta fall får motsvarande sämre respons i likartade situationer.
Besöksförbud
kan betraktas som en inskränkning
rörelsefrihet,
i individens
besläktad med reseförbudet,
vilket för övrigt åberopades som ett skäl för
prop. 1987/88: 137, s. 24. Paraatt lägga besluten på åklagarmyndigheten
doxalt nog kan även den som avses få skydd av besöksförbudet
uppfatta
detta som en frihetsinskränkning.
besöksförbud
innebär att den
Utvidgat
berörda personen inte får uppehålla sig vid eller i närheten av vissa platser,
som den som skall skyddas brukar vistas vid, vanligen bostaden och aroch deras närmaste omgivningar.
Enligt en informant
förebetsplatsen
kommer det att kvinnor som beviljats besöksförbud
känner sig instängda
och skulle ha föredragit
över
att mannen förbjöds att besöka kommunen
huvud taget, förutsatt att han inte själv är bosatt där. Sådana villkor ställer
kriminalvården
med beibland för perrnissioner
avseende fängelsedömda
söksförbud.
Den skyddade kan i vissa fall uppleva att risken för trakasserier eller konpå andra platser ökar för att den andra parten i och med besökstaktförsök
förbudet ändrar sin strategi. Ett par av intervjupersonerna
upplevde risken
för ofrivilliga
möten utanför hemmet som påtaglig, och en kvinna kände att
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den andre begränsade

hennes rörelsesfär och sociala liv genom att börja gå
samma restauranger och dansställen som hon själv brukade besöka. Ett
komplement
till besöksförbudet,
hade
som några av intervjupersonerna
positiva erfarenheter av, var då s.k. larmpaket.

Avskräckande
En eventuell avskräckande
bestraffas
med upp till ett
straffrisken
bara gäller för
skulle det hypotetiskt
kunna

effekt av att överträdelse
kan
av besöksförbud
års fängelse kan inte vara generell, eftersom
dem som meddelats besöksförbud.
Däremot
fungera individuellt
avskräckande.

Flera av intervjupersonerna
ansåg att vetskapen om att man kunde bli gripen av polisen och åtalad kunde avskräcka den andre från att komma till
deras bostad eller försöka ta kontakt på annat sätt. Det eventuella fängelsestraffets avskräckande
effekt var de däremot mer tveksamma till. En av
de dömda intervjupersonerna
menade att risken för fängelsestraff
över huvud taget inte påverkade den som var upprörd eller berusad.
M4: När det brister så är det ingen som tänker på konsekvenserna, det kan
gälla vad
som helst, jag menar ett slagsmål
ett torg när det kommer två stycken fram och bråkar, så smäller han till den ena och så slår han nacken i gatstenen och han tänkte inte att
det skulle
så där, utan han ville
skydda sig /.../ man tänkte inte att det skulle
så
illa. Och definitivt var det ingen som tänkte
kåken.
att han skulle åka
Enligt Brottsförebyggande
rådets utvärdering
hade mer än 80 procent av de
121 personer som dömdes för överträdelse
1988-1991
av besöksförbud
samtidigt dömts för andra brott. Av de 47 personer som häktats i samband
med överträdelsen
under under april-september
1990 fanns misstanke om
andra brott för 40, vilket i 17 fall inkluderade
våld mot just de personer
Sterfeldt,
1995, s.
31. För dessa
som skulle skyddas av besöksförbuden
brottsoffer
hade förbudet alltså inte haft avsedd förebyggande
effekt och
inte heller inneburit att den sökande faktiskt kunnat beskyddas. Men i vetskap om att dels inte alla överträdelser anmäls, dels inte alla anmälda överträdelser av besöksförbud
leder till åtal säger dessa siffror kanske inte mer
än att besöksförbud
inte alltid fungerar som ett skydd, och att risken för
gripande, häktning och straff inte avhåller alla som meddelas besöksförbud
från att begå nya brott mot den som skulle skyddas.
I en amerikansk
lokal utvärdering
i mitten av 1980-talet
av besöksförbud
visade det sig att besöksförbudet
efterlevdes bättre i de fall där kvinnorna
inte tidigare blivit utsatta för grövre brott av den andre. Verbala hot och
andra icke-våldsamma
trakasserier
förebyggdes
än fysisk
mer effektivt
misshandel Chaudhury
Daly 1994, s. 238. Eftersom de män som misshandlat redan tidigare begått brott utan att låta sig avskräckas av möjlighe-
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ten att de kommer att häktas och straffas
och för sig inte förvånande.

med fängelse,

är detta resultat

i

Man kan å andra sidan inte bortse från möjligheten
med
att en straffskala
fängelse upp till ett år, förutsatt att den är känd, skulle kunna påverka den
allmänna normbildningen
genom att markera samhällets syn på oönskade
kontaktförsök
och trakasserier.
Dessutom kan det betyda att besöksförbud
uppfattas som allvarligare
åtgärd, dvs. att ett hot om besöksförbud
kan ha
verkan för den som trakasserar en annan. Men här kan
en avskräckande
åter effekten vara dubbel:
en strängare åtgärd kan också vara svårare att få
till stånd, eftersom kriterierna skärps, och kan också förhindra att vissa
peransöker om det.
soner i behov av besöksförbud
Bland intervjupersonerna
överträdelser
var det tre kvinnor som polisanmält
besöksförbud,
för
vilka
den andre dömts i tingsrätten. Ingen hade emelav
lertid dömts till fängelse. Påföljdema blev i stället skyddstillsyn
med föreskrift om missbruksbehandling,
böter, respektive att tidigare ådömt fängelsestraff skulle omfatta även överträdelsen.
I de två första fallen dömdes
den andre också för andra brott hemfridsbrott
respektive
snatteri.
I det
tredje fallet var den andre villkorligt
från ett fängelsestraff
frigiven
som
han avtjänade för ett annat brott, och detta straff fick omfatta även överträdelsen, vilket den skyddade kvinnan var besviken på.
K7: överträdelser
är ingen sak som man skall bagatellisera över huvud taget. Som det
här nu, att den andre kom hit och ringde
men var nykter och gick när jag sade att
besöksförbudet var hans eget fel. På tinget tyckte man att det kunde ingå i ett tidigare
straff. Men jag tycker inte det, för det var inte straff på grund av att han hade varit här,
det straffet han fick, det var det inte. Absolut inte.
Att döma av de domar om överträdelser jag tagit del av vägs överträdelser
så att
av besöksförbud
samman med andra brott vid påföljdsbestämningen,
ingen markering
görs av vilken del av straffet som avser överträdelsen.
Tillsammans
med det faktum att åtal för överträdelser
oftast förefaller
väckas först när personen också åtalas för andra brott, leder det till att den
eventuella avskräckande
effekten av straffskalan för överträdelser
neutraliseras.
Den ovan citerade intervjupersonen
ansåg det principiellt
viktigt med ett
kännbart straff för överträdelsen,
också
den
andre
faktiskt
erkänt.
som
K7: Ja jag tycker det, speciellt om man är villkorligt frigiven, man har inte suttit av sitt
förra straff ens en gång. Det tycker jag. För annars är det
inte lönt att man har ett besöksförbud, om man kan liksom så där: ibland går det, och ibland går det inte. Alltså
så väldigt labila. Fruktansom man nu pratar om människor som drogar, så är dom
värt. Så det kan gå jättebra den ena gången och nästa gång så går det inte över huvud
taget, då händer en tragedi.
Vad hon liksom ett par andra intervjupersoner
ville ha var inte bara hårdare
straff utan mer sannolika och därmed förutsägbara
på överträreaktioner
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delser så att det skulle fungera "individuellt
avskräckande"
i deras eget fall.
Med tanke
bara tycks få det en
att de flesta som meddelas besöksförbud
gång, avseende en annan person och i högst ett år är straffets avskräckande
funktion irrelevant,
går ut, vilom domen faller först sedan besöksförbudet
ket inte sällan verkar vara fallet. Tydligare
regler om besöksförbudets
innebörd, snabba utredningar
vid anmälda överträdelser
och ett eventuellt
påföljdsystem,
eller vite skulle
mer schablonmässigt
som strafföreläggande
i så fall ha större chans att ge utslag i form
av bättre fortsatt åtlydnad av
förbudet.
Dessutom
skulle det bespara den skyddade det möte med den
andre som en rättegång om överträdelser normalt förutsätter.

Får rätt personer

besöksförbud

Chaudhury
Daly 1994, s. 240
fann i sin utvärdering
att besöksförbudet fungerade, så tillvida
att den andre inte överträdde det under de första
två månaderna, för de kvinnor som före ansökan bara ringt polisen
en gång.
Däremot överträddes förbudet i hälften
av de fall där den sökande kontaktat polisen två eller fler gånger före ansökan. Vidare hade samtliga män,
under uppföljsom tidigare dömts för grova brott, överträtt besöksförbudet
ningstiden.
Populationen
var för liten för att de skulle våga dra bestämda
slutsatser, men författarna
antyder att ett besöksförbud
som meddelas i ett
"tidigt"
stadium av en separationskonflikt
eller en misshandelsprocess
respekteras mer av den andre, särskilt om denne inte är så våldsbenägen i övngt.
Ett likartat intryck förmedlades
vid rättsväsendet
av de informanter
som
jag intervjuade.
Några av dem menade att de som accepterar förbudet kanske hade avstått från kontakter även efter ett "inforrnellt
förbud", medan de
verkligt
farliga inte lät sig hejda av vare sig formella
förbud eller sanktionshot.
Den senare kategorin
skulle då omfatta den minoritet
som trots
upprepade och utvidgade besöksförbud
överträder förbudet och samtidigt
begår våldsbrott
mot dem som förbudet var avsett att skydda. Den förra
kategorin
representeras i mitt material av dem som upphörde med trakasserier efter polisförhör,
trots att de aldrig meddelades besöksförbud.
Däremellan befinner sig de som överträdde besöksförbudet
bl.a.
telefongenom
samtal utan att egentligen försätta den skyddade i någon direkt fara, och de
under besöksförbudstiden.
Här går det bara
som avstod från kontaktförsök
att spekulera
inverkan
beteendet:
huruvida
det
om besöksförbudets
hämmat den som meddelats förbud eller inte.
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Straff
överträdelse

är ett brott i sig, så att en viss individ kan
av besöksförbud
dömas till ansvar för handlingar som för andra inte skulle utgöra brott. Men
dessutom kan det enskilda besöksförbudet
i praktiken komma att fungera
som en extra påföljd när det utfärdas, och som en inbyggd straffskärpning
vid eventuell fortsatt brottslighet
av samma typ som tidigare om det överträds.
Ansökan om besöksförbud
lämnas mestadels in i direkt anslutning
till en
anmälan om misshandel,
olaga hot eller ofredande, och enligt rättsväsendets informanter
skulle besöksförbud
knappast beviljas en längre tid efter
brottet t.ex. i anslutning
till att en person kommer ut från fängelse,
trots
finns enligt propositionen.
Vidare tycks det vara sällan
att denna möjlighet
eller aldrig som någon meddelas besöksförbud
utan att det finns någon
form av rättslig dokumentation
eller olaga hot,
tidigare
misshandel
om
även om detta enligt lagens förarbeten "inte bör vara någon absolut förutsättning" prop.
1987/88:l37,
s. 18. Om ärendet inte är avslutat eller om
ett åtal ogillats, bör det åtminstone finnas en anmälan om misshandel eller
olaga hot och ett förundersökningsprotokoll
som underlag för åklagarens
beslut. Dessa förhållande
antyder att besöksförbudet
kommit att användas
påföljd
två
i
sammanhang:
dels
straff
i de fall någon resom
som ett extra
dan dömts för brott, dels som en påföljd i sig i de fall då åklagaren tror att
brott begåtts men inte anser sig kunna få en fällande dom och därför inte
väcker åtal eller ännu inte hunnit avsluta förundersökningen.
Beslut om besöksförbud
skall grundas
en bedömning av risken för att en
eller allvarligt
trakasserar den sökande.
person begår brott mot, förföljer
Denna risk skall enligt lagens förarbeten i första hand grundas på tidigare
brottsbelastning
hos föremålet
för ansökan. Framför
allt avsågs tidigare
misshandelsdomar,
dvs. besöksförbudet
används här som en form av "tertimålet är inte att förebygga de första brotten i en nära relaär" prevention:
tion, utan att förhindra
av brott av en typ, som redan been upprepning
gåtts.
Men även tidigare brott, som inte drabbat den sökande, kan öka
sannolikheten
för att besöksförbud
meddelas. Besöksförbudet
kan i dessa
fall komma att användas som en extra påföljd för den som tidigare dömts
för brott. Men eftersom även aktuella, ännu
utredda brott som anmälts i
anslutning
till ansökan om besöksförbud
beaktas, kan det också leda till att
besöksförbud
meddelas som enda "påföljd"
i de fall inget åtal väcks eller
ansvar inte utdöms eller prövas av rätten. Sådan var situationen för flera av
mina intervjupersoner.

Brottsbelastningen hos den som var aktuell för besöksförbudet var, tillsammans med
den sökandes redogörelse för sitt skyddsbehov, enligt en åklagarenkät avgörande för
beslut om besöksförbud. Särskild vikt lades vid eventuella tidigare domar för våldsbrott
Sterfeldt l995, s. 19.
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Annorlunda
uttryckt var risken att få besöksförbud
större för dem som reframför
allt
de
gjort sig skyldiga till
dan identifierats
kriminella,
om
som
På motsvarande
inleds
våldsbrott.
sätt är risken större att förundersökning
och åtal väcks avseende ett brott mot den sökande, om den andre också begått andra brott. Även risken att någon skall åtalas och dömas för överträmisstänks
förefaller
delse av besöksförbud
större för dem som samtidigt
anmält
för andra brott, vilket somliga av intervjupersonerna
överträsom
delser hade svårt att förstå.
för att besöksförbud
verkar således kumulativt
En rad olika förhållanden
främst kommer
att sökas och beviljas avseende personer som redan är
efidentifierade
Men samtidigt lär sig enskilda människor
som kriminella.
fungerar och justerar sitt agerande därefter.
ter hand hur rättsväsendet
fanns nämligen flera fall där föremålet för anBland mina intervjupersoner
sökan tidigare inte förekom i polisens register, och där den sökande inte
gjort någon polisanmälan
mot den andre innan ansökan om besöksförbud
blev aktuellt. Dessa personer berättade att de kontaktat polisen för att söka
besöksförbud,
och då uppmanats att först göra polisanmälningar
av den
där en sådan
andre. På så vis konstruerades
en slags "anmälningshistoria",
tidigare inte funnits, vilken sedan utgjorde underlag för ansökan om bei regel bara avsåg
söksförbud.
Detta gällde alltså trots att anmälningarna
i
hade
kunnat
berätta
handlingar
den
sökande
om en utredning utan att
som
kan förklaras av att polis och
anmäla dem som separata brott. Förfarandet
åklagare föredrar vissa former för sin utredningsverksamhet,
men en bieffekt är att den andre kommer att registreras som misstänkt och eventuellt
åtalas och dömas för brott som annars inte hade kommit till polisens kännei
dom. Trots allt var flera av de personer som meddelades besöksförbud
mitt material inte tidigare straffade, och för ett par av dem som dömts för
överträdelser
var det deras första domar.
av besöksförbud
Bedömningen
är befogat skall också baseras på
av huruvida besöksförbud
hos den sökande. Om den som skall bli föen utredning av skyddsbehovet
det
remål för besöksförbud
bara begått ett brott, bör enligt propositionen
denna
ängslan
ängslan
och
"brottsoffret
känner
avgörande
vara om
1987/882137. s. 19. Men av inobjektiva
grunder ter sig befogad" prop.
rädsla påverdels att även den enskildes "subjektiva"
tervjuerna framgick
kades av vad den sökande kände till om personen via andra, såsom tidigare
rykten och skvaller, dels att de anmisstankar
om brott, läkarutlåtanden,
vände dessa uppgifter för att driva den egna saken inför polis och åklagare,
grundad.
för att så att säga göra sin ängslan "objektivt"
Besöksförbudets
karaktär av påföljd tycks med andra ord förutsätta att sökan etablera den andres negativa sidor som
kande och polis tillsammans
för att bevil"fakta": en subjektivt upplevd rädsla var i inget fall tillräckligt
jas besöksförbud.
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Markering

av

individens

rätt

till

integritet

Besöksförbudet
består i en tidsbegränsad
inskränkning
i rörelsefriheten,
vilket antyder ett släktskap med den gråskala av nya påföljdsformer,
som
under 1990-talet introducerats
till fängelse i Sverige såväl
som alternativ
fotboja och föreskrifter
som i andra länder. Till dessa hör elektronisk
om
deltagande i olika påverkansprogram,
droganalys och regelbundna kontroller inom ramen för skyddstillsyn.
Men om de senare påföljderna anger var
individen
måste vistas under vissa tider, eller obligatoriska
besök och kontakter
bestämda tidpunkter,
preciserar besöksförbudet
tvärtom var någon
inte får befinna sig, respektive vem som inte får kontaktas. Den långtgående speciñceringen
av förbud avseende bestämda platser kan associera till
trafiklagar,
där brott inte förutsätter ont uppsåt eller negativa konsekvenser.
Men speciñceringen
beträffande personkrets och tid
bestämd per- att en
son förbjuds kontakta en bestämd annan person mellan vissa datum - gör
besöksförbudet
unikt inom rättsväsendet. Dess karaktär skulle kanske bäst
kunna beskrivas
familjerättsliga
som en hybrid mellan brottspreventiva,
och straffrättsliga
åtgärder.
De intervjupersoner
ansåg
som fått avslag på ansökan om besöksförbud
egentligen
och framför
allt kraven på belägg för den
att indikationema,
andres tidigare misskötsamhet,
var för stränga.
M2: Alltså jag menar att det är ett brott att störa en annan människa när denna har sagt
ifrån många gånger, även om det inte är hot om misshandel. Jag menar, skall det behöså långt att det blir trakasserier där en person verkligen far illa, då är det på nåt vis
va
redan för sent. Det är när den personen känner att dom håller
att fara illa, som man
skulle kunna sätta stopp med en gång.
Deras argument handlade å ena sidan om att de ville använda besöksförbudet som preventiv
åtgärd i ett tidigare skede, dvs. för att förebygga redan
det första brottet. Men de handlade också om besöksförbudets
funktion inte
bara som skydd för eventuella brott utan som en markering
av individens
rätt till integritet.
K7: Alltså jag tycker närhelst man känner sig kränkt som person och inte får vara sin
egen, så att säga, när någon gör saker som man inte får lov att göra överhuvud taget, så
tycker jag att då är det allvar.
De som sökt besöksförbud,
oavsett om det beviljats eller inte, uppfattade
det ofta i första hand som en auktoritativ
markering av en allrnän moralisk
rättighet
borde ha. Aven utan ett
att få lämnas ifred som alla människor
formellt besöksförbud
ansågs det nämligen helt förkastligt
av den andre att
låta
bli.
ta kontakt fast han eller hon uttryckligen
uppmanats att
M2: Det som borde stå som syftet till lagen, det är
just att en person som vill vara
ifred skall få vara det. Jag skall kunna få vara ifred i mitt hem, min fristad /.../ Det
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tycker jag att alla skall ha rätt att vara, och dom som inte respekterar det skall alltså bli
tillsagda att låta personen få vara ifred. Så jag tycker gränsen skall sänkas för besöksförbudet.
Den i kapitel 6 redovisade inställningen
till åklagarens utredning, nämligen
att man å ena sidan ville ha snabba beslut, å andra sidan grundligare
utredningar verkar vid första påseende kluven.
Men vad intervjupersonerna
egentligen klagade på var att beslut om avslag meddelades alltför lättvindigt och därför borde föregås av en grundligare utredning.
K6: Jag tycker att när en människa anmäler nånting och hon eller han behöver besöksförbud, så skall man få det så länge, medan det prövas.
Att besöksförbudet
hanteras som en påföljd innebär sannolikt att en arbetsbelastad åklagare, som måste fatta beslut inom en vecka, "hellre friar än
fäller" om underlaget från polisen förefaller magert. Normalt gör åklagaren
ingen egen utredning
med anledning av ansökan. Ändå kan det ge anledning till eftertanke
när andelen avslagna ansökningar
om besöksförbud
tycks öka och närma sig hälften, allt eftersom ansökningarna
ökar i antal.
Det är inte osannolikt
besöksförbudsärenatt man lägger ner mindre tid
den, liksom
övriga brottsutredningar
i perioder av hård ärendebelastning, vilket därmed skulle innebär att det blev svårare att få besöksförbud.
Problemet
är att det här inte bara finns ett brottsoffer
med intresse av att
rättvisa skipas, utan också en person som ansöker om ett framtida beskydd,
vilket han eller hon ser som en rättighet. Chaudhuri
Daly 1992
följde
trettio ansökningar
besöksförbud
under
viss
tidsperiod
i
ameriom
en
en
kansk stad, och samtliga dessa beviljades. Visserligen
utgår lagstiftningen
i
USA ofta från att det är fråga om män som misshandlat
sina f.d.
samboende eller fruar, men gradvis har begreppet misshandel
utvidglats
till att
också gälla "psykisk misshandel"
och hot, och "familj"
kommit att omfatta
alla relationer som förekommer
inom ett hushåll, varför tillämpningsområdet inte är helt olikt det svenska.
I flera amerikanska
delstater beviljas interimistiskt
besöksförbud
enbart på
grundval av den sökandes egen berättelse, om den befinns trovärdig
av en
domare ibid.,
s. 231; Emerson 1994. Parterna kallas sedan till en muntlig
förhandling
inom två veckor,
varpå domaren avgör om besöksförbudet
skall förlängas, och i så fall för hur länge. Fördelen för den sökande är att
det finns en möjlighet
slut på eventuella trakasserier
att få ett omedelbart
Ett sådant interimistiskt
besöksförbud
bör rimligen
genom polisingripande.
också kunna användas som alternativ till att anhålla en person
som bedöms
benägen att fortsätta att hota eller begå andra brott mot en annan.
Intervjupersonerna
föredrog givetvis att ett definitivt
besöksförbud
utfärdades snabbt, men de som sökt besöksförbud
hade uppskattat ett interimistiskt sådant, även om det senare skulle följts av avslag, eftersom det skulle
kunna innebära att pågående trakasserier kunde avbrytas direkt.
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information

Brottsofferlagstiftningen
syftar till att stärka brottsoffrens
position i relation till såväl gärningsmannen
till polisen
som rättsväsendet. I förhållande
uppträder brottsoffret
anmälare
och
vittne
till
brott,
också
eventuellt
som
av
med anspråk
ingripanden och redskap till beskydd för att förhindra upprepade brott; i förhållande
till åklagare och domstol har brottsoffret
position som målsägande
med eventuella
enskilda
anspråk på skadestånd.
Brottsoffret
möter ofta polisen direkt och personligt, medan kontakten med
rättsväsendet
i övrigt regel är opersonlig,
antingen ritualiserad
rättegångoch ensidigt kontrollerad
en eller skriftlig
åklagaren.
av myndigheten
Målsägandebiträden
är bl.a. avsedda att fungera som en personlig informationsförmedling
mellan dessa myndigheter
och brottsoffret.
Som nämndes i inledningskapitlet
intar brottsofferjourer
genom offentliga
subventioner
i relationen mellan brottsoffer
och rättsväen mellanposition
sende. De fyller en funktion för båda genom att förmedla information
om
rättsväsendet
till brottsoffren
och genom att bistå de senare genom fonnulering av individuella
och kollektiva
krav på hjälp och kompensation.
Samtidigt
förväntas de fungera som personligt stöd för de brottsoffer
som
så önskar.
Denna del inleds med en redovisning
berättelser om
av intervjupersonemas
sina möten med polisen, och deras erfarenheter
och
av brottsofferjourer
andra organiserade
stödformer
kapitel
I0. I kapitel ll behandlas målsägandebiträdets
insatser, som intervjupersonerna
beskrivit dem. I det sista
kapitlet 12
i del lII diskuteras målsägandebiträdets
funktioner
och i vilken mån dessa är specifika,
och skadestånd
samt hur målsägandebiträde
påverkar relationerna
i triaden rättsväsende
brottsoffer
gärningsman.
-

Brottsoüfrets

möte

med polisen

Brottsoffrens
inleds vanligen med att polisen inmöte med rättsväsendet
griper i en akut situation eller med att den enskilde tar kontakt för att anmäla ett brott som redan begåtts. Specifikt
för nästan alla intervjupersoner
redan
som den här rapporten handlar om är att de vid anmälningstillfället
har alla anmält
vet vem som är skyldig. De som ansökt om besöksförbud
en person och hans eller hennes beteende, mer än specifika brott. En intervjuperson kände inte den misstänkte men visste vem det var; hon larmade
polisen i samband med att hon själv och hennes man gripit en man som
bestulit henne. Det innebär att intervjuerna
inte kommit att handla om polioch
övriga
rättsväsendets
kapacitet
utreda vem som är gärningsman
att
sens
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och återställa eventuell förlorad egendom, vilket ofta är ett av de primära
målen vid anmälan av t.ex. inbrott eller rån. De här intervjuade brottsoffren
har från början haft en bestämd uppfattning
om vem som begått brott mot
dem och deras anmälan har syftat till att rättsväsendet
skall förhindra
att
det upprepas i första hand, och att den skyldige
skall bestraffas
i andra
hand.

Intervjupersonerna
har alltså vänt sig till polisen antingen för att påkalla ett
omedelbart
ingripande
eller för att få beskydd i en akut situation av våld
eller hot, eller också efter övervägande att de behöver hjälp att avbryta de
trakasserier de utsätts för. Ibland har de velat just anmäla, oavsett vad detta
kunnat leda till, ibland har de först velat ha information
om polisens och
rättsväsendets
möjligheter
att hjälpa dem. Några har kallats till polisen för
förhör på grund av att den andre anmält dem. Oavsett skälet till kontakten
upplevde intervjupersonerna
polisens bemötande som avgörande för deras
upplevelse av rättsväsendets myndigheter.

Rådgivning
Polisen tar inte bara upp anmälningar
och utreder misstankar om brott utan
förklarar
lager också allmän information
om rättigheter och brottsskydd,
Därutgens innehåll och syfte och bedömer ett ärendes framtidsutsikter.
över ger de såväl formella
anvisningar
som praktiska råd till människor
dem. Ibland kunde praktiska råd emellertid
uppfattas som
som kontaktar
polisen
inte
själv
ville
i
ärendet.
om
agera
Den nedan citerade
per telefon.

personen

ville

anmäla

att den andra ofredade

honom

Ml: Men polisen kanske inte tyckte det var allvarligt från början, för när jag var hos
polisen en gång frågade jag vad dom ville att jag skulle göra. Då sade han att jag får
byta telefonnummer. Då sadejag: hon kommer ändå att få veta det, för mitt nummer
arbetet, jag har inte gett henne det, och jag vet inte hur hon fått det. Kanske hon har gått
genom växeln och så fick hon det där. Och om jag byter nummer kommer hon ändå att
få veta det så småningom, och så börjar hon igen.
När han återkom med nya anmälningar
fick han i stället klara direktiv om
vilka uppgifter
han skulle bifoga för att det skulle bli fråga om en riktig
anmälan. "Då sade dom att jag skulle skriva klockslag /.../ Det var det rådet
jag fick av dom: du skall skriva upp varje gång hon ringer, klockslag
och
allting" M1.

2 Polisens insatser vad gäller information om besöksförbud och anmälan och utredning
om överträdelser av sådana förbud har redan behandlats i del kapitel 6 och 7.
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Överhuvud

taget försöker poliserna givetvis forma de frågor och berättelser
de tar emot som ärenden som kan hanteras inom deras profession och organisation se Lundberg
1996. Vaga klagomål
någon annans beteende
kan vara svåra att hantera om de inte motsvarar någon brottsrubricering.
Men det är också belagt från andra länder att polisen ibland är mindre villig
att ta emot anmälningar
Mawby
om det handlar om nära relationer
Walklate
1994, s. 96. En orsak till detta är erfarenheten att den anmälande
inte sällan tar tillbaka sin anmälan, vilket i praktiken gör åtal och fällande
dom osannolikt
Lundberg
1996.
En kvinna berättade att hon gjort flera polisanmälningar
om ofredande efter det att hon slutgiltigt
sagt till den andre att han inte fick komma hem till
henne mer. Polisen hade då förklarat för henne att den andre antagligen var
inne i ett Sorgearbete och inte riktigt ställt in sig på att han inte fick bo kvar
hos henne, vilket hon reagerade emot, för "har han flyttat så har han flyttat"
Kl.
Förundersökningen
lades ned pga. brist
bevis, vilket stod fast trots
hennes överklagande.
När polisen försöker lösa akuta situationer,
mellan för
som lägenhetsbråk
dem okända personer, som dock känner varandra väl, kan de också föreslå
andra lösningar än de skulle göra om det gällde brott mot okända se Ferraro 1989. En intervjuperson
var frustrerad över att polisen frågade henne
till råds om vad de skulle göra med den andre, efter det att han brutit sig in
i hennes bostad.
Kl: Det som jag reagerade
här, och då frågade hon mig: "Vad
var när han slog sig
tycker du att vi skall göra med honom Skall vi köra honom hem, eller skall vi ta in hointe hon sitta och fråga mig. Nej, det finns
nom i fyllecell några timmar" Det skall
ingen som kan ge den här knäppen
näsan med en gång, att nu får det vara bra
Men en annan intervjuperson
verkade tvärtom belåten över möjligheten
diskutera brottsrubricering
och åtgärder med polisen.

att

M2: Den assistenten jag först pratade med då /.../ hon frågade: "Ja vad är det du vill anmäla honom för Annars kan man
inte lämna
en anmälan om man inte har nånting
att anmäla honom för", och då sade jag: "Ofredande." - "Jaha, bra, och då vill du att
skall komma med besöksförbud"
- "Just precis"
Han uppskattade
och
att polisen lät honom delta i definitionsprocessen
"bolla" sina problem och egna åtgärder med dem, samtidigt som han tyckte
ansåg att hon
bemött. En annan intervjuperson
att han blev professionellt
överhuvud
sina
rättigheter
och
taget hade fått mycket bra upplysningar
om
möjligheter
att hon först
av polisen, vilket hon trodde delvis berodde
träffat en polisman som själv var aktiv i Brottsofferjouren
i staden.
Att polisen engagerar sig i dem som anmäler brott och ger dem råd och
upplysningar
å andra sidan en av de två intervjupersoner
irriterade
som
dömts för misshandel.
Han var övertygad om att polisen aktivt övertalade
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kvinnor
och han kände sig över huvud
att söka besöksförbud,
i poliskontaktema
början förfördelad
grund av sitt kön.

taget från

M4: Alltså man skall
göra utredningen och förundersökningen och allt vad det nu heter, det skall
vara förutsättningslöst /.../ Polisen som förhörde mig sade så här: "En
sån jävel som dig skall vi sätta fast" Alltså det är
hennes privata uppfattning, men
jag menar det färgar naturligtvis hennnes förhör. /.../ Man arbetar enligt den hypotesen
att mannen är skyldig, det är min själ sant.
Han hävdade dessutom att han en gång själv misshandlats
att polisen vägrat komma utan i stället uppmanat honom
om" henne:

av en kvinna och
att själv "ta hand

M4: "Det är en kvinna som har slagit mig med en vinare i huvudet, så jag stöp i backen.
Kan ni komma hit" Då frågade polisen mig så här: "Hur lång är du" - "En och åttiodå kan du väl ta hand om henne själv" Det sade vakthavande till mig. Det
fem."
- "Ja
finns inspelat
band. /.../ Och jag blev tyst då, och så sadejag: "Om jag nu gör det, jag
går in och tar hand om henne, som du säger, t.ex. ger henne en lusing så hon lugnar ner
sig, och hon sen går till grannen och ringer polisen. Vad händer då" - "Ja då skickar
en bil direkt" /.../ Dom har bestämt sig.
och kränkts av polisen och
En kvinna berättade att hon själv misshandlats
och
därefter hotats med mer misshandel
hon
anmälde
det "golade"
om
Hon våslutligen själv åtalats och dömts för våld mot tjänsteman K10.
gade inte själv anmäla polisen eller be någon inom rättsväsendet
om råd
dem
och har nu därtill själv meddelats besöksförbud
mot en av
som hon
obegivetvis
förtroende
för
polisen
misshandlade
henne.
Hennes
var
menar
fintligt.

Anmäla

eller utreda

Även

med rättsväsker den mesta interaktionen
vad gäller besöksförbud
inforoch anmälningar,
sendet genom polisen, som tar emot ansökningar
intervjuNågra
delger
beslut.
besöksförbud,
sköter
förhör
och
av
merar om
personerna kontaktade polisen framför allt för att ansöka om besöksförbud
men fick då rådet att först anmäla den andre för ofredande eller hot.
M2: Jag hade inte polisanmält honom om jag inte hade vetat om vad det var jag skulle
kunna förvänta mig /.../ Jag visste att det fanns nånting som hette besöksförbud, och att
det var att någon liksom ströps från möjligheten att ha kontakt med nån annan. Det var
precis vad jag ville. Jag vill alltså inte prata med den andre, jag vill vara ifred /.../
då måste jag ha ett mål med det, och
Och då tänkte jag: OK, polisanmäler jag honom,
det är just att med polisens hjälp få honom att sluta jaga mig, och då visste jag om termen besöksförbud.
Men ibland blir besöksförbudsförfrågningar
de inte förknippas
med en brottsanmälan,
skulle kunna tas emot.

mer eller mindre avvisade om
annars inte
som om ansökningar
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Kl: När jag ringde och frågade hur man gjorde för att få besöksförbud och vilka regler
som gällde så sade polisen: "Då måste du anmäla honom till polisen för trakasserier."
Och då gjorde jag det.
KS: Jag frågade poliserna vad jag skulle göra för att få besöksförbud. /.../ "Ring och
anmäl" sade dom till mig, det var liksom det enda jag kunde göra, anmäla gång
gång.
intryck av såväl intervjuerna
som de handlingar jag gick igenom var
att vare sig polis eller åklagare var villiga hantera ansökningar
om besöksförbud om det inte, avseende den för vilken personen söker beskydd, fanns
eller åtminstone en
ett tidigare brottsregister,
en pågående förundersökning
misstanke
om brott mot den sökande, vilket ofta förutsätter
en anmälan
från den sökande. Aven om en sådan anmälan gjorts på direkt uppmaning
och även om någon förunav polisen och bara i syfte att få besöksförbud
dersökning
aldrig inleds, eller om den läggs ned för att brott inte kan styrkas
förefaller
den i praktiken vara ett villkor för att en ansökan om besöksförbud
skall beviljas.
Däremot används sällan externt material, som
för att styrka sina berättelser. Besöksparterna skulle kunna tillhandahålla
förbud handläggs och utreds relativt sällan separat, vid sidan om en brottsutredning. Även om förhör angående ansökan om besöksförbud,
respektive
anmälan om brott, ibland nedtecknas på separata papper sker de ofta vid
och intervjupersonerna
samma tillfälle,
var sällan medvetna om skillnaden.
Möjligen
är detta förhållande
ett resultat av polisens yrkespraxis;
ett formellt utredningsförfarande
inleds i regel först när man bestämt sig för att
"skriva en anmälan"
å
1996. Åklagaren förefaller
se vidare Lundberg
andra sidan sällan göra egna utredningar,
trots att denna möjlighet togs upp
i lagens förarbeten prop. 1987/88, s. 27.
Mitt

I den närpolisorganisation
det något
som nu införs i hela landet förefaller
oklart till vilket distrikt en besöksförbudsansökan
hör och som alltså har
huvudsansvar
för utredningen.
Två av intervjupersonerna
hade ansökt om
besöksförbud
hos poliserna i de områden där de bodde och känt sig väl bemötta och fått bra information.
Men i ett av dessa fall hade den fortsatta utredningen sedan utförts av polisen i det bostadsområde
i samma kommun
där den andre var bosatt, vilken inte verkade betrakta hennes ärende som
lika allvarligt.
Intervjupersonen
tkände sig också mycket osäker
om den
information
hon lämnat till den förste polismannen
verkligen vidarebefordrats till den som sedan skötte förhöret av den andre.
Frågan om inom vilken lokalorganisation
en ansökan om
utredas hänger samman med om besöksförbud
uppfattas
eller om ett brott. I detta specifika fall
om skyddsbehov
åtminstone inte primärt och i vilket
om en brottsanmälan,
i så fall "brottsplatsen"
belägen i den sökandes bostad,
borde medfört att ärendet "tillhörde"
den sökandes distrikt.

besöksförbud
bör
som en anmälan
var det inte fråga
fall som helst var
vilket logiskt sett
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Inom rättsväsendet är det framför allt polisen som enskilda medborgare har
kontakt med, vilket betyder att den får klä skott även för besvikelser
som
åklagaren och eventuellt också tingsrätten och lagstiftningen
ansvarar för.
Den nedan citerade intervjupersonen
hade just fått höra genom socialförvaltningen
att hon fått en anonym anmälan om att hennes barn inte skulle
må bra, och hon visste att den skrivna anmälan kom från den
man hon nyligen sökt besöksförbud
för, eftersom hon kände igen handstilen.
K6: Så jag gick till polisen så sade dom: niohundra kronor i böter kunde han få. Jag
sade: "Niohundra kronor i böter kan han få för en sån sak Ni är dumma i huvudet",
sadejag "
kan för fan inte ge honom niohundra kronor för nåt sånt", menade jag. "Jag
menar: tänk, tänk om han hade skickat ett brev till en annan familj, med kanske skrivmaskin, och tänk om då socialförvaltningen inte kände familjen Då hade det varit kön,
barnen blir Omhändertagna och sånt", sadejag. "Så ni är dumma i huvudet", sadejag.
Nej niohundrakronor eller nåt sånt, det var det enda dom kunde få, sade dom då
fredagen. Och sen
måndan gick jag ner där och pratade och så sade dom igen /.../ att det
fanns ingenting dom kunde göra. /.../ "Jajag går inte härifrån förrän jag har pratat med
högste chefen", sade jag. Jag var fly förbannad. "Om jag så skall sitta här hela dan",
sadejag .Ja så skickade dom in honom, och så såg dom ju: "jo det ärju hans namnteckning och sånt, jaja, hans skrivstil och sånt, vi får göra nånting,
får skicka in det till
X".
I den härva av anmälningar
och motanmälningar
som förekom i vissa av
dessa intervjupersoners
berättelser kunde alltså en anmälan som sådan betraktas som ett brott mot den amälda, och föranleda utredning inte bara om
det som först anmälts, utan också om huruvida anmälaren genom sin anmälan gjort sig skyldig till trakasserier av den anmälda.

Information

om förundersökningen

En intervjuperson
K9
berättade att hon polisanmält
överträdelser
av besöksförbud,
och när hon sedan återkom för att göra en ny anmälan tre månader senare var den förra anmälan spårlöst försvunnen och åklagaren hade
inte heller informerats
till det än
om den. Hon hade ingen annan förklaring
att det kunde ha varit en enskild polis som slarvat eller inte tagit henne på
allvar. Ingen liknande berättelse förekom i intervjumaterialet
i övrigt.
Ett problem som däremot flera intervjupersoner
tog upp var den bristande
informationen
intresse av
om vad som hände i deras ärende. Brottsoffrens
sådan information
har framhävts förr se t.ex. Diesen 1995, s. 62 f.; ändå
uppgav de flesta intervjupersonemas
att de fått en kopia av sin polisanmälan och sedan inte hört av vare sig polis eller åklagare och alltså inte informerats om vad som skulle komma att ske eller vad som redan hänt i deras
ärende förrän de eventuellt
kallades till rättegång. Målsäganden
har normalt inte rätt till insyn i förundersökningen
förrän handlingarna
är offentliskall
ga, dvs. när åtal väckts eller åklagaren beslutat att förundersökningen
läggas ned. Studier från andra länder har för övrigt också visat att brottsof-
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fer ofta klagar över bristande
Walklate
1994, s. 99 f..

information

i det egna ärendet

Mawby

Även

när det markerats på polisanmälan
att anmälaren vill ha information
tycks rutinerna ibland brista.
om vad som händer med förundersökningen
lagts ned kan utebli eller försenas
Besked om att en förundersökning
- en
hade ännu tre månader efter åklagarens beslut att
av intervjupersonerna
inte fått meddelande
lägga ned förundersökningen
om det, vilket i just
åklagannyndighetens
omorganisation
detta fall förklarades
den
lokala
av
Sådana beslut är dessutom ofta schablonmässigt
formulerade
och flyttning.
styrkas"
t.ex. "brott kan
ett sätt som kan upplevas som provocerande
och som ibland tolkas som om åklagare och/eller polis helt enkelt valt att
tro mer på den andre; "du känner dig inte trodd" Kl.
ansökan om
På samma sätt reagerade intervjupersonerna
ofta vid avslag
ansåg att hennes ansökan om besöksförbud
besöksförbud.
En av dem K8
utredning, där hon fått möjligborde ha föranlett en betydligt grundligare
och att man också
den andres uppgifter i polisförhöret
het att kommentera
vad
undersökt
sanningshalten
i hans påståenden, samt att man undersökt
skyldig
till
i
relationen
till
henne.
tidigare
gjort
sig
mannen

påtalade som märkligt att de inte fick ta del av förFlera intervjupersoner
eller polisförhöret
med den andre, om de inte
undersökningsprotokollet
hade målsägandebiträde.
En kvinna K9
som först haft målsägandebiträde
och därefter avstått vid nya rättegångar i avsikt att, som hon uttryckte det,
"föra sin egen talan", konstaterade
att hon då inte fått någon information
Formellt
kan
orsaken vara att hon inte gjort anförundersökningen.
om
skadestånd och därför inte i teknisk mening var part i målet. Förspråk
fick hon bara en kallelse till rätten
utom kopior av sin egen polisanmälan
ett halvår senare. Hon visste då t.ex. inte vilka av de brott hon anmält som
till rättegången vilket
lett till åtal. På eget bevåg tog hon med bevismaterial
sedan kom att beaktas i domen.

Brottsojferjourer
Utvecklingen
och Malmö,
i Stockholm
I början av 1980-talet startades brottsofferjourer
sponmen båda fick läggas ned efter ett år eftersom de inte efterfrågades
1985, och
i Södertälje Wiklund
tant. 1985 öppnades en ny brottsofferjour
fem år senare fanns det ungefär 30 sådana jourer i landet SOU 1990:92, s.
1995/96 fanns det
23. Därefter har antalet stadigt ökat, och vid årsskiftet
under 1995
i landet, varav tretton tillkommit
98 lokala brottsofferjourer
BOJ ger
Riksförbund
1996. Deras riksorganisation
Brottsofferjourernas
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sedan 1994 ut tidningen Brottsoffer med numera
fyra nummer per år.
I
andra europeiska och nordamerikanska
länder har utvecklingen
varit parallell och likartad eller ibland intensivare
och mer accentuerad
än här se
Walklate
1994; Fattah 1992.
t.ex. Mawby
De svenska brottsofferjourema
förefaller till stor del ha utvecklats
initiativ av professionella
och myndigheter,
bland
stimulerat
intresset
annat
som
för brottsoffer
seminarier
och utredgenom anordnande av konferenser,
ningar. Regeringens
initiativ
kan i sin tur spåras till FN:s deklaration
om
rättigheter
för offer för brott och maktmissbruk
från 1988 se t.ex. BRÅ
Apropå nr
1988. Förutom genom ideellt arbete finansieras brottsofferjourema och deras riksförbund
genom bidrag från Brottsoffermyndigheten,
Brottsofferfonden
och kommuner.
Ett tecken på deras närhet till myndighei sin verksamhetsberättelse
terna är att riksförbundet
redovisar sina kontakter med brottsoffer
som "antalet handlagda ärenden" Brottsofferjouremas
Riksförbund
1996, och det stora beroendet av polisen för att få kontakt
med brottsoffer.
Detta innebär inte att brottsofferjourerna
enbart fungerar som en förstärkning av statsapparaten,
vilket framgår av de fall där de tolkar brottsoffrens
intressen annorlunda än staten. Om lagstiftarens
syfte med enskilda skadestånd varit en direkt
kompensation
från gärningsman
till offer,
har
brottsofferjourernas
detta genom att kräva och driva
respons motverkat
igenom att skadestånd skall drivas in utan anmaning av kronofogden
och
garanteras och förskotteras
Därav staten genom Brottsoffermyndigheten.
med överförs en del av brottsoffrens
kompensationskrav
på gärningsmantill
i
sin
kräver
gärningsmannen.
staten,
tur
nen
som

gärningsman-e--

b-%

a

staten

c
/

Brottsofferjourer

brottsoffer
Figur 2: Brottsofferjourernas plats i arbetsmodellen.
Jourerna kan å andra sidan inte betraktas som rena språkrör för brottsoffren, eftersom de också utvecklat egna organisationsintressen,
som endast
indirekt är identiska med medlemmarnas.
Aven om brottsofferjourernas
13Det kommer till uttryck i krav
offentliga medel till verksamheten, där det f.ö. verkar finnas en konkurrens med kvinnojourerna t.ex. Brottsofer nr
1995, och i ett intresse av uppmärksamhet och goodwill för föreningarna som sådana. "Flopp men ändå
bingo" var t.ex. rubriken
en notis om en knivinsamling i samarbete med kyrkan. Vis-
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långsiktiga
mål är att minska antalet brottsoffer
deras kortsiktig
strävan att öka antalet personer

och deras stödbehov, är det
som kontaktar jourema. 14

hade varit i kontakt med Brottsofferjouren
De flesta intervjupersonerna
Den hjälp de
även om det för några av dem stannat vid ett telefonsamtal.
ansåg sig ha haft därigenom var framför allt information,
men också i flera
fall personligt
stöd. Två intervjupersoner
och långhade haft kontinuerlig
varig kontakt med stödpersoner som de fått genom brottsofferjourer.

Information

och myndighetskontakter

Information
och möjligheter
för brottsoffer
kan förom olika rättigheter
medlas genom polisen, brottsofferjouren
och/eller målsägandebiträden.
I
de flesta fall verkar intervjupersonerna
redan vid första anmälningstillfället
ha inforrnerats
och de som seav polisen om den lokala brottsofferjouren,
dan tagit kontakt med organisationen
har i regel genom den fått utförligare
information
för
Den inforrnationsskrift
om t.ex. brottsofferlagstiftningen.
brottsoffer,
"Till dig som utsatts för brott", som tagits fram av BRÅ och
för 1997
Brottsoffermyndigheten,
hade de flesta inte heller fått genom
polisen.
K6: Det enda dom polisen frågade var om jag ville ta kontakt med nån brottsofferjour.
Och nej, tänkte jag, ingen skall
Jag klarar mina problem själv.
Men fick du nån broschyr från polisen
K6: Jag fick det nu sist, femte gången, för då tog jag
kontakt med Brottsofferjouren.
Det hade
inte gjort innan.
hade fått mer hjälp med information
och
jag intervjuade
De brottsoffer
från brottsofferjouren
kontakter med myndigheter
och dess stödpersoner än
från målsägandebiträden.
Kl: Ja vi har
hjälpts åt, stödpersonen och jag och letat oss fram till en massa olika
alternativ. Så jag menar han har
aldrig varit omöjlig, har det varit nånting har han
försökt att ta reda
det, så mycket han bara kunnat.
Ibland bestod hjälpen i att utöva påtryckningar.
två gånger tidigare men fått avslag
söksförbud

En kvinna som sökt befick sedan igenom det vid

serligen lämnades ingen kniv in, men det blev "bingo" eftersom den lokala brottsoffer1994, s. l8.
jouren fick mycket positiv publicitet i lokalpressen Brottsoüfer nr
4 Detta intresse märks i brottsofferjourernas språkbruk. På ett regionalt möte diskuterades t.ex. "svårigheten att få anmälda brott överförda till den lokala jouren" som ett ge1995, s. 20, och en lokal brottsofferjour sände fölmensamt problem Brøttsojfer nr
jande rapport till tidningen: "Vi har märkbart fått känna av att polisens nya datasystem
/.../ försvårat kontakterna mellan stödpersoner och nya brottsoffer. Vi har inte fått lika
många brottsoffer under hösten 1994 och våren 1995 som tidigare." Brotamffier nr
1994, 16.
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tredje försöket.
Brottsofferjouren

Hon ansåg att det delvis
kontaktat polisen.

var tack

vare att personal

vid

K6: Nu sista gången /.../ allt det gick
väldigt snabbt, från detjag anmälde honom och
det kom upp till kriminalarna, och sen då besöksförbudet,/.../ Ja
måndagen anmälde
jag honom, sen
fredagen hade det redan gått upp till kriminalarna, och då var det redan bestämt att jag skulle ha besöksförbud. Men det trädde
i kraft lite senare. Så
allting var
redan bestämt då, allting gick väldigt väldigt snabbt där /.../ Men då var
det
Brottsofferjouren, hon
att jag pressade, mamma och pappa pressade och hon
pressade också - så det varju mycket press från alla håll.

Personligt

stöd

Några intervjupersoner
någonstans,
formation
håll.

hävdade att de inte kunnat få vare sig stöd eller inmedan andra mött empati och stöd från många olika

K6: Nej jag tyckte
innan att /.../ jag behövde inte deras Brottsofferjourens
hjälp, jag
klarade det själv, och jag hade vänner som ställde upp för mig, inte behövde jag nån utomstående.
Under en rättegång där hon var målsägande hade hon haft informellt
stöd,
"två kompisar,
och så hade jag min pappa" K6.
Senare fick hon emellertid kontakt med en assistent vid brottsofferjouren,
och jag frågade vad hon
tyckte om det.
K6: Det fungerar jättebra alltså, jag får säga det att utan henne, och utan kamrat, så
trorjag inte att jag hade klarat det. /.../ det kändes alltså så riktigt bra, det var dom som
stöttade -ja alla stöttade mig förvisso, om man säger så - men dom två var ändå dom
som jag hade mest, förjag kunde bo hos kamraten, och Ja det var dom två bästa /.../
Jag ringde
till assistenten när han ville att besöksförbudet skulle upphävas, jag
ringde när jag hade fått brev - så det är nånting jag tycker är jättebra. Man skulle nog
tagit kontakt före, långt före egentligen, egentligen skulle man nog gjort det då, för man
hade nog behövt det ändå.
En annan intervjuperson
berättade att hon fått starkt stöd av en Stödperson
fått
hon
Brottsofferjouren,
som
genom
men också av sitt målsägandebiträde, som hon kände sedan tidigare Kl.
hade jag
Dessa två intervjupersoner
visserligen
fått kontakt med genom Brottsofferjouren,
men även några av
de andra var entusiastiska
sin hemort, där de
över stödet från jouren
kände att de mött empati och samtidigt fått saklig information.
"Det var två
tjejer på Brottsofferjouren,
jag pratade med båda och dom var väldigt
gulliga båda två" K5.
Även en annan intervjuperson,
som känt sig mycket illa behandlad av poliansåg
och
övriga
rättsväsendet,
att hon förutom
av sin man mött mest
sen
förståelse från Brottsofferjouren
hade efter
Kl0.
En annan kvinna K9
att ha anmält ett olaga hot, som hon tagit mycket illa vid sig av, fått en
Stödperson genom Brottsofferjouren
som hon sedan träffat eller haft tele-
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fonkontakt
med ett par gånger i veckan under flera månaders tid. Hon hade
erfarenhet
såsom larmpaket,
av många olika former av brottsofferskydd,
målsägandebiträde
och besöksförbud,
ansåg
kontakten
med stödatt
men
hjälp
den
betytt
Detta
stöd
hade
fungerat
bättre än
mest.
personen var
som
det hon kunnat få av vänner, anhöriga eller myndighetspersoner,
menade
hon, just för att stödpersonen inte kände den andre eller hade någon förutfattad mening om honom och inte heller använde hennes berättelse som en
del i en utredning,
utan bara talade med henne för att hon var genuint engagerad och ville ge henne stöd.

Några intervjupersoner
påpekade att en Stödperson helst skulle ha personlig
erfarenhet av utsatthet för brott, och en av dem K8
ansåg att kontaktperskulle
kvinnor
själva
varit
offer
för
misshandel, men inte
sonerna
vara
som
nödvändigtvis
hade utbildning.
tminstone
skulle de ha personliga
erfarenheter eller kunskaper om brottsoffer.
"Folk som inte har gått igenom saker /.../ folk som inte har vart med om det eller läst nånting om det, dom
fattar ingetning, det gör dom inte. Inte på samma vis" K6.
Även

för det omedelbara
ha erfarna lekrnän.

stödet direkt

efter ett brott ville

en intervjuperson

K2: Jag gick in efter en halvtimme och stängde igen dörren, då var det nån som kom in
med sitt lilla barn och sade: "Kan du berätta för min son vad som hände"
- Det var
droppen. Så då slängde jag igen dörren och gick in bakom och tjöt i stället. Men jag
menar, då hade det varit bra att ha nån att prata med /.../ med detsamma när det händer
/.../ nån som har vana vid det hela och som vet liksom hur folk reagerar /.../ Människor
som har lite erfarenheter och som är lite psykologer helt enkelt, kan ta hand om det hela, så att man har känslan av att man inte är alldeles övergiven, därför att det hade jag.

Telefonberoende
Namnet till trots förefaller det svårt att upprätthålla
en pålitlig jour, där gett
brottsoffer
kan räkna med omedelbar kontakt efter ett begånget brott. Atminstone vissa jourer baseras
ett system av telefonkontakter
som ibland
är tidskrävande.

Några intervjupersoner
psykologiskt
stöd direkt

påtalade behovet
efter brottet.

av omedelbar

kontakt

för att få

K2: Det försökte
få med Brottsofferjouren som hade en telefonsvarare på. Jag meinte tag i på kvällen. /.../ Jag försökte
kvällen, för då var jag
nar dom fick man
rent i upplösningstillstånd hemma, men då var det telefonsvarare: ring i morgon bitti
igen, och sånt /.../ Vi satt
lasarettet till klockan sex, satt
där hela eftermiddakvällen.
gen eftersom det var så mycket att göra där uppe. Så kom inte hem förrän
Även

kontinuerligt
stöd genom Brottsofferjouren
ter i praktiken tillgång till telefon.

förutsätter

på många or-

K4: Brottsofferjouren,
hon var där på sjukhuset i fem minuter en enda gång och
lämnade sitt visitkort och sade attjag skulle ringa henne dagligen, för det här kunde jag
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ta skada av, och hon var till för brottsoffer för dom behöver hjälp. Hon sade att det
var
dom som fördärvade sig, dom hade till och med flyttat utomlands och hade hemliga
adresser, och dom kunde bli skadade av det för livet och sånt. Jag hade ingen telefon,
såjag kunde inte ringa henne. Sen kom hon inte
mer.

Åtminstone

på somliga platser bygger Brottsofferjourens
stöd på att konförmedlas
via telefonmeddelande
kontorstid,
även till stödpersoner som man redan etablerat kontakt med. Följden blir att man kan få
vänta flera dagar
med anställda eller frivilliga
ett telefonsamtal
Stödpertaktbehov

soner.
Kl: Nu har man
inte det att jag kan ringa dom, jag kan ringa via den
som sitter där
som assistent, och be henne att stödpersonen skall ringa upp /.../
Så du är ändå hänvisad till kontorstid
Kl: Ja, dom har det måndag till torsdag. Och jag förstår
givetvis att skulle jag i det
läget haft telefonnumret till stödpersonen, så hade jag kanske ringt sönder honom fullständigt, därför att allting är
akut, och det är nu och det är ingen väntetid. Men det
blir
också på sätt och vis jobbigt, för då måste jag
vänta, lära mig att tålmodigt
vänta tills han hör av sig.
Ibland fordras en rad samtal innan det verkligen
något som inträffat

blir tillfälle

att berätta om

K6: Jag pratade med henne innan igår, jag berättade för henne
telefonsvararen att jag
hade sett den andre ute, och så ringde jag sen igen, och då hade hon inte tid att prata,
så frågade hon om hon skulle ringa upp mig, då sadejag att det inte gick för jag skulle
iväg, och så ringde jag henne idag, och så var telefonsvararen igång, så att jag skulle få
prata med henne sen en dag.
En intervjuperson
K8
hade kontakt med brottsofferjouren
för några år sedan, efter sin första misshandelsanmälan,
och tyckte bl.a. att hon fått bra
information
Men för stöd och hjälp
att söka besöksförbud.
om möjligheten
hade hon föredragit
kontaktperson
kunde
komma
hem till henne
en
som
och också träffat hennes barn som bevittnat
misshandeln
ta en kopp
kaffe, ge tröst och låta henne prata igenom vad
som hänt.

Övrigt

stöd

Förutom till polisen och brottsofferjourer
hade flera av intervjupersonerna
vänt sig till andra samhälleliga
institutioner
och ideella organisationer
för
att få stöd, råd och ibland praktisk hjälp. En intervjuperson
visade sig ha
fått gott stöd genom en kurs för anhöriga till missbrukare,
som hon gått ett
och ett halvt år innan hon polisanmälde
sin före detta man och ansökte om
besöksförbud.
Kl: En av grundstenarna när man går
den här utbildningen som anhörig är
skall inte skämmas för hans beteende, alltså det är inte fel att offentliggöra det.
Om du inte hade varit
den utbildningen

att jag
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Kl: Då hade jag antagligen inte anmält honom heller. För jag var så fruktansvärt medberoende innan han flyttade härifrån.
kunde ingen av just mina intervjupersoner
berätta att de fått stöd
i närbelägna städer, trots att några av dem försökt.
genom Kvinnojouren

Däremot

liksom
Kl: Precis när jag höll
med det här ansökan om besöksförbud, då var det
inte hjälpa dig", att hon
egentligen inget konkret att ta på, och då sade hon att "då kan
kunde inte ta emot mig. Då ringde jag nog kvinnojouren i X, det var ett nummer jag
fick. Dom kunde inte hjälpa mig sade dom, men det heter att det skulle dom gjort. Men
hon hade den uppfattningen att dom inte kunde hjälpa mig.
Denna kvinna hade så småningom funnit ut att det fanns akut hjälp att få
för hotade kvinnor
genom Kvinnohälsan,
som sedan kunde slussa vidare
logi och fortsatt stöd. Behovet av en tillfällig
till någon form av tillfällig
bostad i akuta situationer fanns både hos dem som var föremål för en ansökan om besöksförbud,
och för de sökande.
nånstans att bo, tills han hade flytK5: Vad jag framför allt var intresserad av, det var
så långt att det var ohållbart för mig och barnen. Så ett tag bodde jag
tat. För det gick
uppe hos en bekant som också bor ute i X. Jag kunde inte bo hemma då. /.../ Brottsofferjouren kunde
inte hjälpa mig med nånstans att bo, utan det var Kvinnojouren, och
när jag ringde dit så var det liksom blankt nej, och där var dom väldigt otrevliga. /.../
Och dom hade ingen plats, och det fanns ingenting till mig, och det gick bara inte, och
jag kunde ringa till Y och tack och hej.
hade å andra sidan haft stöd genom en kurator
Flera av intervjupersonerna
En av dem K8
har genom åren haft ständig koneller socialsekreterare.
takt med en kurator som försökt stötta henne och barnen, och en annan
hade också gått
samtal hos en kurator för att orka med familjekonK5
hade en tredje person använt sig av:
fliktema.
Socialjouren
K7: Socialjouren harjag haft kontakt med när
bodde i X, när ungarna var där. Den
andre var drogad när dom var där, och dom ringde, och då pratade jag med den andre
och sade att jag kommer och hämtar dom, och han sade att det får jag inte göra. Då
ringde jag socialjouren.
hade vidare
Tre av intervjupersoner
av problemen med den andre.

gått i terapi hos psykologer

på grund
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Målsägandebiträdets

insatser

Information
De flesta intervjupersoner
förordnat
för sig
som haft målsägandebiträde
hade ansökt om detta genom polisen. I akterna fann jag emellertid exempel
till ett sådant förordnande
att åklagaren tagit initiativ
och sänt en promemoria till tingsrätten
med
om en kvinnas behov av målsägandebiträde
hänvisning
till att hon visat sig mycket rädd för sin
man, som nu var misstänkt för misshandel av henne.
Enligt den lokala tingsrätten förekommer
det nästan aldrig eller inte alls att
Å andra sidan sade
tingsrätten
avslår en ansökan om målsägandebiträde.
Några av interman att det är sällsynt med begäran om målsägandebiträde.
vjupersonerna
visste inte vad det var och förstod först inte mina frågor.
Men var det ingen som frågade då om du ville ha målsägandebiträde
K4: Nej. Det hade inte vart en människa hos mig. Och jag hade inte tagit nån advokat,
det var ingen advokat.
Inte heller de intervjupersoner
förordsom faktiskt haft målsägandebiträde
nat för sig kände alltid igen beteckningen.
De hade kanske kontinuerlig
kontakt med en advokat som i andra sammanhang varit deras juridiska
ombud i ett familjerättsärende
eller i ett barnavårdsmål
i länsrätten, och som
nu formellt
var förordnad
som målsägandebiträde
utan att deras klienter
riktigt förstod skillnaden;
de kallade helt enkelt juristen i fråga för sin "advokat". Det är också rimligt
att anta att sådana jurister ibland informerar
sina klienter om att de kan ansöka om att de förordnas
som målsägandebiträden, och av aktmaterialet
ibland själv
att döma skrev målsägandebiträdet
med hänvisning
till en fullmakt
en ansökan om ett sådant förordnande.
Dessa förhållanden
tyder på att de som redan har kontakt med en advokat
lättare får information
till målsägandebiträde
och att sanom möjligheten
nolikheten för att de ansöker om det är större.

Att välja målsägandebiträde
Om målsäganden
redan känner någon advokat som representerat
dem i
andra sammanhang,
verkar dessa jurister föredras också som målsägandebiträden. Ett par intervjupersoner
hade alltså valt advokater som varit eller
fortfarande
och som de
var deras ombud i en skilsmässa och vårdnadstvist,
därför redan kände och som var insatt i deras förhållanden.
Kl: Henne har jag känt sen innan, och eftersom hon har den kunskapen och utbildningen inom just det här, så kan hon
acceptera det. om hon har tid att ta det. /.../ Så
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jag har
den tryggheten
det viset. Eftersom jag känner henne, så är det nånting så
påpekar hon
det också. Hon vetju när hon skall göra nåt och inte göra nåt.
De övriga intervjupersonerna
hade fått jurister förordnade
som målsägandebiträden genom polisens försorg. En intervjuperson
bad dock att få byta
juristen mot en advokat som hennes faut den redan förordnade obekanta
milj tidigare anlitat i andra ärenden.
K2: Han är
inte brottsmålsadvokat
nåt sätt, han är affärsjurist och han har inte med
sånt att göra, så han var väl lite grand
fel ställe. Jag vet inte om han gjorde rätt men
jag menar för oss kändes det bara tryggt att det var nån mänska som vi kände, så att
har aldrig varit där i
man hade nån där som man hade sett förut. /.../ Förjag menar
rätten, jag hade ingen aning om hur det gick till.

Vad

gör

målsägandebiträdena

Flera intervjupersoner
sade att målsägandebiträdena
inte gjort särskilt
mycket och att de blivit besvikna över att de inte fått mer information
av
dem före rättegången. Några andra hade däremot erfarenhet av mycket aktiva målsägandeiträden,
och underlaget är för litet för andra slutsatser än att
insatserna uppenbarligen
varierar kraftigt i omfattning.
De intervjuade hade
inte alltid haft kontakt med målsägandebiträdet
före rättegången och endast
sällan efter den för att t.ex. diskutera vad som utspelat sig eller den avkunnade domen. Däremot ansåg de flesta att det känts bra att ha ett eget biträde
vid sin sida under själva rättegången.
Den fas av rättegången
de flesta målsägandebiträden
är mest aktiva i är
skadeståndstalan,
och flera av intervjupersonerna
trodde att skadeståndet
skulle ha blivit lägre utan målsägandebiträdet.

Före rättegången
En viktig uppgift för målsägandebiträdet
är enligt lagens förarbeten att förbereda målsäganden
vad som kommer att hända i rättegången. En intervjuperson, som kände sin advokat även privat hade genom henne blivit 0rdentligt insatt i målet och fått relativt utförlig information.
Kl: När hon hade fått alla papprena från tingsrätten, vad som skulle tas upp, så får man
gå igenom papprena lite grand, hur man skall lägga upp det, men jag har inte egentligen behövt engagera mig så mycket i det, för hon har skött det själv.
Så när träffade du henne första gången då
Kl: Ja egentligen för detta var någon gång fjorton dar, tre veckor innan rättegången /.../
ändå ofta i telefon, utöver. /.../ Och sen
Men sen pratar vi
måndagen rättegången
tisdagen då hade vi genomgång, hon hade fått reda
lite nya fakta då, vad krivar
-
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minalen hade rekommenderat, och det handlade om om jag kunde acceptera det. För jag
hon inte ändra i sitt upplägg heller.
menar då behövde
Även

K9
hade blivit väl informerad
en annan intervjuperson
under två
sammanträffanden
med sitt målsägandebiträde
i god tid före rättegången.
En annan målsägande var däremot mycket besviken på att hon kommit helt
oförberedd
till rättegången, även om hon trodde att det kunde bero på att
hon själv begärt ett målsägandebiträde
saknade vana vid
som egentligen
brottmål.
K2: Jag kände mig anklagad från början till slut av den här försvarsadvokaten. Jag har
aldrig känt mig nåt så fruktansvärt dum i hela mitt liv. Jag gick dit bara för att berätta
vad som hade hänt mig. Det var jag som var utsatt för ett brott, ju. Och det hade faktiskt inte målsägandebiträdet varnat mig för att det kunde
vara på det viset alls, han
hade
inte sagt nånting, han hade bara visat- fem minuter innan
gick in - det där
protokollet som hade kommit, med tjusiga bilder och alltihop.
Honhade
inte haft kontakt
fades först i tingshuset:

med målsägandebiträdet

i förväg,

utan de träf-

K2: Han korn fem minuter innan rättegången /.../ Så hade han fått det här protokollet
förundersökningsprotokollet,
och så sade han: vill du titta igenom detta så länge, och
så gick han ut igen fem minuter och kom tillbaka, så gick
in. Så det var i stort sett allt
/.../ En gång innan ringde
upp och frågade om det var nånting som vi borde veta, men
då sade han: "Nej,
får bara ställa er upp och berätta vad som hände".
En annan intervjuperson
var mycket förgrymmad
trädes uppträdande,
trots att han uppenbarligen
skadestånd för hennes räkning.

över sitt målsägandebiutverkat ett mycket högt

K4: Han varken gjorde eller sade nåt heller, han frågade mig inte om händelsen eller
nånting innan
kom till rätten.
Men han kom och besökte dig
sjukhuset
K4: Nej, bara den gången när han presenterade sig. Han frågade inte efter mig sen.
De hade alltså inte träffats
hade de pratats vid.

förrän

precis före rättegången,

och inte ens då

K4: Han pratade inte med mig. /.../ Inte ett dugg fick jag hjälp, inte ett dugg. Han gick
inte igenom händelsen, vad som hade hänt, och ingenting: jag fick svara allting för mig
själv.
Två intervjupersoner
hade diametralt
som åtalats för kvinnomisshandel
skilda uppfattningar
de haft erfarenhet
om de tre olika målsägandebiträden
av "från andra sidan" och om deras kontakt med brottsoffren.
M3: Hon den målsägande hade inte begärt någonting sånt. Men det var så här: hon var
dålig, så hon kom inte till rättegången, så den blev uppskjuten en vecka. Och då bestämde alltså åklagaren och domaren här att det skulle tillsättas ett målsägandebiträde.
/.../ Hon ringde upp den andra och sade: "Jag är ditt målsägandebiträde och
skall
vara i rätten så och så" /.../ Så träffades dom i rätten.
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Den andre mannen var tvärtom förvånad över att ett målsägandebiträde
förordnats för hans
sambo redan morgonen efter en natt då han gripits för
misshandel i en lägenhet. Han hade sedan uppfattningen
att hon varit med
och påverkat förundersökningen.
Möjligheten
undan i ett av samtalsrummen
i tingshuset tycks i prakatt
tiken vara förknippad
med tillgången
till ett juridiskt
biträde. En intervjuupplevde det som
person, som inte hade ansökt om målsägandebiträde,
obehagligt
när den man som var åtalad för trakasserier av henne kom fram
för att prata med henne före rättegången.
K6: Nu när det var rättegång skulle
jag egentligen få sitta i ett annat rum, men det
blev
aldrig av. Jag fick
sitta där öga mot öga med honom.
Satt ni och väntade tillsammans där utanför också då
K6: Ja /.../ Det var obehagligt, därför att han försökte prata med mig, han korn
bort
till oss där vi satt då.
En annan intervjuperson
hade mycket positiva erfarenheter av att möta ett
"vittnesstöd"
i tingshuset, en verksamhet som bedrivs av Brottsofferjouren.
Vittnesstödet
kom fram till henne och frågade om hennes roll i målet, presenterade sig och bjöd henne
kaffe lite avsides före rättegången.

Under

rättegången

I rättssalen

hade flera av intervjupersonerna

drabbats av en olustkänsla.

K2: Jag tror att man kan känna sig anklagad själv av att sitta där, för det är
ändå en
sån där väldigt seriös omgivning, och alla som sitter där uppe du vet
den där och tittar ner
en och så - det är som en teater -och själv så sitter man där och känner sig
väldigt liten
Uttrycket
att man "kände sig liten" återkom i en annan intervju, där målsäganden K9
också hamnat obehagligt nära den tilltalade, som hon var rädd
för. Liksom en annan kvinna K6
hade hon förgäves begärt att få slippa att
förhöras i den andres närvaro.
Placeringen
i rättssalen har möjligen en viss betydelse för upplevelsen
av
rättegången och också av målsägandebiträdets
roll, åtminstone symboliskt.
Ibland sitter målsäganden mellan åklagaren och målsägandebiträdet,
vilket
honom
eller
henne
central
och
omgärdad
position
"Man
blev
lite
ger
en
backad. Man har ryggen på rätt håll när man har dom vid varsin sida" Kl.
Andra gånger sitter målsägandebiträdet
mellan åklagaren och sin klient,
avståndet mellan åklagaren och målsäganden ökar. En intervjuvarigenom
detta sätt K9
kände att hon dels kom obeperson som varit placerad
hagligt nära den svarande, som hon var mycket rädd för, och dels att hon
inte fick någon kontakt med åklagaren. En annan kvinna K4
berättade att
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hon inte ens suttit tillsammans
med sitt målsägandebiträde,
uppfattade som ett biträde till åklagaren.

som hon mera

K4: Han målsägandebiträdet pratade inte med mig. Han satt vid sidan
om åklagaren
/.../ dom gick
ihop dom två /.../ och då fick jag sitta själv i skranket mitt framför, och
han som hade gjort det den åtalade satt där med offentlig försvarare. /.../ Målsägandebiträdet satt vid sidan om åklagaren,
vänster sida. /.../ Jag satt precis ensam, och
fick svara själv, vartenda dugg, från början till slut.

Målsägandebiträdet
uppfattades
av denna kvinna mer som en del av hela
den rättsapparat
hon kände visst främlingskap
inför, men där alla övriga
tycktes ha en given plats. Hon var vid tillfället
inlagd på sjukhus för skador
efter den misshandel, som var uppe i rätten.
K4: Jag åkte klockan nio
morgonen från sjukhuset, tog taxi därifrån och kom inte
hem förrän klockan fem, jag fick sitta åtta timmar oavbrutet. Ja det var en timmes middag, visserligen. Det var då åklagaren och han, mitt målsägandebiträde, dom tog sällskap pâ lunchen och jag satte mig ute i väntrummet precis utanför rättssalen, där i
gången, satte mig på en bänk där och hade dropp vid sidan om, det var
i armen på
mig. Och dom gick förbi och då sade dom till mig: "Skall inte du åka tillbaka till sjukhuset och äta middag"
- " Nej det skall jag verkligen inte", sadejag, "jag har min middag här, men gå och ät" /.../ Jag satt där utanför en hel timma, tills dom började igen
i Hovrätten. Och han den andra, dom hade
anhållit honom när dom hittade honom
efter fyra-fem dar, så han hade suttit häktad sen dess, så han hade fångvaktare med
sig. Dom gick
in i ett annat rum bakom, vid sidan där, och hade väl mat med sig, så
han fick
mat därinne.
Kommunikationen
mellan målsäganden och målsägandebiträdet
under själva rättegången tycks variera mycket. Vid en rättegång där jag var närvarande som åhörare hade målsäganden och målsägandebiträdet
en diskret men
tydlig kommunikation
under själva rättegången.
Hade ni nån kontakt under rättegången Jag tyckte hon viskade till dig några gånger
Kl: Ja, oja,
hade konversation under tiden. /.../ Det var väl mest att: "nu kommer det
nog att komma frågor ifrån mig, som är obehagliga." Lite grand att hon förberedde mig
på, om hon märkte att hans försvarare lite grand gick utanför linjerna så pushade hon
liksom på, så att jag skulle orka svara för mig och så.
Hade det nån betydelse för dig att hon gjorde så
Kl: Ja, för att jag var lite förberedd. Det var
vissa saker som försvararen tog upp som
egentligen inte hade med saken att göra, som vi då tyckte.
Just den typen av stöd och förberedelser,
före eller under rättegången,
vad en annan intervjuperson
saknade mest.

var

K2: Jag tycker nog att dom här biträdena kanske skulle ta och förklara hur en rättegång
går till när det är första gången man hamnar
ett sånt ställe, för det vet man inte. Man
har
ingen aning. Jag trodde bara jag skulle göra en kort berättelse om vad som hände,
jag visste inte att jag skulle korsförhöras av en försvarsadvokat som dessutom faktiskt
förklara för en människa som går dit första
var lite otrevlig. Jag menar sånt kan man
gången, så att det inte kommer som en överraskning.
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Även

andra intervjupersoner
hade upplevt den offentliga
försvararens
frågor som oväntade och obehagliga, och en av dem hade också känt sig hunsad av rättens ordförande.
K4; Åklagaren och den andre var de enda som fick yttra sig. Närjag sade nånting så
sade dom: "Han pratar nu, så du får prata senare." Jag kunde inte säga ett ord.
Även i de fall målsägandebiträdena
varit relativt passiva kunde dock intervjupersonerna
uppskatta att ha någon vid sin sida under rättegången;
"Hur
gammal man än är så känns det lite tryggare att ha nån som man vet liksom
är med" K2.
K2: I och för sig tyckte jag väl att det var bra att ha nån där
min sida, hade jag suttit
där ensam så hade det
känts väldigt egendomligt, det fårjag
säga. Men eftersom
jag inte visste hur det skulle vara så har jag
inget att jämföra med, så jag tänkte bara
att det kändes bra att jag kände målsägandebiträdet, för honom hade jag
över huvud
taget träffat förut. Åklagaren visste jag inte ens en gång vem det var, hon korn in och
presenterade sig som hastigast innan vi gick
till rättegången /.../ Det kändes
som
att man inte var ensam där.
Det förefaller
ofta är aktivt framför allt när det
som om målsägandebiträdet
gäller skadeståndstalan.
Han eller hon kan då vända sig direkt till målsäganden med frågor som är av en mer personlig art, t.ex. om deras känslor i
samband med och efter brottet. Jag frågade intervjupersonerna
hur de upplevde målsägandebiträdets
frågor till dem själva.
Kl: Jag tyckte dom var berättigade. Hon ville väl få fram också att
Jag har en viss
förmåga att bli totalt ställd när jag hamnar i situationer när man inte vet nånting, och
kanske hon försökte få fram det här, som jag då kanske kan berätta för dig, att man är
jätteledsen, man ärjättetrött, men man blir kanske lite
Man resignerar också, för att
man får inte fram det, man får inte den responsen. Jag fick känslan att dom lyssnade
inte ändå, så det spelade ingen roll om jag sade attjag var aldrig så rädd.
Som åhörare vid hennes rättegång tyckte jag att målsägandebiträdets
frågor
lyfte fram sådant som tidigare inte nämnts under rättegången, som intervjupersonens känslor efter skilsmässan från den andre och hennes psykiska reaktioner efter ett av brotten. Kändes det bra för målsäganden
att sådant
kom fram under rättegången
Kl: Ja, faktiskt, för man måste
nåt vis poängtera också för den här människan som
står åtalad, att det inte går spårlöst förbi. Det gör detju inte. Och sen kanske det tar extra hårt också därför att det är en person man har vart gift med och hela den här andra
biten, man har andra relationer. Jag vet inte om jag hade reagerat likadant om nån annan
hade gjort det, det vetjag inte.
Men alla målsäganden
sonliga frågor.

var inte förberedda

målsägandebiträdets

mer per-

K2: Det varjag lite överraskad över, förjag visste inte att målsägandebiträdet skulle
ställa några frågor till mig, det tyckte jag var lite egendomligt. Jag vet inte om det hör
till det normala, för allt jag fick reda
innan var att jag skulle berätta precis vad som
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hände, men sen därefter så skulle jag gå, för det var hela mitt vittnesmål. Så det var jag
lite överraskad över att man frågade mig.
Förstod du varför
K2: Jag funderade väl inte vidare
det. Efteråt förstod jag
att jag skulle sagt att jag
inte hade sovit
fjorton dar och att jag var jätterädd, men jag menar just då så fattade
jag liksom inte riktigt vad som hände.
En annan intervjuperson
beskrev målsägandebiträdets
frågor under rättegången som "väldigt jobbiga"
blev
till
ändå
sist
besviken
för att hon
men
inte "pushade mer" K9.
Hon hade haft två förberedande samtal med målsdå hon berättat om sin relation med den andre och hans
ägandebiträdet
brott emot henne. När biträdet sedan inte gjorde mer för att få fram hennes
berättelse i rätten, kändes det som om det inte varit värt dessa förberedelser, som hon upplevt som påfrestande. Dessutom var det plågsamt att redogöra för sina känslor och reaktioner efter brottet för att sedan ändå uppleva
att hon inte blev trodd, "som om man skulle ha haft psykologutlåtande
på
att man var rädd" K9.
De två som varit svarande i rättegångar där deras motpart haft målsägandebiträde hade helt skilda erfarenheter.
Den ena ansåg att ett målsägandebiträde inte gjort någonting alls;
princip lämnade hon bara fram en räkning
Ändå förmodade denna intertill nämnden att hon skulle ha betalt" M3.
vjuperson att målsägandebiträdet
stöd
för sin klient under rättevar ett gott
gången. Till samma slutsats kom den andra intervjupersonen,
som dock
konfronterats
med ett mycket aktivt målsägandebiträde:
M4: Jag kan förstå hennes roll, så att säga, om jag hade suttit som målsägande själv, så
kan jag förstå hennes roll.
Skulle du velat ha målsägandebiträde i så fall
M4: Ja det hade varit bra. Det hade det absolut varit. Därför att många som sitter i den
situationen kanske sitter där för första gången, och vet inte riktigt vad det handlar om,
ja, hur det överhuvud taget går till t.ex. i en rättssal. Det kan nog vara bra även om man
har kontakt med brottsofferjouren. Målsägandebiträde,
som målsägande skulle jag
tycka att det var mycket positivt. Där har dom en funktion att fylla. Men som svarande
så skullejag vilja att dom försvann.
Han ansåg att målsägandebiträdet
delvis tagit över åklagarens
nuerat att han begått brott som inte hörde till målet.

roll och insi-

M4: Under rättegången så försökte denna kvinna målsägandebiträdet hela tiden snärja
mig. /.../ Hon var nästan mer aktiv än åklagaren. Och det finner jag som synnerligen
märkligt /.../ Det hon föreslog och försökte med hela tiden, det var att få mig att bli
dömd även för övergrepp i rättssak, och det lyckades hon inte med. Jag var inte åtalad
för det.
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Efter rättegången
Förordnandet
upphör i och med att rättegången avsom målsägandebiträde
slutas, och därmed upphör mestadels också kontakten.
"Han kom ner och
lämnade en kopia
protokollet
fått"
jag
redan
hade
K2.
Däremot
som
kan givetvis en fungerande kontakt återupptas om det blir fråga om överprövning,
anmälan av överträdelser
eller familjerättsliga
av besöksförbud
processer.
Av åklagaraktema
framgick att målsägandebiträdena
ibland begärde överprövning av åklagarens beslut att inte överklaga tingsrättens dom, de kunde
också för sin klients räkning lämna in ansökan om besöksförbud,
men inghade haft någon sådan kontakt efter rättegången av mina intervjupersoner
en.
En intervjuperson
K4
hade knappt haft någon kontakt med sitt målsägandebiträde varken före, under eller efter rättegången. Att åklagaren överkladom mot den andre fick hon inte heller veta förrän hon
gat tingsrättens
kallades till muntliga förhandlingar
i hovrätten.

Målsägandebiträdets

betydelse för

målets

utgång

Intervjupersonerna
hade ingen uppfattning
om huruvida målsägandebiträdet påverkat tingsrättens
skadeståndet. En intervjudom utom beträffande
att det faktum att hon haft målsägandebiträde
person ansåg emellertid
passiviserat åklagaren.

Skadestånd
skadeståndstalan
Det är framför allt beträffande
som målsägandebiträdena
aktiva.
Flera
intervjupersoner
verkade
dock
inte
uppfatta skadeståndet
är
någon
från
central
angelägenhet,
de
ville
ha kompensation
bortsett
att
som
för direkta kostnader som brottet åsamkat dem. "Jag ville
ha för mina utlägg, givetvis, jag menar han skall
inte komma hit och smälla itu en ruta
och jag betala för den" Kl.
Denna intervjuperson
var informerad
om
vilka belopp som var brukliga och ansågs rimliga beträffande de brott hon
varit utsatt för, och vad hon därför skulle kunna vänta sig.
Kl: Det ärjag medveten om att man lägger sig ganska högt på dom högsta gränserna då
som det finns värde för, för att du får nånstans mellan hälften och sjuttiofem procent.
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Hennes bedömning
skulle
var att om hon inte haft sitt målsägandebiträde
hon "nog varken fått för sveda och värk eller någonting, för försvararen var
inte alls villig att betala nånting" Kl.
En annan intervjuperson
noterade att målsägandebiträdet
kostnader, blåmärken och synliga skador:

mer frågade efter

K2: Målsägandebiträdet
ville bara veta vad som hade blivit stulet, och sen hur länge
hade haft stängt. /.../ Och läkarbesök. /.../ Jo, han sade att i och med att jag hade fått
lite blåmärken och jag menar jag är fortfarande lite stirrig så där eftersom vi inte vet
om han har AIDS eller inte, det är ganska hemskt.
Å andra sidan
därevar inte skadeståndet i detta läge det mest väsentliga,
för sin inställelmot hade hon velat få ersättning för förlorad arbetsinkomst
se i rätten.
K2: Skadestånd är väl inte det första man tänker
så, det är det inte -Ja det är klart
att när det kostar pengar så är det besvärligt, och nu var det den besvärligaste tiden
och så vidare - Det glömde vi dessutom ta upp, att vi var där den dan, på rättegången.
Det glömde vi ta upp, det var liksom inte med, så jag menar det var väl inte så välorganiserat kanske.
En bidragande
anledning till att skadeståndsfrågan
kändes oviktig
var att
hon ändå inte trodde att hon skulle få några pengar, eftersom den dömde
saknade arbete och tillgångar.
"Vi kommer
aldrig att få några pengar,
/.../ Försäkringsbolaget
betalar inte, han har inga pengar" K2.
Hon hade
inte genom sitt målsägandebiträde
till erupplysts om vilka möjligheter
sättning som fanns genom försäkringar
och i sista hand Brottsofferrnyndigheten. En annan intervjuperson,
hade å andra
som var bättre informerad,
sidan upptäckt att det fordrades en hel del egna ansträngningar
för att få ut
ersättningen
den vägen, och ännu nästan ett år efter domen
skadeståndet
hade hon inte fått ut några pengar.
För en kvinna K9
som varit målsägande i flera rättegångar
hade skadeståndet känts viktigt vid ett tillfälle, när hon blivit
ligt hotad till livet och på grund av det mått dåligt lång tid
åtal för ett senare brott brydde hon sig däremot inte ens om
destånd, eftersom det då inte kändes särskilt angeläget.
Skadeståndet
blev enligt en intervjuperson
K4
från den andre, som sökt upp henne och tvingat
den att de gjort upp i godo.

mot den andre
mycket allvarefteråt. Vid ett
att begära ska-

orsak till nya trakasserier
henne meddela kronofog-

K4: Så hittade han ett papper där det stod att jag skulle fylla i att de skulle göra införsel,
så slängde han det framför mig och stod över mig: "Nu skriver du här", sade han, "att
du vill inte ha några pengar, det gör vi upp oss emellan när vi flyttar ihop. Så betalar jag
fem hundra kronor i månaden, avbetalar det i stället. Så det blir klart," sade han. Så han
tvingade mig till att göra det. Men sen han hade åkt så skrev jag ett brev till kronofogden hur det hade gått till, och jag skrev attjag hade blivit tvingad till att skriva det.
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ansåg att han ådömts ett ovanligt
En intervjuperson
högt skadestånd pga
det närvarande målsägandebiträdet:
"hon gjorde
ingenting mer än att hon
begärde ett helvetes skadestånd /.../ Det var
hennes förtjänst att det blev
Även
såpass högt skadestånd" M3.
en annan intervjuperson
som ådömts
skadestånd framhöll
begärt "fantasisummor"
i skaatt målsägandebiträdet
destånd, "men det hade
rätten vett att ta bort. /.../ Alltså det som jag ñck
betala det var
en del bara, typ läkarbesök och sveda och värk" M4.
Denne man hävdade att för många män
fängelser ger själva ansökan om
skadestånd anledning att misstro en anmälan från en kvinna.
M4: Man är alltså inne
linjen att många kvinnor också sätter detta här kanske inte i
system - men utnyttjar systemet, att anmäla män för att få tag i pengar. /.../ jag menar
det är lätt, om man anmäler en man för våldtäkt så blir han fälld. Så är detju. Så är det.
Det kvittar vad mannen säger, såvida han inte kan visa att han var typ, Kiruna och
damen i fråga
Mallorca. Då kanske han klarar sig, annars blir han fälld. Och då har
kvinnan varit utsatt för grovt övergrepp, och skall alltså ha pengar, skadestånd. Detta är,
nu när man lyssnar i baracken, det tycker de intagna är helt vansinnigt. Uppfattningen
är: Vad kan pengar bota så att säga. Och är man så mycket ute efter pengar, då är det
iscensatt.
Den som begärde skadestånd misstänktes för falskanmälan,
vilket i sin tur
skäl
"då
misshandla
henne,
har
bestraffa
ett
rätt
den indiviatt
att
var
man
den" för att hon "luras och bedrar, det är
alltså den största synden när
man sitter på kåken" M4.
Enligt
talade
att det
heller

denna intervjuperson
tolkas alltså skadeståndsanspråken
av den tillinte som en markering av att offret lidit skada, utan som belägg för
intressen bakom polisanmälan,
legat ekonomiska
vilken därför inte
är trovärdig.

Åklagarens agerande
En kvinna K9
tyckte att hennes målsägandebiträde
förberedelser
- trots
inte fungerade som ett tillräckligt
stöd för att hon under rättegången skulle
våga berätta fritt om brottet och hur hon upplevt det. Samtidigt hade hon en
känsla av att åklagaren inte engagerade sig i målet utan förlitade
sig
målsägandebiträdet.
Hon valde därför vid senare rättegångar mot den andre
där samma försvarsadvokat
och åklagare deltog
avstå från måls- att
ägandebiträde.
Det medförde, enligt hennes egen bedömning,
att åklagaren
engagerade sig betydligt
under rättemer i målet och var mer "offensiv"
gången. Han hade vid dessa senare tillfällen
också tagit kontakt med henne
före rättegången.
Själv hade hon känt sig stärkt av att delvis föra sin egen
talan.
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Målsägandebiträdets

betydelse

som

stöd

Målsägandebiträdet
har vissa funktioner gemensamma med Brottsofferjoumedan
andra
skiljer
sig åt. En uppgift som de två institutionerna
delar
ren
och kontakter med myndigheter,
är att bistå med information
en annan att
fungera som personligt stöd under förundersökningen
och inför rättegången.
Ett par intervjupersoner
berättade att deras målsägandebiträden
formulerat
skrivelser
och ansökningar
till bl.a. åklagarmyndigheten.
Av de genomgångna åklagaraktema
också att det inte är helt ovanligt
framgick
att ett
målsägandebiträde
för sin klients räkning skickar en skriftlig ansökan om
såväl besöksförbud
Aven begäran
som förordnande
av målsägandebiträde.
om över- eller omprövning
av beslut att inte väcka åtal eller inte överklaga
hade ibland ingivits av målsägandebiträden.
en tingsrättsdom
Brottsoffren
kan få personligt
stöd från flera olika håll: anhöriga, vänner,
Stödperson eller anställd vid Brottsofferjouren
Inoch målsägandebiträden.
tervjupersonerna
tog sig an
som var medvetna om att målsägandebiträdet
deras fall yrkesmässigt,
med att själva söka
var dock i regel återhållsamma
kontakt med sina målsägandebiträden
annat än i strikt juridiska frågor.
Men även de intervjupersoner
som var mycket positiva till det stöd de fått
ansåg att det bepersonal
eller
stödpersoner
vid brottsofferjouren
genom
hövdes en juridiskt
utbildad person som tillvaratog
deras rättsliga
intressen.
Kl: Det får
vara någon som har möjlighet att ta tillvara mina intressen, förjag kan
ingen
tänka mig om man hade varit utsatt kanske ännu värre -jag menar jag har
aning, vad är rätt och inte rätt. Man måste ha nån som kan se till att man får det som är
rätt framfört.
Förväntningarna
Brottsofferjouren
och målsägandebiträdena
är olika
ansåg att
och intervjupersonerna
skilde
deras roller. En intervjuperson
den Stödperson hon haft genom Brottsofferjouren
varit oerhört viktig för
med under rättegången
henne. Andå hade hon inte velat ha stödpersonen
eftersom det redan var så många människor omkring henne i rättssalen, och
K9.
För
ändå inte göra något om hon satt där i publiken"
"hon kunde
hennes
betydelse
mycket
intervjuperson
hade
det
tvärtom
att
stor
en annan
stödperson fanns med som åhörare på rättegången, trots att hon också hade
mycket gott stöd av sitt målsägandebiträde:
Kl: För mig var det viktigaste att stödpersonen var där, sen så för övrigt så fick där
sitta hur många som helst. /.../ För mig är det en trygghet, för han är
en person som
bryr sig om bara mig.
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Hon hade också haft mycket kontakt med sin Stödperson både
före och efter rättegången, och när hon oroat sig inför
en rättegång om hemfridsbrott
och överträdelse
vände hon sig också i första hand till hoav besöksförbud
nom. Men lika viktigt var det för henne att ha ett målsägandebiträde,
eftersom detta hade en annan funktion. Därför ansåg hon inte att det gick
att besvara min fråga om målsägandebiträdet
eller stödpersonen varit viktigast
för henne.
Kl: Det var en knivig fråga, jag tror inte
man kan välja. Man kan inte välja. Därför att
stödpersonen korn
in redan när brottet har hänt, målsägandebiträdet kommer
inte förrän staten bestämmer
om det skall hända nånting med det.
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12.

Målsägandebiträdets

Stöd

och

Information

funktioner

expert
och stöd

Erfarenheterna
av mötet med polisen var blandade hos intervjupersonerna,
sammanfattningsvis
antyds vissa problem i att polisen ensam ansvarar
men
för både information
och
mottagandet av anmälningar
om brottsofferskydd,
genomförandet
De enskilda kan få olika
av utredningar
om besöksförbud.
råd och bemötande beroende
vem de har kontakt med. Polisen tenderar
och råd i termer
formulera information
att i enlighet med sin yrkeskunskap
så liten del om
brott
och
bevis,
till
inte
och
deras
upplysningar
handlar
av
vilka
de
informerar
arbetsbelastning,
sitt
arbete:
prioriteringar,
att
eget
om
uppgifter de behöver för sin utredning, hur de agerar vid olika typer av anmälningar
etc. De intervjupersoner
som förutsåg att de skulle behöva göra
nya anmälningar
var mycket receptiva för den här typen av information
och anpassade efter hand sina berättelser och uppgifter och tiden för kontakt till polisens behov.

på både samarbete och
Intervjupersonerna
hade haft stora förväntningar
självständigt
agerande från polisens sida. Å ena sidan ville de inte själva ta
å andra sidan
ansvaret för tvångsåtgärder
som gripande och anhållande,
ville de inte förlora rätten att definiera problemet och påverka polisens åtgärder och utredningar.
Detta är givetvis ett svårlöst dilemma. Polisen ansågs också i några fall göra ogrundade eller orättvisa bedömningar,
och den
han
eller
sig
felaktigt
behandlad
polisen
visste
inte
upplevde
vart
som
av
hon skulle vända sig.
Flera intervjupersoner
klagade
att de inte fick information
om vad som
hände med deras polisanmälningar
och om de överhuvud taget föranledde
framstod
någon utredning.
Besked om nedlagda förundersökningar
som
otillräckligt
eller felaktigt motiverade,
eftersom de ofta ansåg att de själva
hade presenterat bevis. När åtal väckts hade målsäganden ofta inte fått läsa
vad den andre sagt i sitt polisförhör,
och kommentera
om de inte haft ett
målsägandebiträde.
Enligt gällande lag har målsäganden inte rätt att ta del
dvs. förrän åklagaförrän det är offentligt,
av förundersökningsprotokollet
ren fattat beslut i åtalsfrågan. En målsägande som för talan om enskilt anhandlingar,
språk får som part i målet del av tingsrättens
men den som
till
alltså inte begär skadestånd måste själv begära ut dem med hänvisning
Intervjupersonerna
verkade i regel inte vara medoffentlighetsprincipen.
vetna om denna möjlighet.
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Intervjupersonema
fick kontakt med och information
om brottsofferjourererbjuds först efter det att någon konna genom polisen. Att brottsofferstöd
taktat polisen är vanligt också i andra länder och kan ses som ett villkor för
hjälp. Enligt Fattah 1992, s. 4 är detta ett uttryck för att statens huvudsyfte med stöd till brottsoffer
är att förstärka rättsapparaten
och förvissa sig
medverkan i processen, och därmed om en form av social
om brottsoffrens
kontroll av dem. På samma sätt skulle man kunna tolka det förhållandet
att
mâlsägandebiträdets
insatser och tidpunkt för deras förordnande
i praktiken
är så starkt förknippat
med själva rättegången.
Men intervjupersonerna
hade också behövt hjälp innan det blev bestämt att åtal skulle väckas, och
eventuellt också för att utöva påtryckningar så att åtal faktiskt väcktes, eller
vid besked om att förundersökningen
lades ned.
Av intervjuerna
framgick
inte oväntat att brottsoffer
hade behov av inte
bara information,
psykologiskt
eller perutan också av såväl juridiskt
som
sonligt stöd. Men de trodde egentligen inte att de skulle kunna få allt detta
från en och samma person. För stödet under själva rättegången, hjälpen att
tillvarata
de egna intressena i rättsprocessen
förutsattes en utbildad jurist
dessutom
hade rätt att ingripa i själva rättegången. Aldrig så mycket
som
psykologiskt
stöd kunde inte ersätta detta. Det personliga
stödet kunde å
andra sidan behövas vid olika tillfällen,
kanske
uppstod
med flera måsom
naders mellanrum
och återkom då och då under flera år. Härvidlag
verkade
förutom
familj och anhöriga
brottsofferjouren
och
dess
stödpersoner
andra kontakter via socialförvaltningen
eller sjukvård sosamt eventuella
cialsekreterare,
kuratorer,
psykolog
fungera bäst. Det periodvisa
men oförutsägbart
återkommande
behovet av psykologiskt
och medmänskligt
stöd är svårt att förena med ett formellt förordnande,
vilket i sin tur är förutsättningen
för målsägandebiträdenas
arvodering.

Tillgängligheten
Ett problem
påtalade i kontakten
med såväl
som flera intervjupersoner
brottsofferjouren
och åklagarmyndighesom polisen, målsägandebiträden
En kvinna hade ingen telefon och hade därför anten, var tillgängligheten.
mält ett hemfridsbrott
genom att skriva brev, varpå det tog tid innan polisen kunde komma hem och förhöra henne. Hon måste sedan sköta alla
kontakter brevledes, och som nämndes ovan kunde hon t.ex. inte heller få
stöd genom brottsofferjouren
eftersom hon inte hade telefon.
För dem som hade möjlighet
att ringa var det ändå svårt att komma fram
per telefon till en person som kunde ge eller ta emot aktuella upplysningar.
En intervjuperson
hade fått vänta länge i växeln innan hon över huvud takunde
get
rapportera ett pågående brott och tyckte det hade varit bättre om
i
stället
kunde larma polisen i det egna området.
man
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K2: Jag hade svårt att komma fram till polisen /.../ Dom poliser som patrullerar här,
sitt kontor häruppe nånstans, och hade man haft numret direkt dit i stället för
dom har
polishuset, som tar sån himla tid, så hade det
och kladda genom växeln
att hålla
varit jättebra.
kontorstid,
De brottsoffer
som har arbeten, varifrån de inte kan ringa
kontakter
erforderliga
måste ibland ta ledigt för att kunna ta
som inte var
inte visste
kvinna
hon
berättade
uppföljningskontakt
Vid
akuta.
att
en
en
hon gjort ett halvår tidigare "men nu
vad som hänt med polisanmälningar
det."
skall jag ta ledigt nästa vecka, och då har jag tänkt försöka ta reda
Kl.
Även

i kontakten med andra myndigheter
är den bristande tillgängligheten
per telefon ett problem för dem som utsätts för brott. Den ovan citerade
kvinnan hade tidigare tvingats avbryta en kurs efter ett hemfridsbrott
mm.,
som hon anmält till polisen:
Kl:
sen gick det då två månader, så fick jag en ny kurs och påbörjade den och tänkte
att nu skall det väl vara lugnt. Och sen hade jag väl gått där knappt fjorton dar, så började då alla dom här papprena ramla in, om skadestånd och att jag skulle ringa runt till
alla diverse människor, och vi hade ingen möjlighet att ringa ut därifrån där jag satt, så
då skulle jag vara ledig. Och då blev det precis som att jag orkade inte göra två saker
dagis, och sen vara där
samtidigt, jag orkade alltså inte flå och lämna han, den lille,
en stund, och sen hem igen och ringa. /.../ Och man är pressad att det skall vara inne
inte sätta
inom viss tid, och tyvärr är detju så att om jag får ett papper idag så kan jag
mig och ringa först till åklagaren och sen till advokaten, för det är inte säkert att dom
har tid alla efter varandra. /.../ Man kände sig så pressad, och vissa dagar tyckte jag att
jag var hemma i stort sett hela dan från skolan bara för att ringa och ringa och ringa för
att få tag i folk.

Skadestånd
skisserade triangeln kan användas för att analysera hur
Den i inledningen
till slut förde statliga medel som direkt eller indirekt anslås till brottsoffer
delas mellan olika involverade
parter. Staten visar sig här kunna delas i
minst tre olika instanser av betydelse för den ersättning som brottsoffret
tingsrätten och Brottsoffermyndigmålsägandebiträdet,
faktiskt tillerkänns:
heten.
medförde högre skaansåg att målsägandebiträden
Flera intervjupersoner
destånd. Höjda skadestånd leder indirekt till ökade kostnader för staten,
får betala ut en stor del av dem. Det har i sin tur föranlett
som i praktiken
Brottsoffermyndigheten
att utöva sin regressrätt flitigare, dvs. möjligheten
Målsägandefrån gärningsmännen.
skadeståndet
in
i
efterhand
kräva
att
detta sätt
endast 58.000 kronor, men under det
15Budgetåret l993/94 drev man
följande året avsattes särskild personal för att hantera regressfrågor, vilket inbringade
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biträdets funktion
vad avser enskilt skadestånd har alltså bäring på fler relationer i triangelförhållandet
mellan gärningsman,
brottsoffer
och rättsväsendet.
Samtidigt
som staten bidragit till att ökade skadestånd utdöms till brottsoffer, kan den i en annan gestalt motsatta sig att de utbetalas fullt ut. Om
brottsoffret
inte frivilligt
eller genom indrivning
får ersättning direkt från
gärningsmannen,
kan skadeståndet krävas av Brottsoffermyndigheten.
Staten går därmed in som mellanhand
och bryter den länk mellan gärningsman och brottsoffer
som skadeståndet ursprungligen
var avsett att upprätta.
Brottsoffermyndigheten
gör emellertid
en egen prövning
av inkommande
krav och kan besluta att endast betala ut
en del av ett utdömt skadestånd.
Inom Brottsoffermyndigheten
utvecklas kriterier så att likartade skador av
likartade brott skall berättiga till likartade belopp. Dessa kan komma att
fungera som ett slags normer, som talar om vad olika former
av kränkningar och lidanden är "värda". De brottsoffer
tilldömts
högre
belopp
som
än Brottsoffermyndigheten
betalar ut kan tolka detta som en
av tingsrätten
misstro mot grunderna för deras anspråk, särskilt
som de kanske tidigare och en del av sin omgivning
har utsatts för misstanav gärningsmannen
ken att de är "ute efter pengar" när de anmäler brott och begär skadestånd.
Eftersom skadeståndet är ett konfliktobjekt
i rättsprocessen kan målsägandens yrkanden komma att avvisas och ifrågasättas även
vilav tingsrätten,
ket kan uppfattas som om domstolen ställer sig
den tilltalades
sida mot
brottsoffret,
en erfarenhet som beskrevs som både onödig och olustig i någintervjuerna.
Häri ligger en risk för en "sekundär traumatisering",
ra av
nämligen att brottsoffren
upplever sig kränkta inte bara av gärningsmanUppfattningen
vad gäller
nen, utan också av rättsväsendet.
att tingsrätten
skadestånd helst kompromissar
mellan parterna medför att målsägandebiträden ibland gör yrkanden med "prutmån",
vilket direkt uppmuntrar
till ett
ifrågasättande
av målsägandens berättelse.
Det förekommer
också att tingsrätten
vid avgörande i skadeståndsfrågan
prövar brottsoffrets
skuld
till
brottet.
I ett mål 1996
egen
om en "våldsam
uppgörelse"
mellan två unga män, gällde åtalet den ena parten, som förklarades skyldig till grov misshandel och dömdes till ett års fängelse. Däremot
ogillades målsägandens
anspråk
ersättning för integritetskränkning,
och
yrkat belopp för sveda och värk halverades med motiveringen
att målsäganden var "medvållande
till sina skador", eftersom han "medvetet utsatt
sig för risken att bli misshandlad".
Skadestånden
tycks alltså aktualisera
brottsoffrets
eventuella moraliska ansvar för brottets konsekvenser
i rättsprocessen.
436.000 kronor Brottsoffermyndigheten
1995, s. I9, och under 1996 bestämde man
sig för att bli ännu "tuffare på att kräva tillbaka ersättningen från gärningsmännen" Arhete Nyheterna 960803.
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Skadeståndstalan
föranleder
i
därutöver
av sanningshalten
en prövning
målsägandens redogörelser för lidande och kränkningar,
något som flera av
mina intervjupersoner
inte var förberedda på. De förväntades underbygga
anspråken med självutlämnande
berättelser i rättssalen
för att sedan kanske tvingas uppleva att dessa ifrågasattes.
Skadeståndets inverkan
relationerna i den tidigare åberopade "triangeln"
Samtidigt
position
ekonomiska
är alltså komplicerad.
som brottsoffrens
förstärks
i förhållande
till såväl gärningsmannen
som staten, kan det ske
bekostnad av deras "moraliska"
position i båda relationerna.
Däremot
innebär en höjning av utdömda beloppen
första
hand
i
- oavsett vem som
betalar ut dem
förstärkning
rättsväsendets
krav
gärgentemot
av
- en
ningsmännen,
för vilka skadestånd liksom bidrag till Brottsofferfondenlö
i
första hand uppfattas som ett extra straff.

Målsägandebiträdets

plats

i triaden

Brottsofferlagstiftningen
har i andra länder beskrivits som ett resultat av en
lös allians mellan dem som ville få brottsoffer
att samarbeta bättre med
rättsväsendet och de ideella rörelser som krävde bättre stöd och behandling
Greenberg
Ruback 1992, s. 4. I triaden rättsväsende
av brottsoffer
å ena sidan placeras in
gärningsman
brottsoffer
kan målsägandebiträdet
position i förhållande
avsett att förstärka brottsoffrets
som ett instrument
till gärningsmannen.
Eftersom det är rättsväsendet som beviljar, förordnar
och bekostar målsägandebiträden
kan institutet betraktas som en förstärkning av brottsoffrens
rättigheter eller krav gentemot staten.
Å andra sidan förväntas målsägandebiträdet
också underlätta råttsprocessen
och styra målsägandens
uppträdande
under rättegenom att förbereda
gången. De intervjuade
roll mer som
beskrev ibland målsägandebiträdets
en del av rättsapparaten, än ett personligt stöd.
Enligt Domstolsverkets
förordnas målsägandebiträden
utvärdering
mestauppgift att föra talan om endels för offer för våldsbrott
med huvudsaklig
Hälften av målsägandebiträskilt anspråk Domstolsverket
1996, s. 15.

J Det senare är för övrigt något som ofta missförstås och blandas samman med skadestånd; i så fall anses 300 kronor vara ett förödmjukande lågt belopp.
7 Budgetåret 1994/95 betalade staten knappt 27 miljoner kronor i arvoden till målsägandebiträden Domstolsverket 1996, s. 15, och i genomsnitt uppgick deras arvoden
till drygt 7.000 kr/ärende ibid., s. 36. Samma år betalade staten ut drygt 42 miljoner
1995, s. 13.; år 1995/96
kronor i skadestånd till brottsoffer Brottsoffermyndigheten
drygt 5.000 ärenden Arbetet Nyheterna
hade summan ökat till 53 miljoner, fördelat
drygt
960803, vilket bör innebära att staten genomsnittligt betalade skadestånd
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dena, som mestadels är advokater, förordnades först sedan åtal väckts, vilket innebar att de inte fanns till hands som stöd och hjälp vid kontakten
med polisen eller under förundersökningen.
till
åklagare och advokater
över lag positiva
Domstolar,
var emellertid
och ansåg att den medförde att målsägandena var bättre förverksamheten
beredda vid rättegången ibid., s. 42 ff.. Det tyder
att målsägandebiträoch
två
öka kvaliteten
funktioner,
nämligen
sina
det väl uppfyller
att
en av
i rättsprocessen och underlätta målsägandens medverkan. Att
effektiviteten
i deras möte med rättsväde också fyller funktionen
att stödja brottsoffren
finns
det
inte
sendet och gärningsmannen
samma entydiga belägg för. Inansåg i flera fall att de inte haft någon hjälp av målsägantervjupersonema
debiträdet utöver stödet under själva rättegången och i skadeståndstalan.
framhöll
Intervjupersonema
att det största värdet med målsägandebiträdet
såväl symboliskt
ombud vid sin sida
för dem var att ha ett juridiskt
som
bokstavligt
under själva rättegången. Även om det kunde kännas viktigt
att vänner, anhöriga eller en Stödperson fanns med i rättssalen var dessa
inte till någon hjälp i förhandlingarna.
funktion
Målsägandebiträdenas
är alltså dubbel, de skall både ge stöd till
målsäganden
rättsskipningen.
Att konstruera
brottsoffret
och underlätta
som ett offer för den åtalade och framhäva hans eller hennes lidande för att
motivera ett begärt skadestånd hör egentligen mera till den senare funktiopå ett paradoxalt sätt in i en roll som
nen. Därmed tvingas målsäganden
för
i
stället
och
behövande,
en person som "äger "målet, dvs.har rättsvag
mätiga krav på den andre. Den som är arg tvingas istället tala om sin rädsla
upplevts. Även om detta är effektivt
och redovisa hur djupt en kränkning
för att påverka rätten att ge ett högre skadestånd, kunde det för vissa interoch i efterhand irriterande.
vjupersoner kännas förödmjukande
trodde att skadestånden på grund av målsäDe flesta intervjupersonerna
blivit högre än de annars skulle ha varit, men alla ansåg inte
gandebiträdet
att det var viktigt, eller att det var värt priset i form av mer personliga frådär målsäganden
före rättegången,
gor som ställdes under och eventuellt
förväntades beskriva sina personliga känslor och lidanden inför ögonen
Skadeståndstalan
gärningsmannen.
är en process i processen, som särskilt
roll som offer, och lyfter fram de synliga och osynbetonar målsägandens
uppskattade inte
brottet
lett till. Men alla intervjupersoner
liga skador som
någon
tyckte
offentligt,
rollen
tvingas
inta
den
att det i princip
även
att
om
obehagligt
Särskilt
sig.
vid
tagit
illa
hon
kom
fram
hur
viktigt
det
att
var
sedan oflidit
för
hur
tala
att
det
först
öppet
att
man
att
om
uppmanas
var
fentligt ifrågasättas av försvaret.

10.000 kronor i dessa fall. Härtill kommer de belopp som gärningsmännen betalar till
brottsoffren direkt eller efter anmaning om indrivning.
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målsägande ansåg vidare att de själva fick delta för lite i
Flera intervjuade
rättegången, att de blev nedtystade när de ville argumentera mot den andres
berättelse eller att de inte fick tillfälle
och ta
att beskriva sammanhanget
upp sådant som inte var föremål för åtal vid den aktuella rättegången. Slutligen tyckte de att de hade behövt mer stöd när de själva utfrågades av förvilket flera av dem var oförberedda
svarsadvokaten,
och tyckte var obehagligt. Dessa reaktioner kan tolkas som att brottsoffren
upplevde att rätten
och de juridiska
och dess representanter
ombuden i alltför hög grad satte
dagordningen
och definierade samtalsämnen och tvistefrågor.
Ett par av intervjupersonerna
upplevde det inte som om målsägandebiträdet
förstärkte deras egen position i rätten utan snarare att de trädde in som avlastning av åklagaren. I det ena fallet upplevde målsäganden
det som att
hennes biträde lierade sig med åklagaren utan att visa respekt för henne
att målsägandebiträsom klient. I det andra fallet ansåg intervjupersonen
dets närvaro innebar att åklagaren passiviserades och fjärmades från henne,
och hon hade också känt sig starkare vid senare rättegångar, där hon avstått
från målsägandebiträde.
Hon ansåg att åklagaren hävdade hennes intressen
och
och var ett stöd inför försvarets frågor bättre än målsägandebiträdet,
bäst när inget målsägandebiträde
fanns i rättssalen.
Målsägandebiträdet
förefaller
slutligen, på samma sätt som den offentliga
försvararen
fylla en funktion
som buffert i relationen mellan tilltalade och
målsägande. Den som åtalas kan uppfatta det som om skadeståndsanspråk
och anklagelser enbart kommer från målsägandebiträdet
och vänder evenistället för den
tuell bitterhet över målets utgång mot målsägandebiträdet
målsägande själv. På samma sätt blir försvararen en buffert för brottsoffrets
i skuggan för
reaktioner mot gärningsmannen.
Själva brottet ställs tillfälligt
så att
Målsägandebiträdet
symmetri
aggressiv
advokat.
bidrar
här
till
en
en
båda sidor kan tona ner sin frustration
över den andre för att i stället rikta
den mot den andres ombud.
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13.

Avslutande

reflexioner

l detta sista kapitel vill jag bara avslutningsvis
kasta fram några förslag till
alternativa
och hantera de situationer som man idag strävar
sätt att tänka
efter att lösa med besöksförbud
respektive målsägandebiträden.
Idéerna utgår från problem med de nuvarande systemen som framkommit
under undersökningens
gång, dels i intervjuer,
dels i dokument såsom akter och domar, och dels slutligen, vad jag uppfattar som inneboende motsägelser och
begränsningar
i lagstiftningen.
De problem jag skulle vilja lyfta fram för diskussion, och som alla behandlats utförligare
tidigare i denna rapport, är l att besöksförbud
hanteras som
straff
och
leder
till brott överträdelser
och att ansökningar ofta avslås;
ett
2 barnens rättslösa situation vid besöksförbud;
samt 3 bristen på lättillgänglig och samlad, personlig information
rättsväsendet
och dess åtom
gärder för den som anmält brott. De förslag till alternativa
lösningar som
skisseras nedan går ut på att göra besöksförbudet
ömsesidigt och civilrättsligt, att låta socialtjänsten
eller någon annan myndighet,
eventuellt
via en
god man, bevaka att barnens umgänge varken försvåras av besöksförbud
eller leder till överträdelser
av det, samt att det inom rättsväsendet erbjuds
möjlighet
till enkel information
och upplysning
om såväl lagstiftning
som
åtgärder till enskilda, som också måste veta hur de skall få
rättsväsendets
information
i sina egna ärenden.

Besöksförbud
En ny typ av straff,

som

konfliktlösning

en ny typ av brott

Det rättsligt
sanktionerade
förbudet att ta kontakt med en annan person,
undanber sig detta, och som upplevt tidigare kontakter
som uttryckligen
sluter an till gamla sociala normer om respekt för den ensom trakasserier,
skildes integritet
och rätt att bryta vänskaps- och familjeband,
men också
till möjligheten
låta
opartisk
auktoritet
slita
tvister
mellan
enskilda.
att
en
En av intervjupersonerna
berättade om en liknande verksamhet på sin hemlandsorten i ett afrikanskt land, där konflikter
mellan enskilda, familort
jer och mellan medlemmar
på ena partens begäran kunde föras
i familjer
till domstol för ett slags skiljedomsförfarande.
Traditionella
metoder att åstadkomma soning av brott och försoning mellan
gärningsman
och brottsoffer
prövas idag åter i hela världen, och alltså även
i Sverige, under benämningen
"medling".
Tanken är att ge brottsoffret
del i
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rättsskipningen.
skall förstå vilken skada den andre åsamGämingsmannen
kats, och erbjudas att återställa balansen genom att t.ex. reparera något som
förstörts eller utföra någon slags samhällsnyttigt
i
arbete utan ersättning,
stället för att straffas. Brottsoffret
skall få tillfälle
att ge uttryck för sina
känslor inför och efter brottet för att därefter vara beredd att förlåta. Ungefär så ser tankemodellen
ut bakom de medlingsprojekt
som för närvarande
bedrivs i många städer, och där framför allt ungdomar som begått mindre
allvarliga
brott deltar.
Besöksförbudets
syfte är också att auktoritativt
gripa in i ett förhållande
mellan två anatagonistiska
parter men lösningen har här en radikalt annorlunda form. Besöksförbudet
har kommit att bli en förlängning
av de olika
insatser som vidtagits för att stärka den rättsliga positionen
för misshandlade kvinnor och för offer för våldsbrott. Den syftar inte till vare sig försoning eller medling eller lösning
utan till en auktoritär
maren konflikt,
kering av den ena som farlig och den andre som utsatt för fara, genom ett
ensidigt förbud för den farlige att närma sig en annan, som definieras som
ett vämlöst offer.
Den skyddade parten behandlas i lagen om besöksförbud
som ett passivt
brottsobjekt,
kringgärdas
med
slags
"frestelse",
extra skyddssom ett
som
specianordningar
individ, vilken i sin tur föreskrivs
mot en brottsbenägen
fikt att lämna detta objekt i fred. I kölvattnet
form
utvecklas
av
en ny
brottslighet
kommer
överträdelse
att
av besöksförbud,
som eventuellt
spridas över även
andra områden.
Mina intervjupersoner
passade inte riktigt in i denna svartvita bild. Jag är
väl medveten om att de sannolikt inte var representativa
för hela den grupp
söker
besöksförbud,
de
inte
desto
mindre
utgör
som
men
en del av dem
De känslor de
som gör det och som upplever ett behov av besöksförbud.
förmedlade
inte bara, och kanske inte ens främst, rädsla och
var emellertid
ångest, utan de uttryckte också vrede, harm och en känsla av att vara orättfärdigt behandlade framför allt av den andre, men ibland också av rättsväsendet. De gav ingalunda något passivt intryck, tvärtom redogjorde de för
där anen rad olika åtgärder de vidtagit för att få ett slut på trakasserierna,
sökan om besöksförbud
kom i ett ganska sent stadium av konflikten.

i Trygghetsutredningen föreslog en utvidgning av bestämmelser om olaga intrång så
att företag och myndigheter får rätt att med polisens hjälp upprätthålla portförbud för
enskilda, som de av någon anledning inte vill ha besök av. Förslaget presenteras i betänkandet som "en naturlig skyddsåtgärd från enskildas sida", vilken "dessutom fyller
vissa allmänpreventiva funktioner" SOU 1995: 146, s. 24. I praktiken skulle det innebära att företag och myndigheter erbjöds skydd enligt samma logik som privatpersoner.
Brottsofferlagstiftningen har alltså genom besöksförbudet tillhandahållit en ny form för
och legitimering av brottsskydd genom en individuellt och rumsligt preciserad brottsdefinition.
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Även om lagen
från början avsåg att ge skydd
framför
om besöksförbud
allt kvinnor
och hotats av en man, som de
som flera gånger misshandlats
en gång för alla vill bryta kontakten med, har den en generell formulering.
Sannolikt stämmer många som idag söker besöksförbud
inte riktigt överens
med det typfall som förespeglades när lagens infördes. Ökningen av antalet
ansökningar
har varit betydligt kraftigare än ökningen av
om besöksförbud
antalet personer misstänkta för misshandel mot bekanta kvinnor inomhus.
Tabell
Antalet meddelade besöksförbud och antalet anmälda brott mot besöksförbud
1988-1296, antalet personer misstänkta för misshandel av bekant kvinna inomhus samt
andelen av de senare som avser grov misshandel 1988- 1994. Hela landet.
Ar
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

antal meddelade
besöksförbud
62
170
327
373
545
719
1 045
1 437
1 718

antal anm. brott
mot besöksförbud
318
396
723
761
1180
1 515
2 547
2 269

antal personer
misst. för kv.missh.
2 488
2613
2 695
2 760
2 904
3 216
3 146

varav för grov
misshandel
240
272
237
277
278
322
338

Källa: Rikspolisstyrelsen avs. meddelade besöksförbud och BRÅ avs. anmälda brott
respektive anmälningarl.
i
Mycket talar ändå för att besöksförbudet
som institut har ett berättigande
och inte
ett modernt samhälle, där människor har rättigheter som individer,
bara som medlemmar
i en familj, även i sådana fall där direkt fysisk misssåväl män som kvinhandel inte befaras. En sådan rättighet bör tillkomma
någon
för
i
behov
offentligt
stöd
form
är
att kunna värja sig
nor som
av
av
från psykiskt påfrestande kontakter från andra, oavsett om dessa är föräldrar, före detta makar, vänner eller t.ex. arbetskamrater.
hanteras inom ramen för
Därmed är det ett problem att besöksförbudet
det har idag. I sin nuvabrottsutredningar
och har den ensidiga utformning
rande form medför förbudet en slags kriminalisering
av sociala konflikter,
innebär
Det
rättsapparaten.
att man ställer
utan att den sedan fullföljs
av
krav
den skyddade parten att anmäla, bevisa och vittna om alla former
hur betydelselösa de än kan tyckas, varefter förundersökav överträdelser,
ning kanske inte inleds eller läggs ned, eller domstolen kanske ogillar åtatill att brottet var
let eller inte utdömer någon påföljd med hänvisning
ringa, eller till att den skyddade delvis uppmuntrat till kontakten. Aven när
alla upptänkliga
den skyddade varit "lydig" och samarbetat
sätt med
skall efterlevas och överträdelser
rättsväsendet
för att besöksförbudet
anofta ändå med att den andre
mälas och beivras, slutar det uppenbarligen
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undgår såväl åtal som andra rättsliga sanktioner
de inte bara utgör ett av flera brott under åtal.

för sina överträdelser,

om

effektivt
utformas för att vara långsiktigt
Hur skulle då ett besöksförbud
konflikmed ett minimum
i termer av fördjupade
av negativa sidoeffekter
från
där
tredje
situation
dubbla
budskap
rättsväsendet,
och
ter,
man en
här framför allt barnen
lämnas rättslösa under förbudstiden
-

Civilrättsligt

förfarande

I de flesta delstater i USA kan besöksförbud
utfärdas på såväl civilrättsliga
Daly 1992. I det förra fallet kan
grunder Chaudhuri
som straffrättsliga
skilsmässor
de meddelas av s.k. familjedomstolar,
som också handlägger
trädde i
och vårdnadsmål.
Bara ett halvår innan lagen om besöksförbud
ömsesidigt
kraft i Sverige infördes bestämmelser
i äktenskapsbalken
om
besöksförbud
i samband med skilsmässa. Straffmaximum
var här emellerkvar1987/88:l37,
tid bara en månads fängelse prop.
s. 10. Möjligheten
behandlas idag
står, men brott mot besöksförbud
enligt äktenskapsbalken
samma sätt som överträdelser
av förbud enligt lagen om besöksförbud.
gifta
Den gäller dock endast
personer under tiden fram till dess att en
skilsmässodom
vinner laga kraft.
Skilsmässolagstiftningen
skulle dock kunna utgöra en modell för ett civilkan två individer
rättslig besöksförbud.
Enligt äktenskapsbalken
som är
ense om att skiljas ansöka om tingsrättens dom om skilsmässa. Finns minderåriga gemensamma
barn i äktenskapet skall dock betänketid om minst
månader
gälla. Under denna tid förväntas parterna inte bara tänka över
sex
sitt beslut, utan också komma överens om barnens framtid: vårdnad, umgörs förblir
gänge och var de skall bo. Om ingen särskild framställning
vårdnaden gemensam och umgänge bestäms utan rättens inblandning;
om
bara ena parten vill skiljas kommer skilsmässan ändå till stånd. Vid oenigeller familjerådgivhet om barnen kan man vända sig till socialtjänsten
ningen för samarbetssamtal,
eller remitteras dit om man presenterar konflikten för domstolen.
Kan man ändå inte enas beslutar rätten efter inhämtande av yttrande från socialnämnden,
som utreder vad som är den lämpligaste lösningen

för barnen.

Även

strid,
vårdnadsinnebär ofta en eskalerande
och umgängestvister
efter vad som är bäst för barnen, inte som
men trots allt avgörs konflikten
vid besöksförbud,
motav vem som är farlig eller skyldig, och vem som
svarande sätt definieras som oskyldig och offer.
skulle alltså kunna innebära att man redan
En ansökan om besöksförbud
och att man
från början föreslog ett ömsesidigt
avbrytande av kontakten,
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därvidlag
också, om någon av parterna begär det, reglerar vissa förhållanden framför allt beträffande barnens kontakter, men också sådant som t.ex.
tillhörigheter
eller annat som kan
rör bostaden, eventuella
gemensamma
vara skäl till oönskade kontakter, samt att man enas om hur eventuella nödvändiga kontakter skulle kunna ske.
Överträdelser

skulle kunna hanteras inom förvaltningsav besöksförbud
domstolar
med vitesföreläggande
sker i ansom påföljd. Om överträdelse
slutning till andra brott, såsom olaga hot, misshandel, olaga intrång, hemfridsbrott
etc. skulle de vara en försvårande omständighet,
men alltså inget
brott i sig. Sannolikt har det ändå aldrig hänt att någon dömts till fängelse i
Administrativa
beslut om
ett år enbart för överträdelse
av besöksförbud.
vite skulle inte heller kräva så lång handläggning,
utan bli en relativt snabb
"reaktion"
som i de flesta fall skulle kunna utdömas medan förbudet ännu
gällde, och alltså ha möjlighet att leda till skärpt efterlevnad.
Ett civilrättsligt
besöksförbud
skulle alltså relativt
"gärsett förstärka
ningsmannens"
rättigheter i förhållande till "prottsoffret" och minska rättsväsendets kontroll över "gärningsmannen".
A andra sidan skulle många av
dem, som idag inte får besöksförbud
eftersom de inte lyckats bevisa den
ändå kunna få stöd av rättsväsendet i förhållande
till den
andres farlighet,
potentiella
gärningsmannen.
eller
Ett besöksförbud
skulle inte heller behöva vara en ensidig föreskrift
restriktion.
Ingen söker antagligen besöksförbud
utan att ha för avsikt att
själv avstå från kontakter med den andre. Om villkoret för förbudet vore att
det är ömsesidigtsamma sätt som en skilsmässa - skulle en utredning
föremålets
tidigare
brottsbelastning
och trakasserier inte behöva göras. I
av
likhet med vad fallet är med separerande makar skulle medling kunna erbjudas beträffande
beträffande
deras egen relation, och samarbetssamtal
umgänge med bam.

Ömsesidigt besöksförbud
Intervjupersonernas
uppfattning
var delade. I
om ömsesidigt besöksförbud
för varandras räkning
ett fall, där två personer faktiskt sökt besöksförbud
ändå fick de båda avslag
kunde båda parter tänka sig ett sådant förbud
med sedvanlig motivering.
M: Jag vet inte vem som har gett henne det rådet, att hon skulle begära besöksförbud.
Hon begärde det innan mig. /.../ Polisen frågade om jag accepterade hennes ansökan "Ja visst" sade jag. Så sade han: "Förstår du vad detta innebär" - Nej jag förstod inte
riktigt, så vi läste upp det tillsammans. Och sen sadejag att jag skulle också söka det.
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varandra just
Med tanke
att det inte är ovanligt att enskilda polisanmäler
för att det betraktas som en förutsättning
för att beviljas besöksförbud,
den
kommer sannolikt relationen
mellan parterna att snarast ha förvärrats
dag ett beslut angående besöksförbud
detta blir avmeddelas
även
om
slag.
ha upphört trots att inget
l det ovan relaterade fallet verkar trakasserierna
besöksförbud
meddelades, men man skulle också kunna tänka sig att ett enkelt medlingsförfarande
hade kunnat leda till en ömsesidig överenskommelse om att upphöra att kontakta varandra. Av akterna i ett par andra fall
där parterna ömsesidigt
sökt besöksförbud
för varandra framgick
att åklagaren valt att bara bifalla den ena partens ansökan. I det ena fallet begärde
då den part som meddelats besöksförbud
tingsrättens prövning, vilket ledde
Vid
till att förbudet hävdes. I det andra fallet överträddes besöksförbudet.
förhör angående detta uppgav den anmälda personen att den som skyddades av besöksförbudet
själv tagit kontakt ibland och därför gett "dubbla
där alltså
signaler". Man kan fråga sig om inte ett ömsesidigt besöksförbud,
parterna båda begärt och meddelats ett sådant förbud, skulle haft större
chanser att efterlevas och att också bestå angiven tid, så länge en av parterna önskat det.
istället uppfattas som en påföljd kan den sökande därNär besöksförbudet
beslut. En intervjuperson
emot, komma att vägra acceptera ett ömsesidigt
besöksförbud,
eftersom
sade att hon skulle ha motsatt sig ett ömsesidigt
Det spelade ingen roll att
hon aldrig gjort den andre parten något ont K8.
hon faktiskt ändå inte tänkt ta kontakt med honom, hon ansåg att det vore
efförödmjukande
för henne och orättvist om hon hade fått besöksförbud,
intervjuandra
använde
uttryckssätt
hon
oskyldig.
Samma
även
tersom
var
personer, någon talade t.ex. om den andre som "boven" och sig själv som
"oskyldig"
K6.
Häri ligger en av svårigheterna
i den tvetydiga funktion som besöksförburespektive som påreglering
det har idag, nämligen som
av en interaktion,
följd. Om det enbart handlade om att besegla ett avtal mellan två parter, eller att förebygga brott och skrämmande eller otrevliga situationer skulle ett
Men flera av interömsesidigt beslut uppfattas som mindre problematiskt.
också som ett
besöksförbudet
uppfattade
vjupersonerna,
alla,
inte
än
om
straff, som bara skulle utmätas för den som gjort sig skyldig till om inte
integritetskränkningar
brottsliga, så åtminstone moraliskt förkastliga
av den
andre
skäl
den
ofta
precis
sökande. Dilemmat
motär av
är att det
samma
de propsar inte på kontakt, men de anser inte att
sätter sig besöksförbudet:
de trakasserat

den sökande.

kort
söker moralisk upprättelse kanske
De som genom besöksförbudet
sikt inte har något emot att den andra parten uppfattar det som en kränkkan ge upphov till nya aggressioner och en
ning. Men just detta förhållande
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förstärkt fixering
och återkommande
hos den andre, med uppslitande
omprövningar
av beslutet som följd - och ibland utgöra en ny grund för trakasserier av den sökande. När besöksförbudet
tas i anspråk som ett konfliktobjekt
i sig kan dess förebyggande
effekt paradoxalt nog försvagas. l
detta avseende skulle ett ömsesidigt
kanske fungera bättre,
besöksförbud
eftersom det inte förutsätter
att man slår fast vem som trakasserar
vem,
mellan parterna varit destruktiv och därför under
utan bara att kontakterna
till besöksförbud
en period helt bör upphöra. Dessutom skulle möjligheten
hos den andre. Polisanmälningar
vara lika stor, oavsett brottsbelastningen
för att driva geom hot och ofredande skulle inte heller vara nödvändiga
besöksförbud.
nom ett
Idag kan ett besöksförbud
i princip kontrolleras
av den skyddade parten,
som kan välja om han eller hon själv vill ta kontakt respektive anmäla den
andres kontaktförsök
under rådande besöksförbud; Det skulle inte längre
A andra sidan förefaller
vara möjligt om besöksförbudet
vore ömsesidigt.
Dels kan åklagaren häva besöksdenna kontroll
inte existera i praktiken.
förbud om den skyddade parten själv tar kontakt med den andre, dels tenderar åtal att ogillas eller i varje fall inte leda till straff om den andre kan
avvivisa att den skyddade personen inte konsekvent
uppträtt tillräckligt
sande.

Reglera

barnens

umgänge

i besöksförbudet

försämrar kontakten mellan barn och
För att undvika att ett besöksförbud
föräldrar och förvärrar konflikten
mellan parterna, t.ex. för att det indirekt
försvårar
skulle vissa
uppgörelser
umgänge med barn eller ekonomiska
överenskommelser,
framför allt angående barnen, kunna knytas till förbudet.

ansåg att andra myndigheter
aldrig
En intervjuperson
ter mellan barnen och den andre medan besöksförbud
utsatte att de hade kännedom om förbudet.

skulle föreslå kontakföreligger,
vilket för-

K7: Det ringde en man från socialförvaltningen, som väl då inte var så väl informerad,
och det tycker jag är fel av socialförvaltningen i sin tur då, att dom inte tar reda
mer
inte klara dig
om sina klienter /.../ Ofta om man har det här drogberoendet, så kan du
ekonomiskt, många kan inte det i alla fall. Alltså har man en socialsekreterare, som man
träffar, eller som sköter ens ekonomi, eller beviljar en bistånd och så här. Och jag
tycker att det är för dåligt att dom inte vet om vad som har hänt innan.
Det som upprört henne var att socialförvaltningen
efter henne, men också att hans socialsekreterare
ställde mig till att den andre hade umgängesrätt
han ha".

hjälpt den andre att flytta
ringt och "frågat hur jag
med barnen, för det ville
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Det är i och för sig rimligt att daghem och skolor, som omfattas av utvidgade besöksförbud,
får information
om det. Däremot är det problematiskt
tolkas som ett absolut hinder mot alla diskussioner
om besöksförbudet
om
l stället borde man genom olika institutioner
gemensamma angelägenheter.
förebygga
skapar nya konflikter
och oklarheter
mellan
att besöksförbudet
parterna. Framför allt borde man förvissa sig om att det fanns godtagbara
överenskommelser
om hur ett eventuellt umgänge skall kunna genomföras
under besöksförbudstiden.
Om kopior av beslut om meddelade besöksförbud
rutinmässigt
sändes för
information
till socialnämnden
i de kommuner där parterna är bosatta, i de
fall de har gemensamma
barn, skulle socialnämnden
i den kommun
där
barnen är bosatta kunna åläggas att vid behov bistå parterna vid barnens
umgänge. l de fall umgängesfrågan
är olöst skall frågan kunna diskuteras
under besöksförbudstiden
utsedd för att förmedla
genom en handläggare
sådana kontakter.
Sannolikt
skulle många överträdelser
av besöksförbud
kunna förebyggas om sådana frågor kunde riktas till en kontaktperson
vid
socialförvaltningen
i stället för till den skyddade. I gengäld bör den skyddade parten upplysas om att ett telefonsamtal
från en sådan kontaktperson
under inga omständigheter
skall uppfattas som en överträdelse
av besöksförbudet.
Man skullelockså kunna tänka sig att socialnämnden
i den kommun där de
gemensamma barnen vistades fick i uppdrag att utse en "god man" dit båda
parter kunde vända sig med frågor rörande umgänge med bamen.

Juridisk

upplysning

till

enskilda

Målsägandebiträden
i rättssalarna
är ännu sällsynta
och
möjligen
grund av sitt yrke som advokater
starkt inriktade
rättegången och dess
utfall. De förordnas dessutom mestadels först när åtal väckts, och offer för
brott som anses mindre allvarliga
har inte rätt till sådana biträden. Det är
alltså något motsägelsefullt
om man förväntar att målsägandebiträdet
som
institution
skall kunna svara för information
och personligt
stöd till
brottsoffer
i allmänhet. I praktiken fick intervjupersonerna
information
om
lagstiftning
och rättsliga åtgärder framför allt genom polisen, och personligt stöd
förutom av vänner och anhöriga
framför allt genom brottsofferjourerna.
Som offer för brott, eller för integritetskränkande
handlingar,
som man
kanske inte ens vet om de utgör brott, kan man behöva hjälp och inforrnation även innan man gör en polisanmälan.
Om rådgivningen
leder till att en
polisanmälan
görs, kan det betyda att den enskilde är bättre förberedd
vad det innebär. I andra fall kanske en polisanmälan
visar sig onödig eller
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l49
inadekvat

varför

miljerådgivning,

till andra samhällsinstitutioner,
såsom faen hänvisning
socialtjänst
eller ideella organisationer
kunde vara mer

fruktbar.
I USA är det vanligt att brottsoffer
och de som söker besöksförbud
kan
byråer för kostnadsfri eller subventionerad
vända sig till juridiska
information och hjälp att t.ex. upprätta ansökningar
Dessa kan
om besöksförbud.
finansierade
och/eller ideellt bemannade se t.ex. Emerson
vara offentligt
1996; Chaudhury
Daly 1994. Fördelen jämfört med det svenska systemet är att den enskilde på ett billigt och obyråkratiskt
sätt kan få korrekt information
och juridisk
hjälp även innan han eller hon blivit indragen i en
brottsutredning,
och även i sådana fall där målsägandebiträden
inte kan
förordnas.
Flera intervjupersoner
kände ett stort behov av information
inte bara om
möjligheter
och skyldigheter,
utan också om konkreta deegna rättigheter,
taljer i anslutning till förundersökningar
och rättegångar, men de visste inte
vart de skulle vända sig med sina frågor. Ofta tvingades de ringa runt till
polisen, åklagarmyndigheten
och tingsrätten och ibland måste de ringa flegånger
innan
de
fick
kontakt
med någon som ansåg sig kunna och vilja
ra
på
frågor
deras
så
"och
måste
svara
man förklara och förklara och gå igenom och berätta, varje gång" K7.
En intervjuperson
ansåg att det hade underlättat informationen
och kontakten med myndigheterna
om åtminstone fler personer inom samma myndighet var hjälpligt
insatta i ärendet, eller åtminstone kunde besvara allmänna
frågor.
Kl:
att fler hade lite bakgrundsinformation så att dom kanske kunde svara
det
enklaste i alla fall så länge, när frågorna dyker upp. För oftast har man
inte så märkvärdiga frågor, men dom kanske blir stora nog för mig /.../ därför att man sitter med
kanske lite krångliga papper och lite sånt.
Obehaget som flera beskrev inför och efter vittnesmål
i rätten handlade i
och om att de var oförberedda
stor utsträckning
om otydliga förväntningar
rutiner och ritualer och osäkra
sin egen och övriga aktörers roller.
Denna bristande
förberedelse
beskrevs även av somliga som haft målsägandebiträden
förordnade
för sig. Här förefaller
vittnesstöd
vara en möjlighet att använda, inte bara för att klara väntetiden
före den egna rättegången, utan också för att få reda på lite generellt om de "ritualer"
som en
rättegång till stor del formas av.
Även

skulle kunna fylla en större funktion för sina
om målsägandebiträden
klienter vad avser information
och förberedelse
inför rättegångar kommer
problemen
kvarstå
för
alla
dem
inte
berättigade
stöd i denna
är
att
som
form. En möjlighet
allmänhetens
behov av information
och
att tillgodose
förklaringar
före och under en brottsutredning
och en rättsprocess vore att
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förordna en "konsulent",
som exempelvis kunde sitta i tingshuset, och som
såväl geskulle vara tillgänglig
och information
för kostnadsfri rådgivning
besök som per telefon. Denna tjänst skulle bemannas av
nom personliga
skulle
någon juridiskt
och eventuellt också socialt skolad person; möjligen
emellerförutsättning
tingsnotarie
funktion.
viktig
kunna
ha
denna
En
är
en
tid att det finns möjlighet
mottagning,
till både personlig
t.ex. för att få
också utanhjälp att tyda eller formulera skrivelser, och till telefonkontakt
för ordinarie

kontorstid,

t.ex. en kväll i veckan.

skulle också kunna få anEn sådan konsulent- eller rådgivningsverksamhet
besöksförbud.
information
Det skulle kunna leda
i ärenden som rör
svar för
till att expertis utvecklades inom de relevanta lagområdena, till vilken också familjeoch socialrätten
hör. Påfallande många av dem som söker besöksförbud har en pågående konflikt om barnens vårdnad eller
ännu vanmellan parterna och motiligare
och ibland verkar konflikten
umgänge,
i första hand handla om detta. En konsuven till ansökan om besöksförbud
lent insatt i familjerätt
skulle kunna visa på alternativa möjligheter
att lösa
där
kunna
form
medling
problemen.
I andra fall bör en
prövas,
parterna
av
i närvaro av en tredje, neutral person själva försöker konstruera ett giltigt
är att det
avtal om former för kontakt dem emellan. En tredje möjlighet
förordnas en god man för parterna, som de skulle kunna återkomma till vid
nya oenigheter.
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Ds

om brottsskadeersättning

Några frågor

Departementspromemorian
45

Ju96-3325

Utredningen

har följande

synpunkter

de förslag

som läggs fram

i

promemorian.
Ersättning

för

skada som har uppkommit

i arbetet

i den bedömning
instämmer
som görs i promemorian,
i arbetet tills vidare inte
brottsskador
har
uppkommit
att
som
tillämpningsområde.
undantas från brottsskadelagens

Utredningen
nämligen
skall

inte kommer
i arbetet i framtiden
att
att brottsskador
framhålla
det
särskilt
vill
utredningen
brottsskadelagen
att
av
underlåter
måste göras undantag för det fall att en arbetsgivare
att
Det är för brottsoffrens
sin skyldighet
fullgöra
att teckna försäkring.
del väsentligt
att ett sådant undantag utformas så att den skadelidande
För

det

fall

omfattas

inte drabbas

av arbetsgivarens

försumlighet.
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av brottsskadeersättning

att det vid jämkning
av brottsskadeermedvållanderegler,
från
skadeståndslagens
utgå
sättning är naturligt att
skäl bör vara möjligt
att jämka
men att det av bl.a. kriminalpolitiska
i större utsträckning
än vad som följer av de
brottsskadeersättningen

Utredningen

delar uppfattningen

reglerna.

skadeståndsrättsliga

Prövning

av ärenden

utredningen

inte

någon

skäl för att jämkning

skall

få ske

Således

särskilda
mot att kravet
tas bort och ersätts med ett allmänt
erinran

har

skälighetsrekvisit.

om brottsskadeersättning

avgjort Rolf
har Europadomstolen
publicerades
mot Sverige, dom den 1 juli 1997 i mål 23196/94,
p. 46.
utgjorde en civil rättighet
fann att brottsskadeersättningen
Domstolen
därför
och att artikel
6.1 i Europakonventionen
var tillämplig.
Domstolen
farm vidare att Gustafsson med hänsyn till den dåvarande
Sedan promemorian

Gustafsson

i dess beslut

motiveringen

Den

för

ordning

föreslås

fått sin civila

prövad

rättighet

någon rätt till

6.1 inte garanterar

samt att artikel

i nämnden

förfarandet

sammansättning,

Brottsskadenämndens

och

i domstol

överklagande.

som
av brottsskadeersättningsärenden
och som innebär attBrottsoffermyndighetens
Europatorde tillfredsställa
tillvaratas
kompetens

prövning

i promemorian

organisation
domstolens

och
krav

domstolsprövning.

Ansökningsiid
Utredningen

timer

ökar brottsoffrets

i de flesta fall
ansökningstiden
att den föreslagna
möjligheter
att i rätt tid komma in med sin ansökan

om brottsskadeersättning
Brottsofferrnyndighetens
förenklas

och blir mindre

innebär
att
avvisas
skall
ansökan
av om en
resurskrävande.
Det är dock något motsägelinte har
fall i 14 § räknas fall då brottet

samtidigt

som

regleringen

prövning

sefullt
att bland övriga
samtidigt
polisanmälts
s.
som det anges i författningskommentaren,
räknas från de i paragrafen angivna tid77, att ansökningstiden
görs senare än två år från det att
punkterna även om polisanmälan
kan repareras
Innebörden
brottet
begicks."
synes vara att bristen
tydligen
inleds,
förlängs
förundersökning
Om
polisanmälan.
genom en

ansökningstiden.

Detta bör kunna

uttryckas

tydligare.
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med promemorieförslaget

En nackdel

möjligheter
upptäckts
tiden,

att ansöka
före utgången

vilken

ersättning

är att det skär av brottsoffrets
inte har
i det fall då brottet

om
den allmänna preskriptionsav tioårsperioden,
Det bör påpekas att
för
ansökningstiden.
gräns

är yttersta
fordringar
skadeståndsrättsliga

i anledning
av brott inte preskriberas
om inte frågan om ansvar
av tiden för åtalspreskription,
Regeln innebär att preskriptionstiden
för brottet avgjorts dessförinnan.
kan bli betydligt längre än tio
fordringar
för vissa skadeståndsrättsliga
år. Syftet med denna särskilda preskriptionsregel
är enligt förarbetena
före utgången

prop.

l 19 s. 94 f. att den som har åsamkats skada skall ha
kan
påföljd
så länge straffrättslig
att begära skadestånd
inte
bör det övervägas
uppfattning
Enligt utredningens
om

1979/80:

möjlighet
ådömas.

för

preskriptionstiden

borde

brottsskadeersättning

i

princip

6.1
av artikel
brottsskadeersättning

i

Europakonventionen

vara
grund av brott, detta icke minst med
som vid skadestånd
för sexuella övergrepp
den utsträckta preskriptionstiden
tanke
mot
barn. En sådan regel ter sig också som en naturlig följd av att vi enligt
densamma

tolkning

Europadomstolens

som en civil rättighet.
numera måste betrakta
Undantag från en sådan yttersta gräns kan göras på det sätt som har
har inletts.
för fall då åtal har väckts eller förundersökning
föreslagits
inte väljs, bör det i vart fall liksom
lösningen
Om den nu föreslagna
enligt gällande rätt finnas en ventil som gör det möjligt
att pröva en
innebär
ansökan som har kommit in för sent. Förslaget i promemorian
Brottsofferrnyndigförfarande
för
resurssnålt
och
enkelt
visserligen
ett
in för sent. Som det sägs
av om en ansökan kommit
enligt
ansökningar
kommer
i promemorian
om brottsskadeersättning
för sent
grund av den rättsliga
förslaget inte längre att komma
hetens prövning

tiden. Inte heller bör man enligt prout
in för sent på grund av att
ansökningar
kommer
att
har varit förhindrad
den skadelidande
att ansöka till följd av sjukdom.
att problemet
Enligt promemorian
antar vidare Brottsoffermyndigheten

processen
memorian

har

dragit

befara

kommer
ansökningar
med för sent inkomna
brottsskadeersättning
erhålla
möjligheten
att
allmänheten.

att minska allt eftersom
blir
mer känd för

tyder detta
att antalet för sent inkomna ansökningar
och
uppgå till något större antal. Det torde i
minska
inte
att
på barn
huvudsak komma att röra sig om fall där sexuella övergrepp
utgång.
inte har uppdagats förrän efter den tioåriga preskriptionstidens

Sammantaget
kommer

Att

sådana fall skulle

stötande.
behöver

Det blir

uteslutas

brottsskadeersättning
vore
få fall som Brottsoffermyndigheten
särskilda skäl för att
om det föreligger
från rätt till

således i relativt

göra någon prövning
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för sent. Utredningen
ta upp en ansökning
menar
som har inkommit
innebär inte uppväger
det
de
fördelar
förslag
promemorians
att
som
i
vissa
förhållande
skadelidande
kan bli utan ersättning
att en
undantagsfall.
Utredningen
att den ventil
som för
anser därför
närvarande

om att en ansökan kan prövas även
särskilda skäl skall
för sent om det föreligger

finns i brottsskadelagen

om den har inkommit
behållas.

6 och

Ekonomiska

Utredningen

förslag

konsekvenser

har ingen

erinran

av förslagen

mot

och ikraftträdande

promemorians

resonemang

och

i dessa delar.

Detta

yttrande

efter

samråd

av den särskilda utredaren
Utredningens
utredningens
experter.
har varit föredragande.

har beslutats
med

Karin

Jungerfelt,

Karin

Bishop

Karin

Bishop

sekreterare,
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är upprättad

Denna

promemoria

expert

i utredningen

brottsoffer

för

Försäkringar

personskada

och utveckling

Bakgrund

hemförsäkringen
och där

1960-talet

införde

Försäkringsbranschen
brott

Stajfan Moberg,

av förbundsjuristen

vid

10

ett

i

överfallsskyda

2 för de som utsatts för personskada genom
korn att ersätta den
var okänd eller
under överfallsErsättning
försäkringstagaren.

avsnitt

skadevållaren

som åsamkats
i hem- och
skyddet
skada

utgår

villahemförsäkringen

undandrar

sig sin ersättningsskyldighet.

gärningen

begåtts uppsåtligen.

när

Försäkringsskydd

skadevållaren

gäller

om

som drabbar en person under arbetsutövomfattas sådana skador av TFA Trygghetsning, är en arbetsskada
Arbetsmarknadens
parter har därför inom
för arbetsskada.
försäkring
3 beslutat
att
försäkring
avsnitt
ramen för kollektivavtalsgrundad
och under färd till och
ska finnas under arbetstid
försäkringsskydd
överfallsskada,

Eftersom

från

arbetet.

ett
och reseförsäkringar
avsnitt 4 innehåller
företagseller tecknas separat.
vilket antingen är inkluderat
överfallsskydd,
börjat erbjuda försäkring
Under senare är har försäkringsbolagen
dvs.
och överfallsskada,
rån
efter
5
avsnitt
för behandlingskostnader
Vissa

av psykolog,
Dessa försäkringar
och därmed förenade resekostnader.
samtalsterapi
till
till vissa företagsförsäkringar,
erbjuds bland annat i anslutning
försäkkallas
Populärt
bankförsäkring.
och
butiksförsäkring
exempel

ersättning

ringen

utbetalas

avseende

konsultation

"krisförsäkring.

Försäkringsskydd
vissa

för kostnader

för

gruppolycksfallsförsákringar

säkringsform

erhåller

avsnitt

numera även i
denna förGenom

ingår

behandlingskostnader
6.

många ett försäkringsskydd

för behandlingskost-

nader.
nedan kallad APInom AnsvarsförsäkringensPersonskadenämnd
uttalanden
nämnden
om bland annat
avsnitt 7 görs auktoritativa
-
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bedömning

under försäkringsbolagens
Överfallsskydd.
av ersättning
som befrämjar enhetlig praxis vad gäller bedömning
av skador
och ersättning
till brottsoffer.
AP-nämnden
har en praxis
som väl

Något

stämmer
Det
inom

2.

med Brottsofferrnyndighetens

överens
förekommer

viss

utbildning

försäkringsbranschen

avsnitt

praxis.

om brottsoffers
8.

situation

m.m.

Överfallsskydd i hem- och villahemförsäkring

Överfallsskydd

för

ingår

närvarande

i samtliga

hem-

och villahem-

försäkringar

Detta innebär att
som säljs på den svenska marknaden.
de allra flesta boende i Sverige har ett Överfallsskydd.
Hem- och
innehas av ungefär
villahemförsäkring
95 procent
av de svenska
hushållen,

enligt

beräkningar

av
har konstaterat

Försäkringsförbundet
har det tillkommit

kronor

vis skedde

ca 50 stycken
100 000 kronor.
Härunder

1992/93.

1993 och

1996

följer

Allianz,

Ansvar,

Skandia,

Sockenbolagen,

DIAL,

I det följande

beskrivs

många

av de tolv
motsvarande
villkor.

1995

i ca 3000 ärenden under
och villahemförsäkringar.
Medel-

Uppskattningsca 16 000 kronor.
skadeutbetalningar
på belopp överstigande

en jämförelse
tolv
svenska

i

på

grundat
under

i ersättning

i hemÖverfallsskydd
momentet
skadeersättningen
således
ligger

Överfallsskydd

åren

åren

som gjorts av Försäkringsförbundet
enskilda försäkringsbolag
utbetalades

från

50 miljoner

omkring

avseende

att mellan

115 700 hem- och villahemförsäkringar.

I uppskattningar

upplysningar

SCB

Folksam,
Svenska
enskilda

bolagen

som

för
av under 1996 gällande villkor
försäkringsbolags
hemförsäkringar
Holmia,
Brand,
villkor.
i stort

Lita,

Länsförsäkringar,

Trygg-Hansa

och WASA.

Inom
har

parentes anges hur
eller
ett likalydande

Det bör poängteras

skrivningar

att bolagen stundom använder sig av lite olika
Men av allt att döma så synes omfattningen
En del bolag försöker
dessutom
att på olika sätt

i sina villkor.

vara densamma.
villkoren
tydliggöra

med ytterligare
text. Detta kan givetvis påverka
villkors
omfattning.
ett
I den mån villkor
med annan omfattning
används
i anslutning till
de mer standardiserade
omnämns detta i texten. I den mån en lägre
siffra än tolv 12
anges, visar detta att något eller några bolag saknar
ett motsvarande

villkor.

sou

gäller

Vad Överfallsskyddet

för

såsom privatperson,
gäller för försäkringstagaren
eller annan
med yrkes- och tjänsteutövning
inte i samband
värvsverksamhet.
12 bolag

a Försäkringen

b

10
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utsätts

om försäkringstagaren
våld. Försäkringsbolaget

gäller

Försäkringen

och annat uppsåtligt
skada som man har rätt till

enligt

ersätter

skadeståndslagen.

och
för-

för misshandel
då den personEtt bolag
11

enligt skadeståndslanär skada inträffat
som är ersättningsbar
ska
det
Fyra bolag ställer krav
att
vara fråga om uppsåtligt

ersätter
gen.
fysiskt

våld.

personskada

c Två bolag ersätter

uppsåtligen

säkringstagaren

till

dock begränsat

ersätts

som gärningsmannen
9
inte genom försäkringen.

Vad försäkringen

av att anhörig till förett bolag har infört
mord eller dråp dödats.
bolaget för sorg och

25 000 kr.

ersättning

d Ränta

II.

dödats.

sätt när anhörig genom
beträffande
det sistnämnda

utgår

Ersättning

tum

följd

Ytterligare

liknande

ersättning
saknad,

till

skall betala från skadeda-

inte gäller för

eller
sönmmedel
av alkohol,
man skadas under påverkan
detta
visas
kan
inte
såvida
det
att
skadan,
medel
narkotiska
ersätts
Två bolag har dock
saknade betydelse för skadan. 12
förhållande

a

Om

undantag

för sömnmedel.

b Överfallsskyddet
för

risk

våldtäkt

gäller
12

att skadas.
eller annat sexuellt

inte när man utan skälig anledning
inte denna
Ett bolag tillämpar

utsatt sig
regel vid

tvång.

gäller inte om skadan har samband med uppsåtlig
försäkringstagaren
gärning
som kan leda till dagsbot eller högre
av
straff. ll
Ett bolag anger att gärningen ska kunna leda till fängelse.
svensk
lag
enligt
till
ersättning
inskränker
bolag
Några
ansvar
att det skall vara fråga om en
och/eller
att det räcker med rekvisitet

c Överfallsskyddet

straffbar

gärning.

d Överfallsskyddet
en.

8

Andra

gäller

bolag

mellan

uttrycker

dem som omfattas av försäkringmed
i kombination
eller
enkom
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ovanstående
6

att överfallsskyddet
Ett bolag inskränker
villkoret

närstående

syskon.

personer,
En ytterligare

händelser

mellan

t.ex.
variant

inte omfattar

dem som sammanbor.
till att överfallsskyddet
inte omfattar
make,
sambo,
föräldrar,
barn eller

den skadelidande

e Överfallsskyddet är subsidiärt

inte omfattar
är att överfallsskyddet
och annan
försäkrad
person.

till arbetsskadeförsäkringen

4 Ett bolag har ett villkor
om statligt personskadeskydd.
omfattar
subsidaritet
till arbetsskadeförsäkring.

f

och lagen
som endast

Försäkringens

ansvar begränsas vid varje skada till visst angivet
Begränsningen
gäller även om fler av dem som omfattas av
försäkringen
är berörda av skadan. 8

belopp.

III.

Vad försäkringstagaren

skall

iaktta

om skada intrajfar

a Skadelidande skall visa att han är berättigad till skadestånd och att
den som är skyldig att utge skadestånd
kan betala eller är okänd.
12
Något bolag ställer krav på att polisanmälan
skall göras, annat
bolag på att dom eller slutförd polisutredning
presenteras.
b

stämmas

bolaget

IV.

a

krav på att gärningsmannen
skall
I dessa fall ersätter
av den skadelidande.
rättegångskostnaderna.
11
,
inför

domstol

Ersättning

Överfallsskyddets maximala

bolagen

från 375 000 kronor

försäkringsbolag
vid

kan ställa

Försäkringsbolagen

tecknande

till

ersättning

har lagt sig på nivån
av

s.k.

varierar

544 500 kronor

allriskförsäkring

mellan

500 000 kronor.

höjt

de tolv
Åtta

basbelopp.

15

Ett bolag

ersättningstaket

har
till

700 000 kronor.

b Om domstolen
utdömer

högre

på grund
belopp

försäkringsbolaget
i skadeståndslagen.

c Om domstol
tåndsersättning.

högst det belopp som skulle utdömts
4

jämkar
2

eller av annan anledning
av medgivande
enligt skadeståndslagen,
än praxis
ersätter

ersättning

åtar sig bolaget

enligt reglerna

att ge full

skades-

Geografisk

inträffar

stigande

omfattning

omfattning
har lika geografisk
av
skador som
omfattar
att hemförsäkringen
vid resa
överoch skador som inträffar
inom Norden
skydd
detta
från
avviker
bolag
Två
världen.
45 dagar i övriga
försäkringsbolagen

flesta

De

till

är subsidiärt

ur överfallsskyddet

d Ett bolag anger att ersättning
annan försäkringsersättning.

villkoren,

10
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vilket

innebär

endast omfattar

genom att hemförsäkringsvillkor
Försäkringsskydd
inom Norden.
dessa tvâ bolag

tecknas

för

separat.

Vad det gäller den geografiska
har
en hemförsäkringstagare
rättsskydd
som

överfallsskydd

ska vistas

försäkringstagare

utanför

resor

som inträffar
får hos
Norden

skador

bör denne skaffa sig särskilt

omfattningen

kan det konstateras

ett gott skydd vad det
vid vistelse utomlands.

gäller

att
såväl

I de fall en
längre tid än 45 dagar utanför Norden, så
utanför hemförsäkringen
försäkringsskydd

i Sverige.

VI. Sammanfattning

angående försäkringsbolagens
av vad ovan beskrivits
är relativt snarlikt
kan det noteras att överfallsskyddet
är
omfånget
huvudsakliga
och
det
Syftet
hos bolagen.
av försäkringen
precisera
på
arbete
lagt
att
Vissa bolag har dock
detsamma.
ner mer
skaderegfrågeställningar
som man kan komma att ställas inför vid en
lering.
innehåller
Emellertid
kan det samtidigt konstateras att villkoren
en
bakgrund

Mot

överfallsskydd

kan
som kan innebära att en och samma skada
Det
tillämpas.
villkor
bolags
vilket
få olika utgång beroende
som
i
olikheter
mindre
finns ytterligare
bör anmärkas
att det givetvis
formuleringar.
inte minst såsom ovan nämnts i villkorens
villkoren
i detta
skillnader
dessa
analysera
för
långt
dock
att
Det vore
att

del skillnader

i detaljer

sammanhang.

3.

överfallsskydd

Mer

än 3 miljoner
omfattas

anställda

administreras

försäkringar

i kollektivavtalsgrundade
anställda
av TFA

och cirka

200 000 egna företagare
för arbetsskada

Trygghetsförsäkring

av AMF-trygghetsförsäkring.

Agare

utan
som

av AMF-trygghets-
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försäkring

arbetsmarknadens

är

säkringen

omfattar

områdena

avseende

TFA

SAF,

parter
inom

de anställda

anställda

samt

LO

de privata

och

PTK.

och

kooperativa

inom

För-

kommuner

och

landsting

avseende TFA-KL.
administrerar
AMF-trygghetsförsäkring
för ett liknande
även skaderegleringen
avtal på det statliga området
Statens personskadeavtaLbenämnt
PSA
omfattande
ca 250 000
anställda.

Nedan beskrivs

överfallsskyddet

med utgångspunkt

i TFA,

men med beskrivning
I försäkringsvillkoren
Blir

och PSA.
av avvikelser
som finns i TFA-KL
utarbetas
arbetsmarknadens
parter
av
- som
finns inte några bestämmelser
som särskilt reglerar överfallsskador.

man utsatt för brott i arbetet är detta i försäkringsvillkorens
mening att jämställa
med olycksfall
i arbetet. Inträffar
på
ett överfall
väg till eller från arbetet, betraktas det som en s.k. färdskada
och
omfattas också av försäkringen.
för sveda och värk lämnas vid arbetsoförmåga

Ersättning

mer än 30 dagar. Ersättning länmas
grund av skadans art varit svår.
till

för

grund

samband

beräkning

För psykiska
skador
i
av ersättningen.
för en individuellt
t.ex. rån, lämnas ersättning
Sådan ersättning
utgår även om skadan inte

med brott,

beräknad

läkningstid.

medfört

som varat
svedan
och
värken
om
Skadeståndsrättsliga
regler ligger
dock alltid

sjukskrivning.

För kommun-

Kränkningsersättning

omfattas inte av TFA.
finns en särskild bestämmelse
våld eller misshandel
och medför

och landstingsomrâdet

för skada som uppkommer
genom
minst åtta dagar. I dessa
sjukskrivning
inkomstförlust
kostnader

enligt skadeståndsrättsliga

tillämpas

inte.

Det

behöver

fall

lämnas

för

ersättning

för

regler och någon självrisk
inte

alltid

vara fråga om en
kan ha utövats av en förvirrad
patient.
genom
Särreglerna för våld/misshandel
finns inte i själva villkoren,
TFA-KL,

skada

brott.

Våldet

utan i förhandlingsprotokoll
PSA har samma regler
TFA-KL.
minsta

Dock

med den skillnaden

och med

information

vid

parter.
våld/misshandel

att det inte finns

något

krav

som
på

administerar

1988 har AMF-trygghetsförsäkring

får bestående

kodas händelseförloppet
med på förhand
skadade

rörande

men. Vid mottagande av en skadeanmälan
vid skadetilltället.
beskrivs
Händelseförloppet

bestämda

sysslat med direkt

utlöstes

Den

systematiserat

om alla arbetsskador
som omfattas av de försäkringar
man
och som leder till minst 30 dagars sjukskrivning
eller där

den skadade

Ett

arbetsmarknadens

ersättning

sjukskrivningstid.

Från

fallet

mellan
för

och kontakt

verb

och substantiv

typiskt

mekanism

vad den
hur olycks-

vad man skadat sig på.

information
år 1995,

för aktivitet

före olycksfallet,

nedan
som presenteras
anmält till och med december

händelseförlopp

för

en skada

avser skadeuppgifter
1996.

kan vara

att man

i sitt
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utsatt för våld från någon eller utsatt för rån eller liknande.
timer man
Våld från person eller djur
Ser man på mekanismverbet
är
yrkesgrupperna
De vanligaste
576 skador med denna kodning.
58,
försäljare
61,
banktjänstemän
skador,
76
postkassörer
arbete blir

Totalt

18.

personbilsförare

man att titta
407 skador. Här

79

skador,

stemän

38,

lok- och motorvagnsförare

yrkesgrupperna
54,

försäljare

och

reaktion

postkassörer
banktjän53,
och

i konduktörs-

järnvägspersonal

25,

och buss-

representerade.

eller fysisk

Psykisk

är de vanligaste

polispersonal

25

81 yrkesgrupper

kontaktverbet

Väljer
finns

finns

väktare

26,

husdjursskötare

55,

polispersonal

att här syns till
tåg- och tunnelbaneförare
som kör tåg och där någon hoppar
beskrivna
med i den tidigare
finns
inte
vilka
tåget,

exempel
framför

och

22

stationstjänst

väktare

13.

kan

Noteras

gruppen.
finns 264
rån eller skjutvapen
Om man väljer kontaktsubstantivet
försäljare 37
72,
banktjänstemän
76 skador,
skador. Postkassörer
med övning.
samband
i
ofta
skadas
Värnpliktiga
30.
och värnpliktiga
att vid tolkning
av dessa siffror måste man vara
banktjänstemän,
postkassörer,
medveten
om att vissa grupper t.ex.
polispersonal och väktare registeras för samma skadeorsaförsäljare,
Man kan således inte lägga ihop de olika
ker i tre olika sökbegrepp.
ihåg att endast allvarliga
också
viktigt
Det är
talen.
att komma
Det bör även noteras att
finns med i denna redovisning.
olycksfall
30
som motsvarar
som utsatts för rån får en bedömning
personer
är kortare.
även om den faktiska frånvarotiden
dagars frånvaro
Det bör anmärkas

4.

Överfallsskydd

Under

arbetstid

i företagsförsäkring

gäller

och reseförsäkringar

överfallsskydd.

inte hemförsäkringens

Istället
kollekti-

överfall

försäkrade

gentemot
genom
är de flesta arbetstagare
till exempel TFA se ovan.
försäkringar,
vavtalsgrundade
även överfallsförfinns emellertid
På den svenska marknaden
kan
Sådant överfallsskydd
inkluderade
i företagsförsäkring.
säkringar
för vissa företagsgrupper
annat paketförsäkringar
Villkoren
Bankförsäkring.
motsvarar
ochi
t.ex. Affärsförsäkring
i hemföröverfallsskydd
under
finns
momentet
i stort de villkor
som
omfattar
att försäkringen
punkt 2, med skillnaden
säkringen
återfinnas

i bland

se

som sker i försäkringstagarens
finns
även att teckna
Möjlighet

överfall

tilläggsförsäkring
i stort

till

sett identiska

Överfallsförsäkring

affärens,

bankens

lokaler.

överfallsförsäkring
som
Även dessa villkor
företagsförsäkring.

annan
med överfallsskyddet

ingår

en
är

i hemförsäkringen.

även i försäkring

avseende

tjänsteresor.
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som regel

i

hemförsäkring.

5. Behandlingskostnadsförsäkring

i företagsförsäkring

Behandlingskostnadsförsäkring,
brottsofferförsäkring

kan tecknas

företagsförsäkring.

som också kallas krisförsäkring
till
som en tilläggsförsäkring

eller

annan
ingår behandlings-

För vissa företagsförsäkringar

kostnadsförsäkring

i en paketlösning.
Detta gäller
framför
allt i
för viss verksamhet
där anställda i högre grad utsätts för
överfall
t.ex. affärer, banker, taxi och bevakningsföretag.
Försäkringen
gäller för försäkringstagaren
och dennes anställda.

försäkringar

Försäkringen

kostnader som kan uppstå till följd
har behov av behandling av psykolog
för att bearbeta
samtalsterapi
den inträffade
ersätter

där den skadelidande
form

av
Ersättning

således

utgår

resekostnader

förknippade

vara begränsad

till

för

kostnaderna

därmed.

I regel synes nämnda
innehåller

med de undantag

6. Behandlingskostnadsförsäkring
Sedan

några

ersättning

år

inkluderas

av psykisk ohälsa.
i ersättningsbar
grund

överfall,

och

konsultation

vissa

som gäller

undantag

vilka

i

för överfallsskyddet

i gruppolycksfallsförsäkring
i

vissa

för behandlingskostnader

drabbats
sin

händelsen.

behandlingen

tio behandlingstillfällen.

Behandlingskostnadsförsäkring
stort överensstämmer

för

av överfall
eller annan

gruppolycksfallsförsäkringar

till följd

av att försäkringstagaren
ohälsan kan bland annat ha
död,
olycksfallsskada,
nära anhörigs

Den psykiska

hot, rån, våldtäkt

och ofrivillig
arbetslöshet
som polisanmälts
månader.
som varat sex
Behandlingen
och
är i regel begränsad till tio behandlingstillfällen
ska vara godkänd i förväg av försäkringsbolaget.
Något bolag hjälper
via uppbyggt
kontaktnät
i landet till med att finna lämplig psykolog
i
den drabbades

Försäkringen
familjemedlem.
egenskap
Genom

närområde.
är

Detta

tillämplig

Försäkringen

kontaktnät

kallas

för Kriscentrum.

på skador

gäller

som tillfogats
av annan
endast för den försäkrade i dennes

som privatperson.
att försäkring

gruppolycksfallsförsäkringar,

för

behandlingskostnader
så har skyddet

är

inkluderat

en stor spridning.

i

Personskadenämnd

Ansvarsförsäkringens
uppgift
att verka
skadeståndsrättslig

Phoenix

Försäkringsaktiebolag,

Svenska

Skandia,

Brand,

Allianz,
Holmia,

Guardian-försäkring,

Assurance,

skall

bolagen

anslutna

De

nämnden;

FörsäkringsaktieboSockenbolagens

Trygg-Hansa,

WASA,

och Zürich.

Sverige,

Storebrand

Europeiska

Union,

Länsförsäkringsbolagen,

till

anslutna

Accident,

General

Folksam,

laget,

närvarande

Commercial

Atlantica,

Ansvar,

Försäkringsförbund.

är Sveriges

är för

bolag

på
för-

Trafikskadenämnden.

jämför

trafikförsäkring

som
för nämnden

Följande

personskadereglering,
och övriga
ansvarsförsäkring

inom

grund,

1947 och har till

inrättades

skälig

och

enhetlig

för
utgör

Huvudman

AP-nänmden

Personskadenämnd

7. Ansvarsförsäkringens

säkringar
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nämnden

till

hänskjuta

ärenden

an-

gående:
och men
invaliditetsgraden

lyte

för inkomstförlust,
ersättning
då den medicinska
olägenheter
10% eller

-

för förlust

ersättning

omprövning
eller underhåll

uppgå till

beräknas

förlusten

enligt
i form

minst

och
samt kostnader
uppgår till minst

ett halvt

basbelopp

av underhåll
av inkomstförlust
engångsbelopp

5 kap 5 § skadeståndslagen
av livränta

eller

skall också i annan fråga om personskadeersättning
begär det.
inhämtas om den skadelidande
vice ordförande
Nämnden består av ordförande,
samt lägst sex och

Nämndens

högst

yttrande

elva andra

ledamöter.

Ordföranden

och vice ordföranden

skall

De övriga
vara anställda i försäkringsbolag.
vara lagkunniga och får
skall ha ingående erfarenhet
ledamöterna
av personskadereglering.
yttranden till bolaget. Bolaget
Nämnden
avger rekommenderande
skall
avviker

om man träffar
från nämndens

bolagen

följer

Nämnden

dock

med

beslut underrätta

nämnden

nämndens

behandlar

den skadelidande

överenskommelse

årligen

yttranden
400-500

härom.

som
Försäkrings-

i stort sätt undantagslöst.
ärenden angående ersättning

med bland
80 avser överfallsskyddet
varav
annat kränkningsersättning.
initieras
De ärenden som tas upp i nämnden när det gäller överfall
10 % måste
som regel av den skadade. Överstiger invaliditetsgraden
Domstolar
har
bolagen anmäla ett ärende till nämnden för prövning.
stundom
förekommer
Det
att
prövning.
erhålla
nämndens
även rätt att
ärenden.
denna
utlåtande
i
också begär nämndens
domstolar
typ av
i vid

personskada

cirka
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Nämndens

praxis

i kränkningsfallen

är i stort överensstämmande
som tillämpas vid Brottsoffermyndigheten.
avgöranden publiceras i rättsfallssamlingen

med de ersättningsnivåer
Ett urval

av nämndens
och Skadestånd
Försäkring

Rättsfall

1998:40
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sammanställs

Dessutom

och utges halvårsvis
samtliga ärenden avseende dels kränkning genom
brott och dels sveda och värkersättning
till närstående till den som
utsatts

för brott.

8. Utbildning

brottsoffers

om

situation

försäkrings-

inom

m.m.

branschen

Utbildning

brottsoffer

kring

kan aktualiseras

framför

allt två sätt.

till
Det ena är information
till brottsoffret
och det andra är information
den personal på försäkringsbolaget
som kommer i kontakt med brottsoffret.
Vad gäller kontakterna

bör inledningsvis

med brottsoffret

konstate-

oftast kommer i kontakt med skadelidande
ras att försäkringsbolagen
i ett skede efter det att bl.a. polis och sjukvård redan har
varit i kontakt med denne. Det är inte ovanligt att det går avsevärd tid

brottsoffer

innan

en skadeanmälan
allmän information

mer
är därmed

oftast

inkommer

till

till

brottsofferfrågor

kring

Mer

passerad.

Behov av
den skadelidande

försäkringsbolaget.

givet är att
sådan
meddelas.
som
Brottsoffers
kontakt med ett försäkringsbolag

information

om

för-

säkringen

är oftast föranlett
av
Härvid
överfallsskyddet.
avsikt
det
s.k.
yrka
ersättning
att
en
ur
Personskai regel av en personskadereglerare.
regleras skadeanmälan
med
skadelidande
har stor erfarenhet
dereglerare
av att hantera

personskador.
personer
ning. Däremot

då sådan kunskap
har de självfallet

det som sådant
vidareutbildning
föreläsare

beteendevetenskaplig

Någon

sällan,

med

och

har

för

inte ingår

utbildning
i bolagens

har

dessa

grundutbild-

en gedigen kunskap om överfallsskydsällan i samband
med övergripande

personskadereglerare

kommit
bl.a.

beteendevetenskapliga

teman,
sig gentemot personer i kris.
Vissa bolag har valt att samla överfallsskyddsärenden

i kontakt

med

hur

skall

man

förhålla

handläggare.
erfarenhet
Vad
eller

Härigenom
vad gäller

gäller

erhåller

dessa

personer
av just brottsoffer.
sker sådan hos respektive

en något

ett fåtal
större

hantering

utbildning

via
gemensamt
Beträffande
utbildningen

Institutet

för

försäkringsbolag

försäkringsutbildning

IFU.

hos IFU så har man under år 1997 genomfört
med bl.a. föreläsare från Brottsofett tvâ dagars överfallsseminarium
Denna utbildning
fermyndigheten.
är avsedd att vara återkommande.

Ett försäkringsbolag
vari

handboken,

ett häfte benärrmt Brottsoffertill hjälp och
vilka möjligheter
och
rättegången
något
samt
om

har producerat

det beskrivs

bl.a.

för brottsoffer
som finns
skadestånd. Syftet är att ge brottsoffren
de har.
om vilka rättigheter
stöd

Under

hösten

vad gäller

en grundläggande

1997 har Sammanträffande

ter för försäkringsbranschen
varvid
bl.a. frågan
BOJ,

och

skett mellan

Brottsofferjourernas

om utbildning
har uttalat intresse

som IFU
utbildningsinsatser.

säkringsbolag
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information
representanriksförbund

diskuterades.
för att samarbeta

Såväl

för-

med BOJ
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RECOMMENDATION

OF THE COMMITTEE
CONCERNING

No. R 97

13

OF MINISTERS TO MEMBER
INTIMIDATION

11

STATES

OF WITNESSES

AND THE RIGHTS OF THE DEFENCE

Adopted by the Committee of Minister.: on 10 September 1997
at the 600 Meeting of the Ministers Deputias

The Committee of Ministers, under the terms of Article l5.b of the Statute of the Council of Europe,
Recalling that the aim of the Council of Europe

to achieve a greater unity among its Members;

Aware of the need for member States to develop a common crime policy in relation to witness
protection;
considering that in some areas of criminality, such as organised crime and crime within the family,
there an increasing risk that witnesses will be subjected to intimidation;
considering that
unacceptable that the criminal justice system might fail to bring defendants
to
trial and obtain a judgment becausewitnesses are effectively discouraged from testifying freely and
truthfully;
Noting that there growing recognition of the special role of witnesses in criminal proceedings and
that their evidence oñen crucial to securing the conviction of offenders, especially in respect of
organised crime and crime
the family;
Convinced that while all persons have a civic duty to give sincere testimony
as witnesses, so
required by the criminal justice systern, there should also be greater recognition given to their rights
and needs, including the right not to be subject to any interference or be placed at personal risk;
Considering that member States have a duty to protect witnesses against such interference by
providing them with specific measures of protection that effectively
ensure their safety;
Bearing in mind the provisions of the European Convention of Human Rights and the case-law of its
Organs, which recognize the rights of the defence to examine the witness and to challenge his
testimony but do not provide for a face to face confrontation between the witness and the alleged
offender;
Taking into account Recommendation No. R 85 4
on violence in the family, Recommendation No.
R 85 1l on the position of the victim
the framework of criminal law and procedure,
Recommendation No. R 87 21 on assistanceto victims and prevention of victimisation,
Recommendation No. 91 ll on sexual exploitation, pomography and prostitution of, and trafficking
in, children and young adults and Recommendation No. 96 8
on crime policy in Europe in a time of
change;
Rccommends that Govemments of member States:
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be guided, when formulating their intemal legislation and reviewing their criminal policy and
practice, by the principles appended to this recommendation;
ii. ensure that all the necessarypublicity for theseprinciples distributed
to all interested bodies,
such as bar associations,judicial Organs,law enforcement agenciesand social institutions involved
m
family care.

Appendix
concerning

intimidation

to Recommendation
of witnesses

No. R 97

and the rights

13
of the defence

Definitions
For the purposes of this Recommendation:
- "witness" means any person, irrespective of his status under national
criminal procedural law, who possessesinformation relevant to criminal
proceedings. This definition includes experts as well as interpreters;
- "intimidation" means any direct, indirect or potential threat to a witness,
which may lead to interference with his duty to give testimony free from
influence of any kind whatsoever. This includes intimidation resulting either
i from the mere existence of a criminal organisation having strong
a
reputation of violence and reprisal, or ii ñom the
mere fact that the witness
belongs to a closed social group and in position of weakness therein;
a
- "anonymity" means that the identifying particulars of the witness remain
totally unknown to the defendant;
- "collaborator of justice" means any person who facescriminal charges, or
was convicted, of having taken part in an associationof criminals or other
criminal organisation of any kind, or in organised crime offences but
agrees
to co-operate with criminal justice authorities, particularly by giving
information about the criminal association organisation
or
or any criminal
offence connected with organised crime.

II. General Principles
Appropriate legislative and practical measuresshould be taken
to ensure that witnesses may testify
freely and without intimidation.
2. While respecting the rights of the defence, the protection of witnesses, their relatives
and other
persons close to them should be organised, where necessary, including the protection of their life and
personal security before, dunng and añer trial.
Acts of intimidation of witnesses should be made punishable either
as separate criminal offences or
as part of the offence of using illegal threats.
4. While taking into account the principle of free
assessmentof evidence by courts, procedural law
should allow for consideration of the impact of intimidation
on testimonies.
Subject to legal privileges, witnesses should be encouraged
relevant information
to report
regarding criminal offences to the competent authorities and thereafter any
agree to give testimony
coun.

sou
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While respecting the rights of the defence, witnesses should be provided with alternative methods
of giving evidence which protect them from intimidation resulting from face to face confrontation
with the accused, e.g. by allowing witnesses to give evidence in a separate room.
Criminal justice personnel should have adequatetraining to deal with caseswhere witnesses might
be at risk of intimidation.

III. Measures to be taken in relation to organised crime
When designing a framework of measuresto combat organised crime, specific rules of procedure
should be adopted to cope with intimidation. These measuresmay also be applicable to other serious
offences. Such rules shall ensure the necessarybalance in a democratic society between the
prevention of disorder or crime and the safeguardingof the right of the accused to a fair trial.
9. While ensuring that the defence has adequateopportunity to challenge the evidence given by a
witness, the following measures should, inter alia, be considered :
-

recording by audio-visual means of statementsmade by witnesses during pre-trial examination;

not
given before a judicial authority as evidence in court when
- using pre-trial statements
possible for witnesses to appear before the court or when appearing in court might result in great and
actual danger to the life and security of witnesses,their relatives or other persons close to them;
identity of witnesses at the latest possible stage of the proceedings and/or releasing
- revealing the
only selected details;
media and/or the public from all or part of the trial.
- excluding the
10. Where available and in accordance with domestic law, anonymity of persons who might give
evidence
should be an exceptional measure. Where the guarantee of anonymity has been requestedby
such persons and/or ternporarily granted by the competent authorities, criminal procedural law should
provide for a veriñcation procedure to maintain a fair balance between the needs of criminal
proceedings and the rights of the defence. The defence should, through this procedure, have the
opportunity to challenge the alleged need for anonymity of the witness, his credibility and the origin
of his knowledge.
ll. Anonymity should only be granted when the competent judicial authority, after hearing the
parties, finds that:
the life or freedom of the person involved seriously threatened or, in the case of an undercover
agent, his potential to work in the future seriously threatcned;
and
ii. the evidence

likely to be significant and the person appearsto be credible.

12. Where appropriate, further measures should be available to protect witnesses giving evidence,
including preventing identification ofthe witness by the defence e.g. by using screens, disguising his
face or distorting his voice.
13. When anonymity has been granted, the conviction shall not be based solely or to a decisive extent
on the evidence of such persons.
14. Where appropriate, special programmes, such as witness protection programmes, should be set up
and made available to witnesses who needprotection. The main objective of these programmes
should be to safeguard the life and personal security of witnesses, their relatives and other persons
close to them.
15. Witness protection programmes should offer various methods of protection; this may include
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giving witnesses
their relatives and other persons close to them an identity change, relocation,
assistance in obtaining new jobs, providing them with body-guards and other physical protection.
16. Given the prominent role that collaborators of justice play in the fight against organised crime,
they should be given adequateconsideration, including the possibility of benefitting from measures
provided by witness protection programmes. Where necessary, such progranirnes may also include
specific arrangements such as special penitentiary regimes for collaborators of justice serving a
prison sentence.

IV. Measures to be taken in relation to vulnerable witnesses, especially in cases of crime within
the family

17. Adequate legislative and practical measuresshould be taken to ensure protection against
intimidation, and to relieve pressure on witnesses giving evidence against family members in
criminal cases.

l8. Such measures should be designed for different categories of vulnerable witnesses. They should
take into account that in the family environment intimidation
often latent and usually affects the
witness psychological and/or emotional well-being. In the absenceof overt acts of intimidation,
preference should therefore be given to non-criminal law measures.

19. Special protection should be made available to children together with support against any abuse
of authority in the family. Children should be made aware of their rights, in particular, the right to
report crime.

20. The specific interests of the child should be protected throughout proceedings by a social agency
and, appropriate, through specially trained lawyers.

21. Women who suffer domestic violence and elderly persons subjected to ill-treatment by their
family should receive adequateprotection from intimidation aimed at preventing them from reporting
crimes and giving evidence.

22. Programmes should be set up to assistwitnesses giving evidence against other members ofthe
family. Such programmes could provide a framework for:

- legal, psychological and social assistance,and, ifappropriate, care and financial assistance;

- measures to remove the accused from the vicinity ofthe witncss
intimidation; altematively measures to remove the witness;

order to avoid further

sou
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psycho-social measures such as psychiatric training for the accusedto prevent further offending.

23. The different institutions within the criminal justice system should be made aware that they can
have a traumatic effect on witnesses; they should suive to counter that effect.

24. When a vulnerable witness ñrst reports allegations to the police, there should be immediate
accessto professional help. Furthermore, the examination of the witness should be conducted by
suitably trained staff.

25. Vulnerable witnesses should, whenever possible, be examined at the earliest stage of the criminal
proceedings, as soon as possible after the facts have been reported. Such examination should be
carried out in a particularly careful, respectful and thorough manner.

26. Such examination should not be repeated.The examination should be conducted by or in the
presence of a judicial authority, and the defence should have sufñcient opportunity to challenge this
testimony.

27. If appropriate, statements made at the pre-trial stage should be recorded by video to avoid face to
faceconfrontation and unnecessary repetitive examinations that may cause trauma. During the trial,
audio-visual techniques may be used in order to enable the competent authority to hear the persons
concemed out of each othefs physical presence.

28. At the court hearing, examination of the witness should be closely supervised by the judge.
Where cross-examination, especially in casesconcerning allegations of sexual offences, might have
an unduly traumatic effect on the witness, the judge should consider taking appropriate measures to
control the manner of questioning.

29. The mere fact that evidence by children
for its exclusion.

not given under oath should not be, in itself, a reason
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co-operation

30. Instruments aiming to foster international co-operation as well as national laws should be
supplemented in order to facilitate the examination of witnesses at risk of intimidation and to allow
witness protection programmes to be implemented acrossborders. The following measures should,
for example, be considered:

video-links, to facilitate simultaneous
- use of modern means of telecommunication, such as
examination of protected witnesses or witnesseswhose appearancein court in the requesting state lS
otherwise impossible, difficult or costly, while safeguarding the rights of the defence;

witnesses abroad and ensuring their protection;
- assistance in relocating protected

authorities responsible for witness protection programmes.
- exchange of information between
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Översynav rörelse-och tillsynsreglerför kollektiva
försäkringar. 7
Integritet- Effektivitet- skattebrott. 9
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En gräns- en myndighet 18
Försäkringsgaranti.
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Säkrarekemikaltehantering.13
Utlandsstyrkan.30
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Tänderhela livet
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- nytt ersättningssystem
Alkoholreklarn.Marknadsföringav alkoholdryckeroch
Systembolagets
produkturval. 8
När åsikterblir handling. En kunskapsöversiktom
bemötandeav personermedfunktionshinder.16
Tre städer.En storstadspolitikför helalandet.
+ 4 st bilagor. 25
Frånhembränttill Mariakliniken.
- fakta om ungdomaroch svartsprit.26
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för digitala medier.Andrakarnmarsalen,
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samverkanmedIndustriförbundetoch Statskontoret
1997-11-14.21
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IT-kommissionensrapport 4/98. 36
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försäkringsbolag.27

Utbildningsdepartementet
Campusför konst 10
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