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FÖRORD 
 

Denna studie hade inte kunnat genomföras utan hjälp från 
Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg samt Bergslagens 

Brottsofferjour och därför vill vi börja med att rikta ett stort 
tack till er för denna hjälp. Vi vill även tacka de vittnen och 

vittnesstödjare som ställde upp på att bli intervjuade. Ett tack 
riktas även till våra familjer och vänner som har funnits där 

för oss som stöd under denna uppsats samt under 
socionomutbildningen. 

 
Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Pia Hellertz som 
gett oss goda råd och tips för att kunna slutföra uppsatsen. 

 
Pierre S. Branhammar och Sara Thunberg 

 
Örebro 2012 
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Syftet med denna studie var att undersöka om vittnen till brott mot person i Örebro län är i 
behov av stöd innan rättegången. Frågeställningarna som användes var: är vittnen till brott 
mot person i Örebro län i behov av stöd? Vilken typ av stöd vill dessa vittnen ha? Vilka 
möjligheter och svårigheter finns för Brottsofferjouren att komma i kontakt med vittnen som 
är i behov av stöd? Till studien användes en kvalitativ metod bestående av individuella 
intervjuer och fokusgruppsinspirerade gruppintervjuer med vittnen och vittnesstödjare. 
Resultatet visade att vittnena är i behov av stöd då det finns en rädsla för repressalier samt en 
osäkerhet för hur rättsprocessen går till. Stödet som önskas är information om vart stöd finns 
att få samt vad som händer i rättsprocessen. Resultatet visade också att Brottsofferjouren har 
svårigheter att komma i kontakt med vittnen, främst för att de inte vet vilka som är vittnen 
innan rättegången. 
 
 
Nyckelord: Vittne, stöd, Brottsofferjouren, hot, otillåten påverkan 
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The purpose of this study was to investigate whether witnesses to crimes against a person in 
Örebro County is in need of support before the trial. To answer the purpose the following 
questions were used: are witnesses of crimes against persons in Örebro County in need of 
support? What kind of support do these witnesses want to have? What opportunities and 
challenges exist for Victim Support (Brottsofferjouren) to come in contact with witnesses 
who are in need of support? The study used a qualitative approach using individual 
interviews and focus group-inspired group interviews with witnesses and witness supporters. 
The results showed that the witnesses are in need of support because in many cases there is a 
fear of retaliation, and an uncertainty of how the legal process works. The type of assistance 
required from witnesses is information on where they can get support and what happens in 
the legal process. The results also showed that Victim Support has difficulties to get in 
contact with witnesses, mainly because they do not know who the witnesses before trial. 
 
 
Keywords: Witness, support, Victim Support, threats, abuse of judicial procedure 
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INLEDNING 
 
Varje år vittnar närmare 100 000 människor i Sveriges domstolar och detta gör de för att 
hjälpa domstolen att döma korrekt eller fria (Sveriges Domstolar, 2012). Att vittna handlar 
inte om att sätta dit någon, utan om att hjälpa till så att ingen blir felaktigt dömd. Vid nästan 
alla tings- och hovrätter i Sverige finns det en vittnesstödsverksamhet som är till för att 
informera vittnen och målsägare om hur det går till vid en rättegång samt vara ett stöd innan 
rättegången (Sveriges Domstolar, 2009b). Det är Brottsoffermyndigheten som har det 
övergripande ansvaret för vittnesstödsverksamheten, men arbetet med verksamheten sker i 
samarbete med Domstolsverket, Brottsofferjourernas Riksförbund samt de organisationer 
som med ideella krafter utför själva arbetet (Brottsoffermyndigheten & Domstolsverket, 
2008). 
 
Bakgrund 
År 2008 genomfördes en utvärdering av vittnestödsverksamheterna för att bland annat ta reda 
på hur verksamheten skulle utvecklas. Utvärderingen gjordes bland annat i form av att ett 
frågeformulär distribuerades till verksamma personer och organisationer inom området, 
såsom åklagare, advokater, domstolar, vittnesstödssamordnare samt målsägare och vittnen 
(Brottsoffermyndigheten & Domstolsverket, 2008). Vad gäller vittnen och målsägare var det 
91 av 100 som svarade på enkäten.  Det framkom att de blev hjälpa av kontakten med 
vittnesstödet vid rättegången och att de blev lugnare av denna kontakt. Det framkom också att 
94 procent av alla som blivit tillfrågade i undersökningen tyckte att de fick den hjälp de 
behövde av vittnesstödet (Brottsoffermyndigheten & Domstolsverket, 2008). De som ville ha 
mer hjälp efterfrågade mer information om vittnesstödsverksamheten före rättegången. Detta 
innebär att 6 procent ansåg att den hjälp de fick av vittnesstöden inte räckte till, utan de hade 
velat ha mer hjälp.  Med dessa 6 procent i åtanken vill vi med denna studie undersöka om det 
föreligger ett behov av stöd och i så fall vilket, till vittnen som bevittnat någon typ av brott 
mot person i Örebro län. Studien kommer vidare undersöka hur ett sådant eventuellt stöd 
skulle kunna utformas och hur kontakten skulle kunna se ut kring vittnen och deras 
eventuella stödbehov.   
  
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger behov av stöd till vittnen från 
Örebro län som bevittnat brott mot person samt hur stödet skulle kunna se ut. Dessutom 
undersöks hur Brottsofferjouren skulle kunna komma i kontakt med dessa vittnen. De 
frågeställningar som används för att uppnå syftet är: 
 

• Har vittnen som bevittnat brott mot person i Örebro län behov av stöd? 
• Vilken typ av stöd upplever vittnen sig ha efter att ha bevittnat ett brott mot person? 
• Vad finns det för möjligheter och svårigheter för Brottsofferjouren att komma i 

kontakt med vittnen som eventuellt behöver stöd? 
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VITTNEN, RÄTTSPROCESSEN OCH STÖDÅTGÄRDER 
 
Vittne 
Ett vittne är en person som enligt 36 kap. 1§ Rättegångsbalken (1942:740), RB, inte själv är 
en part i ett mål och som jämlikt 36 kap. 2§ RB kan användas som en kunskapskälla för att 
utreda ett händelseförlopp som är viktigt i ett mål. Ett vittne är edsvuret om det inte föreligger 
skäl såsom att denne är närstående till part, är under 15 år eller har en psykisk störning som 
gör att de inte förstår innebörden av eden (36 kap. 11§, 13§ RB). Vittnet får enligt 36 kap. 1§ 
RB inte vara någon som har någonting med gärningen att göra och är enligt 36 kap. 3§ RB 
inte tvingad att vittna om de har något upp- eller nedstigande släktband, samt har varit eller är 
gift med den anklagade. Vittnen ska även jämlikt 36 kap. 7 § RB kallas med vite till 
förhandlingen. Detta innebär att om vittnet skulle välja att inte infinna sig vid förhandlingen 
kan den få betala vite. I vissa fall kan vittnet bli hämtad av polis för att avlägga sitt vittnesmål 
(Brottsofferjourernas Riksförbund, 2006). 
 
Rättsprocessen för vittnen 
Vittnet får inte närvara vid rättegången förrän det är dags att avlägga vittnesmålet 
(Brottsofferjourernas Riksförbund, 2006). Innan vittnet får ge sitt vittnesmål ska ed enligt 36 
kap. 11 § RB avläggas. Skulle det framkomma att vittnet efter att ha avlagt eden förändrar 
berättelsen kan vittnet dömas för mened, vilken kan ge fängelse i upp till fyra år (15 kap. 1 § 
Brottsbalken 1962:700, BrB). Vittnesförhöret under rättegången är i regel enligt 
Brottsofferjourernas Riksförbund (2006) offentligt, dock kan detta i vissa fall ändras. En 
anledning till att vittnesförhöret inte skulle vara offentligt kan vara att vittnet känner en rädsla 
för den tilltalade eller någon av åhörarna, i dessa fall sker en medhörning. Medhörning 
innebär att den tilltalade får sitta i ett annat rum under förhöret med vittnet 
(Brottsofferjourernas Riksförbund, 2006). Den tilltalade kommer att lyssna på förhöret 
genom en högtalare i det andra rummet, då den har rätt att höra vad vittnet säger. 
 
Brottsofferjouren 
Brottsofferjouren, som är en frivilligorganisation, startade sin verksamhet under 1980-talet 
och det finns nu ett hundratal jourer runt om i landet (Brottsofferjourernas Riksförbund, 
2006). Verksamheten är indelad i tre nivåer: den lokala Brottsofferjouren, 
regionsverksamheten samt riksförbundet. Den lokala jouren har hand om stödverksamheten 
till brottsoffer och vittnen. Detta arbete sker ideellt, men i vissa jourer finns anställd personal 
för att samordna verksamheten. Alla lokala brottsofferjourer har inte någon 
regionsverksamhet utan det är bara en möjlighet för de lokala jourerna att samarbeta med 
närliggande jourer. Riksförbundet har en samordnande roll bland annat i form av att ta fram 
utbildningsmaterial och sammanställa statistik från de lokala jourerna över hur många 
ärenden de haft under ett år. Statistiken används sedan för att försöka påverka samhället till 
förändring och för att lyfta behovet av stöd till brottsoffer (Brottsofferjourernas Riksförbund, 
2006). I Örebro län finns det tre lokala jourer: Bergslagens Brottsofferjour, Brottsofferjouren 
Sydnärke samt Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg. Bergslagen har hand om kommunerna 
Karlskoga, Degerfors, Hällefors, Nora, Lindesberg och Kopparberg. Sydnärke har hand om 
Askersund, Kumla, Hallsberg och Laxå medan Örebro-Lekeberg har hand om just 
kommunerna Örebro och Lekeberg. Dessa tre jourer bildar tillsammans en region som bland 
annat anordnar utbildningar till stödpersoner och vittnesstöd samt vidareutbildningar. 
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Vittnesstöd 
Vittnesstödverksamheten eller Witness Service kommer ursprungligen från Storbritannien 
och startades av organisationen Victim Support (Brottsoffermyndigheten & Domstolsverket, 
2008). Syftet med Witness Service är att informera brottsoffer och vittnen om hur det går till 
under en rättegång, ge stöd samt erbjuda en avskild plats där de kan vänta innan de ska in på 
förhandling. I Sverige startade denna verksamhet 1995 i Växjö och spreds snabbt till andra 
orter. Syftet med den svenska verksamheten är densamma som den brittiska motsvarigheten 
(Brottsoffermyndigheten & Domstolsverket, 2008,). I dagsläget finns denna verksamhet vid 
nästan alla domstolar i Sverige (Sveriges Domstolar, 2009b).   
 Vittnesstöd är en person som befinner sig i de allmänna delarna av tingsrätten och 
hovrätten. Enligt Brottsofferjourernas Riksförbund (2006) har denna person till uppgift att 
vara ett stöd till målsägaren och vittnen genom att exempelvis informera om hur det går till 
under en rättegång, vem som sitter var, att vittnen avlägger ed och vad det innebär med mera. 
Vittnesstöden kan på de flesta ställen även erbjuda ett avskilt rum där vittnen och målsägare 
kan vänta om de tycker att det är obehagligt att vänta i samma väntrum som den tilltalade. 
Vittnesstödjarens uppgift är att försöka avdramatisera situationen för att få vittnena och 
målsägarna att känna sig lugna, men de får absolut inte enligt Brottsofferjourens Riksförbund 
(2006) diskutera målet i detaljer då det finns en risk för påverkan som i sin tur kan påverka 
domen. Vittnesstödet har bara kontakt med vittnen och målsägare i samband med rättegången 
(Brottsoffermyndigheten & Domstolsverket, 2008). Vittnesstödet har därmed inga långvariga 
stödkontakter. 
 För att bli vittnesstödjare, menar Brottsofferjourernas Riksförbund (2006), krävs en 
teoretisk grundutbildning med efterföljande praktik i form av brevidgång i domstolen med en 
erfaren vittnesstödjare. Det krävs även ett godkännande av den lokala styrelsen som har hand 
om vittnesstödsverksamheten på orten. Efter att personen blivit godkänd får den ett bevis på 
genomgången utbildning i form av ett vittnesstödsbevis och då får personen börja arbeta på 
egen hand som vittnesstöd. De som arbetar som vittnesstödjare skall enligt 
Brottsofferjourernas Riksförbund (2006) avge ett tystnadslöfte som innebär att det som sägs 
mellan vittnesstödet och målsägaren eller vittnet stannar mellan dem. 
 
Stödperson 
Med stödperson menas i detta sammanhang de stödpersoner som Brottsofferjouren erbjuder. 
Enligt Brottsofferjourernas Riksförbund (2006) har denna person till uppgift att stödja 
brottsoffer eller vittnen med krisbearbetning och praktiska göromål såsom blanketter som ska 
fyllas i eller med att förklara papper som de har fått hemskickade. Stödpersonerna erbjuder 
medmänskligt stöd och detta innebär att stödpersonerna finns som någon att prata med och 
som inte befinner sig i situationen. Skulle brottsoffret behöva professionell hjälp ska 
stödpersonen hänvisa brottsoffret vidare så att den ska få adekvat hjälp. Skillnaden mellan ett 
vittnesstöd och en stödperson är att stödpersonen har kontakt innan rättegången och att denna 
kontakt kan ske över längre tid. 
  Den som vill bli stödperson genomgår samma teoretiska grundutbildning som de som vill 
bli vittnesstöd. Enligt Brottsofferjourernas Riksförbund (2006) är det under praktiken som 
utbildningen börjar skilja sig åt. Blivande stödpersoner går bredvid en erfaren stödperson och 
under denna tid börjar de successivt ha egna stödkontakter. Blivande stödpersoner ska 
godkännas av den lokala Brottsofferjouren samt skriva under ett tystnadslöfte. Efter 
godkännande från den lokala styrelsen får de ett stödpersonsbevis och de kan börja ha egna 
ärenden som stödpersoner (Brottsofferjourernas Riksförbund, 2006). 
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Brott mot person 
Brott mot person innebär att det begångna brottet  är riktat mot en enskild person eller dennes 
intressen (Juridikfokus, 2009). Brott mot person är indelad i fem undergrupper: 
 
• Brott mot liv och hälsa, som kan handla om mord, dråp, vållande till kroppsskada med  
mera. 
• Brott mot frihet och frid, vilket kan handla om människorov, olaga hot och ofredande. 
• Ärekränkningsbrott, handlar om förtal och förolämpningar. 
• Sexualbrott, vilket innebär bland annat våldtäkt, sexuellt ofredande och koppleri. 
• Brott mot familj handlar om till exempel tvegifte, egenmäktighet mot barn och  
förvanskande av familjeställning. 
 
Övergrepp i rättssak 
Om man utsätter en person för våld, hot, eller hot om våld eller någon annan illgärning för att 
personen är involverad i en rättslig process ska det enligt 17 kap. 10 § BrB ses som övergrepp 
i rättssak. Det måste finnas ett direkt uppsåt att hindra någonting i den rättsliga processen för 
att det skall bestraffas och då är påföljden på detta brott i grova fall upp till 8 års fängelse 
men lägst 2 år, och kan föranleda en kumulativ dom om övergreppet i rättssak till exempel 
innehåller en grov misshandel. Lagen är till för att förhindra påverkan av vittnen i en 
rättsprocess. Otillåten påverkan är att annat sätt att uttrycka övergrepp i rättssak. 
 
Kommunens ansvar 
Enligt 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, bör socialnämnden verka för att erbjuda 
stöd och hjälp till den som utsatts för brott samt dennes närstående. Kvinnor utsatta för våld, 
barn som bevittnat våld samt deras närstående ska särskilt beaktas. Stödet och hjälpen som 
åsyftas är i form av bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Att tillgodose behovet av stöd till personer 
som befinner sig inom kommunen finns även med i 2 kap. 2 § SoL. 
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TIDIGARE FORSKNING 
 
Det finns ingen forskning som direkt belyser vårt forskningsområde vilket resulterade i att 
forskningsresultat från angränsande områden presenteras. Dessa handlar om otillåten 
påverkan av vittnen och brottsoffer, stöd och skydd vid traumatiska händelser, hur 
brottsofferjourer kategoriserar brottsoffer, ungas känslomässiga motståndskraft i våldsamma 
miljöer, om ungas stöd före och under rättegång, hur hjärnan påverkas vid rädsla samt 
vittnens rädsla för repressalier. 
 
Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen 
Brottsförebyggande rådet (Brå, 2008) menar i sin rapport att både de som lagförs för, och 
anmälningar kring övergrepp har ökat sedan mitten på 90-talet med stora mörkertal som gör 
att siffrorna över hur det ser ut sannolikt inte stämmer överens med verkligheten. Office for 
criminal justice reform (ref. av Brå, 2008) menar att otillåten påverkan förekommer i 10 
procent av de anmälda brotten, och i 20 procent av fallen där brotten inte är anmälda. 
Myndigheterna har på grund av detta inte någon kännedom om vad som händer. Det är 
framför allt tre grupper som visade sig vara särskilt utsatta för otillåten påverkan av vittnen 
och brottsoffer. De utsatta grupperna var ungdomsbrott, relationsvåld och organiserad 
brottslighet. Att utsättas för otillåten påverkan kan vara en anledning till att brottsoffer eller 
vittnen inte vill delta i rättsprocessen, men rapporten menar att i de flesta fallen rör det sig om 
en rädsla för repressalier, det vill säga hämndaktioner, och inte att otillåten påverkan har 
inträffat. Otillåten påverkan är ett allvarligt brott oavsett vem som utsätts, och risken finns att 
den som utsatts får svårare att bearbeta händelsen och förlorar förtroende för rättsväsendet 
enligt rapporten. Vidare kan detta brott förebyggas bland annat genom information om att 
övergrepp i rättssak är ett brott och genom en snabbare rättsprocess. Men även för att lindra 
osäkerheten och göra vittnena bättre rustade mot påverkan är det bra om polisen fortlöpande 
informerar vittnet om hur förundersökningen fortskrider. Brå (2008) menar vidare att vittnen, 
som inte har möjligheten till någon motsvarighet till målsägandebiträde får förlita sig på 
ideella vittnesstödjare, och behöver få den kontakten tidigare än vid rättegångstillfället. Brå 
menar att vittnen vid grundbrottet, anmälan, förhör, då åtal väcks och vid 
huvudförhandlingen löper störst risk att bli utsatt för otillåten påverkan, och menar därför att 
strategier för att motverka det bör sättas in vid de tillfällena. 
 

Vittnens och brottsoffers kunskap om rättsprocessen är begränsad. Följden blir att 
många upplever rädsla och obehag som skulle kunna lindras med förhållandevis enkla 
medel. Det rör sig om information om hur en rättsprocess går till och vad som sker i 
det egna ärendet. Huvudförhandlingen kan vara en källa till oro, och de 
intervjupersoner som exempelvis fått besöka domstolen i förväg eller fått veta vad alla 
aktörer i rättssalen har för roll menar att detta har varit mycket värdefullt  
(Brå, 2008, s. 10). 

 
Trauma, Skydd, och ångest i sena tonår  
Denna internationella studie berör hur olika traumatiska händelser leder till psykisk ohälsa 
bland ungdomar i sena tonåren (Spenciner Rosenthal, Wilson & Futch, 2009). Den 
kvantitativa studien är inriktad på fyra traumatiska händelser: utsatt för våld, vittne till våld, 
offer för en olycka samt dödsfall. De skyddsfaktorer som analyserats i studien är 
känslomässigt socialt stöd, personlig effektivitet, lättsamt temperament samt kön. Forskarna 
visade med sin studie att de fyra skyddsfaktorerna hjälpte vid de fyra olika trauman som 
undersöktes. De visade även att skyddsfaktorerna hjälpte när en person hade en kombination 
av dessa trauman. Alla samband var vid kombinationen statistiskt säkerställda bortsett från 
kombinationen lättsamt temperament och dödsfall. Spencier Rosenthal m.fl. (2009) menar att 
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avsaknad av alla dessa skyddsfaktorer är ovanligt, men att i de fall där skyddsfaktorerna 
saknas är personen som upplevt traumat extra sårbar för psykisk ohälsa. En av de 
begränsningar som studien har, menar Spenciner Rosenthal m.fl., är att urvalet av 
respondenter inte möjliggör generaliseringar av resultatet. Dock är urvalet ändå representativt 
för ett antal grupper varvid de menar att studien ändå kan anses vara applicerbar inom 
området. Författarna ansåg att studien till följd av detta ändå kan ses som en första indikation 
på hur sambandet ser ut mellan att vara utsatt för ett eller flera trauman och de skyddsfaktorer 
runt personen ifråga. Förhoppningen med studien är att den ska uppmuntra till att nya sätt 
utformas att behandla detta problem, för att förebygga eller minska den psykiska ohälsan 
bland ungdomar som utsatts för en traumatisk händelse.  
 
Brottet, krisen och dygden 
Ryding (2000) avsåg i sin undersökning att kontrollera hur jouraktiva på Brottsofferjouren 
kategoriserar brottsoffer och utifrån den kategoriseringen gör bedömningen vilka som är 
prioriterade att stödja. Brottsoffer menar Ryding är “[...] den som direkt eller indirekt 
drabbats av ett brott [...]”(Ryding, 2000, s. 4) där indirekt innebär en vidare krets som 
indirekt kan ha blivit lidande, såsom till exempel familjen till någon som mördats. Ryding 
menar att jouraktiva och andra som arbetar kring brottsoffer kategoriserar dessa beroende på 
vad de arbetar med och vad de har för egna moraliska uppfattningar. De jouraktiva har en 
tendens att kategorisera för att skapa en ordning genom att jämföra brottsoffren med varandra 
i ett ordningsskapande syfte. Ryding menar att jouraktiva tenderar att klassificera brottsoffer 
utefter brottsrubriceringen och gör då en prioritering. Prioriteringen ser ut som så att de som 
direkt eller indirekt råkat ut för allvarliga brott prioriteras högst, medan icke allvarliga 
lågprioriteras. Ryding menar att denna prioritering är en subjektiv tolkning. Men även det 
individuella behovet skapar en prioriteringslista hos de jouraktiva. Vad gäller det individuella 
behovet ser de jouraktiva till exempel en eventuell kris som en anledning till stöd. 
Brottsoffrets förmodade oskuld är en faktor som de jouraktiva har i åtanke vid prioriteringar, 
menar Ryding. Här ser de jouraktiva på exempelvis alkoholpåverkan och provokation när 
prioriteringen görs. Kategoriseringen sker även menar Ryding i ett förklarande syfte där de 
jouraktiva för att exempelvis förklara varför en person som har råkat ut för ett mindre 
allvarligt brott, ändå har ett behov av stöd, kanske på grund av personens ålder, ensamhet 
eller annat som av den jouraktiva anser vara av vikt.  
 
Ungdomsbrott och ungdomsrätt 
En internationell longitudinell studie som handlar om hur unga, som växer upp i miljöer där 
det förekommer våld, bygger upp en känslomässig motståndskraft mot våldet. Jain, Buka, 
Subramanian och Molnar (2011) undersöker fyra variabler som skulle kunna leda till ett 
känslomässigt motstånd: stöttande relationer, höga förväntningar och möjligheter samt 
effektiviteten inom bostadsområdet. Urvalet bestod av svar från 1166 personer mellan 11-16 
år. Resultatet från studien visade att uppmuntrande och stöttande relationer var de faktorer 
som främst ledde till ett känslomässigt motstånd mot våld, särskilt när det kom till brottsoffer 
och vittnen. Studien lämnar förslag på hur man ska kunna stärka den känslomässiga 
motståndskraften i miljöer där våld förekommer. Förslaget består av att skapa policys som 
utvecklar och stärker familjers möjligheter att ge varandra stöd där våld är ett vanligt 
förekommande fenomen i närmiljön (Jain m.fl., 2011).     
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Young Witnesses: Experiences of Court Support and Court Preparation 
Officials  
Denna internationella forskning handlar om hur viktigt det är att unga får ett bra stöd under 
och före en rättegång (Davis & Saffy, 2004). Studien är en kvalitativ pilotstudie, som tittar på 
hur unga människor som utsätts för ett deltagande i det straffrättsliga systemet anser att 
hjälpen före eller under rättegången har påverkat dem. Studien tittar då på påverkan då det 
gäller vittnesmål, men även förhindrandet av en sekundär traumatisering. Forskningen visar 
att unga i större utsträckning än äldre skyller på sig själv för det som de som offer blivit 
utsatta för eller bevittnat. Forskarna menar att det är viktigt att till barn berätta om 
rättsprocessen och deras roll i denna. Davis och Saffy menar även att trovärdigheten hos unga 
vittnen ofta är ifrågasatt, vilket de ser som ett hinder som behöver övervinnas. De menar även 
att förhören under rättegången ofta uppfattas av ett barn som aggressivt och traumatiskt i sig 
och att det späs på då det unga vittnet tvingas träffa förövaren i rättegångssalen. Det 
traumatiska kan underlättas genom att informera barnet om hur förfarandet ser ut under en 
rättegång. Ett stöd till föräldrarna  har även visat sig vara av vikt för att barnet ska kunna 
lämna ett så bra vittnesmål som möjligt. 
 
Amygdala, arousal and memory: From lesions to neuroimaging 
Åhs (2009) har genom att utsätta testpersoner för objekt de har en rädsla för och samtidigt 
magnetröntgat hjärnan kontrollerat hur varseblivningen reagerar på rädsla. Studien visar att 
då en person blir rädd, ökar varseblivningen då den negativa starka känslan gör att personen 
varvar upp. Amygdala, som är delen i hjärnan som kontrollerar hur människan hanterar 
känslomässig stimuli, triggar vid rädsla igång delar i hjärnan som hanterar igenkänning och 
hur vi hanterar känslor. Forskarna menar att minnet förstärks då vi hamnar i situationer som 
varvar upp oss på grund av rädsla. 
 
Vittnets rädsla för repressalier 
Schander (2005) menar i sin avhandling att det förekommer mer hot mot vittnen än vad det 
har gjort tidigare, och att vittnen idag känner en rädsla för att utsättas för repressalier. 
Schander skriver att det är viktigt att vittnen känner sig trygga så att de ska våga vittna och 
bibehålla en fungerande rättsprocess. Forskaren har kontrollerat vad det finns för stöd- och 
skyddsåtgärder till vittnen idag, och sett att det finns åtgärder så som lagen om övergrepp i 
rättssak, besöksförbud, medhörning, och vittnesstöd. Men hon skriver även att det finns 
fysiska skydd tillgängliga såsom trygghetspaket, livvakter, och i extrema fall 
personsäkerhetsprogrammet där vittnet helt kan byta identitet. Schander efterfrågar även att 
Sverige borde ändra lagstiftningen så att ett anonymt vittnesmål skulle vara möjligt såsom 
Europadomstolen redan har som praxis och Europarådet rekommenderar. 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Kristeori 
Cullberg (2006) skiljer på två typer av psykiska kriser: livskriser och traumatiska kriser. 
Livskriser definieras som kriser som utlöses av normala händelser i livet såsom till exempel 
att få barn och gifta sig. Det är med andra ord kriser som en person är medveten om att de 
kan hända. Den traumatiska krisen däremot är något plötsligt som händer som en person inte 
var beredd på. Författaren menar att det ska vara en händelse som hotar den grundläggande 
tryggheten och sociala identitet eller möjligheterna till tillfredsställelse i tillvaron. Cullberg 
menar att det finns många händelser som kan utlösa en traumatisk kris såsom dödsfall, 
sjukdom, förlust av lemmar, separation, arbetslöshet, bli utsatt för brott med mera. Alla dessa 
händelser kan ske plötsligt och uppfyller de kriterier som nämndes ovan.   
 Hammarlund (2001) benämner de traumatiska kristillstånden som hot-, förlust-, ansvars- 
och kränkningskris. Hotkrisen menar Hammarlund innebär att en person har blivit utsatt för 
något som resulterar i att personen känner ångest. Händelser som kan utlösa en hotkris är 
bland annat hot om sjukdom eller våld. Förlustkrisen handlar om att något har gått förlorat. 
Det kan vara förlust av en person, en relation, en förmåga med mera. Reaktionen på denna 
typ av kris är sorg. Befinner sig en person i en förlustkris så får den ingen ny energi utan all 
energi går förlorad. En person som befinner sig i en ansvarskris känner ofta skuld över att ha 
misslyckats i utövandet av ansvar. De personer som hamnar i en ansvarkris har ofta haft en 
position som skulle kunna ha påverkat händelseförloppet. Kränkningskrisen innebär att 
självbilden hos den som befinner sig i krisen förändras. Det som kan utlösa denna typ av kris 
är bland annat tvång, våldförande eller en skandal och reaktionen på det hela blir ofta skam. 
 Oavsett om det är en livskris eller en traumatisk kris som en person går igenom så går 
personen igenom fyra stadier av krisen. Cullberg (2006) och Hammarlund (2001) kallar 
stadierna för krisreaktioner och de är följande: chock-, reaktion-, bearbetnings- och 
nyorienteringsfasen. 

Chockfasen kännetecknas av Cullberg (2006) av att personen som befinner sig i krisen 
inte kan ta till sig vad som hänt. Den försöker att hålla det som hänt på avstånd och kan inte 
tro att det är sant. I denna fas kan det exempelvis vara svårt att minnas händelseförloppet och 
ny information blir svår att ta in.  Chockfasen är enligt Hammarlund en omedveten reaktion 
och utgör tillsammans med reaktionsfasen det som kallas för den akuta krisen När chocken 
börjar släppa inträder enligt Cullberg reaktionsfasen och personen som befinner sig i kris kan 
nu börja ta in och reagera på det som hänt. Försvarsmekanismerna sätts igång som ett sätt att 
skydda psyket från att ta in händelsen för snabbt. På detta sätt, menar Cullberg, kan psyket ta 
in allt i sin egen takt för att krisen inte ska bli för överväldigande. I reaktionsfasen försöker 
personen att finna en mening med det som har hänt för att på så sätt kunna fortsätta hålla 
händelsen på avstånd, som ett försvar. Det är vanligt menar Hammarlund (2001) att man i 
denna fas upplever det som att det exempelvis aldrig kommer att bli som förr. I den akuta 
krisen skriver Cullberg (2006) att allt kretsar kring händelsen som utlöste krisen. När 
personen börjar nå bearbetningsfasen, börjar personen enligt både Cullberg och Hammarlund 
att kunna lämna händelsen bakom sig och börjar se framåt. Försvarsmekanismerna börjar dra 
sig tillbaka då psyket nu är redo att ta hand om händelsen. Slutligen i nyorienteringsfasen blir 
krisen ett minne. Den kommer alltid att vara en del av personens liv och påverka framtida 
handlingar och livsskeden, men händelsen är nu skriver Cullberg bearbetad och personen 
börjar gå vidare med blicken fäst mot framtiden. 
 Hammarlund (2001) skriver att en krisreaktion kan se olika ut beroende på personlighet, 
och att vissa hanterar kriser väldigt bra medan andra kan ha svårt att hantera en likvärdig kris, 
men han skriver även att det kan handla om att det finns gamla kriser som inte är 
färdigbearbetade. Hammarlund menar att kriser är kumulativa och att en pågående kris som 
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inte bearbetats färdigt kan läggas på en eventuell nyuppkommen kris och vilket gör att 
krisbearbetningen blir svårare att hantera. 
 Om det blir en långvarig reaktion på krisen kan det leda till Posttraumatisk stressyndrom, 
PTSD. Hammarlund (2001) menar att det ska vara något som kraftigt påverkar en person i 
deras vardag då personen förlorar sammanhanget i den upplevda händelsen. Orsakerna till 
PTSD beror, enligt Cullberg (2006), på kön, personlighet samt sociala och biologiska faktorer. 
Vidare menar författaren att detta ska klassas som en sjukdom. Några exempel på händelser 
som kan resultera i sjukdomen är olyckor, krig samt att bli utsatt eller vittne till grova brott 
där någon dödas eller skadas svårt.  PTSD kännetecknas av återupplevelse, undvikande och 
överspänning. Återupplevandet handlar ofta om att minnesbilder av händelser dyker upp när 
personen minst anar det, framför allt när det kommer till saker som kan förknippas med 
händelsen. Det kan exempelvis handla om att platsen där händelsen skedde väcker minnen 
och för att slippa dessa minnen försöker personen att undvika denna plats. Vidare förknippas 
även minnesförlust och isoleringstendenser med PTSD. Överspänning handlar både om de 
kroppsliga och de känslomässiga reaktionerna som en person kan få efter att ha utsatts för en 
traumatisk händelse menar Hammarlund. De kan röra sig om att personen har svårt att sova, 
är lätt irriterad eller lättskrämd. Cullberg menar att PTSD är en vanlig reaktion då den 
förekommer hos 1-3 procent av befolkningen. I de grupper som utsatts för traumatiska 
händelser är denna siffra 20-30 procent.   
    
Vittnespsykologisk teori 
Vittnespsykologi är enligt Granhag (2001) läran om hur olika faktorer påverkar 
vittnesutsagors tillförlitlighet och fullständighet. När ett vittne ska minnas ett traumatiskt 
minne finns det många saker som kan påverka. Beroende exempelvis på hur hotfull 
situationen uppfattades av vittnet så fokuserar den på olika saker. Inom vittnespsykologin 
skiljer man på central information, vilket är information som är fokus och skapar emotionella 
reaktioner, och perifer information som innebär information som inte är av samma vikt för 
händelseförloppet som den centrala informationen. Granhag refererar till en rad studier som 
menar att vittnen är bättre på att minnas central information just för att den är känslomässigt 
laddad och att vittnena då lägger mer fokus på det som skapar de känslomässiga reaktionerna. 
Vittnen kan, menar Granhag, exempelvis vid ett rån bli mer uppmärksammade på om det 
finns ett vapen och kan beskriva det, men kan istället inte beskriva gärningsmannens 
utseende då det inte var i fokus.    
 Vittnen är även enligt Granhag väldigt känsliga för påverkan av det de har sett. 
Vilseledande information är exempelvis ett problem som kan göra att vittnen pekar ut en 
oskyldig person som gärningsmannen. Även på vilket sätt som vittnen blir ombedda att 
återge det de har sett påverkar minnet. Det bästa sättet att intervjua skriver Granhag är fri 
återgivning för att låta vittnet berätta fritt om vad den vet och sedan följa upp med öppna 
frågor. Öppna frågor används för att vittnet inte ska bekräfta ett händelseförlopp, utan istället 
få vittnet att berätta fritt vad den kommer ihåg. Att avbryta vittnet under denna fria 
återgivning kan skapa problem som leder till att vittnesutsagan blir mindre tillförlitlig då det 
bland annat stör vittnets koncentration samt att vittnet kan känna att det är bråttom. Granhag 
menar att ett pressat och stressat vittne presterar sämre än ett vittne som är lugnt och 
fokuserat. Vidare menar författaren att intervjuledare måste bli bättre på att inte avbryta 
vittnena då utsagornas kvalité skulle öka markant. Andra saker som kan påverka vittnesmålet 
negativt, enligt Granhag, är att ställa frågorna i en bestämd ordning och att hoppa i 
händelseförloppet. Det är bättre att intervjuaren är flexibel med sina frågor och följer den 
ordning som vittnet berättar i. Att vara följsam i vittnets berättelse kan minska även att man 
hoppar i kronologin. Granhag menar att om det först ställs frågor om början av händelsen, för 
att sedan gå till slutet och slutligen hoppa tillbaka till början så störs vittnets förmåga att 
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minnas. Intervjuaren måste med andra ord, för att få en tillförlitlig vittnesutsaga, vara följsam 
på hur vittnet vill berätta om händelsen och låta vittnet göra detta med en fri återgivning som 
följs upp med öppna frågor.    
 Vidare menar Christianson och Holmberg (2008) att det är viktigt att vittnesförhöret sker i 
ett rum där det inte förekommer någon risk för distraktion. Distraktionen kan röra sig om att 
telefoner ringer, folk pratar utanför dörren samt trafik utanför huset, men det kan även handla 
om att vittnet i stort känner sig otrygg och nervös under förhöret. När det gäller trygghet är 
det viktigt att intervjuledaren är medveten om att vittnet kan vara rädd för repressalier och 
därför försöka lugna denne genom att visa empati och sätta sig in i vittnets situation. Känner 
sig vittnet trygg i situationen ökar dennes motivation till att leta i minnet efter information 
som kan vara av vikt för polisens utredning (Christainson & Holmberg, 2008).  
 
Risk- och Skyddsfaktorer 
För att beskriva beskriva skyddsfaktorer som vi kommer använda i analysen av denna studie, 
behöver vi även ha med riskfaktorer. Detta är behövligt för att de enligt Werner och Smith 
(2003) är motpoler till varandra. De menar att motståndskraften vilket är skyddsfaktorerna är 
motpolen till sårbarheten som är riskfaktorn. Cullberg (2003) menar att det sociala nätverket, 
sysselsättning och mening är tre viktiga skyddsfaktorer. Han menar att om dessa tre 
grundläggande behoven inte uppfylls så är risken större att personen har svårare att hantera 
jobbiga situationer, och därav riskera psykisk ohälsa. Cullberg skriver att ett starkt socialt 
nätverk hos en individ skapar en psykisk motståndskraft och ett starkare jag. Han menar även 
att goda relationer i ett nätverk ger individen större möjlighet till att hantera situationer som 
är traumatiska, men nätverket kan även bidra med att hjälpa individen att söka vård om det 
skulle vara nödvändigt. Cullberg anser även att arbete och sysselsättning förutom det 
uppenbart positiva som lönen ger även ger individen en stimulans som är positiv och stärker 
dennes självkänsla, men han menar även att en sysselsättning ger en viktig struktur i 
vardagen och kan ses som en social företeelse. En upplevelse av sammanhang eller mening 
menar Cullberg utifrån Antonovskys begrepp KASAM (Känsla Av SAMmanhang) är en 
viktig skyddsfaktor.  
 Begreppet KASAM innefattar enligt Antonovsky (1991) tre begrepp: begriplighet, 
meningsfullhet och hanterbarhet. Med begriplighet menar han hur individen kan handskas 
med inre och yttre stimuli, och hur denne kan förstå dessa och inte se dem som till exempel 
oförklarliga eller kaosartade. Med meningsfullhet menar han hur individen ser på processerna 
i dennes liv, och hur medverkande i dessa personen är. En bra medverkan kan skapa en 
känsla av att livet har en meningsfull innebörd och resultera i att de krav som ställs inte ses 
som ett problem utan en utmaning. Hanterbarheten menar Antonovsky handlar om utifall det 
upplevs av individen att det finns inre och yttre resurser som kan hjälpa till i hanteringen av 
kraven som ställs på denna. Han poängterar att det är viktigt att se till helheten av dessa 
underbegrepp och inte se dem var för sig.  
 Resiliens är också viktigt att nämna kring risk och skyddsfaktorer. Begreppet härstammar 
enligt Borge (2005) ifrån ordet “resilire” som betyder studsa tillbaka. Borge menar att 
aspekter såsom förmågan, processen och resultatet används i samband med resiliens. 
Förmågan som gör att vissa klarar av att hantera svåra situationer såsom en kris. Processen att 
komma tillbaka från att ha upplevt svårigheter. Resultatet av hur väl man övervunnit 
svårigheten. Borge menar att begrepp såsom maskrosbarn, coping och KASAM är besläktade 
begrepp till resilens. Dessa begrepp ska dock inte användas synonymt då resiliens innehåller 
både förmågan, processen och resultatet, vilket de andra begreppen inte gör. Borge skriver att 
det finns egenskaper hos individen, den närmaste omvärlden och den vidare omvärlden som 
kan ge en god resiliens. Dessa egenskaper menar hon på individnivå är självkänsla, att 
förhålla sig positiv och se ljust på tillvaron. I den närmaste omvärlden faktorer såsom bra 
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relationer och bra familjeband. I den vidare omvärlden handlar det om att ha starka nätverk. 
Resiliens tillsammans med andra skyddsfaktorer menar Andersson (2002) är faktorer som är 
viktiga för att kunna hantera risksituationer och trauman på ett adekvat sätt. 
 
Viktimologi  
Viktimologin som enligt Heber, Tiby och Wikman (2012) är studiet av viktimisering och 
brottsoffer och som uppstod ur kriminologin, är indelad i tre kategorier. Viktimologin med 
fokus på händelsen och de som begått denna står i fokus. Viktimologi där intresset ligger på 
personens eller gruppens utsatthet och vad det får för konsekvenser samt viktimologi där 
begreppet eller skapandet av ämnet är i fokus, även kallat brottsofferdiskursen. Vår studie 
inriktar sig på vittnens utsatthet och dess konsekvenser, vilket resulterar i att denna syn på 
viktimologi får störst utrymme här. 
 Heber m.fl. (2012) menar att en primär viktimisering sker då den som drabbats av, eller 
bevittnat ett brott uppfattar den direkta påverkan som mer eller mindre traumatisk. En 
sekundär viktimisering sker då den drabbade påverkas av hur omgivningen beter sig eller 
reagerar, då detta på något sätt påverkar den drabbade negativt. En sekundär påverkan skulle 
kunna ske, menar författarna, ifrån polis, rättsväsendet, media eller andra aktörer som agerar 
på ett sätt som inte är lämpligt att göra då man hanterar en sårbar människa som upplevt ett 
trauma. Som exempel på dem nämns att utelämna information, bete sig osympatiskt eller 
misstro personen. Heber m.fl. menar att en bristfällig eller dålig hjälp kan utlösa eller 
fördjupa en kris. Walklate (2007) menar även att det finns en ökad risk att brottsoffer råkar ut 
för sekundär viktimisering, då de ofta känner sig utsatta och sårbara och inte känner 
delaktighet i rättsprocessen. Men även att de ofta känner att de får för lite information i 
processen. Walklate poängterar att påverkan av ett brottsoffer är individuellt, och att 
personliga egenskaper och andra faktorer även de spelar in i hur en individ hanterar en 
traumatisk situation. 
 
Systemteori  
Forsberg och Wallmark (2002) skriver att grunden för systemteorin är att alla system 
innehåller egna subsystem i en hierarkisk nivå. Ett exempel på dessa subsystem kan vara 
make-maka-systemet inom familjen som kan ses som en helhet. Payne (2008) skriver att 
systemteorin grundar sig i processer som sker i olika system genom inflödet, vilket är energin 
som kommer in i systemen. Genomflödet, handlar om hur energin används i systemet. 
Utflödet, innebär hur energin påverkar omgivningen. Återkopplingsslingorna består av 
inflödet samt entropin. Inflödet handlar om en påverkan från omgivningen och entropin 
betyder att energin upplöses om den inte får ny energi då den använts. Payne menar att dessa 
processer skapar en förändring i de öppna systemen, och Forsberg och Wallmark skriver att 
systemet påverkas av processen i en cirkulär process. De menar att hela systemets tillstånd 
förändras av energin som används i delarna av systemet. Payne menar att de hierarkiska 
systemen innehåller subsystem, men att vikten i systemteorin ligger i att se till helheten och 
förändringarna som sker i hela systemet och inte bara dess delar. Payne skriver att en större 
förståelse av samspelet mellan individer kan uppnås genom att titta på hur olika system 
fungerar tillsammans.  
 Exempelvis kan rättsväsendet ses som ett system som innehåller subsystem såsom polis, 
åklagare, domstolarna, Brottsofferjouren och vittnen. Alla dessa subsystem påverkar varandra 
och helheten då energi tillförs och flyttas enligt ovan nämnda process. Vittnens energi kan då 
påverka rättsväsendet vilket i sin tur påverkar subsystemen i cirkulär process. 
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METOD 
 
Val av metod 
Studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod som är induktiv. Kvalitativ då vi i 
studien ska beskriva verbala utsagor och utveckla teoretiska förklaringar av insamlat material 
och i ett helhetsperspektiv beskriva personers uppfattningar av ett händelseförlopp såsom 
Larsson (2005) menar är praxis i genomförandet av en kvalitativ studie. Induktiv då vi inte 
utgår från en teori vilket Larsson menar är en styrka med kvalitativ forskning, låter teorin och 
begreppen växa fram ur materialet. En kvalitativ metod valdes för att fånga intervjupersoners 
berättelse av hur de upplevde sin situation som vittne. Holosko (2010) menar att det är 
lämpligt med en kvalitativ metod om syftet med en undersökning är att få en persons 
berättelse och perspektiv av en viss upplevelse. 
 Studien använde sig av semistrukturerade individuella intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer innebär att det finns en intervjuguide, men det finns inga klara svar på frågorna 
(Bryman, 2011). Denna typ av intervju främjar uppkomsten av följdfrågor på det som 
framkommer under intervjun. Semistrukturerade intervjuer är med andra ord dynamiska och 
beaktar det som kommer fram. Frågorna har även varit öppna i sin karaktär vilket 
rekommenderas i en intervjuguide (Ames & Diepstra, 2010). Det var även tänkt att vi i 
studien skulle använda oss av fokusgrupper men detta ändrades till fokusgruppsinspirerade 
gruppintervjuer då problem uppstod att få tag i respondenter, vilket redovisas nedan. 
Fokusgrupper är enligt Tillgren och Wallin (1999) en lämplig metod att använda om syftet 
med en studie är att undersöka vad en grupp människor har för uppfattning om ett givet ämne. 
Då studien syftar till att utforska hur vittnesstödjare ser på vittnens situation i Örebro län var 
fokusgrupper en lämplig metod.   
 
Urval 
Studien använde sig av ett slumpmässigt urval utifrån de kriterier som redovisas nedan. Ett 
slumpmässigt urval innebär enligt Nugent (2010) att sannolikheten för att bli utvald att delta i 
studien är densamma för alla i den utvalda populationen. Ett slumpmässigt urval gjordes för 
att minska risken för bias. Bryman (2008) menar att man genom ett slumpmässigt urval ökar 
generaliserbarheten i urvalspopulationen, och även den externa reliabiliteten (se nedan).  
 Kontakt togs med tingsrätten i Örebro som inte kunde bidra med adekvat information för 
att kunna nå vittnen på grund av deras gallringsregler. Istället kontaktades Brottsofferjouren 
Örebro-Lekeberg som har hand om vittnesstödverksamheten vid Örebro tingsrätt och därmed 
får ut listor med kontaktuppgifter över vilka som kommer att delta vid rättegångarna. Utifrån 
de tillhandahållna listorna valdes de personer som vittnat i mål rörande brott mot person 
under år 2011, förutom de som vittnat i sexualbrott, mord, dråp eller försök till dessa. De som 
hade bevittnat dessa brott valdes bort då brotten ansågs vara känsliga. Även de som var under 
18 år samt de som vittnat i sin yrkesroll valdes bort. Vittnen under 18 år valdes bort för att de 
var omyndiga och det då krävts ett godkännande från deras vårdnadshavare för att delta i 
studien. De som vittnat i sin yrkesroll valdes bort av den anledningen att vittnesmål mer eller 
mindre är en del av deras yrkesvardag.  
 Då kontaktuppgifterna från Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg bara består av adresser 
blev nästa steg att söka reda på telefonnummer till vittnena. Sökmotorerna eniro.se samt 
hitta.se användes i detta syfte. Under processen att söka reda på telefonnummer till vittnena 
försvann ytterligare några, då det inte fanns registrerade telefonnummer i deras namn, att 
numret var skyddat eller att deras kontaktuppgifter var otydliga exempelvis att de hade flera 
adresser, hade flyttat eller hade flera telefonnummer registrerade i sitt namn. Av de som blev 
kvar drogs sex vittnen som kontaktades för enskilda intervjuer. De som valdes ut kontaktades 
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först genom brev där studien kort presenterades och varför de kontaktats. Ett par veckor efter 
detta brev kontaktades vittnena igen per telefon för att ta reda på om de ville delta i studien. 
Tre vittnen sa att de ville delta, en tackade nej och två gick inte att få kontakt med. Vid 
intervjutillfällena var det bara två av de tre vittnena som fortfarande ville delta i studien. 
  För att kunna utföra fokusgruppsinspirerade gruppintervjuer med vittnesstödjare gjordes 
ett slumpmässigt urval i form av att alla på Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg som uppfyller 
kriteriet att vara aktiv vittnesstödjare blev tillfrågade om att delta i studien då dessa personer 
har erfarenhet av att möta vittnen och kan sitta inne med information som kan vara av vikt för 
denna studie. Sannolikheten var med andra ord lika stor för alla i den utvalda populationen att 
bli utvalda, vilket kännetecknar ett slumpmässigt urval (Nugent, 2010). Urvalet av 
vittnesstödjare till gruppintervjuerna gjordes även det med hjälp av Brottsofferjouren Örebro-
Lekeberg. De lämnade ut kontaktuppgifterna till alla aktiva vittnesstödjare, totalt 29 personer. 
Av dessa kontaktades 28 personer först genom mail där information gavs gällande studien 
samt en förfrågan om de ville delta i den.  Efter två veckor kontaktades vittnesstödjarna via 
telefon för att ta reda på om de ville delta i studien. Den vittnesstödjare som inte kontaktades 
är en av författarna till denna studie. 
 Det var elva vittnesstödjare som anmälde intresse för att delta. Dessa delades in i tre 
grupper för intervjuer. När intervjuerna skulle genomföras var det bara åtta vittnesstödjare 
som dök upp. Vid ett av tillfällena var det bara en som dök upp varvid det blev en individuell 
intervju istället för en gruppintervju. Vid de andra tillfällena blev det gruppintervjuer med 
fyra respektive tre personer.   
 
Tillvägagångssätt 
Vid en av intervjuerna som hölls med ett av vittnena användes en högtalartelefon då personen 
hade bett om en telefonintervju istället för en direkt intervju. När det gällde det andra vittnet 
gjordes en direkt intervju. Före intervjun gavs samtycke till inspelning och användning av 
material till studien. Under insamlingen av datan förhöll vi oss naturalistiskt för att försöka få 
en god kontakt och en stor förståelse för intervjupersonens upplevelser samt för att få en 
nyanserad helhetssyn av personens livssituation och upplevelsevärld i enlighet med vad 
Larsson (2005) skriver om när det gäller datainsamling i en kvalitativ forskningsintervju. 
 Vad gäller vittnesstödjarna så har fokusgruppsinspererade gruppintervjuer använts, då vi 
inte fick nog många deltagare och vi ansåg denna metod passande när det gäller kontakten 
med de aktiva vittnesstödjarna. Kravet på antalet gruppdeltagare per fokusgrupp tvistas det 
om bland forskarna. Tutty och Rothery (2010) menar att antalet ska vara 8-12 deltagare per 
fokusgrupp, medan Tillgren och Wallin (1999) menar att det kan räcka med 4-6 deltagare. 
Det ska dock minst genomföras minst tre fokusgrupper för att det ska kunna räknas som 
denna metod. Totalt åtta vittnesstödjare deltog i studien. Deltagarna fick själva välja vilket 
datum av de som var förbestämda av författarna som passade bäst vilket gav en fördelning på 
tre tillfällen där det var en vittnesstödjare vid första tillfället, fyra vid andra samt tre vid den 
sista träffen.  
 Gruppintervjuerna genomfördes i Brottsofferjouren Örebro-Lekebergs lokaler i Örebro 
och intervjuerna spelades efter samtycke från samtliga deltagare in med en diktafon vilket 
Ames och Diepstra (2010) menar är praxis vid en kvalitativ studie där en muntlig framställan 
görs. En av oss agerade moderator och styrde intervjun, medan den andra förde anteckningar 
under intervjun. För att minska risken för att färga intervjun valdes den författare som inte 
arbetar som vittnesstödjare till moderator. Samtliga deltagare gav även samtycke till att 
materialet skulle få användas i studien.  
 Liknande frågor användes i intervjuguiden (bilaga 1) både till vittnena och till 
vittnesstödjarna. Frågorna till vittnesstödjarna var omformulerade för att stimulera en 
diskussion, men berörde samma delar som frågorna till vittnena. I de semistrukturerade 
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intervjuerna med både de enskilda intervjupersonerna och i gruppintervjuerna användes 
därför en liknande intervjuguide.  
 
Litteratursökning 
För att hitta litteratur och tidigare forskning har olika databassökningar gjorts, både nationella 
och internationella. Databaserna som använts är Summon, Libris och Social Service Abstract. 
Sökorden som har gett resultat är: vittne, stöd, hot, otillåten påverkan, övergrepp i rättssak, 
repressalier, viktimologi, resilence, witness, support, victim support, crime och abuse of 
judician procedure. Samma sökord har även använts i andra söksammanhang exempelvis vid 
webbsökning. Denna webbsökning förde oss bland annat till hemsidorna för Sveriges 
Domstolar samt Brottsförebyggande rådet (Brå). Vi använde oss även av referenslistorna till 
avhandlingar inom angränsande områden som gav tips på vidare sökning av litteratur. 
 
Databearbetning 
Den individuella intervjun och gruppintervjuerna lyssnades igenom och transkriberades av 
oss, och lämnades inte för extern bearbetning. Grinell (ref. av Ames & Diepstra, 2010) säger 
att det är viktigt för författaren att själva utföra transkriberingen, då denne får en större insikt 
i vad som sagts under intervjun. Efter transkriberingen gjordes en meningskategorisering 
(Larsson, 2005) eller som Ames och Diepstra (2010) benämner det, en tematisering, för att få 
en mer koncentrerad text över vad som framkommit under den individuella intervjun och i 
gruppintervjuerna, en text som lättare kan förstås. En meningskoncentrering gjordes även för 
att lättare kunna analysera materialet. Larsson (2005) menar att detta gör texten mer 
överskådlig. Vi har återkopplat till respondenterna med en sammanfattning av intervjun, i 
enlighet med vad Ames och Diepstra (2010) rekommenderar ska göras för att ge dessa 
möjligheten att replikera och klargöra. Återkopplingen ger även forskaren möjligheten att 
göra korrigeringar innan analysen av materialet. Vi använde det transkriberade och 
bearbetade materialet i analysavsnittet där kopplingar gjordes mellan det insamlade 
materialet, teorier och tidigare forskning vilket är rådande praxis enligt Larsson (2005). 
 
Analysmetod 
Analysmetoden som användes var en Ad-hocanalys då studien använde sig av olika 
datainsamlingstekniker. Ad-hoc är enligt Larsson (2005) en metod för att kombinera olika 
analysmetoder och infallsvinklar för att skapa en betydelse av den insamlade datan vilket ger 
undersökaren möjligheten att kombinera olika metoder och få en helhetsbild av materialet. 
När det gäller den enskilda intervjun var syftet att undersöka intervjupersonens självupplevda 
situation. I gruppintervjuerna framkom information från vittnesstödjare där deras upplevelse 
av hur vittnena upplevt situationen och det eventuella stödbehovet har varit i fokus. Detta 
gjorde att studien inte kunde använda sig av bara en form av analysmetod, vilket gjorde Ad-
hoc lämpligt. De metoder som blev aktuella var meningskoncentrering, 
meningskategorisering samt meningstolkning. Larsson menar att meningskoncentration 
innebär att deltagarens långa förklaringar kortas ner till mindre meningar, medan 
meningskategorisering innebär att materialet delas in i teman för att lättare kunna överskåda 
materialet. Slutligen menar han att meningstolkning innebär att materialet tolkas utifrån 
exempelvis en specifik teori. Detta för att söka en djupare förståelse i det som blivit sagt.    
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Vetenskapliga och teoretiska utgångspunkter 
Vi använde oss av en hermeneutisk ansats under analysen av det insamlade och 
transkriberade materialet där deltagarnas upplevelser av situationen kring ämnet låg i fokus, 
men undersökarnas förförståelse användes för en vidare tolkning av materialet. De teman 
som framkom under transkriberingens meningskategorisering, vilket gav oss den 
helhetsförståelse som vi var ute efter. Detta är i enlighet med vad Larsson (2005) skriver om 
en hermeneutisk cirkel, där det sker en växling mellan helheten och delarna. Studien har en 
induktiv ansats då vår avsikt var att utveckla ny kunskap i ämnet (Patel & Davidson, 
2003).        
 
Validitet 
För att studien ska få en så hög både intern och extern validitet som möjligt har vi använt oss 
av ett slumpmässigt urval. Till studien har det även tagits hänsyn till den förkunskap en av 
författarna har, och valt den andra författaren som moderator till intervjuerna utifrån det. 
Bryman (2008) menar att den interna validiteten handlar om att säkerställa giltigheten i de 
påståenden studien kommer fram till. Vad gäller den externa validiteten menar Bryman att 
om den är hög ska det gå att generalisera resultatet till populationen. Larsson (2005) menar 
att det är svårt i en induktiv kvalitativ studie att få en hög validitet då det inte finns begrepp 
att mäta detta på i en sådan studie. I studien har det slumpmässiga urvalet, i en förhållandevis 
liten population främjat en god generaliserbarhet, och med det en hög extern validitet. Den 
interna validiteten är svårare enligt Larsson att hålla hög i kvalitativa studier, eftersom 
metoden i huvudsak vilar på upplevelser och tolkningar. Denna studie bygger på tolkningar 
av upplevelser, vilket gör den interna validiteten i studien låg. Vad gäller kvalitativa studier 
används ofta enligt Bryman (2008) alternativa begrepp, såsom trovärdighet för att förklara 
intern validitet och överförbarhet för att förklara extern validitet. Vi har valt att använda 
begreppen extern och intern validitet, då dessa är mera vedertagna. 
 
Reliabilitet 
Inom den kvalitativa forskningen används andra begrepp än reliabilitet då detta begrepp är 
kopplat till den kvantitativa forskningen. Enligt Bryman (2011) används istället begreppet 
pålitlighet. Vi valde dock begreppet reliabilitet istället då det är mer förekommande. 
Reliabilitet består av två delar: extern och intern reliabilitet (Bryman, 2011). Extern 
reliabilitet handlar om att studien ska kunna genomföras av en annan forskare och ett 
liknande resultat ska kunna nås. Detta kan vara svårt inom den kvalitativa forskningen då det 
kan vara svårt att upprepa en studie som bygger på sociala sammanhang. LeCompte och 
Goetz (ref. av Bryman, 2011) menar att det är viktigt att den forskare som ska genomföra en 
studie på nytt går in i den sociala roll som den första forskaren hade för att komma så nära 
ursprunget som möjligt. Den interna reliabiliteten handlar om att de som genomför studien 
har en överenskommelse över hur resultatet ska tolkas.  
 Vi har försökt att noggrant redogöra för hur studien har genomförts för att underlätta för 
framtida upprepningar, detta för att öka den externa reliabiliteten. När det gäller den interna 
reliabiliteten och hur resultatet ska tolkas, har vi gemensamt diskuterat olika 
tolkningsperspektiv. Franklin, Cody och Ballan (2010) tar upp några exempel på hur 
reliabiliteten i kvalitativ forskningen kan ökas. Detta kan bland annat ske genom att vid 
intervjun ställa olika frågor som berör samma sak vilket testar svarens reliabilitet i form av att 
se om liknande svar förekommer på frågorna. Är svaren liknande kan svaren anses har en god 
reliabilitet. Vi använde denna teknik vid både de individuella intervjuerna och i 
gruppintervjuerna och liknande svar framkom efter att frågorna hade omformulerats vilket 
tyder på att svaren från deltagarna är reliabla. Sammanfattningsvis kan studien därmed anses 
ha gjort en ansats att nå både en hög extern och intern reliabilitet.   
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Metoddiskussion 
Vi använde oss av en telefonintervju med ett vittne samt två direkta intervjuer med ett vittne 
samt en vittnesstödjare. Det finns både för- och nackdelar med båda metoderna. En fördel 
med telefonintervju kan vara den distans som blir mellan intervjuaren och respondenten 
vilket kan underlätta för respondenten att svara på känsliga frågor (Bryman, 2011). Omvänt 
blir detta en nackdel för den direkta intervjun då distansen inte finns. Vid den direkta 
intervjun finns istället risken för att respondenten inte vill svara på känsliga frågor då den 
fysiska närheten finns mellan respondenten och intervjuaren. När det gäller kvalitén på 
materialet har det enligt Bryman inte visat sig finnas någon skillnad mellan telefonintervjuer 
och direkta intervjuer inom den kvalitativa forskningen. De studier som har undersökt denna 
skillnad har funnit att de har fått lika djupa svar inom båda intervjuteknikerna.  
 Nackdelen med telefonintervjuer kan vara den distans som samtidigt, som nämndes ovan, 
kan vara en fördel. Genom att inte ha en direkt intervju försvinner möjligheten att observera 
kroppsspråket hos respondenten (Bryman, 2011). Det verbala språket uttrycker inte alltid 
samma sak som kroppsspråket och av denna anledning kan det vara intressant att observera 
just kroppsspråket vilket vi gjorde i intervjun med ena vittnet. Istället blev vi extra observanta 
på tonläge och förändring i rösten. När en sådan förändring skedde kunde samma fråga, men 
omformulerad, ställas igen lite senare för att se om svaret blev detsamma.   
 Bortfallet av deltagare gjorde att den planerade användningen av fokusgrupper inte kunde 
genomföras då det blev för få deltagare. En svaghet med fokusgrupper blir med andra ord att 
få tag på deltagare samt att det måste genomföras tre separata gruppintervjuer för att det ska 
kunna kallas fokusgrupper. En annan svaghet med fokusgrupper är moderatorns roll. Wibeck 
(2010) menar att det finns en risk att moderatorn tar för stor plats vid gruppintervjun. Tanken 
är att gruppen ska diskutera med varandra och ha en minimal interaktion med moderatorn. I 
denna studie användes fokusgruppsinspirerade gruppintervjuer vilket gör att studien inte 
strikt följde de regler som gäller fokusgruppsmetoden. Vi stötte dock på problemet med 
moderatorns roll genom att moderatorn i en av grupperna fick styra diskussionen mer då 
gruppen hade en tendens att lämna ämnet samt att samtalet avstannade när moderatorn 
tystnade. I den andra gruppen krävdes inte detta utan diskussionen flöt på mellan deltagarna 
och interaktionen låg hos deltagarna.  
 Gruppen och dess interaktion leder till ytterligare en svaghet med fokusgrupper, nämligen 
dominanta personligheter inom gruppen (Wibeck, 2010). I studien märktes det att vissa 
personer var mer framåt och tog plats medan andra var mer tillbakadragna och bara yttrade 
ett fåtal kommentarer gällande ämnet. I den grupp där moderatorn fick ta en större roll och 
leda diskussionen var också den grupp där det främst fanns dominanta personer som tog över 
diskussionen på bekostnad av de mer tillbakadragna. Detta problem hade kanske kunnat 
avhjälpas om det hade funnits kunskap om deltagarnas personligheter innan grupperna sattes 
ihop. Istället för att deltagarna fått bestämma vilket datum som hade passat dem bäst hade de 
kanske kunnat styras till ett datum där personligheterna var lite mer jämställda. Problemet om 
en sådan teknik hade använts är att det hade blivit ännu svårare att genomföra 
gruppintervjuerna då det kan vara svårt att få fram ett datum och en tid som passar alla.  
 Trots dessa begränsningar med fokusgrupper eller de fokusgruppsinspirerade 
gruppintervjuer som vi använde, kan metoden ändå anses ha varit lämplig för studien, 
eftersom gruppintervjuerna gav en fördjupad förståelse samt ett sammanhang kring vittnens 
behov av stöd. Wibeck (2010) menar att en djupare förståelse och sammanhanget kring ett 
ämne är en fördel med fokusgrupper då det hjälper forskaren att förstå människors 
erfarenheter.      
 Till studien valdes en intervjustudie istället för en enkätstudie, vars för- och nackdelar vi 
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har diskuterat. Vi hade kunnat, för att få en större generaliserbarhet och ett större antal 
respondenter, använt oss av en enkätstudie. Vi valde öppna och dynamiska frågor vilket 
förespråkas i en intervjustudie (Ames & Diepstra, 2010). Studien hade vunnit på en 
blandning av intervju och enkät, men då tiden för studien var begränsad och det krävs lång 
förberedelse och lång tid då enkäter ska distribueras, komma tillbaka och kodas så valdes 
enkätalternativet bort.  
 Då en av oss arbetar som vittnesstödjare finns en kunskap som kan ha påverkat studien, 
vilket kan ha varit både positivt och negativt. I och med dessa erfarenheter finns en viss risk 
att tolkningarna har påverkats av detta.   
 Intervjun hölls på en för respondenterna känd plats i Brottsofferjourens egna lokaler i 
Örebro, och de flesta av dem var bekanta sedan tidigare, vilket kan ha bidragit till att de 
kände sig trygga. De rådande omständigheterna skulle kunna ha bidragit till att 
respondenterna förställde sig och därmed inte svarade på frågorna såsom de hade gjort vid en 
individuell intervju. Detta för att avstå från att stöta sig med de övriga deltagarna och undvika 
konflikter, vilket enligt Tinnfält (2007) kan vara fallet då respondenter känner varandra eller 
är i en för bekant miljö. 
 
Etiska aspekter 
De etiska överväganden som har gjorts för undersökningen är utifrån Etikprövningsnämndens, 
EPN, vägledning till ansökan om etikprövning. EPN (2009) vill att forskare bland annat 
redogör för datainsamling, undersökningsprocedur, hantering av data, urvalsprocedur, hur 
deltagarna informerats om studien samt hur samtycke inhämtats. Vi har redogjort för 
datainsamlingen, undersökningsproceduren och urvalsproceduren i metodavsnittet. När det 
gäller hanteringen av data har den bara funnits tillgänglig för oss som undersökare. Efter att 
undersökningen genomförts samt uppsatsen blivit färdigställd och godkänd förstördes datan 
från intervjuerna och fokusgrupperna. Datan användes inte till något annat än denna 
undersökning. Under pågående undersökning förvarades datan säkert och oåtkomligt från 
obehöriga genom att det var inlåst i ett skåp. I studien redovisades inte deltagarna med namn 
för att erbjuda deltagarna konfidentialitet, vidare kommer det inspelade materialet samt 
personuppgifterna till respondenterna att förstöras. 

EPN (u.å.) menar att deltagarna bland annat ska informeras om studiens bakgrund och 
syfte, varför de har blivit utvalda att delta, hur studiens kommer att genomföras, hantering av 
data, tillgång till resultatet samt frivillighet och samtycke. Vi började med att skicka ut ett 
brev där studiens syfte och bakgrund presenterades samt varför deltagarna blivit kontaktade 
och kort om hur studien genomförs samt på ett ungefär hur mycket tid som tas i anspråk av 
deltagarna. Vidare informerades deltagarna i brevet om att det var frivilligt att delta och att 
undersökarna skulle komma att kontakta dem för att undersöka om de vill delta. Deltagarna 
fick samma information återigen när intervjuerna samt fokusgrupperna startade samt 
informerades om hur de kan få tillgång till resultatet av undersökningen. Samtycke till 
deltagande inhämtades muntligt vid intervjuernas och fokusgruppernas början och 
information gavs om att samtycket närsomhelst kan återkallas. Samtycket spelades in som en 
del av intervjuerna alternativt som en del av fokusgruppsdiskussionen.  
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RESULTATREDOVISNING 
 
I resultatet redovisas först vittnenas svar som sedan stödjs upp av det som framkom under 
intervjuerna med vittnesstödjarna. 
 
Vittnens behov av stöd 
De vittnen som finns med i studien, bevittnade brott som involverade unga personer och då 
detta enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall behandlas 
skyndsamt, tog det kort tid mellan bevittnandet och rättegången. Vittnena menade att väntan 
på rättegången var en psykisk press, och att väntan kan vara jobbig om den blir för lång. 
Speciellt jobbigt blev det när kallelsen till tingsrätten kom, då “[...] man slår ifrån sig det ett 
tag” för att sedan behöva dra upp allting till ytan igen. De ska börja leta i minnet efter 
händelsen och samtidigt försöka komma ihåg vad som sas vid polisförhöret. Vittnesstödjarna 
framhöll att tidsspannet mellan det att vittnet bevittnat ett brott till att rättegången sker kan 
variera allt från 3 veckor upp till flera år, men att snittet är 6-12 månader. De menar att tiden 
är beroende av flera variabler såsom brottets karaktär, där de anser att de grövre brotten 
prioriteras. Om det finns någon häktad i ärendet behandlas det mer skyndsamt för att undvika 
en lång häktningstid. Åldern på den tilltalade enligt dem har betydelse då detta är lagstadgat. 
De menade att det tar kortare tid då det är en ung förövare. Utredningstid polisen behöver i 
ärendet har också betydelse, och däri ligger saker som om den tilltalade har flera anmälningar 
på sig och om brottet är svårt att utreda. Utredningstiden kan även bli längre om det finns 
många vittnen. Vittnesstödjarna menar att när det gäller en snabbare handläggning, tas ingen 
hänsyn till om vittnet till brottet är ung eller gammal. 
 Det framkommer under intervjuerna att det existerar en rädsla från vittnens sida att bli 
utsatt för repressalier och hot om de skulle vittna. Rädslan byggs på då polisen till ett vittne 
innan förhöret uttryckt sig att “Det är ju inte de snällaste killarna du har pekat ut”. Vittnena 
upplevde det som svårt och ångestladdat om det fanns en relation mellan vittnet och den 
tilltalade, men även då relationen inte fanns och de menar då att de inte vet vart de har 
personen de ska vittna mot. 
 Vittnesstödjarna menar att det förekommer hot mot vittnen som till exempel “om du säger 
någonting om så skjuter jag skallen av dig” men att det inte är någonting som är vanligt 
förekommande. Det är vanligare att vittnen upplever en rädsla för att vittna och en rädsla för 
att råka ut för repressalier. ”Kan de komma hem till mig sedan. Vet de vem jag är?” är frågor 
som är vanliga, men de menar att repressalier är ovanligt och härstammar från rykten om att 
vittnen skulle hotas och att media skriver upp de hoten som förekommer. Vittnesstödjarna 
säger att rädslan är större då vittnet till exempel bor i samma område som den tilltalade, eller 
på annat sätt befinner sig där de riskerar att möta den tilltalade. Vittnesstödjarna ser att det 
finns en rädsla hos vittnen, framför allt unga vittnen som vittnar mot äldre. Vittnesstödjarna 
berättade att de ibland varnar vittnen för att inte ”reta upp dem i onödan” med risken att ”[...] 
du då har dem innanför fönstret och inte utanför”.  
 Vittnena som intervjuats i denna studie berättar att de innan rättegång haft ”[...] jättesvårt 
att sova, jätteångest” och “[...] hade sömnsvårigheter efter det som hänt [...]”. Vidare 
berättade ett av vittnena att denne undviker att gå till den plats där brottet bevittnades. De 
menade att det varit svårt att veta hur upplägget ser ut vid rättegången och hur de ska agera. 
Vittnena uttryckte att det hade varit bra om de “[...] i nära anslutning till händelsen” hade fått 
en kontakt, via telefon eller brev så att de hade kunnat få ”lite mer kött på benen” innan 
rättegången. En sådan kontakt skulle kunna resultera i att de fått veta att stöd fanns 
tillgängligt så att de kunnat få ett sådant om de känt behovet av det, och inte som det ena 
vittnet berättade behövt tagit reda på det själv. Vittnena uttrycker att detta behov är olika 
beroende på personligheten hos vittnet och vilken relation det finns mellan vittnet och den 
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tilltalade, men även vad det är för typ av person som är tilltalad. Ett av vittnena menar att 
“[...] hade det här varit kriminella, eller ja du förstår, då hade jag nog hellre velat ha massa 
hjälp”. Samma vittne ansåg sig själv vara stark men uttryckte ändå ett behov av någon typ av 
stöd innan och under rättegången. Vittnena ansåg att ett sådant erbjudande om stöd bör 
komma så fort som möjligt så att man hinner få det innan rättegången är över. De menade 
även att det ibland kan finnas behov av stöd, speciellt när det inte finns ett naturligt stöd i 
deras nätverk eller kring vittnesmålet då till exempel vittnena och målsägande känner 
varandra och kan få ett naturligt stöd genom att stötta varandra. Stöd kan även vara aktuellt 
menar de beroende på vad för brott som bevittnats. 
 Vittnesstödjarna berättade att det finns behov av stöd innan rättegången då en del vittnen 
har ”[...] redovisat att de har känt en fruktansvärd ångest över det här” och att de kan behöva 
stöd i att bearbeta det som de har upplevt. De har vid ett flertal tillfällen hjälpt vittnen att få 
använda medhörning då det funnits en oro att möta den de ska vittnas mot. En av 
vittnesstödjarna berättade att många vittnen talat om att det känts som en befrielse när de 
avlagt sitt vittnesmål, och menat att “Nu är det ändå klart”. Vittnesstödjarna ansåg även att 
det finns ett stort behov av stöd inför rättegången där det hos vittnen finns en osäkerhet i hur 
rättegångsförfarandet går till, samt en rädsla för vilken typ av frågor som ska ställas av 
försvarsadvokaten. Samtidigt menar de att det finns en aspekt vad gäller medias roll i detta, 
där både vittnen och andra berörda kan vara hänsynslöst jagade av dem i vissa mål, vilket av 
vittnesstödjarna uppfattas som “en tuff bit”. De är medvetna om att många mår dåligt tiden 
mellan då de har bevittnat händelsen och när vittnena får komma till en rättegång, medan en 
del vittnen inte alls har det problemet utan inte ens har tänkt på det. Precis som vittnena ansåg 
vittnesstödjarna att behovet av stöd beror på typen av brott, vem den tilltalade är och vittnets 
personlighet. De berättade att vittnen får stöd om de bevittnar till exempel [...] “våld i nära 
relation” då det finns speciell polis som tar hand om sådana brott, medan brott som [...] 
“någon trafik grej, eller om någon blir nedslagen på stan” inte per automatik ger stöd. 
Vittnesstödjarna ansåg att vittnen ofta får lita på att det finns ett stöd i deras befintliga 
nätverk, och att “samhället” ger det stödet som behövs. och de menar till exempel att:  

M 
Man måste ju utgå ifrån att de har folk runtomkring sig, men tar det djupare så orkar ju 
inte de med det och då kan det behövas någon utanför som sparkar igång en så att man 
går vidare. För man kan ju inte gå omkring och må så här dåligt länge, för då kan det bli 
befäst och då har man det hela livet istället. Så man får utgå från att de har folk omkring 
sig, och oftast har de ju det. De får prata av sig, och någon tar med dem ut så att det 
händer saker.  
 

Vittnena ansåg inte att de blev omhändertagna då de fick bristfällig information om vad som 
skulle hända innan och under rättegången. Det ena vittnet menade även att det stödet som 
fanns i form av vittnesstödjare på plats var ett stöd som inte föll denne i smaken utan menade 
att denne “[...] blev nästan mer osäker för att han var så nervös “ och hade önskat ett 
engagemang från någon “[...] stark person som tar tag i saken. Som att yes, här har jag en 
klippa. Någon som är med lite mer i matchen om jag säger så.” Båda vittnena säger att det 
inte fanns något stöd tiden mellan det att brottet bevittnats och rättegången. Vittnesstödjarna 
menade att omhändertagandet av vittnen precis innan rättegången är bra utformad och 
väldigt uppskattad av både vittnen och rättsväsendet. De ansåg dock att det är en brist på 
omhändertagandet, under tiden från att vittnet bevittnat brottet och till ett eventuellt 
deltagande i en rättegång, och de menade att “de kan känna sig lite utkastade ibland”. Det 
skulle enligt dem behöva informeras mera att stöd finns att tillgå, och inte bara skicka ut en 
kallelse där det står att de måste infinna sig, och om de inte gör det kan de få betala böter. 
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Typ av stöd som önskas av vittnen 
Vittnena säger att det fanns stöd att tillgå på tingsrätten, precis innan rättegången. Till 
exempel erbjöds medhörning för ena vittnet, men de menade ändå att stödet var bristfälligt då 
saker hände under rättegången som de inte hade fått någon information om innan eller fått 
möjligheten att vara förberedd på, vilket gjorde förfarandet ångestladdat. Som nämndes ovan 
hade ett av vittnena velat bli kontaktad innan rättegången för att få erbjudande om stöd samt 
en förberedelse inför rättegången. Ett av vittnena vittnade för andra gången och tog därför för 
givet att det skulle se likadant ut i den nya rättssalen som i den gamla. Vittnet beskrev det 
som en chock att upptäcka att den nya rättssalen var betydligt mindre än den första. Denne 
tyckte exempelvis att det var jobbigt att sitta så nära den tilltalade och berätta vad denna hade 
sett. Vittnena efterlyser mer information om hur det ser ut i den rättssalen som rättegången 
ska äga rum i samt att inte behöva sitta så nära den tilltalade. Det ena vittnet hade även velat 
ha ett medskick i kallelsen till rättegången där det framgått vem som ska kontaktas om frågor 
skulle uppstå. Det andra vittnet hade gärna sett att denna information kom redan vid 
polisförhöret, kanske i form av “något papper där informationen fanns skriftlig”.  
 Under samtalen med vittnesstödjarna framkom att ingen tror att det sker per automatik att 
alla vittnen får information av polisen var de kan få hjälp och stöd, dock ska denna 
information finnas med i kallelsen till tingsrätten. De som bevittnat grova brott eller brott i 
nära relation, tror vittnesstödjarna, får mer stöd av polisen genom att de lotsas till de resurser 
av stöd som samhället erbjuder. De ansåg att vittnen är i behov av stöd, men de vet inte 
riktigt hur detta behov ska kunna tillgodoses. En vittnesstödjare menade att det är viktigt att 
vittnet blir väl omhändertaget av polisen vid det första förhöret. Det kan exempelvis handla 
om att förhöret sker på ett sätt som gör att vittnet känner sig avslappnad och att förhöret sker i 
dennes takt. Samma person ansåg även att polisen måste bli bättre på att låta vittnet läsa 
igenom förhörsprotokollet efter att förhöret är avslutat för att få veta vad som egentligen har 
blivit sagt. Vittnesstödjaren menade att det händer allt för ofta att vittnet under rättegången 
säger “[...] det där har jag aldrig sagt” när förhörsprotokollet blir uppläst då vittnet säger en 
annan sak i tingsrätten än vid det första polisförhöret.  
 Det är upp till vittnena att själva kontakta Brottsofferjouren om de vill ha stöd, som en 
vittnesstödjare uttrycker det “[...] man kan inte bara mata människor utan människor måste 
också fråga”. De som på egen hand har kontaktat Brottsofferjouren innan rättegången och 
fått en stödperson har bland annat fått hjälp genom stödsamtal, information om hur en 
rättegång går till samt studiebesök på tingsrätten för att bekanta sig med lokalerna och kanske 
sitta med på en rättegång för att se hur det går till. Vittnesstödjarna menade även att vittnen 
kan vända sig till de stödresurser som finns i samhället exempelvis vårdcentraler och 
kuratorer. Skulle det vara så att vittnet känner ett obehag som gör att denne inte kan avlägga 
sitt vittnesmål i rättssalen eller sitta i samma väntrum som den tilltalade så menar 
vittnesstödjarna att det finns en möjlighet till medhörning och att få sitta i det speciella 
väntrummet för vittnen och målsägare. De menar att denna åtgärd tillåts att användas i cirka 
50 procent av fallen där ett vittne känner obehag inför den tilltalade. De professionella såsom 
domare och åklagare vill för det mesta att vittnet avlägger sitt vittnesmål i den tilltalades 
närhet för att kunna observera kroppsspråket hos parterna. 
 Vittnesstödjarna menade även att vittnena ofta känner sig åsidosatta och inte delaktiga i de 
mål de ska vittna i. Ofta tar det lång tid från att själva händelsen inträffade till att målet leder 
till rättegång. Under denna tid hinner många vittnen börja tro att fallet är nerlagt och gå 
vidare med sina liv och då blir det lite av en chock när kallelsen kommer till tingsrätten 6-12 
månader efter att brottet inträffade. Vittnesstödjarna tycker att informationen till vittnen om 
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vad som händer i fallet borde bli bättre. Vittnena menar att de då skulle känna sig mer 
delaktiga istället för “[...] utkastade”. 
 
Möjligheter och svårigheter för Brottsofferjouren att nå vittnen 
Den möjlighet som finns att komma i kontakt med vittnen är enligt vittnesstödjarna genom 
utskick med information om att stöd finns att få. Brottsofferjouren gjorde exempelvis utskick 
vid ett stort mål till vittnena, efter att polisen tyckt att det vore bra. Som nämndes ovan ser 
vittnesstödjarna vissa svårigheter med att ge stöd till vittnen, men ingen av vittnesstödjarna 
betvivlar att behovet av stöd finns. Brottsofferjouren har inte, enligt vittnesstödjarna, 
tillräckligt med resurser för att möta behovet av stöd från vittnen då “[...] det skulle minst 
dubbla antalet besökare”. Framför allt inte om polisen per automatik skulle fråga alla vittnen 
om de är i behov av stöd som polisen idag gör med brottsoffer, och sedan förmedlar kontakt 
med Brottsofferjouren. Flera vittnesstödjare menade även att det skulle bli en för stor 
administration för polisen samt att Brottsofferjouren i sådana fall skulle behöva mer resurser. 
En vittnesstödjare menade att det kan vara så att vissa inom polisen informerar vittnen om var 
de kan få stöd, men att denna information kanske inte “[...] läggs främst i minnet” då vittnet 
har många andra tankar som far runt i huvudet. Andra menade att “ [...] poliser 
förhoppningsvis inser kanske vikten i det och tar ett individuellt ansvar och faktiskt nämna 
Brottsofferjouren i de sammanhangen”. Samtidigt framkom att det skulle vara bra om detta 
skedde då kommunerna kanske skulle få upp ögonen för att behov av stöd till vittnen faktiskt 
finns. Detta skulle kunna leda till att Brottsofferjouren får mer resurser till sin verksamhet. 
Många menar att kommunerna försöker “smita från sitt ansvar” och istället “[...] lämnar över 
det på oss frivilligorganisationer”. För att kunna möta vittnenas behov av stöd, menar 
vittnesstödjarna, måste de bli fler stödpersoner. Det vore, enligt vittnesstödjarna, önskvärt om 
rättsväsendet tog ett större ansvar för ett erbjuda stöd till de som är i behov av det. 
 Ett annat hinder skulle kunna vara vittnesstödjarnas prioriteringar. Flera menade 
exempelvis att de prioriterade åklagarens vittnen då “[...] samma åklagare ofta sitter i mål 
efter mål under dagen” och har därmed inte möjlighet att svara på de frågor som vittnen har 
innan rättegången på grund av tidsbrist. Den tilltalades advokat har för det mesta inte lika 
många mål under dagen som åklagaren och har då enligt vittnesstödjarna “[...] mer till sitt 
förfogande att ta kontakten med vittnena”. Vittnesstödjarna menar att de gör sitt bästa med att 
hinna med alla vittnen, men att denna prioritering kan bli ett hinder då alla inte hinns med.   
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ANALYS 
 
Vittnens behov av stöd 
Vittnena som vi intervjuade till studien menade att de tack vare att de bevittnat ett brott som 
involverade unga människor inte behövde vänta länge på en rättegång, vilket även 
vittnesstödjarna menar är praxis att ärendet ska behandlas skyndsamt om det involverar unga 
människor. Men trots det så upplevde vittnena deras väntan som jobbig och ångestladdad, 
speciellt när kallelsen till rättegången kom. De menade att de fram tills dess hade slagit ifrån 
sig händelsen. Vi kan se att de, precis som Cullberg (2006) menar ofta är nödvändigt under 
en chock- och reaktionsfas av en kris, har använt försvarsmekanismer för att skydda sig och 
för att ta in händelsen i rätt takt. Kallelsen kan ha gjort det svårt att hålla händelsen på 
avstånd, vilket kan ha tvingat vittnena att påbörja sin bearbetning innan de var redo och kan 
därför ha mått dåligt på grund av det. Vittnesstödjarna berättar att vissa vittnen inte alls har 
några svårigheter att hantera väntan. 
 Vittnena menade i intervjuerna att det fanns en rädsla för repressalier ifrån de som de 
skulle vittna mot. Vid ett tillfälle talade polisen redan vid förhöret om att killarna som vittnet 
skulle vittna mot inte var ”de snällaste killarna”. Vittnesstödjarna menade att även om det är 
ovanligt så förekommer det hot mot vittnen och att många vittnen är rädda för att vittna, för 
att de hot som förekommer ofta skrivs upp av till exempel media. Samtidigt förekommer det 
att vittnesstödjarna själva varnar vittnet för att inte ”reta upp dem i onödan”. Vad gäller 
påverkan av vittnen skriver Granhag (2001) att det är viktigt att inte ge vilseledande 
information då detta kan påverka utsagan. Att uttala sådana saker skulle kunna påverka 
vittnesmålet då det kan väcka oro hos vittnet, vilket kan ha skett i detta fall då det 
implementerats en stark åsikt om de tilltalade genom att tala om deras karaktär till vittnet, 
och skapat en oro genom att varna vittnet för de tilltalade. Påverkan kan ske genom att vittnet 
vilseleds och tror att den tilltalade är på ett visst sätt. Granhag menar att vittnen behöver vara 
lugna för att kunna prestera en utsaga av god kvalitet, vilket är svårt om det finns en hotbild 
kring vittnet, oavsett om den är reell eller kommer från att media skriver om hot mot vittnen. 
En påverkan av ett vittne till att inte vittna, oberoende om det är genom våld eller hot om våld 
är enligt 17 kap. 10§ BrB att ses som övergrepp i rättssak, och är ett sådant brott som vid 
fällande dom kan ge från två till åtta års fängelse. Christianson och Holmberg (2008) menar 
att det är viktigt att intervjuledaren vid förhöret visar empati för vittnet och försöker sätta sig 
in i dennes situation. Genom att sätta sig in i vittnets situation ökar chanserna att vittnet 
känner sig trygg och mindre rädd för repressalier. Skulle vittnet istället bli bemött utan 
empati finns en risk för en sekundär viktimisering, som kan förvärra krisen (Heber m.fl., 
2012).    
 Vittnesstödjarna menade som nämnts ovan att media förstorar upp hotbilden, men de 
menade samtidigt att media kan vara hänsynslösa då de kan jaga både vittnen och brottsoffer 
när brottet är av medial vikt. Att media har en påverkan på vittnen menar även Heber m.fl. 
(2012) då de skriver att bristen på förståelse och ett osympatiskt handlande från till exempel 
media kan få konsekvenser i hur ett vittne påverkas av den upplevda situationen och 
hantering av det upplevda traumat. Jagandet som vittnesstödjarna talar om skulle kunna skapa 
en förändring i rättssystemet i form av att inflödet av energi, som Payne (2008) skriver om, 
kan se annorlunda ut om media har jagat dem. Detta kan i sin tur påverka hur inflödet 
används i rättssystemet. Inflödet skulle kunna bli annorlunda grundat i det som Granhag 
(2001) skriver om att ett stressat och pressat vittne presterar sämre som vittne. En sådan 
påverkan ifrån ett subsystem menar Payne (2008) påverkar hela systemet och därmed i vårt 
fall hela rättsprocessen.  
 Vittnena menade under intervjuerna att de upplevde tiden mellan brottet och rättegången 
som ångestladdad och berättade att de upplevt sömnsvårigheter och ångest under väntetiden, 
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men även en stark ovilja att besöka platsen för händelsen. Vittnesstödjarna menade att de vid 
många tillfällen stött på vittnen som talat om en ”fruktansvärd ångest” och stark oro kopplat 
till deras roll som vittne. De menade även att vittnena är i behov av att bearbeta det som de 
har upplevt. De berättade också att många av vittnena känt en befrielse när rättegången var 
klar. Ångesten menar vi, kan uppkomma som en krisreaktion som kan härstamma från en 
hotkris. Hammarlund (2001) menar att ångest är ett vanligt symptom kring hotkriser som kan 
utlösas då det finns ett hot om våld. Cullberg (2006) skriver om PTSD, Posttraumatisk 
stressyndrom, vilket han menar är ett sjukdomstillstånd som man kan försättas i om man till 
exempel upplever eller bevittnar ett grovt brott. Ett symptom på PTSD är att personen har en 
överspänning som kan resultera i sömnsvårigheter, vilket vi i denna studie kan se att vittnena 
har och själva förknippar med den händelse de har bevittnat då det till exempel nämner att 
de ”[...] hade sömnsvårigheter efter det som hänt”. Men även ett återupplevande, där 
Hammarlund (2001) menar att det är vanligt att individen undviker platser som förknippas 
med händelsen, kan ses hos ett av vittnena då personen själv berättar att denne undviker 
platsen för brottet som bevittnats. 
 En vittnesstödjare framhåller att det är viktigt att vittnen får ett bra bemötande exempelvis 
genom att förhöret hos polisen sker på ett avslappnat sätt där det är vittnet som styr takten 
och inte förhörsledaren. Detta stämmer med det som Granhag (2001) menar är viktigt vid 
förhöret på grund av den känslighet vittnen har för påverkan. Han menar att förhören ska ske 
i vittnets takt i form av att vittnet fritt får beskriva händelseförloppet utan att bli avbruten. 
Skulle intervjuledaren behöva ställa frågor är det viktigt att dessa är av en öppen karaktär för 
att vittnet ska kunna ge sin bild av händelsen och inte bekräfta någon annans version av det 
som hänt. Detta kan leda till att vittnet lättare kommer ihåg händelseförloppet. Granhag 
menar att just den fria återgivningen utan allt för många frågor gör att minnet stimuleras 
bättre hos vittnet, vilket leder till att vittnesutsagan får en bättre kvalité.    
 Vittnena menade att det behov av stöd som kan behövas ser olika ut beroende på vad som 
bevittnats, vad för personlighet vittnet har och menar att detta stöd är än viktigare om det inte 
finns något naturligt stöd i vittnets närhet. Vittnesstödjarna håller med om att vittnets 
personlighet har betydelse i dennes hantering av händelsen, och menar att vittnen idag tyvärr 
får förlita sig på stödet i deras befintliga nätverk. Att ha ett starkt befintligt nätverk menar 
Cullberg (2003) och Borge (2005) är en viktig skyddsfaktor som förbereder en person att 
hantera traumatiska och svåra situationer, vilket då styrker både vittnenas och 
vittnesstödjarnas tes om att personligheten har betydelse vad gällande behovet av stöd. Även 
Antonovsky (1991) är inne på att personligheten i form av KASAM har en betydelse i hur 
individen hanterar stressorer, vilket vi menar kan vara exempelvis bevittnande av ett brott 
eller en stundande rättegång. 
 Ett vittne menade att typen av brott kan ha betydelse för hur mycket stöd man är i behov 
av. Granhag (2001) skriver att vissa situationer kan upplevas som hotfulla och att de då kan 
bli jobbigare att minnas. Detta hänger ihop med att när en person utsätts för en hotfull 
situation förändras personens fokus, till fokus på central information. Central information 
innebär det som väcker starkast emotionella reaktioner hos vittnet vid en händelse. Granhag 
menar exempelvis att i en situation med vapen kommer vittnet lättare ihåg vapnet än 
utseendet på gärningsmannen. Att inte kunna hjälpa polisen med deras utredning för att 
kunna gripa gärningsmannen på grund av att fokus varit på den centrala informationen skulle 
kunna leda till skuld hos vittnet och det som Hammarlund (2001) benämner som ansvarskris. 
Ansvarskris innebär att en person med ansvar över hur ett händelseförlopp fortskrider inte har 
gjort något för att påverka händelsen. Att inte kunna hjälpa polisen genom att ge en 
beskrivning av gärningsmannen skulle kunna göra att vittnet känner skuld. Vittnet skulle i 
detta läge kanske kunna vara i behov av stöd för att komma ur sina eventuella skuldkänslor. 
Intervjuledaren bör även i detta läge visa empati för vittnet och dennes situation för att vittnet 
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ska känna sig trygg då detta kan leda till att vittnet känner sig mer motiverad att försöka 
komma ihåg det som hänt (Christianson & Holmberg, 2008).   
 
Typ av stöd som önskas av vittnen 
Vittnena i studien hade velat ha mer stöd än vad de fick och framför allt hade de velat ha 
information om var de kan få stödet, exempelvis genom att ha fått ett papper av polisen där 
denna information fanns. Cullberg (2006) menar att en person som befinner sig i chock, det 
första stadiet av krisen, har svårt att ta till sig information då denne försöker hålla allt på 
avstånd och inte kan ta till sig att den utlösande händelsen verkligen har inträffat. I detta läge 
kan det alltså vara svårt att ge information då personen i fråga har svårt att ta till sig den. 
Vittnena i denna studie beskriver att de hade velat ha mer information och de kanske också 
fick den informationen, men till följd av att de kan ha befunnit sig i ett chocktillstånd har de 
kanske inte kunnat ta till sig den informationen.  
 Vittnena anser att de inte blivit omhändertagna från det att de bevittnade brottet till 
rättegången. De önskar att det funnits bättre och snabbare information. Vittnesstödjarna 
menade att vittnena ofta uppfattar att de inte är delaktiga och att de under den ibland långa 
väntan på en eventuell rättegång kan få uppfattningen att målet är nerlagt. Walklate (2007) 
menar att bristen på delaktighet såsom denna kan resultera i en känsla av utsatthet, vilket vi 
menar kan leda till den psykiska stress som en viktimisering enligt Walklate kan skapas hos 
vittnen. Utifrån Antonovskys (1991) KASAM-begrepp kan bristen på delaktighet och 
information bland vittnena i denna studie ha påverkat hur vittnena hanterade ångesten som 
bevittnandet kan ha skapat, och som den långa väntetiden kan ha försvårat, då han menar att 
människor som förstår vad som hänt och händer och som därmed bättre kan förstå tillvaron 
har lättare för att handskas med inre och yttre stimuli. 
 Ett av vittnena hade velat bli uppringd av någon som kunde undersöka dennes behov av 
stöd och berättat hur det skulle gå till vid rättegången. En vittnesstödjare menade dock att det 
är upp till den som är i behov av stöd att söka information om det “man kan inte bara mata 
en person med information”. Sett till kristeorin kan det vara negativt att ge information för 
snabbt. Cullberg (2006) och Hammarlund (2001) menar att en person i akut kris försöker 
hålla en distans till händelsen. Personen börjar dock kunna hantera händelsen mot slutet av 
den akuta krisen, på vägen in i bearbetningsfasen. Baserat på detta är det kanske inte så 
troligt att en person som försöker hålla en händelse på avstånd börjar söka efter var denne 
kan få stöd. Att utelämna information till vittnen menar Heber m.fl. (2012) kan resultera i en 
sekundär viktimisering som kan göra bearbetningen av händelsen svårare att hantera.  
      Hammarlund (2001) menar att en långvarig och obearbetad kris kan ge PTSD och 
eftersom det kan ta lång tid innan ett ärende når tingsrätten finns risken att en person som inte 
lyckats med sin krisbearbetning drabbas av sjukdomen. En annan aspekt på att personen själv 
ska söka hjälpen är att det då enligt Cullberg (2003) och Borge (2005) krävs, för att hantera 
en svår situation, att personen har skyddsfaktorer såsom ett socialt nätverk omkring sig. Finns 
inte detta att skulle det kunna förefalla svårare för personen att själv ha kraften att söka den 
hjälpen som kan behövas. Cullberg menar även att ett sådant nätverk i sig kan hjälpa 
individen att förstå att stöd kan vara behövligt.  
 Ett av vittnena berättade att det var jobbigt att sitta nära den tilltalade inne i rättssalen. 
Granhag (2001) anser att vittnen är väldigt känsliga för påverkan. Att den tilltalade då sitter 
så nära vittnet att denne känner obehag skulle enligt detta kunna påverka vittnesmålet. Det 
finns möjlighet till medhörning om vittnet känner en oro att vittna med den tilltalade i samma 
rum, vilket vittnesstödjarna berättar att det finns ett behov av. Det är inte säkert att vittnet får 
denna möjlighet bara för det föreligger ett obehag, eftersom förhöret ska vara offentligt enligt 
Brottsofferjourernas Riksförbund (2006). Men för att få en tillförlitligare utsaga menar 
Granhag (2001) att vittnen behöver få berätta om händelsen på sitt sätt vilket kan vara svårt 
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om medhörning inte godkänns. Vittnens känslighet för påverkan skulle kunna försvåra det 
stöd som kan sättas in. Om vittnet är i behov av stöd och får det av utomstående kan det 
finnas en risk att vittnet i bearbetningsprocessen förändrar den berättelse som lämnats till 
polisen genom att den utomstående färgar vittnet. Känsligheten som Granhag (2001) skriver 
om, kan då innebära ett hinder för att kunna sätta in stöd innan rättegången. Om vittnet å 
andra sidan inte får någon hjälp och befinner sig i en akut kris finns istället risken att krisen 
vidareutvecklas och leder till PTSD (Hammarlund, 2001). Krisen är då inte längre bara en 
kris utan den har utvecklats till en sjukdom (Cullberg, 2006). Att sätta in stöd i rätt tid kan bli 
avgörande för hur krisen, som ett vittne kanske befinner sig i, kommer att utvecklas. Med 
tanke på att genomsnittstiden enligt vittnesstödjarna från det att vittnet bevittnade händelsen 
till rättegången är mellan 6 till 12 månader, beroende på bland annat variabler som 
utredningstid, ålder på tilltalad och brottets art, kanske man inte kan vänta med att sätta in 
stöd om man tänker på ovan nämnda risk för PTSD.  
 
Möjligheter och svårigheter för Brottsofferjouren att nå vittnen 
Vittnesstödjarna berättade att Brottsofferjouren har tagit kontakt med vittnen när polisen har 
tyckt att detta varit bra, exempelvis vid större rättegångar. Den första kontakten har då bestått 
av att Brottsofferjouren skickat ut information om att stöd finns att få. Det hinder som 
nämndes ovan, att Granhag (2001) menar att vittnen är känsliga för påverkan kanske inte är 
ett stort hinder trots allt. Hammarlund (2001) menar att en krisbearbetning skiljer sig mellan 
olika personer och en händelse som en person tycker är ingenting, kan en annan tycka vara 
jättejobbig. Det kan utifrån detta vara svårt att sortera ut vilka vittnen som kan vara i behov 
av stöd och då kan det kanske vara bättre att alla vittnen får informationen och sedan får ta 
ställning till om de vill ha hjälpen eller inte.  
 Ett annat hinder som kom fram under intervjuerna med vittnesstödjarna var deras 
prioriteringar vid tingsrätten. De prioriterar åklagarens vittnen framför försvarets i de fall de 
inte hinner med alla vittnen, då de anser att försvaret har mer tid att ta hand om sina vittnen 
och de då får stödbehovet uppfyllt. Detta skulle man kunna se som två olika subsystem, 
åklagarens och försvarets vittnen, som samspelar inom det stora systemet vilket är tingsrätten 
då Payne (2008) menar att system är hierarkiska och indelade i subsystem som tillsammans 
bildar en helhet och denna helhet påverkas av allt som sker i subsystemen.  
 Vittnesstödjarna ansåg även att kommunerna måste ta ett större ansvar för de vittnen som 
behöver stöd. De tycker att för mycket lämnas till frivilligorganisationer. Kommunerna har 
ingen särskild skyldighet att tillgodose vittnens behov av stöd som de har för brottsoffer 
enligt 5 kap. 11 § SoL. Dock ska kommunerna enligt 2 kap. 2 § SoL se till att de som 
befinner sig i kommunen får det stöd som de är i behov av. Vittnens behov av stöd skulle 
kunna falla under detta lagrum och då skulle kommunerna kanske behöva bli bättre på att 
möta detta behov. Det skulle framför allt behöva informeras om var stöd och hjälp finns att få 
om ett vittne har detta behov. Sättet som behovet av stöd ska tillgodoses faller under bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL. Kommunens ansvar som det ser ut idag skulle kunna bli en mer 
komplicerad process i form av att man först måste söka bistånd för stödinsatsen, medan 
alternativet med Brottsofferjouren blir mer av en direkt hjälp. Dock tror vittnesstödjarna att 
behovet av stöd hos vittnen skulle göra att ärendena hos Brottsofferjouren dubbleras och av 
denna anledning skulle de behöva ha mer resurser för att kunna möta detta behov. Med tanke 
på att vittnesstödjarna inte känner att de har tillräckligt med resurser för att ta hand om de 
ärenden som Brottsofferjouren har idag tyder det på att de som är i behov av stöd inte får det 
tillgodosett från kommunen. Kommunen har en skyldighet enligt 2 kap. 2 § SoL att tillgodose 
behovet av stöd, men hur det kommer sig att denna skyldighet utifrån resultatet inte 
tillgodoses kan det bara spekuleras i.  
 Det finns många olika subsystem kring ett vittne, såsom polisen, tingsrätten, kommunen, 
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landsting samt stödorganisationer exempelvis Brottsofferjouren. Dessa blir sett från vittnets 
perspektiv subsystem i den helhet som bildar vittnets världsbild. Payne (2008) menar att 
subsystemen påverkar varandra och samspelar för att bilda en helhet. Utifrån det att både 
vittnena och vittnesstödjarna har berättat om att det ges för lite information om rättsprocessen 
och vad som kommer att hända, verkar inte samspelet vara det bästa mellan de olika instanser 
vilket skulle kunna göra att det blir en rörig helhet för vittnena och att de därmed blir 
stressade. Som nämnts tidigare menar Granhag (2001) att ett stressat vittne inte kan redogöra 
för händelseförloppet på samma sätt ett lugnt vittne. Detta då koncentrationssvårigheter som 
stressen kan göra det svårare att minnas.     
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SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION 
 
Slutsatser 
Vi har i denna studie kommit fram till att det finns ett stödbehov under tiden mellan att 
brottet bevittnats och rättegången, hos vittnen i Örebro län som har bevittnat brott mot person. 
Det finns idag en rädsla för repressalier, processen i sig har visat sig vara ångestladdad och 
vittnena känner sig inte delaktiga i processen. Behovet blir endast tillgodosett om vittnet själv 
söker stödet, och det behöver bli tillgodosett för att skapa skyddsfaktorer runt denne, för att få 
hjälp att hantera uppkomsten av en kris, eller ett PTSD till följd av en långvarig kris.  
 Studien visar även att information om vart vittnen kan vända sig om de vill ha stöd, och 
om hur rättsprocessen går till, kommer för sent in i processen då den kommer i samband med 
kallelsen till rättegång. Vittnen önskar att denna information skall komma dem tillhanda 
snabbare, så att det redan tidigt kan få sitt stödbehov tillgodosett och känna en större säkerhet 
i hur allt kommer att gå till. Vittnesstödjarna håller med om att det skulle vara bra med 
tidigare insatser, men vet inte hur dessa insatser ska kunna utformas på grund av resursbrist.   
 Det har under studien framkommit möjligheter och svårigheter att nå vittnen från 
Brottsofferjourens sida. De svårigheter som framkommit är att det skulle krävas en stor 
administration från andra aktörer, såsom exempelvis polisen för att nå fler vittnen, eftersom 
de har en tidig kontakt med vittnen och skulle kunna fungera som informatör i ämnet. Men 
även det faktum att vittnesstödjare gör en prioritering då de väljer vilka som skall få stöd, gör 
det svårt att nå alla vittnen. Det anses även finnas ett resursproblem där både bristen på 
ekonomiska resurser och personal ses som en svårighet i arbetet att nå vittnen. En möjlighet 
kan vara är att kommunerna tar sitt ansvar och bistår med ekonomiska resurser och att 
samarbetet mellan polisen och Brottsofferjouren förbättras och utreds. 
 
Slutdiskussion 
Behov av stöd 
Både lagen och denna studie visar att när det är ett brott som handlar om yngre tilltalade skall 
ärendet behandlas skyndsamt, men vi kan se att det finns en lucka vad gäller vittnena här. Om 
ett vittne till ett brott är ungt så tas ingen hänsyn till detta vad gäller hur ärendet behandlas. 
Vi menar att detta innebär att ett vittne som även de kan ha hamnat i en kris efter att ha 
bevittnat ett brott kan få vänta länge på en rättegång, och då riskerar att få PTSD vilket 
Hammarlund (2001) menar att det finns stora risker för vid långa obearbetade kriser. Det 
borde vara lika viktigt att ärendet behandlas skyndsamt om vittnet är ungt som om den 
tilltalade är ung. Det blir än viktigare att så sker om man ser till Brås (2008) rapport om 
otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen. De menar att de mest utsatta grupperna för en 
sådan påverkan finns kring ungdomsbrott, relationsvåld och organiserad brottslighet. Vi 
menar då att det mycket väl kan finnas vittnen inom denna typ av brottslighet som är unga 
och om handläggningstiden blir för lång på grund av att den tilltalade inte är ung, riskerar 
vittnet att bli utsatt för otillåten påverkan. Vi anser att stödåtgärder och information bör sättas 
in tidigare i processen än vad som sker idag. 
 Vad gäller otillåten påverkan visar denna studie att det finns en rädsla för repressalier i 
samband med brottet och därefter, men att det främst är en rädsla och att det sällan rör sig om 
otillåten påverkan. Vi menar att då det enligt Brås (2008) rapport förekommer otillåten 
påverkan vid 10 procent av alla anmälda brott och att det dessutom finns ett stort mörkertal, 
samt att Schander (2005) menar att det idag förekommer mer hot om repressalier är det gjort 
tidigare, är detta någonting som bör tas på största allvar vad gäller omhändertagandet och 
stödet till vittnen. Man bör även ha i åtanke att rädslan och obehaget inför att detta skulle 
kunna hända, är lika viktigt att ta på allvar oavsett om risken är liten eller stor för att det 
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verkligen ska ske. Det finns åsikter kring medias roll i att förstora upp rädslan för otillåten 
påverkan ifrån vittnesstödjarna i denna studie, men vi menar att de som arbetar med vittnena 
har en del i uppförstorandet av riskerna att utsättas för repressalier. Vi baserar detta 
antagande på studiens resultat där vittnen berättar om att polisen skrämt upp dem och där 
vittnesstödjare talar om hur de varnar vittnena att inte reta upp den tilltalade i onödan med 
risken för repressalier. Vi anser därför i enlighet med vad Brås (2008) rapport menar att det är 
av vikt att de som i sin profession eller som ideell arbetare stöter på vittnen, målsägande och 
tilltalade, informerar dessa om lagen om övergrepp i rättssak. Vi menar även att då man 
arbetar med vittnen funderar på hur och varför man uttrycker sig på ett speciellt sätt, och vad 
det kan få för konsekvenser för vittnet och rättsväsendet. Media spelar även enligt empirin 
roll då det handlar om att de i vissa fall, då det finns ett intresse av ett mål, jagar både vittnen 
och andra berörda i jakten på ett scoop. En sådan jakt menar vi riskerar att sätta 
rättsprocessen ur spel då vittnet pressas, men även att ytterligare späda på ångesten hos 
vittnet.  
 Både vittnena och vittnesstödjarna i studien talar om att tiden mellan bevittnandet och 
rättegången är en ångestladdad tid med både stark oro och sömnsvårigheter som resultat. 
Resultatet visar att det finns ett stort stödbehov från vittnen och att det stödbehovet inte 
tillgodoses om vittnet inte själv har ett nätverk kring sig som tillgodoser det, eller att denne är 
stark nog att själv söka hjälpen. Vi menar att då behovet uppenbarligen är stort och inte 
tillgodoses, så bör ideella organisationer och människor i sitt professionsutövande kring 
vittnen uppmärksamma och skapa vägar till att tillgodose behovet för att undvika att vittnen 
råkar ut för PTSD som enligt Cullberg (2006) kan vara vanligt om en person inte får det stöd 
som krävs i tid. Detta ligger även i linje med vad Spenciner Rosenthal m.fl. (2009) skriver 
om att ett socialt stöd är en skyddsfaktor hos vittnen, som påverkar hur denne hanterar det 
som bevittnats. 
 Det framkommer i studien att bemötandet som vittnet får av till exempel polisen under 
förhör är av vikt att det sker i en takt som passar vittnet, då vittnen är känsliga för påverkan. 
Granhag (2001) menar att ett lugnt vittne har lättare att komma ihåg ett händelseförlopp och 
om polisen inte skulle låta förhöret ske i vittnets takt kan det finnas en risk att vittnet inte 
berättar allt denne vet för polisen. Åhs (2009) menar att en person som blivit rädd får ett 
förstärkt minne utav händelsen vilket stämmer överens med vad Granhag (2001) skriver om 
central information, vilket kan resultera i att vittnet har information att delge. Genom att låta 
vittnet berätta i sin takt ökar chanserna att polisen får den information de behöver för att 
kunna genomföra sin utredning. Det skulle även kunna öka vittnenas trygghet inför 
rättsväsendet om de känner att polisen har tid att lyssna på det de har att säga samt att de 
känner sig mer delaktigt och inte bara “[...] utkastade”. Christianson och Holmberg (2008) 
menar att motivationen hos vittnet att dela med sig information ökar om den som håller i 
vittnesförhöret visar empati och sätter sig in i vittnets situation där det kan finnas en rädsla 
för repressalier. På sikt kanske detta skulle kunna minska rädslan som många vittnen har för 
otillåten påverkan då vittnena kan känna ett ökat förtroende för polisen genom att polisen tar 
sig tid att lyssna på dem. Brå (2008) menar att det främst är en rädsla för repressalier hos 
vittnen och inte så mycket att de faktiskt inträffar, vilket är något som vittnesstödjarna håller 
med om sett utifrån deras erfarenheter.  
 Både vittnena och vittnesstödjarna i studien anser att behovet av stöd beror bland annat på 
vittnets personlighet och att de i många fall får lita på att nätverket runt personen står för det 
stödet. Här ser vi vikten av att vittnesstödjarna har en bra utbildning så att de i den mån det 
går inte gör som Ryding (2000) menar att jouraktiva gör mot brottsoffer, att de kategoriserar 
vittnena utifrån vad de har bevittnat och lågprioriterar de som i deras mening har bevittnat ett 
icke allvarligt brott. Att lägga en sådan värdering är fel menar vi då en sådan bedömning 
aldrig kan bli objektiv, och riskerar att vittnesstödjarna missar vittnen som är i behov av stöd. 
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Men även att såsom framkommit i denna studie prioritera åklagarens vittnen framför 
försvarets menar vi är fel då traumat som upplevs är detsamma och att vittnesstödjaren inte 
kan ta förgivet att det befintliga stödet ser annorlunda ut beroende på att man är åklagarens 
eller försvarets vittne. Det är inte en bedömning som vi tycker att en vittnesstödjare ska göra. 
 
Typ av stöd som vittnen önskar 
I analysen framkom att vittnen får information om stödinsatser i kallelsen till tingsrätten, men 
vi menar att det kanske inte är bra att vänta så länge med att ge denna information. Med tanke 
på att det i snitt tar mellan 6 till 12 månader från att brottet begås till att det kommer upp i 
tingsrätten och att det finns en överhängande risk att obearbetade kriser över tid kan 
vidareutvecklas till PTSD, anser vi att denna information borde komma redan vid första 
förhöret med polisen. Davis och Saffy (2004) menar i enlighet med detta att information 
innan en rättegång underlättar bearbetning och minskar risken för sekundär traumatisering. 
Skulle vittnet befinna sig i ett chocktillstånd under det första förhöret med polisen kanske det 
inte räcker med att information ges muntligt utan den också behöver ges skriftligt. Eftersom 
en person i chock enligt Cullberg (2006) har svårt att ta till sig ny information. Genom att 
informationen både ges muntligt och skriftligt tror vi att chanserna ökar att vittnet kan 
tillgodogöra sig informationen. Stöd har visat sig vara väldigt viktigt för att ett vittne ska 
kunna hantera den eventuella kris som händelsen kan sätta igång. Spenicner Rosenthal m.fl. 
(2009) har bland annat funnit att socialt stöd fungerar som en skyddsfaktor hos de som 
bevittnat ett brott och att de som saknar denna skyddsfaktor blir extra sårbar för psykisk 
ohälsa. Jain m.fl. (2011) har funnit ett liknande samband och menar att samhället måste sätta 
in åtgärder för att stärka familjers förmåga att stötta varandra. Analysen från denna studie 
tillsammans med tidigare forskning trycker på att vittnen måste få erbjudande om stöd annars 
finns risken psykisk ohälsa.  
 En åtgärd som skulle kunna erbjudas under tiden mellan brottshändelsen och rättegången, 
är en stödperson från exempelvis Brottsofferjouren. En stödperson skulle ge vittnet någon att 
ventilera det som har hänt med. Denna åtgärd blir framför allt viktig när vittnet saknar socialt 
stöd i det egna nätverket. Då vittnen enligt Granhag (2001) är känsliga för påverkan är det 
viktigt att stödpersonerna lär sig att uttrycka sig på ett sådant sätt att risken för påverkan blir 
minimal. Bristen på stöd skulle kunna påverka vittnesmålet. Det skulle kunna leda till att 
vittnet inte vill delta i rättsprocessen eller känner ett sådant obehag att denne vägrar att lämna 
sitt vittnesmål trots att möjligheten till medhörning finns. Det finns med andra ord både för- 
och nackdelar med att sätta in en stödperson till ett vittne i förhållande till risken för påverkan. 
Vittnens behov av stöd kan inte ignoreras, men stödpersonen som sätts in måste vara 
medveten om den balansgång som gäller för att påverka vittnet så lite som möjligt.           
 Som nämndes ovan menar Granhag (2001) att vittnen är känsliga för påverkan och ett av 
vittnena upplevde det som obehagligt och jobbigt att sitta nära den tilltalade. Den tilltalades 
närhet skulle i och med detta kunna påverka vittnesmålet. Vi menar att en lösning skulle vara 
att de inte behöver sitta så nära varandra under rättegången. Risken för påverkan skulle 
kanske då minska och vittnet därmed kanske känna sig tryggare i situationen. 
Försvarsadvokaten skulle kunna sitta emellan den tilltalade och vittnet för att skapa ett 
tryggare avstånd för vittnet. Känner sig vittnet tryggt finns det goda chanser att denne känner 
sig lugn vilket gör vittnesmålet mer tillförlitligt enligt Granhag då ett lugnt vittne presterar 
bättre än ett stressat. Det finns en möjlighet till medhörning om vittnet känner ett sådant 
obehag att denna inte kan avge sitt vittnesmål i den tilltalades närhet (Brottsofferjourernas 
Riksförbund, 2006). Samtidigt vill de professionella inom rättsväsendet helst att alla 
inblandade är i rättssalen för att kunna studera deras kroppsspråk. Vittnet kanske inte känner 
ett tillräckligt obehag för medhörning, men kan ändå tycka att situationen är jobbig.  
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Möjligheter och svårigheter för Brottsofferjouren att nå vittnen 
Vittnesstödjarna menade att det skulle krävas en alltför stor administration hos polisen ifall 
alla vittnen skulle bli tillfrågade om stöd såsom det sker för brottsoffer idag. Detta skulle 
kunna vara en svårighet för Brottsofferjouren att nå vittnen i behov av stöd. Vi anser inte att 
administrationen skulle behöva vara så mycket större då det redan finns personer som arbetar 
med dessa uppgifter. Antalet ärenden hos administrationen skulle öka, men med hur mycket 
kan det bara spekuleras. Om vittnet skulle få frågan av polisen om denne skulle vilja ha stöd, 
kan denne lika gärna svara nej. Hammarlund (2001) menar att alla reagerar olika vid en kris 
och det bland annat beror på personlighet samt tidigare kriser och om dessa har bearbetats. 
Vittnet kanske inte alls tycker att det var jobbigt att bli vittne och därmed inte vill ha stöd, 
men då har frågan ändå ställts. En möjlighet att lösa administrationsfrågan är att polisen 
kunde lämna en broschyr till vittnet med information. Vittnet får då själv läsa sig till vilken 
typ av stöd som går att få och sedan själv välja att ta kontakt med exempelvis 
Brottsofferjouren om denne anser sig behöva stödet. Detta sätt skulle inte kräva allt för 
mycket resurser av polisen. Informationen i detta läge blir även skriftlig, vilket underlättar 
om vittnet skulle befinna sig i chock under polisförhöret och då, som Cullberg (2006) menar, 
har svårt att ta till sig information då den vill hålla händelsen på avstånd. 
 En annan möjlighet för Brottsofferjouren att nå vittnen kan vara genom specialinriktade 
insatser för att uppmärksamma att vittnen kan vända sig till dem, men även att byta namn. Att 
byta namn menar vi är nödvändigt då Brottsofferjouren kan uppfattas som att de enbart 
arbetar med brottsoffer, vilket riskerar att göra att vittnen inte söker sig dit naturligt. En 
annan åtgärd skulle kunna vara mer specialinriktade insatser mot just vittnen. Det skulle 
kunna röra sig om reklamkampanjer eller projekt för att uppmärksamma att vittnen också 
behöver stöd. På sikt skulle ett sådant arbete kunna förändra samhällets syn på vittnens behov 
av stöd. Vittnena skulle även lättare kunna göra kopplingen att de kan få stöd och hjälp av 
Brottsofferjouren.    
 Vi kan se att det vore lättare för Brottsofferjouren om polisen började kontrollera vittnens 
behov av stöd och ge information om var stöd finns att få, kanske till och med vidarebefordra 
de som har ett behov av stöd direkt till Brottsofferjouren. Brottsofferjouren kan då kontakta 
dessa personer för att undersöka behovet vidare, vilket ett av vittnena efterfrågade. 
Vittnesstödjarna menade att detta skulle öka besökarna till Brottsofferjouren och att det 
skulle bli svårt att möta detta behov med de resurser som finns idag. När det gäller resurserna 
menar vi att kommunerna borde kunna bidra med mer än vad de gör idag. Kommunerna har 
ett ansvar enligt 2 kap. 2 § SoL att tillgodose behovet av stöd hos de som befinner sig i 
kommunen. Med tanke på att Brottsofferjouren redan idag har svårigheter att möta behovet 
från brottsoffer kan det betyda att kommunerna inte följer lagrummet fullt ut. Hade 
kommunerna följt lagrummet, menar vi, hade inte så många behövt vända sig till 
Brottsofferjouren. De flesta hade då fått professionell hjälp med att hantera den händelse de 
blivit utsatt för och då skulle mer resurser finnas för att möta vittnens behov av stöd. 
Kommunerna har vidare ett särskilt ansvar för brottsoffer enligt 5 kap. 11 § SoL, vilket man 
också kan ifrågasätta om det följs. Vi anser utifrån behovet som framkommit under denna 
studie att det skulle behöva ske en lagändring för att se till att kommunen även har ett särskilt 
ansvar för vittnen, särskilt med tanke på att forskning såsom Spenciner Rosenthal m.fl. 
(2009) och Jain m.fl. (2011) visar att socialt stöd är viktigt för vittnen för att de ska kunna 
hantera det som hänt. 
 
 
 
 
 



 31 

Fortsatt forskning 
Det vi har märkt under denna studie är att det saknas forskning kring vårt forskningsområde. 
Det finns angränsande forskning främst kring barn, men även tonåringar. Vi efterlyser mer 
forskning kring vittnens behov av stöd från 18 år och uppåt. Som denna studie visat finns ett 
behov av stöd, men en framtida forskning skulle kunna undersöka behovet i en större 
population, för att kunna generalisera resultatet. En sådan undersökning skulle med fördel 
kunna vara kvantitativ och möjligheten skulle då finnas att påverka för en ny lagstiftning som 
lyfter vittnens behov av stöd. 
 Det skulle även behövas forskning kring hur väl kommunerna tar sitt ansvar enligt 2 kap. 2 
§ SoL. Vittnesstödjarna menar att för mycket av det som egentligen faller under 
kommunernas ansvar lämnas till frivilligorganisationer såsom Brottsofferjouren. Genom en 
sådan undersökning skulle man kunna undersöka om kommunerna tar sitt ansvar och hur de 
skulle kunna bli bättre på att tillgodose det behov som finns av stöd hos de som befinner sig i 
kommunen.  
 Polisens syn på vittnens behov av stöd skulle också kunna undersökas. Detta för att 
undersöka eventuella hinder och möjligheter för polisen att bidra med information till vittnen 
om var de kan få stöd om de så önskar. Den administration som skulle behövas skulle 
exempelvis kunna undersökas för att kontrollera om det är genomförbart att förmedla 
stödkontakter till alla vittnen som är i behov av det. Vidare skulle polisens bemötande av 
vittnen behöva undersökas. Att polisen säger “det är ju inte de snällaste killarna du har pekat 
ut” är något vi ser behöver utredas om det hör till vanligheten då det har en stor påverkan på 
vittnet. I bemötande av vittnen ligger även hur mycket tid polisen avsätter för förhör. 
Granhag (2001) menar att ett stressat vittne har svårare än ett lugnt att minnas. Avsätter 
polisen tillräckligt med tid vid vittnesförhör eller är de stressade så att vittnena istället känner 
sig pressade och därmed får svårare att minnas.  
 Då denna studie bara undersökte hur behovet av stöd såg ut mellan bevittnandet av brottet 
och rättegången skulle det även behöva undersökas hur behovet kan se ut efter rättegången. 
De minnesbilder som finns från händelsen försvinner inte bara för rättegången har varit och 
den juridiska processen är över.         
 Vi kan även se att det finns ett behov av att forska kring hur typifiering sker av vittnen. Vi 
har i denna studie gjort jämförelser med hur typifiering sker vad gäller brottsoffer på 
Brottsofferjouren utifrån befintligt forskning i ämnet. Vi ser även att behovet finns för 
forskning kring vittnen då en typifiering kan skapa en subjektiv prioritering hos jouraktiva på 
Brottsofferjouren vilket kan skada både välbefinnandet hos vittnet samt rättsprocessen.  
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BILAGA 1 
INTERVJUFRÅGOR  
 
Frågor till vittnen 
• Hur upplevde du det att bli vittne till denna händelse? 
• Hur lång tid gick det mellan brottet du blev vittne till ägde rum till själva rättegången?  
• Hur känner du att du blev omhändertagen som vittne? 
• Hur hade du velat blivit omhändertagen som vittne? 
• Känner du att du hade ett behov av stöd och/eller hjälp någongång?  
• När hade ett eventuellt stöd/hjälp varit lämpligt? 
• Blev du någon gång informerad om vart du kan få hjälp som vittne? 
 Om ja, vem informerade dig? 
 Om inte, hade du velat ha information om vart du kan få hjälp som vittne? När och hur  
 hade du velat ha den informationen? 
• Är det något som du skulle vilja tilläga som vi inte har ställt någon fråga om? 
• Är det okej att vi kontaktar dig igen ifall vi skulle behöva ställa komplimenterande frågor 

eller göra förtydliganden? 
 
 
Frågor till vittnesstödjare 
• Hur lång tid uppfattar ni att det tar mellan att vittnena blir vittnen och att de får komma på  
rättegång? 
• Vad är er erfarenhet kring hur vittnen blir omhändertagna? 
• Hur uppfattar ni att vittnen skulle vilja bli omhändertagna? 
• Uppfattar ni det som att det finns ett behov av stöd till vittnen? 
 Om ja: Vilket stödbehov ser ni? 
 När upplever ni att vittnen skulle behöva stöd?  
• Hur är er uppfattning om hur vittnen blir informerade om hjälpen som finns till vittnen? 
• Hur anser ni att en information om hjälp till vittnen skulle kunna utformas? 
• Finns det någonting ni vill tillägga? 
Kan vi kontakta er för eventuella kompletterande frågor? 


