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 3 

 
En våldtagen kvinna är ensam och sårbar. Det finns många fall där den utsatta inte 

får tillräckligt med stöd och hjälp. Och flera fall där polisen inte sköter sitt jobb. 

Möt Anna vars pappa går fri efter ha utnyttjat henne sexuellt i sju år. Och Maria 

som fick träffa sex poliser innan hon blev tagen på allvar. 
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”Det enda vi delar är DNA och att han tog min oskuld” 
 

Från att Anna var fem år tills hon var tolv blev hon fysiskt och psykiskt misshandlad 

och sexuellt utnyttjad av sin egen pappa. Idag går han fri, utan fängelsestraff och 

utan att behöva betala skadestånd. Möt Anna som fortfarande kämpar för att orka 

överleva dagen. 

Första gången Anna förstod att något var fel var när de i lågstadiet pratade om en 

”äcklig gubbe” som strök runt skolan och som de absolut inte fick följa med för att klappa 

hans hund. Då förklarade fröken kort vad en pedofil var men Anna förstod inte riktigt. 

- Jag tänkte att ”sådär gör ju pappa”. Men jag trodde alla pappor gjorde så. Så jag 

tänkte inte så mycket mer på det. 

När Anna var fem år skilde sig hennes föräldrar. Det pågick en vårdnadstvist som 

slutade i att Annas mamma fick vårdnaden. Anna och hennes två år yngre bror skulle 

fortfarande vara hos pappa varannan helg och vartannat storlov.  

Idag är Anna sexton år. Men det märks att hon gått igenom saker som andra 

sextonåringar inte har. Hon är välartikulerad och berättar med stor insikt om vad som hänt 

henne. 

- Jag blev mamma när jag var fem år. Jag fick dammsuga och städa. Pappa gjorde 

aldrig sånt. Det fanns aldrig någon mat hemma heller, vi åt nästan alltid ute, säger Anna. 

Anna ser ut som en helt vanlig sextonåring. Hon är ”the girl next door”, men i 

hennes inre finns minnen som för de flesta bara är en vidrig mardröm. 

 

Utåt en superpappa 

De helger då Anna och hennes lillebror var hos pappa såg nästan alltid likadana ut. 

Fredagen när de kom var han snäll. Under natten mellan lördagen och söndagen kom han 

in till Anna om nätterna. På söndagen åkte de till stan och Anna fick allt hon pekade på. 

- Det var som han ville gottgöra vad han gjorde mot mig. Han var alltid snäll när vi 

kom och gick, som om det var det vi skulle minnas för att komma tillbaka.  

Anna pratar ganska snabbt och detaljerat. Hon vet var hon satt i soffan vid en viss 

händelse, vilket program de såg på TV och vad de åt just den kvällen.  

Annas pappa hade ofta nya flickvänner. När de var med var han alltid världens bästa 

pappa som gjorde allt för barnen. Likaså inför Annas vänner och i skolan. 
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- Pappa besökte min klass en gång. Alla mina kompisar var så avundsjuka. Jag hade 

en sån rolig pappa som var med och spelade fotboll och så. Han var varm, snäll och rolig. 

Sen fick jag alltid en massa saker. Utåt var han en superpappa.  

Men inför Anna var han någon helt annan. Ständigt hotade han med att ta sitt liv om 

Anna lämnade honom. Under de första åren förträngde Anna allt och visste inte att det 

som pågick var fel. Hon berättade aldrig för någon. Men någonstans inom sig kände hon 

att allt inte var som det skulle. 

- Jag satt och tittade ut genom fönstret en gång hemma hos pappa och tänkte att ”en 

dag ska jag bryta kontakten med honom”. Men jag förstod nog inte riktigt varför. 

 

Att berätta 

Anna och hennes vänner gick av en slump till skolans kurator för att prata om en lärare 

som betedde sig dåligt. Kuratorn frågade lite om tjejerna själva och deras familjer. Anna 

berättade att hennes pappa hade porr hemma. Kuratorn bokade in en egen tid för Anna 

veckan därpå.  

Anna pausar sällan i berättelsen, varje händelse övergår i en annan.  

Genom skolans kurator kom Anna i kontakt med BUP, Barn- och ungdomspsyk, 

och en annan samtalsgrupp för barn till psykiskt sjuka föräldrar. I ett sådant samtal pratade 

de om rätten till sin egen kropp och att man inte skulle låta sig utnyttjas.  

- Det var här som det för första gången brast för mig. Jag låg och skakade och grät 

och fick gå till ett annat våningsplan. Någonstans i den här vevan berättade jag, säger Anna. 

Polisförhören som följde var tunga. Eftersom Anna var under femton år filmades 

förhören. Rummet var vitt och sterilt, och med en stor kamera i ansiktet skulle Anna 

berätta det hon inte sagt till någon. Det som pågått under sju år.  

- Ju mer jag började nysta i det, ju mer kom jag ihåg av allt jag förträngt. Men allt 

kom inte på en gång. 

Efter andra förhöret ville Anna lägga till en detalj. Hon fick komma tillbaka några 

dagar senare, gå in framför kameran, berätta detaljen och förhöret var över på två minuter. 

Det var det tredje och sista förhöret Anna gjorde.  

När Anna blir mer detaljerad småskrattar hon till ibland, lite nervöst, som om hon 

ursäktar sig för att hon fortfarande vet exakt alla datumen och händelserna i minsta detalj. 

Det märks att hon är van att inte bli trodd. 
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- Det är fortfarande väldigt mycket jag inte har berättat för polisen, flera sexuella 

saker. Jag ville göra ett fjärde förhör, eftersom jag kom på fler saker efterhand. Men min 

advokat avrådde mig. För att min historia inte skulle verka påhittad. 

 

Pappan fortfarande barnläkare 

Rättsprocessen blev utdragen. Det som lovats vara över på några månader tog år. Vid 

första rättegången i tingsrätten blev Annas pappa dömd till ett och ett halvt år års fängelse 

och 190 000 kronor i skadestånd. Han nekade till allt hela rättegången igenom. 

Annas pappa som är läkare och dagligen kommer i kontakt med barn blev tillfälligt 

avstängd från sitt dåvarande arbete men fick full lön i ett halvår. Samtidigt fortsatte han att 

arbeta som läkare för bemanningsföretag och lyfte därmed ut dubbla löner och fortsatte att 

träffa barn på jobbet dagligen.  

Annas pappa överklagade tingsrättens dom, och efter ett halvår togs fallet upp i 

hovrätten. Anna tyckte att rättegången gått bra. 

 Men efter två veckor kom domen där han frikändes. 

- Mamma ringde dit på sekunden när domen släpptes. När jag hörde henne säga ”så 

det blir inget skadestånd, ingenting?” i telefonen så brast allt återigen. 

Brevet med förklaringen till domen gör ont i Anna. Rätten finner inte hennes historia 

trovärdig på grund av att hon lagt till fakta i efterhand, och att hon inte heller berättade för 

någon under tiden övergreppen pågick. Och hennes föräldrars skilsmässa då Anna var fem 

år ska enligt rätten kunna ha fått henne att hitta på det som hon berättat i polisförhören. 

- Jag hade kunnat acceptera det bättre om han inte kunde dömas i brist på bevis. Det 

står ju ord mot ord. Men det här känns så förnedrande. Som att jag skulle gett upp så 

många år av mitt liv för att må så dåligt, förlorat så många vänner och kommit efter i 

skolan på grund av något som jag skulle ha hittat på? säger Anna och skakar på huvudet. 

 

En dag i taget 

Idag går Anna första året på gymnasiet och har lyckats komma ikapp sina klasskompisar, 

men hennes frånvaro är fortfarande hög. Anna går bara halvtid i skolan, mer orkar hon 

inte. Hittills har det fungerat på grund av att hon har så lätt att lära sig. Men hon känner sig 

fortfarande annorlunda jämfört med sina jämnåriga kompisar. 

- Min kompis pratade häromdagen om när man ska gifta sig och skaffa barn och 

sånt. För mig är det så långt borta. Det handlar om att ta en dag i taget, en timme i taget, en 
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lektion i taget. Jag är glad om jag orkar gå upp på morgonen och ännu gladare om jag orkar 

gå till skolan, även om jag kanske vänder på vägen dit.  

Anna går idag i en samtalsgrupp med tjejer som varit utsatta för olika typer av 

sexuella övergrepp. Hon har fortfarande kontakt med BUP dit hon går två dagar i veckan. 

Alla de närmsta kompisarna vet och för Anna har det varit lättare att berätta. Men hon 

tycker att det är väldigt svårt att få någon att verkligen förstå. 

- Han var en så bra pappa ibland. Det är svårt att helt glömma den bilden. Men 

tänker jag efter ett varv till så saknar jag mer att ha en pappa, jag saknar inte min pappa. Det 

enda vi delar är egentligen DNA och att han tog min oskuld, säger Anna. 

Anna är fortfarande väldigt rädd. Hon är rädd för framtiden, rädd för relationer och 

för män, rädd för att bli sviken. Hon är rädd för att det ska slå slint i huvudet på hennes 

pappa och att han ska komma och kidnappa henne. 

Just nu kämpar Anna åt två håll, att antingen lägga det bakom sig eller att dra upp det 

igen, att göra en ny polisanmälan med det hon fortfarande aldrig berättat för polisen.  

- Jag berättade för åklagaren efter andra rättegången att jag ville anmäla fler saker 

men han avrådde mig eftersom pappa inte blev dömd för någonting. Jag vet inte om jag 

orkar gå igenom allt detta en gång till om det ändå inte leder någon vart, säger Anna.  

Anna är dessutom väldigt kluven över hur hon innerst inne känner för sin pappa. 

- Det låter så hemskt att säga det men det enda som skulle kunna ge mig riktig ro 

vore om pappa dog. Då vet jag att han aldrig mer skulle kunna söka upp mig.  

- Samtidigt vill jag att han ska få sitt straff, att han ska sitta i fängelse. Men att han 

sitter där får inte mig att må bättre egentligen. Och vad det gäller pengarna så spelar det 

ingen roll. För mig är det symboliskt. Det handlar om att jag skulle få något som gav mig 

någon slags upprättelse och bevis på att jag är trodd. För mig skulle det lika gärna kunna 

vara 190 000 träskor eller nyckelringar. 

 

Namnet är fingerat. 
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”Polisen sa att det inte var något brott” 

 

När Maria ville anmäla att hon blivit sexuellt utnyttjad fick hon prata med sex 

poliser innan hon blev tagen på allvar. Fallet blev nerlagt utan att gärningsmannen 

ens förhördes, trots att hon visste vem han var.  
Dagen som började som en av de lyckligaste i Marias liv slutade som den värsta. 

Maria tog med en kille hem från krogen som från början verkade vara en trevlig kille. Men 

när de kom hem och började kyssas blev han någon helt annan. 

- Helt plötsligt förändrades hela han. Jag kommer fortfarande ihåg den blicken, den 

var kolsvart. Han blev jättehårdhänt och våldsam. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. 

För fem år sedan bodde Maria i en mindre stad i Sverige där hon gick sin 

universitetsutbildning. Denna vår då Maria skulle ta sin examen kände hon att allting 

äntligen föll på plats. Hon var på väg att komma någon vart i livet och allt kändes 

fantastiskt. Men lyckan varade inte länge. 

Examensdagen firade de universitetsstuderande på krogen. Maria hade druckit en del 

under kvällen och var lite berusad, men mest glad. På kvällen träffade hon Johan, en kille 

hon ett år tidigare också träffat ute. Han studerade då på samma skola men var nu tillbaka i 

sin hemstad för att fira att han kommit in på en utbildning i Stockholm.  

Maria hade bjudit ner sin familj och släkt som bodde på ett hotell i staden. Där skulle 

också Maria sova i ett eget rum. Då Johan påstod att han inte hade någonstans att sova så 

erbjöd Maria honom att han kunde sova med henne på hotellet. 

- Jag tyckte att det var konstigt att han inte hade någonstans att sova eftersom det är 

hans hemstad. Men min familj var ju nära så det kändes ändå tryggt. Och min tanke var ju 

från början att jag också ville något med honom, så det kändes inte påtvingat då. 

Maria är lugn och sansad när hon berättar. Hon är ingen dramaqueen, hon väljer sina 

ord och tänker efter innan hon öppnar munnen. 

 

Våldsam och hårdhänt 

När Maria och Johan kom till hotellet och lade sig i sängen blev han plötsligt våldsam och 

hårdhänt. Johan satte sig gränsle över Maria och försökte tvinga sig till oralsex. Han 

ofredade henne även sexuellt med sina händer. Johan var atletiskt byggd; lång, stor och 

muskulös. Med en normalbyggd kvinnokropp hade Maria inte mycket att sätta emot. 

 



 9 

- Jag sa nej hela tiden och försökte få honom därifrån. Men jag var så fruktansvärt 

rädd. Han var så stor och jag hade inget att säga till om. 

På något sätt lyckades Maria få honom att sluta och hon släckte lampan och tänkte 

att allt var över.  

- Folk frågar varför jag inte slängde ut honom, men jag var för skärrad och ville bara 

glömma händelsen och somna om. 

Då gick Johan bort till sin väska. Han hämtade handklovar som han satte fast runt 

Marias ena handled.  

Maria som dittills varit för rädd för att göra fysiskt motstånd fick plötsligt en inre 

kraft och började skrika och sa att hon skulle ringa till sin familj. Johan låste upp 

handfängslet. 

- Han lät mig ringa. Han sa bara helt överlägset att ”gör det då så vi kan berätta 

vilken liten hora du är” och andra förnedrande saker.  

Maria ringde till en manlig släkting i rummet bredvid. 

- Det kändes som en evighet innan han verkligen kom in. Det var de längsta 

minuterna i hela mitt liv. 

Marias släkting förstod att något var fel och bad Johan att lämna rummet. Johan tog 

sina saker och gick därifrån frivilligt.  

När Johan och Marias släkting lämnat rummet brast allt. Maria som hittills varit 

ganska tuff föll ihop på toalettgolvet och låg och skakade.  

 

”Återkom efter helgen” 

Maria berättade för sina vänner och dagen därpå ringde hon polisen för att anmäla 

händelsen. Den kvinnliga polisen i andra änden av luren frågade om det var akut.  

- Jag frågade vad akut innebär och hon svarade om det gällde en stulen bil eller så. 

Då sa jag nej och hon sa att jag skulle återkomma efter helgen. Jag hann aldrig ens säga vad 

det gällde. 

Maria gör pauser i berättandet. Hon blickar ut genom fönstret, tar ett andetag och 

börjar om. Detaljerna är klara som om det var igår.  

Senare samma dag bestämde sig Maria för att åka in till polisstationen för att göra en 

anmälan. Eftersom det var helg var det låst och hon ringde på porttelefonen. Där berättade 

hon att hon ville anmäla ett våldtäktsförsök men fick svaret att ingen var inne som kunde ta 

hand om det. Maria åkte hem igen.  
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Maria minns frustrationen. Hon visste inte vart hon skulle ta vägen. Så hon ringde 

polisen igen. Den här gången hann hon berätta. 

- Polisen svarade att de skulle se om det var något att anmäla och att någon skulle 

ringa upp mig i så fall. Det kändes väldigt frustrerande att de tvivlade på om det var något 

att anmäla ens. 

En fjärde polis ringde upp Maria och hon fick förklara över telefon igen. Hon 

ombads komma in till kontoret och ge hela sin historia i en anmälan till ytterligare en polis.  

- Han tolkade det jag sa hela tiden. Jag var så chockad och sa bara ”ja” efter varje 

gång han sa ”så det var alltså så här”. Jag ville bara få det ur världen. Men jag berättade allt 

in i minsta detalj, hur jag känt och mått och exakt vad Johan gjort med mig.  

Polisen skulle senare skicka hem ett brev och berätta hur det gick i fallet. 

- Jag kände någon slags redovisningsplikt med detaljer inför mig själv varenda gång 

jag skulle berätta, för att faktiskt bli trodd. Så jag berättade allt likadant in i minsta detalj 

varenda gång. 

Marias berättelse är fortfarande väldigt detaljrik. Det är inga suddiga minnen. 

 

Klassresan en mardröm 

Några dagar efter händelsen skulle Maria åka på avslutningsresa utomlands med 

klasskompisarna. Men semestern blev en mardröm. 

- Jag trodde att jag hade släppt händelsen men det spelades bara om och om igen i 

huvudet som en film. Jag var livrädd för allt, det fanns kackerlackor på hotellet som jag var 

hysteriskt rädd för. Folk tyckte att jag var töntig, men jag har i efterhand förstått att min 

rädsla grundades i något annat.  

Maria visste att under tiden hon var borta skulle hon få brevet hem i brevlådan i 

Sverige med polisens utlåtande. Hon ringde sin lägenhetsvakt och från den dagen hon hade 

fått brevet var semestern ännu värre. 

- Jag bara visste att det var nerlagt. Jag bad inte ens min kompis öppna kuvertet. De 

sista dagarna av resan är kolsvarta, jag minns absolut ingenting. 

 

Ny anmälan 

”Brott kan ej styrkas” stod det i brevet och fallet blev nerlagt innan någon utredning ens 

påbörjats. Hon hade namngivit förövaren men han förhördes aldrig. 

Månaderna gick och Maria kände stor frustration och började ifrågasätta hela 

händelsen. Kanske var det inget brott, var det okej det hon blivit utsatt för? 
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Genom Brottsofferjouren fick Maria kontakt med en sjätte polis som råkade vara där 

en dag då hon skulle gå på samtal. Maria bubblade av frågor om allt det hon gått och burit 

på. Hon frågade varför det blivit nerlagt, varför ingen gjorde något, hon visste ju vem 

förövaren var. Varför förhördes han inte ens? 

- Återigen blev jag bemött som det inte var något fel i det han gjort. Denna 

poliskvinna sa till mig att ”visst är han sjuk i huvudet, men det är ju inget brott i sig”.  

Maria pausar åter i sin berättelse och kollar ut genom fönstret. Det är en stor 

besvikelse i hennes blick. Hon tar ett djupt andetag och skakar på huvudet.  

På Brottsofferjouren träffade Maria senare en chefsåklagare som var där för att svara 

på frågor om fall som lagts ner. Han bad Maria skicka alla sina handlingar för att kunna titta 

närmre på hennes fall. Hon fick senare ett privat möte med honom.  

- Han bad mig läsa igenom polisanmälan för att förstå varför det hade blivit nerlagt. 

Så jag läste den, och jag kan förstå nu varför det aldrig togs upp. Ingenting av värde stod i 

den, inget av de viktiga detaljerna och ingenting av hur rädd och hotad jag varit. Det var 

den första polismannen som tolkat allt jag sagt och tagit bort alla viktiga detaljer. 

Chefsåklagaren var den första från rättsväsendet som bekräftade för Maria att hon 

varit utsatt för ett brott. Han rådde henne att göra en ny anmälan.  

 

Skillnad på polis och polis 

Fyra månader efter övergreppet fick Maria komma till en kvinnlig polis. 

- Hon var helt fantastisk. Hon ifrågasatte mig aldrig och förklarade varför de ställer 

vissa frågor. Hon var peppande och ett stort stöd, en otroligt kompetent polis.  

Maria fick även hjälp med målsägandebiträde som tog över mycket av det som 

kändes jobbigt. 

- Det var så skönt att någon annan skötte saker åt mig. Jag var inte längre ensam. 

Och jag var trodd.  

Ett år senare blev Johan ställd inför rätta. Trots att han nekade rättegången igenom 

blev han dömd för olaga tvång och sexuellt ofredande.  

- Det var otroligt skönt att få upprättelse, men jag önskar att jag fått den direkt. Det 

var så mycket som sköttes fel i onödan, så mycket som hade kunnat göras annorlunda.  
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Beredskapsplan vid sexualbrott 

- Jag önskar att alla poliser som hanterar såna här brott får specialutbildning. Det måste 

finnas någon slags beredskapsplan där det vet exakt hur de ska göra. Och att de förklarar 

för en hur saker går till. Det är inte många som någonsin ens gjort en anmälan tidigare. 

Först nu känner Maria att hon faktiskt mår bra och att hon till stor del har kommit 

över händelsen. Själv vill hon i framtiden hjälpa utsatta tjejer, på vilket sätt har hon inte 

riktigt bestämt sig för. Men hon är övertygad om att det finns mycket som kan göras. 

- Man har alla känselspröt utåt efter ett övergrepp och är otroligt sårbar. Det är 

viktigt att träffa någon som tror på en för att kunna berätta allt. Hade jag blivit tagen på 

allvar från första början hade det besparat mig månader av ångest, sjukskrivning och 

mycket tvivel, skam och skuld. 

 

Namnen är fingerade. 
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Polisen dålig på att förmedla hjälp till våldtagna kvinnor 

 

Många poliser struntar i sin skyldighet att upplysa brottsoffer om deras rätt att 

begära en advokat och om stödverksamhet från Brottsofferjouren. En extra utsatt 

grupp är våldtagna kvinnor. 

- En våldtagen kvinna känner sig ofta ensam och förvirrad efter ett övergrepp. Det är 

svårt att veta vem man ska ta kontakt med och i vilken ordning. I ett chocktillstånd, som en 

våldtagen kvinna ofta befinner sig i, är det svårt att tillgodogöra sig information, säger 

Ninna Mörner, informatör på Brottsofferjouren. 

Brottsofferjouren är en ideell verksamhet som arbetar med att finnas till hands för ett 

brottsoffer. Det finns runt 100 jourer runt om i landet. Tillsammans har de kontakt med 

cirka 50 000 brottsoffer varje år, varav mellan 800 och 900 är våldtäktsoffer. 

- Vi är inga psykologer utan ger ”medmänskligt stöd”. Vi är ett komplement till det 

övriga samhället och förmedlar kontakter. Vi ger vägledning och stöd, dessutom finns 

självhjälpsgrupper och anhörigstöd, säger Ninna Mörner. 

Enligt de bestämmelser som finns för hur en polisutredning ska skötas, är polisen 

skyldig att upplysa om Brottsofferjourens verksamhet till brottsoffret. Brottsoffret får då 

fylla i ett papper om denne är i behov av hjälp med svarsalternativen Ja, Nej eller Vet ej.  

- Det är inte alltid detta görs, och det beror även mycket på hur den enskilde polisen 

ställer frågan. Om polisen säger ”Men du behöver väl ingen hjälp va?” så blir det lätt att 

Nej-alternativet kryssas i och då får vi aldrig kontakt med brottsoffret, säger Ninna Mörner. 

 

Polisen struntar i att förmedla hjälp 

Polisen är även skyldig att upplysa den som utsatts för brott att denne har rätt att begära ett 

målsägandebiträde, det vill säga en egen advokat. Det står i polisens reglemente och hör till 

polisens informationsskyldighet. Även detta är något som enligt Brottsofferjouren inte 

alltid sköts som det ska. 

- Det handlar väldigt mycket om hur den enskilda polisen är som person. Vissa 

upplyser väldigt tydligt. Andra struntar i det, tyvärr, säger Göran Thornadtsson på 

Brottsofferjouren. 

Alla brottsoffer kan begära att få ett målsägandebiträde, oavsett om 

förundersökningen går till åtal eller läggs ner. Det spelar heller ingen roll om polisen hittar 

någon gärningsman eller inte. Målsägandebiträdet kan hjälpa till vid bland annat 

polisförhören och därefter vid en eventuell rättegång. 
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- Många som ringer säger att de aldrig fått någon information om målsägandebiträde. 

Men det kan också vara så att de faktiskt har fått informationen men inte varit i tillstånd att 

ta in den. Å andra sidan är det polisens skyldighet att förmedla informationen vid ett sådant 

tillfälle att den klart och tydligt har nått fram, säger Göran Thornadtsson på 

Brottsofferjouren. 

 

Sexualbrottsoffer får inte tillräckligt stöd  

I Sexualbrottsofferutredningen, gjord 2004-2005 av jämställdhetsombudsmannen Claes 

Borgström, framgår att många kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp får dålig 

information om stöd och hjälp. De tycker också att de får för lite information om det egna 

ärendet. Många upplever att de inte får den hjälp som de behöver under rättsprocessen, 

men också efter. 

- Våldtäkt är ju ett grovt brott och en svår kränkning av den personliga integriteten. 

Den drabbade är oftast i stort behov av personligt stöd och hjälp i sin bearbetning av 

händelsen. Många är chockade vilket gör att de behöver vägledning för sin kontakt med 

bland annat polis och försäkringsbolag, säger Göran Thornadtsson på Brottsofferjouren. 

Enligt Sexualbrottsofferutredningen känner sig många av de som utsatts för sexuella 

övergrepp kränkta och ifrågasatta i polisförhör och under rättegångar. Ett problem är också 

på vilket vis frågor ställs till offret. Besvärliga frågor upplevs som värre om varken 

stödperson eller målsägandebiträde är med vid förhör. 

- Målsägandebiträde är extra viktigt för människor utsatta för sexuella övergrepp 

eftersom polisförhör och rättegång ofta är väldigt jobbiga. Brottsoffret utfrågas om intima 

detaljer och försvarsadvokaten kan få brottsoffret att känna skuld. Och polisen sköter inte 

alltid förhören på ett bra sätt, säger Göran Thornadtsson på Brottsofferjouren. 

I Sexualbrottsofferutredningen framgår också att bristande information om 

rättsprocessen i stort är vanligt förekommande. Om brottsoffret får beskrivet för sig hur en 

rättegång går till försvinner eller dämpas rädslan inför kommande förhandling.  

Sexualbrottsofferutredningen tillsattes för att undersöka hur den som utsatts för 

sexuellt övergrepp upplever brottsutredningen och för att lämna förslag på åtgärder som 

kan minska påfrestningen för den utsatta.  

I Sexualbrottsofferutredningen föreslås bland annat att ett sexualbrottsoffer ska ha 

rätt till utökad juridisk hjälp. Hjälpen ska vara omedelbar och gälla även innan offret 

polisanmält händelsen. Lagförändringarna är föreslagna att träda i kraft 1 juli 2006 och 

utreds just nu av justitiedepartementet.  
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Polisen medveten om problemet 

- Vi inom polisen är medvetna om problemet. I april 2005 avslutades en inspektion av ett 

antal polis- och åklagarmyndigheter runt om i landet. Där hittades brister i rutinerna 

gällande just förordnandet av målsägandebiträde vid sexualbrott. Det blev också en av 

huvudpunkterna som ska förbättras, säger Matts Dahlberg, kanslidirektör på 

Rikspolisstyrelsen. 

- Men det är också viktigt att komma ihåg att det är åklagaren som är ytterst ansvarig 

för om brottsoffret verkligen får ett målsägandebiträde. Det blir därför ett viktigt samarbete 

mellan både den enskilde polismannen och åklagaren, säger Matts Dahlberg kanslidirektör 

på Rikspolisstyrelsen.  
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Ljus i mörkret att prata med någon som förstår 

 

Sten är en vit, lurvig, gosedjurshund. Han sitter uppe på en bokhylla och väntar på 

att skickas runt i samtalsringen för sexuellt utnyttjade och våldtagna tjejer på 

Brottsofferjouren i Karlstad. Endast den som har Sten i famnen får prata. Då måste 

alla andra vara tysta och lyssna. 

Nära torget i Karlstad ligger Brottsofferjourens lokaler. Det är måndag kväll den  

24 april och på andra våningen står en vagn uppdukad med kaffe och te, frukt och 

smörgåsar. På borden i samlingslokalen brinner några stearinljus. Stämningen är dunkel och 

stolarna står tomma i väntan på folk. 

- En våldtagen kvinna möter ofta ifrågasättande poliser och är med om tunga 

rättegångar med intima frågor. Många känner sig väldigt ensamma och känner skam och 

skuld. Den bästa hjälpen kan vara att prata med någon som varit med om samma sak, säger 

Kerstin Zaring, verksamhetsansvarig på Brottsofferjouren i Karlstad. 

Här hålls självhjälpsgrupper sedan hösten 1999. Det är grupper där brottsoffer 

samlas och pratar med varandra om sina upplevelser och erfarenheter en gång i veckan.  

Runt klockan fem droppar tjejerna in en efter en, vissa med någon förälder, andra 

kommer ensamma. Det är inte så viktigt att vara i tid, fikat är till som en uppsamling. De 

anhöriga slår sig ner runt borden med en kopp kaffe i handen. 
Tjejerna samlas i biblioteket, i en soffgrupp med stora vinröda skinnfåtöljer runt ett 

bord. Just idag är det extra många tjejer där. Jeanine Stubergh, som är brottsofferstödjare, 

ställer ut fler stolar i ringen på den orangebruna heltäckningsmattan. På bordet finns 

smågodis och några stearinljus, den övriga belysningen är svag. Längs med väggarna står 

bokhyllor proppade med gamla böcker. 

 

Olika teman 

Sorlet av småprat dör ut när det är dags att bli mer formella. Det är många flackande 

blickar och ganska tyst. Gruppen har olika teman varje vecka. Det kan vara skam, skuld, 

rädsla eller liknande. Idag ska de prata om polisens bemötande. 

- Ta ner Sten, så vi kommer igång lite, säger en av gruppledarna. 

Sten får komma ner från bokhyllan och skickas runt i ringen tills en av tjejerna håller 

kvar honom i famnen och inleder. 
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- Jag tycker det var jobbigt att de ifrågasatte varför jag följde med honom och så. 

Varför jag lät honom bjuda mig på öl. Sättet de ställde frågorna på var jobbiga, alla dessa 

varför? berättar en tjej. 

Sten skickas vidare. 

- Jag håller med. Polisen frågade varför jag inte berättat något tidigare. Det kändes 

väldigt mycket som det var mitt fel alltihop. Man suger åt sig så mycket av vad de säger, 

säger en annan.  

Samma tjejer pratar varv efter varv. Flera av dem skickar bara vidare Sten och tittar 

ner i golvet. 

Tjejerna i gruppen är mellan 14 och 23 år gamla. Just nu är det bara en grupp igång. 

- Men vi har blivit så många nu. Så vi kanske ska dela upp dem efter hur långt de 

kommit med att bearbeta vad som hänt, säger Jeanine Stubergh. 

Jeanine Stubergh gick själv i samtalsgruppen från början och kände sedan att hon 

ville hjälpa andra. Därför utbildade hon sig till brottsofferstödjare för ett år sedan. 

- Det är värt varenda sekund man lägger ner när man ser hur tjejerna växer, från att 

första gången knappt våga lyfta blicken till att sedan bli väldigt öppna med vad som hänt 

dem, säger Jeanine Stubergh. 

 

Möten för anhöriga 

Men det är inte bara den utsatta tjejen som påverkas av ett övergrepp. Ilskan och hatet, 

oron och maktlösheten finns ofta bland många omkring henne. Därför har 

Brottsofferjouren i Karlstad även börjat med samtalsträffar för de anhöriga till sexuellt 

utnyttjade tjejer. De sitter en våning upp, i ett eget rum med egna problem och egna 

funderingar. 

- De anhöriga som ska vara de starka och kunna stötta känner samma typ av känslor 

med skam, skuld och hat. En förälder känner sig ofta lika ensam som sin våldtagna dotter. 

Det är inget man pratar om med grannen, säger Kerstin Zaring, som har hand om 

anhörigträffarna. 

Anhöriggruppen sitter runt ett ovalt bord i en konferenslokal liknande ett klassrum 

med whiteboard och lysrörsbelysning. En kontrast till tjejernas mysiga stämning i 

soffgruppen med tända ljus.  

- Läraren berättade för mig att min dotter gått ifrån lektionen och svarat för 

”polisen” ringde, ”om det nu ens var polisen”. Det känns otroligt frustrerande att de inte 
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ens tror på henne när det är polisen som ringer, säger en förälder som hittills har suttit tyst 

under mötet. 

- Nej men gud vad hemskt. Att bli ifrågasatt precis hela tiden, säger en annan. 

Alla håller med och skakar på huvudet och många vill prata på samma gång. De 

känner igen sig i varandras erfarenheter och vill berätta om just deras dotter.  

Många av föräldrarna är engagerade. Men idag pratas det inte om känslor. Det pratas 

om praktiska lösningar, hur man ska lösa de problem som finns med skolgång och göra det 

lättast för tjejerna. Det liknar mer ett traditionellt föräldramöte än en 

känslosammandrabbning.  

På anhörigmötet finns ingen vit, lurvig Sten. Kanske skulle han behövas för att 

öppna upp mer. En Sten som låter var och en prata till punkt, som låter var och en tänka 

efter medan han skickas runt ett varv. Kanske behöver även föräldrarna tända ljus, 

skinnsoffor och smågodis. 

Föräldrarna sitter kvar efter mötet avslutats och har svårt att slita sig då det piper i en 

av föräldrarnas mobil. 

- Vi måste skynda oss, tjejerna är klara där nere. 

En efter en försvinner föräldrarna iväg för att möta sina döttrar.  

Nere i biblioteket sitter Sten kvar, återigen uppe på bokhyllan, och väntar på nästa 

måndag.  
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Arbetsrapport 
 

Ämnesval 

Jag har valt detta ämne då jag har personliga erfarenheter av att polisen och rättsväsendet 

inte sköter sitt jobb vid sexualbrott. Jag tycker att det är av stor vikt att belysa bristerna och 

förmedla dem till allmänheten för att få upp ögonen för problemet.  

 

Syfte och publicering 

Syftet med artikelserien är framförallt att visa hur ensam, liten och sårbar kvinnan är 

jämfört med polisen och det stora rättsväsendet, och att det därför blir extremt viktigt att 

hon får rätt typ av stöd och hjälp. Jag vill också visa konsekvenserna av fall som inte sköts 

som de borde. Målgruppen är den breda allmänheten. Faktaartikeln och personporträtten 

tänker jag mig i någon av dagstidningarna, då det är texter som berör folk i alla åldrar. 

Personporträtten skulle också passa i någon tjejtidning exempelvis VeckoRevyn, Solo eller 

Cosmopolitan som ibland har porträtt om utsatta tjejer. I en sådan tidning skulle även 

reportaget kunna vara. Det är skrivet för en målgrupp med unga tjejer som kan känna igen 

sig i de som är med i reportaget, det vill säga tjejer mellan 14 och 23 år. Eftersom 

reportaget även handlar om anhöriga kan det också passa i någon tidning med bredare 

målgrupp. 

 

Research 

Från början såg det mörkt ut att få kontakt med utsatta kvinnor, men efter en del 

kontaktskapande löste sig det problemet.  

Jag har även gjort mycket research via Internet, email och telefonsamtal. Jag har tagit 

del av Sexualbrottsofferutredningen som tar upp många av de frågor jag skrivit om i min 

faktaartikel. Dessutom har jag tagit del en inspektion av åtta polis- och åklagarmyndigheters 

arbete vid sexualbrott gjord av Rikspolisstyrelsen. Jag har även tittat på statistik för 

sexualbrott på Brå:s hemsida. 

 

Vinkling, form och gestaltning 

Jag har valt att vinkla artikelserien på att kvinnan är väldigt ensam, utlämnad och i stort 

behov av stöd. Jag vill även framhålla att många poliser inte sköter sitt jobb vid sexualbrott 

och många struntar i sina skyldigheter, vilket kan få stora konsekvenser. Jag valde att skriva 
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två personporträtt eftersom jag tycker att båda tjejerna hade otroligt starka historier med 

bra exempel på hur polisen misskött sig och inte tagit tjejerna på allvar. 

 

Etiska problem 

Mitt största etiska problem har varit att behålla anonymiteten så mycket som möjligt men 

ändå försöka få liv i personerna i texterna. I ett ämne som detta där personerna vill vara 

absolut anonyma har det varit en mycket svår avvägning. Tjejerna har godkänt sina texter 

och anser sig vara rättvist framställda utan att deras identitet röjts.  

Jag är medveten om att jag bara har ”köpt” tjejernas historier rakt av. Det är däremot 

just det jag vill skildra, tjejernas egna upplevelser.  

 

Citatkontroll 

Jag skickade ut artiklarna för citatkontroll en vecka innan deadline. Jag har fått svar av alla 

som medverkat i mina texter. Två av personerna i min faktaartikel hade mindre 

invändningar, och efter korrigering av dessa är alla citat nu godkända. 

Eftersom flickan i det ena porträttet är under 18 år, tog jag även kontakt med hennes 

mamma för godkännande av texten 

 

Källförteckning 

Telefonintervjuer 

Abigail Choate, kansliråd på Justitiedepartementet 

Göran Thornadtsson, Brottsofferjouren 

Matts Dahlberg, kanslidirektör Rikspolisstyrelsen 

Ninna Mörner, informatör på Brottsofferjouren 

 

Peronliga intervjuer 

”Anna” personporträtt 1 

”Maria” personporträtt 2 

Jeanine Stubergh, brottsofferstödjare Karlstad 

Kerstin Zaring, verksamhetsansvarig och jourassistent på Brottsofferjouren Karlstad 
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Multimediala källor 

www.boj.se 

www.bra.se 

www.jamombud.se 

www.polisen.se 

www.regeringen.se 

 

Sexualbrottsofferutredningen, Claes Borgström, Jämo, 2005: 

http://www.regeringen.se/download/43f8acc2.pdf?major=1&minor=52534&cn=attachm
entPblDuplicator_0_attachment  
 

Slagen Dam, omfångsundersökning om mäns våld mot kvinnor, 2001:  

http://www.brottsoffermyndigheten.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande_sla
gen_dam.htm 

 

Tryckta källor 

Artiklar skrivna om ”Annas” pappa i ett flertal tidningar 

Att inte anmäla våldtäkt – en fråga om misstroende mot staten? D-uppsats, Josefin Grände, 

Göteborgs universitet VT 2001 

En riktig våldtäktsman, En bok om samhällets syn på våldtäkt, Katarina Wennstam, Albert 

Bonniers Förlag, MediaPrint Uddevalla AB 2004 
Flickan och skulden, Katarina Wennstam, Albert Bonniers Förlag, Smedjebacken 2002 

Granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt, Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, 

2005 

Jag kallade det aldrig för våldtäkt – Att möta våldtagna kvinnor, Josefin Grände, ROKS, 

Tryckeriet Ab, Lindköping 2005 

Våldtäkt, En kartläggning av polisanmälda våldtäkter, Rapport 2005-7, Brottsförebyggande 

Rådet, Edita Nordstedts AB 2005 

 

Mailkontakt: 

Katarina Wennstam, journalist och författare 

Kerstin Öhrell, Brottsförebyggande rådet (Brå) 

Lotta Nilsson, Brottsförebyggande rådet (Brå) 

Malin Nääs, Brottsförebyggande rådet (Brå) 

Maria G Nilsson, informatör, Jämo 

Niklas Vikström, Brottsoffermyndigheten 


