
Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
Höstterminen, 2008 
Rapport nr. 527 

 

 

 

Våga vittna, eller tyck åtminstone det är 
viktigt att vittna 

Hur viktigt är det egentligen att vittna och vågar ungdomar göra det…. 

 

 

 

 

 

 

Mikael Andersson 

Peter Eriksson 

Heidi Winkler 

 



 2

Abstract 
 

Våga vittna projektet startade hösten 2005 av det lokala brottförebyggande rådet (BRÅ) i 

Eskilstuna i samarbete med polisen. Anledningen till att starta upp ett sådant projekt var för 

att både polisen och ungdomar reagerade på att ungdomar kände sig hotade och trakasserade 

då de skulle vittna mot någon annan.  

Viktigt att vittna ville med sitt projekt belysa problematiken och även informera ungdomar 

vad de kan göra när de blivit utsatta för brott, upplysa de om hur de kan arbeta 

brottsförebyggande samt vad de kan göra för att förhindra att de blir utsatta för brott. 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur arbetet med vittnesskydd och vittnesstöd kan få 

ungdomar att vittna. Vi har valt att genomföra ett flertal intervjuer med civila utredare och 

poliser i både Eskilstuna och Stockholm samt leta fakta genom litteraturinsamling och 

inläsning av artiklar. 

Våga vittna och Viktigt att vittna är två projekt som gett väldigt goda resultat, genom 

projekten anser de ansvariga att de har nått ut till ungdomarna och gett de unga en ökad 

kunskap. Det har visat sig att ungdomarna efter projektets genomförande självmant tagit 

kontakt med polis och andra forum för att diskutera och ställa frågor. 

Vi anser att både Våga Vittna samt Viktigt att vittna är två projekt som är mycket relevanta 

för att få unga att ta steget att våga vittna. Det är viktigt att vuxna upplyser de unga vad som 

händer före, under och efter en rättegång. De unga ska få den hjälp de behöver då de ska delta 

i en rättegång 
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1. Inledning 

I Sverige har vi vittnesplikt. Har någon bevittnat/sett något brott som begåtts har man enligt 

Rättegångsbalken1 36 kap 1 §, skyldighet att berätta vad den sett som säger: ”Var och en, som 

inte är part i målet, får höras som vittne.” Vittnena har en viktig roll i rättsprocessen för att 

man ska få en så rättvis rättegång som möjligt. Om utsagorna förändras eller om vittnen 

skräms till tystnad faller hela rättsprocessen och den skyldige kan gå fri.  

 

Vid dessa rättegångar är många vittnen ungdomar och ibland händer det att ungdomar är 

bekanta med gärningsmannen. På grund av rädsla så händer det att vittnen tar tillbaka de 

uppgifter de sagt i tidigare förhör och hela bevisningen som bygger på vittnesmålet faller bort. 

I en väl fungerande rättsprocess så är vittnen en viktig del för att hjälpa domstolen att döma 

rätt. Skräms vittnen eller om vittnesutsagorna ändras under rättegången så hotas hela 

rättssäkerheten. Det kan även vara så att vittnena är bekant med gärningsmannen eller själva 

är offer vilket även det kan leda till att man drar sig för att vittna. För att underlätta vittnens 

situation och stötta alla brottsoffer så har det lokala Brottsförebyggande rådet i Eskilstuna och 

polisen startat projektet Våga vittna. Man har även tagit hjälp av representanter från 

åklagarekammaren, skolan, socialtjänsten, tingsrätten samt stödcenter för unga brottsoffer och 

medlingsverksamheten.2  

 

Ett annat projekt med samma syfte har startats i Stockholm med namnet ”viktigt att vittna” 

som är ett pilotprojekt som bedrivs i Farsta. Målet med projektet är att förändra ungdomars 

och vuxnas attityder kring den svenska rättsapparaten i syfte att få ungdomar att ställa upp 

som vittne och förstå innebörden av detta ansvar. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Sveriges Rikes lag, 2007 
2 http://www.polisen.se/inter/nodeid=6843553&pageversion=1.jsp 
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1.1 Bakgrund 

Våga vittna projektet startade hösten 2005 av det lokala brottförebyggande rådet (BRÅ) i 

Eskilstuna i samarbete med polisen. Anledningen till varför dessa aktörer ville starta upp ett 

sådant projekt var för att både polisen och ungdomar reagerade på att ungdomar kände sig 

hotade och trakasserade då de skulle vittna mot någon annan de märkte att övergrepp i 

rättssak var vanligare än vad man tidigare trott. Denna fråga har väckt många tankar och 

därför startades Våga vittna projektet av Brottsförebyggande rådet i Eskilstuna och polisen i 

Eskilstuna. Man har märkt att många ungdomar inte vågar komma och vittna på rättegångar 

för att de är rädda för vilka konsekvenser det kommer att medföra efteråt. Det kan vara att de 

är rädda för den misstänkte eller att vittnet är bekant med den misstänkte och väljer att ändra 

eller ta tillbaka tidigare uppgifter. För att nå dessa ungdomar och underlätta att de ska våga ta 

steget till att vittna har man startat detta projekt. Projektet startades av Thomas Bergqvist 

polis i Eskilstuna samt Tommy Jonasson, BRÅ i Eskilstuna. BRÅ och Polisen i Eskilstuna 

ville ta fram ett projekt där man kunde informera unga om hur viktigt det är att vittna och 

vilket skydd de unga har. De ville även undersöka vilka åtgärder de kunde vidta för att få 

unga att känna sig säkrare.3 

 

BRÅ i Eskilstuna tog kontakt med andra aktörer som kunde tänkas samarbeta i projektet, 

bland annat representanter från socialtjänst, polis, och rättsväsende. Det gemensamma målet 

för dessa aktörer var att öka kunskapen bland ungdomar om hur rättsprocessen fungerar och 

vikten av att vittna.  

BRÅ i Eskilstuna genomförde en enkätundersökning bland ungdomar i årskurs 7 i Eskilstuna 

för att kartlägga deras attityder till brott och rättsväsende. Här fick ungdomarna säga vad de 

själva tyckte och kände. I enkäten visade det sig att ungdomarna drog sig för att anmäla brott 

till polisen och att deras bild av vad som egentligen är en brottslig handling inte stämde riktigt 

med vad som egentligen räknas som en sådan.  

För att bättra på kunskaperna om rättsväsendet och förändra attityderna till brott genomfördes 

olika upplevelsebaserade utbildningsaktiviteter på två skolor i Eskilstuna. Eleverna fick bland 

annat möjlighet att träffa polisen, delta i workshops och forumteater.  

Efter att projektet rullat på i två år har det visat positiva resultat. I en uppföljningsenkät hade 

både kunskaperna och tilltron till rättsväsendet ökat bland ungdomarna. Enligt en av aktörerna 

                                                 
3 http://www.polisen.se/mediaarchive/1692/5536/39188/6865789/projekt_beskrivning1101.pdf 
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i detta projekt, Stödcentrum för unga brottsoffer, har fler ungdomar ställt upp som vittnen. 

Detta märker även polisen av i Eskilstuna.4 

Projektet har även mynnat ut i en handbok för Våga vittna projektet, där man kan ta del av 

erfarenheter och även hur man kan gå tillväga för att på bästa sätt genomföra liknande projekt 

med ungdomar.  

Viktigt att vittna startade som ett led i att chefsåklagaren i Stockholm märkte att ungdomar 

inte vågade vittna. Denna fråga beslutades för att den skulle tas upp i ett chefssamrådsmöte. 

Under mötet kom man fram till att detta var en problematik som berörde alla aktörer i en 

rättskedja. Farsta stadsförvaltning beviljades medel för att starta upp projektet ”viktigt att 

vittna”. Man ville med projektet belysa problematiken och även informera ungdomar vad de 

kan göra när de blivit utsatta för brott, men även upplysa de om hur de kan arbeta 

brottsförebyggande, vad de kan göra för att förhindra att de blir utsatta för brott. Viktigt att 

vittna använda sig av den enkät som våga vittna projektet mynnat ut i. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetet med vittnesskydd och vittnesstöd kan få 

ungdomar att vittna. 

1.3 Frågeställning 

Gruppens frågeställningar för detta arbete är: 

 Hur ser arbetet med vittnesskydd ut i Söderort jämfört med den i Eskilstuna? 

 Finns det några likheter mellan Våga Vittna och Viktigt att vittna? 

 Vilka resultat anser man ha fått av projekten?  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till nyckelpersoner som har arbetat med Våga Vittna projektet i 

Eskilstuna samt personer som har arbetat med Viktigt att vittna i Stockholm. De 

                                                 
4 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=7&id=290 
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polismyndigheter gruppen valt att lägga fokus på är Polismyndigheten i Södermanland, 

polisen i Eskilstuna samt delar av Stockholms län med polisdistrikt Söderort.5 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att samla information från sju personer: civila utredare och poliser i både 

Eskilstuna samt Stockholm samt andra individer med goda kunskaper om utsatta ungdomar. 

Informationen har samlats in både med telefonintervjuer och med hjälp av e-post. Vi har haft, 

delvis olika frågor till samtliga informanter utom en, se bilaga! Vi har även använt oss av en 

ostrukturerad intervju där personen i fråga har fått prata fritt med endast någon fråga som 

underlag.  

Medverkande undersökningspersoner: 

Intervjuer: 

Susanne Alterbäcken, ungdomsutredare på Polismyndigheten i Eskilstuna 

Ungdomsutredare, Söderortspolisen, Västberga polishus, Stockholm 

Stödcenter Söderort i Stockholm 

E-post 

Ing-Mari Larsson, Stödcenter i Eskilstuna 

Tommy Jonasson, Brottsoffermyndigheten i Eskilstuna 

Thomas Bergqvist, Polis, Eskilstuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://www.polisen.se/inter/nodeid=3272&pageversion=1.jsp 
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2. Begreppsförklaringar 

2.1 Vad är ett vittne? 

Ett vittne är någon som sett ett brott begås, någon som gjort en iakttagelse vid ett tillfälle då 

brott har begåtts. Ett vittne kan även vara någon som inte varit med vid själva brottshändelsen 

utan kan vara någon som gjort iakttagelser om gärningsmannens eller brottsoffrets beteende 

före eller efter brottet.6 

I Sverige råder det vittnesplikt enligt Rättegångsbalken kapitel 36. En person som är vittne är 

skyldig att vittna, om personen inte kommer till rättegången kan denne tvingas betala böter 

eller bli hämtad till rättegången av polis.  

Den enda gången en person inte får vittna är om denne är part i mål eller om han är målsägare 

i brottmålet, om han är brottsoffret. Det finns undantag då personer inte har skyldighet att 

vittna: när personen är gift eller släkt med part i målet.7 

2.2 Vad är Våga vittna? 

Detta är en sammanfattning av Artikeln ”Tufft att våga vittna” från tidskriften Apropå 

nr2/2008 där Tommy Jonasson berättar vad Våga Vittna projektet är. 

 

Tommy Jonasson är en av initiativtagarna till projektet våga vittna och jobbar på det lokala 

brottsförebyggande rådet i Eskilstuna. Idén med att starta detta projekt kom efter att han hade 

gjort en enkät till ungdomar samt tagit hjälp av skola, personal från rättsväsendet, elevråd och 

socialtjänst för att se hur deras värld ser ut när det gäller ungdomar och våld. Det han märkte 

var att ungdomar inte visste om att hot mot någon var olagligt och många ansåg att visst våld 

får man ”bara ta”. Deras syn på socialtjänsten och rättsväsendet var inte den bästa då man 

saknade båda kunskap och förtroende för dessa instanser. Ungdomarna menade att ”det inte 

händer något efter att man begått brott, man får bara träffa en soc-tant och prata lite”.  

 

Projektet genomfördes på två skolor i Eskilstuna för elever i årskurs 8. Eleverna hade två 

temadagar som fylldes med workshops och teater. Teatern bestod av att eleverna fick spela 

                                                 
6 Handbok för stödpersoner & vittnesstöd- 3:e reviderade upplagan, 2006, s 13 
7 Handbok för stödpersoner & vittnesstöd- 3:e reviderade upplagan, 2006, s 13. 
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upp en rättegång där de fick agera de olika delarna som en rättegång består av, med roller 

såsom åklagare, domare, försvarare etc. Ungdomarna fick ta ställning till olika dilemman för 

att sedan lösa dem på bästa sätt. Enligt Tommy Jonasson var det många ungdomar som insåg 

svårigheten med att vara rättvis och de fick sig här en tankeställare.  

 

Våga Vittna projektet har medfört att Stödcenter för unga brottsoffer och brottsofferjouren har 

utbildat särskilda vittnesstödjare som finns med vittnet före, under och efter rättegången. 

Andra instanser som projektet gett effekt på är tingsrätten som kommer att sätta en bild på hur 

det ser ut i rättssalen och vilka platser folk har där inne. Det finns även planer på att dela upp 

olika väntrum, för brottsoffer, vittne och tilltalad därför att många är rädda för att träffa den 

misstänkte. Vissa ungdomsmål vill man ha i mindre rum för att den tilltalade inte ska dra med 

sig sina kompisar som lätt kan skrämma vittnet eller offret.  

 

Våga Vittna projektet har, enligt artikeln, påverkat ungdomarna positivt. De har fått mer insikt 

om hur rättsprocessen fungerar och ett större förtroende för polisen samt större kunskap om 

vad brott är för något. De fick se att polisen inte bara jagar bovar utan hjälper till med annat 

också. Speciellt flickor visade ett större förtroende för polisen och rättsväsendet.  

Från polisens sida har man märkt att skolorna har blivit bättre på brottsanmälan och att de 

flesta skolorna i Eskilstuna nu har en speciell rutin för hur ett brott som skett på skoltid ska 

anmälas8. 

 

2.3 Vad är Viktigt att vittna? 

Det som följer enligt nedan är en sammanfattning av projektplanen ”viktigt att vittna”, Farsta 

stadsdelsförvaltning projektkod 7003 Dnr: 599-662/2007. 

  

2007 beviljades Farsta stadsdelsförvaltning medel av myndigheten för skolutveckling för att 

starta upp projektet Viktigt att vittna. Bakgrunden till projektet grundar sig i att 

chefsåklagaren uppmärksammade att det fanns ungdomar som inte vågade vittna vid 

rättegångar. Detta lyftes fram i ett chefssamrådsmöte i november 2006 och chefssamrådet 

diskuterade frågan och var eniga om att frågan var mycket angelägen och att det berörde alla 

aktörer. 

 

                                                 
8 Apropå nr 2/2008 
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Projektet startades i februari 2008. Syftet är att få fler ungdomar att vittna och att vuxna 

förstår betydelsen av detta. Det handlar mycket om att informera ungdomar och föräldrar till 

dessa om vilket stöd som finns att få för vittnen och brottsutsatta samt vad man kan göra om 

man ser ett brott. Man arbetar även i förebyggande syfte och informerar ungdomar om vad de 

kan göra innan ett brott har begåtts. Projektet vill förmedla att det är viktigt att vittna för att 

brott ska kunna styrkas, få gärningsmän lagförda och att den brottsutsatte ska få upprättelse. 

 

Projektet drivs av Farsta stadsdelsförvaltning tillsammans med polismyndigheten, 

åklagarmyndigheten samt utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. I projektet ingår även 

fyra kommunala skolor, sju fritidsgårdar, Stödcentrum för unga brottsoffer, Socialtjänsten 

samt Brottsofferjouren. 

 

En enkätundersökning har gjorts, där projektgruppen har kartlagt målgruppens attityder och 

kunskaper i rättsprocessen. Gruppen har tagit hjälp av Eskilstunaprojektet ”våga vittna” och 

deras enkät. 9 

 

2.4 Vittnesstöd 

En vittnesstödjare är en person som finns till hjälp för vittnet vid en rättegång. Denna person 

har genomgått en utbildning för att bli vittnesstöd, gjort praktik samt godkänts och på det 

sättet fått ett vittnesstödsbevis10.  

 

Den uppgift som ett vittnesstöd har är att minska osäkerheten för vittnet eller målsägande 

samt ge ökad trygghet och stöd i samband med en rättegång. Ett vittnesstöd ska informera och 

förklara om hur rättegången går till, vad som händer vid en rättegång, vilka olika personer 

som medverkar vid rättegången etc. Ett vittnesstöd får inte lägga några värderingar i målet, de 

får endast förklara det allmänna kring förhandlingen och vittnesmålet. Detta för att det inte 

ska påverka vittnet eller målsägande11. 

 

Om vittnet vill sitta avskilt från den tilltalade ska vittnesstödet kunna erbjuda ett sådant rum. 

Ibland kan det förekomma att den tilltalade eller den tilltalades grupp som är med på 

                                                 
9 Projektplan ”viktigt att vittna” Farsta stadsdelsförvaltning 
10 Handbok för stödpersoner & vittnesstöd- 3:e reviderade upplagan, 2006 
11 Ibid 
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förhandlingen kan komma med hot eller ord som vittnet eller målsägande uppfattar som hot 

eller att stämningen i väntrummet känns obehaglig12.  

 

Ett vittnesstöd kan även vara till endast som sällskap för vittnet. Personen kan då slippa känna 

sig ensam och utsatt. Vittnesstöd kan förmedla kontakt med andra organisationer som vittnet 

kan tänkas behöva komma i kontakt med exempelvis socialtjänsten, kvinnojouren etc13. 

 

2.5 Stödcentrum i Stockholm 

Den 1 juni 1999 startade Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad och Polismyndigheten i 

Stockholms län projektet ”Stödcentrum för unga brottsoffer” med placering vid Citypolisens 

ungdomsrotel.14 Idag finns Stödcentrum även i Söderort samt i Västerort.  

 

Stödcentrum är en del av länspolismästarens särskilda satsningar. Satsningarna består av flera 

olika åtgärder som alla har ett brottsförebyggande syfte. Tanken bakom det hela är att samla 

ihop goda krafter i samhället och bra idéer i arbetet med att förebygga ungdomars kriminalitet 

och förhindra att unga dras in i kriminalitet och rekryteras till de kriminella nätverken. 

 

Bakgrunden till detta var att ungdomsrånen ökade drastiskt under våren 1999 i Stockholms 

city.15 Det som var anmärkningsvärt var att både brottsoffer och gärningsmän var under 18 år. 

Det anmäldes sammanlagt 480 ungdomsrån under året till City polismästardistrikt. 1998 var 

siffran för ungdomsrån 273. Det visade sig att många unga brottsoffer och vittnen kände sig 

så hotade att de inte vågade göra en polisanmälan på grund av rädsla för hämndaktioner från 

gärningsmän. Det resulterade i att gärningsmännen gick fria och kunde fortsätta sin kriminella 

bana. Det fanns inga tydliga riktlinjer från socialtjänstens sida hur man skulle ta hand om 

brottsoffren med anledning av att det inte fanns någon specifik lagstiftning. Det övergripande 

syftet med projektet var att hjälpa och stödja unga brottsoffer så att fler skulle våga göra en 

polisanmälan och stå fast vid den. Förutsättningarna var att socialsekreterarna skulle ha sin 

arbetsplats vid polisen, men att socialtjänstförvaltningen skulle stå som arbetsgivare.16
 

 

 

                                                 
12 Ibid 
13 Handbok för stödpersoner & vittnesstöd- 3:e reviderade upplagan, 2006 
14 En skrift om stödcentrum för unga brottsoffer i Stockholm 
15 Ibid 
16 Ibid, sid. 6 
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3. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa sammanfattade intervjuer som vi har gjort med 
nyckelpersoner till Våga Vittna samt Viktigt att vittna. Intervjufrågorna finns som bilaga 1.  
 

3.1 Tommy Jonasson, BRÅ, Eskilstuna 

Tommy Jonasson arbetar för tillfället som konsult åt Eskilstuna kommun och är en av 

initiativtagarna till projektet Våga Vittna. Han var även den ytterst ansvarige för projektet. 

Tommy Jonasson har i dags läget fullt upp med att sjösätta Våga vittna projektet i andra 

kommuner i Sverige.    

Våren 2005 beslutade kommunstyrelsen i Eskilstuna om nya och tydligare riktlinjer för det 

lokala brottsförebyggande rådet. Vice ordförande i kommunstyrelsen blev dess ordförande, 

kommunens förvaltningschefer blev ledamöter i rådet och Tommy Jonasson som samordnare 

fick arbeta heltid med det förebyggande arbetet. Vid nystarten knöts andra myndigheter, 

organisationer och föreningar än polisen till rådet och allt sedan dess sker det 

brottsförebyggande arbetet i bred samverkan utifrån en gemensam befintlig problembild. På 

kort tid startade lokala BRÅ Eskilstuna ett antal brottsförebyggande aktiviteter och flera av 

dessa tillsammans med ungdomar i Eskilstuna.  

 

En av de första åtgärderna efter det att beslutet fattats var att undersöka skolungdomarnas syn 

på sin trygghet och säkerhet, såväl i skolan som på fritiden. Vid ett möte med kommunens 

elevråd uttryckte ungdomarna sina tankar och gav bra konstruktiv kritik. Diskussionerna 

ledde till åtgärder och ett stort antal ungdomar kom att arbeta brottsförebyggande utifrån ett 

ungdomsperspektiv.  

 

Vid besök på skolorna och i samtal med eleverna samt i samarbetet med polisen, märktes det 

att dagens ungdomar lever i en tuff miljö. Varje dag utsätts barn och ungdomar för 

kränkningar och brott av andra unga. Många gånger är ungdomarna till och med helt ovetande 

om att de begår en brottslig handling. Skolorna hanterade dessa situationer på många olika 

sätt och det uppfattades som att många unga blev utsatta för hot då de bevittnat ett brott. 

Övergrepp i rättssak var ett helt okänt begrepp för de unga.  

 

För att lyckas nå bästa möjliga resultat har enligt informanten tidigare erfarenheter visat att en 

bred samverkan är mycket viktig. Tillsammans med polisen bjöds representanter in från 
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skolan, socialtjänsten, stödcenter för unga brottsoffer, åklagarkammaren och tingsrätten. Vid 

det mötet bestämdes att ta ett gemensamt grepp för att få ungdomar att våga vittna men även 

att få dem att förstå vilket ansvar som följer. Projektet Våga Vittna drog igång hösten 2005. 

I alla former av verksamheter är det viktigt att veta att man gör rätt saker och att de ger bra 

effekter. Det gjordes en enkätundersökning med frågor kring kunskaper om rättsväsendet, 

förtroendet för rättsväsendet samt om de blivit utsatta för eller blivit vittne till brott. 

Undersökningen genomfördes med eleverna vid samtliga högstadieskolor i Eskilstuna. Denna 

kartläggning gav projektet en mycket bra bild av situationen och bekräftade deras farhågor. 

Dessutom gav den också ny information som att eleverna hade väldigt hög toleransnivå för 

våld och att de hade stora kunskapsluckor. 

 

 

För att se om projektet gav resultat för de båda pilotskolorna som deltog i arbetet 

genomfördes samma enkät med samma elever ett år senare. De skolor som genomfört 

modellen hade sänkt sin toleranströskel för våld rejält. De hade bättre kunskaper om bland 

annat övergrepp i rättssak och visste att det fanns råd och hjälp att få då man blivit brottsoffer 

eller vittne. 

 

Våga Vittna projektet arbetar upplevelsebaserat. Det vill säga att eleverna har fått deltaga 

aktivt i workshops och i forumspel. De har tvingats att ta ställning till påståenden och se 

effekterna av sina handlingar i ett teaterspel. Skolpersonal och eleverna spred budskapet om 

våga vittna till föräldrar, syskon och kompisar. 

 

Förutom de resultat som syntes i enkäterna har fler ungdomar sökt upp både polis och 

Stödcenter unga brottsoffer för att få svar på sina frågor. I vissa fall har ungdomar stått bakom 

polisanmälningar och fler ungdomar har ställt upp som vittnen och sökt stöd hos bland annat 

Stödcenter för unga brottsoffer. 

 

Skolmiljön har blivit lugnare och skolpersonalen vet nu även hur man tar om hand de elever 

som blivit vittne till ett brott i skolan. 

 

Projektet har riktat in sig i första hand till skolor och kommuner och ett antal samarbeten har 

inletts med andra kommuner som skall dra igång under 2009. 
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Eskilstunamodellen Våga Vittna är en metod som, enligt egen uppfattning, fungerar väldigt 

bra men den måste anpassas efter vilka behov de olika kommunerna och skolorna har. 

Ungdomarna lever i en verklighet där brott sker och det gäller att de får kunskaper om 

rättsväsendet och att de också vet att det finns hjälp och stöd att få. 

 

3.2 Ing-Mari Larsson, Stödcenter i Eskilstuna 

Ing-Mari Larsson arbetar på stödcenter i Eskilstuna där hon har kontakt med brottsoffer, 

vittnen samt gärningsmän. 

 

 I samband med att polisen hör det unga vittnet får ungdomen veta att det finns stöd att få i 

samband med rättegång om de så önskar. Oftast handlar det om att de vill ha kunskap - vad 

det innebär att vittna, hur det går till rent praktiskt osv. Stödcenter gör tillsammans med 

ungdomar studiebesök på tingsrätten så att de får se en huvudförhandling eller så tittar de på 

www.rättegångsskolan.se som är en mycket bra pedagogiskt upplagd Internetsida. Det är 

viktigt att ungdomarna tillsammans med Stödcenter har en attitydsdiskussion i olika 

sammanhang där de pratar om vilket samhälle de vill ha - ställer ungdomarna upp för en 

kompis som råkat illa ut? Vill ungdomarna att kompisar ska ställa upp om de råkar illa ut? 

Vuxna är mycket viktiga här anser stödcenter. Hur handskas man med frågan om att våga se, 

våga vittna? Stödcenter samarbetar både med grund- och gymnasieskolorna i kommunen. De 

brukar vara med på olika temadagar för att prata om vilket stöd som finns om eleven utsatts 

för brott eller bevittnat ett brott. Även på individnivå hjälper de till och kan ha samtal på 

skolan om eleven så önskar. 

 

Det Stödcenter har märkt av efter projekttiden är att fler ungdomar har frågor på ämnet. De 

ringer och frågar mer. De får också fler ungdomar till stödcenter som vill ha råd och stöd i 

samband med att de vet att de ska upp och vittna i rätten. Utifrån detta har de startat ett 

samarbete med socionomprogrammet på Mälardalens högskola. De studenter som visar 

intresse för att bli vittnesstödjare för unga under sin utbildning blir kontrakterade hos 

stödcenter efter att de gått en intensiv utbildning som Stödcenter har tillsammans med polis, 

åklagare och vittnesstödjarna från den lokala brottsoffersjouren. 

 

 

 



 15

3.3 Susanne Alterbäcken, polis, Eskilstuna 

Susanne Alterbäcken arbetar som utredare på ungdomsenheten på polismyndigheten i 

Eskilstuna. 

 

För ungdomsutredarna i Eskilstuna inkommer ofta frågor kring vittnesförhören, det rör ofta 

saker om just själva vittnesplikten, om vederbörande måste komma på förhör mm. Utredarna 

brukar då informera om plikten att vittna enligt lag. Utredarna brukar försöka få dit 

ungdomarna. Det är dock tydligt att det finns en rädsla för att vittna – en rädsla för att 

personens uppgifter ska kunna ses av den misstänkte. 

 

Information är en av nycklarna för att få unga att vittna, information om hur rättegången går 

till, information om hur viktigt det är att vittna för att rättsäkerheten ska fungera. Ungdomarna 

brukar även informeras om gärningsmannen, att han kanske mår dåligt själv och att om han 

får bli synligjord så kanske samhället kan hjälpa honom. Ungdomarna brukar även få veta att 

det kan vara bra att inte vistas ute så mycket och om man gör det att mamma eller pappa 

kanske kan lämna och hämta från den platsen de vistas på. Alternativa sysselsättningar brukar 

även föreslås, att ungdomen kan kolla på film eller umgås med familjen istället för att vara ute 

på stan.  

 

3.4 Thomas Bergqvist, polis Eskilstuna 

Thomas ”BQ” Bergqvist arbetar som polis i Eskilstuna och är en av initiativtagarna till 

projektet Våga Vittna.  

 

Under en rättsprocess märktes att ungas syn på rättssamhället och deras respekt för 

rättsprocessen var ganska underminerad. I rättsprocessen märktes att unga inte gärna ställer 

upp och vittnar. I det specifika fall där  problematiken väcktes så var det två bröder som blivit 

misshandlade av ett gäng. Kompisarna till bröderna såg hela händelsen, men de sade hellre 

upp bekantskapen med bröderna istället för att vittna mot gärningsmännen.  

 

Inom kommunen hade man på det lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) märkt samma 

problematik, att unga inte hade någon som helst respekt för rättsprocessen. När Thomas 

Bergqvist och samordningsansvariga inom kommunen märkte att det fanns en gemensam 

nämnare så började de diskutera. De ville få fram ett projekt som rörde alla aktörer inom en 

rättsprocess. Ett projekt där de kunde påvisa vikten av att våga vittna men även se varför det 
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fanns en sådan ovilja till att vittna. När de fick fram projektet ”våga vittna” så fick de även 

med skolorna i projektet vilket var en bonus som de inte riktigt räknat med. 

 

Ofta upplevs en vilja att vittna i förhör hos polisen eller att bara berätta för någon 

utomstående vad som hänt. Men när det sedan kommer till rättegång och förhandling i 

tingsrätten så ”kroknar” de flesta ungdomarna. Det finns även en problematik med föräldrar 

som vägrar sina barn att ställa upp och vittna, detta eftersom de ”vet hur det går till”… 

Projektet inleddes med en enkät där alla sjundeklassare i Eskilstuna kommun tillfrågades 

(långt ifrån alla svarade dock). Två skolor fick bli pilotskolor som man provade på först. När 

enkäten genomförts och projektet presenterats för sjundeklassarna så utförde man 

enkätundersökningen igen. Detta för att sedan jämföra resultaten. Thomas Bergqvist berättar 

att de klasser som genomfört våga vittna projektet visade ett mycket positivare resultat 

jämfört med sina skolkamrater. 

 

I allmänhet gör informanten inget för att direkt sprida budskapet om våga vittna projektet. 

Men i samverkan med skolor och stödcentrum för unga brottsoffer hjälper de till att stötta och 

omhänderta brottsoffer på bästa möjliga sätt. Annars är det bara den vanliga lag och 

rättsundervisningen som gäller och den är enligt informanten relativt ”kass” i dagsläget.  

De ungdomar som medverkat i våga vittna projektet visade, som tidigare nämnts, upp en helt 

annan attityd gentemot polisen och sin egen roll om något hänt på skolan. Det har visat sig att 

om man ställer upp i grupp mot en gemensam sak så har ungdomar lättare att medverka 

istället för att de ska vara rädda för de repressalier som eventuellt kan bli. Ungdomar har 

spontant ringt in till polisen och stödcentrum för att få svar på spontana reaktioner som 

diskussionerna med skolan gett. 

 

Arbetet med att sprida budskapet om ”våga vittna” till andra myndigheter pågår för fullt just 

nu. Stockholm gjorde arbetet till sitt genom att byta namn på det till viktigt att vittna. Medan 

man i Göteborg gjorde arbetet till sitt genom att kalla det för Vilja vittna. Genom 

brottsoffermyndighetens försorg så har arbetet blivit nationellt känt och flera myndigheter 

visar en ödmjukhet gentemot arbetet.  

 

Just nu finns ingen annan utarbetad metod, men viljan att försöka få fram ytterligare skydd för 

målsäganden finns. Hur man skulle lära ut våga vittna projektets idé baserades på grundarnas 

egna tidigare erfarenheter inom det militära. De utgick ifrån att inlärning baserat på aha-

upplevelser var den sortens inlärning som gav mest bestående kunskap. 
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3.5 Ungdomsutredare, Söderortspolisen, Västberga polishus, 

Stockholm 

Intervjun skedde med två utredare i Stockholm, Söderort. De ville vara anonyma.  
 
Utredaren har inte tagit del av projektet ”våga vittna” men har hört talas om det via 

Socialtjänsten samt även fått information via Internet. Tillvägagångssättet för att få ungdomar 

att vittna är ganska individuellt från utredare till utredare. Det finns ingen uttalad policy inom 

myndigheten. Informationen gällande vittnesplikten i Sverige görs inte eftersom det är 

Socialtjänstens område. Däremot informerar Söderortspolisens vittnen om vikten med att 

vittna genom att förklara för dem att det är viktigt för att få en fällande dom. Det brukar oftast 

vara så att vittnena frågar om gärningsmannen kommer att få läsa det vittnet sagt i förhöret. 

Det finns alltså en bakomliggande oro. Finns det flera vittnen till händelsen så informerar 

polisen om det i förhöret och då brukar det vara lättare att få fram information från de 

individuella vittnena.   

 

Svårigheten med att få ungdomar att vittna beror mycket på vilken typ av brott det är. Är 

gärningsmannen okänd för vittnet upplevs det från polisens sida som att det är lättare att 

vittna. Vid t.ex. en misshandel där gärningsmannen är okänd, brukar det vara lättare att få 

vittnen att peka ut gärningsmannen. Till skillnad mot när gärningsmannen är känd av vittnet 

då det i de flesta fallen tyvärr inte går att få ut någon som helst information från vittnet.  Det 

beror också på vilka kretsar ungdomen rör sig i. I vissa bostadsområden i Stockholmsområdet 

upplever utredaren att det i princip är omöjligt att få ut något av vittnet. Man kan säga i 

förhöret att man vet vem gärningsmannen är, men man ”golar” inte. Det finns idag inga 

planer från Söderortspolisens sida att få ungdomar att vittna i större utsträckning. Enligt en av 

utredarna har vederbörande ingen idé eller något förslag på hur man ska gå tillväga för att få 

ungdomar att vittna i större utsträckning än vad som görs idag. 

 

Kontakten med skolorna sköts av en yttre ungdomsgrupp som åker runt i skolorna och 

föreläser i den mån tid finns. De arbetar främst i förebyggande syfte. Tanken är att förebygga 

ungdomars kriminalitet samt kartlägga de ungdomar som ligger i farozonen och förhindra att 

unga rekryteras till kriminella nätverk.  
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3.6 Socionomer på Socialtjänstens Stödcentrum i Stockholms län. 

Intervjun gjordes med två socionomer på socialtjänstens Stödcentrum, som ville vara 
anonyma. 
 
Stödcentrum finns till för att stötta vittnen och ge dem information om vad som kommer att 

hända härnäst efter förhöret med polisen. De hjälper vittnena i kontakten med polisen, 

åklagaren och försäkringsbolagen. De informerar om vittnets juridiska rättigheter där man 

informerar om att man har rätt att ha med en stödperson som sällskap under den eventuella 

rättegången. Det kan även vara så att föräldrar till vittnen behöver stöd och då bokar de tid för 

individuella samtal eller att delta i föräldraträffar. Stödcentrum erbjuder också hjälp med att 

bearbeta brottshändelsen, vilket i de flesta fallen är mest aktuellt för den som blivit utsatt för 

brottet, men det finns även fall där vittnen har behövt detta stöd. 

 

Personalen på Stödcentrum har hört talas om projektet ”våga vittna” men har inte fördjupat 

sig i ämnet. De tycker inte att ordet ”våga vittna” klingar speciellt bra. Man menar att det får 

en känsla av att det är farligt att vittna och tycker att det ger fel signaler till ungdomarna. Det 

finns ett motsvarande projekt i Stockholm som heter ”viktigt att vittna”. Projektet ligger under 

Stockholms stad och har som övergripande mål att förändra ungdomars och vuxnas attityder 

kring den svenska rättsapparaten. Syftet är att få ungdomar att ställa upp som vittnen och 

förstå vikten av det. Det är främst ungdomar i 12-18 års ålder som projektet riktar sig till men 

även deras föräldrar samt personer som arbetar med ungdomar i Farsta stadsdelsområde. 

Stödcentrum tror att namnet ”viktigt att vittna” är ett bättre namn än ”våga vittna” då det 

istället för att få ungdomar att vittna så kan det bli så att man skrämmer dessa individer. De 

poängterar att det endast är deras egna personliga uppfattning och inte något som är förankrat 

i ledningen. 

 

Stödcentrum finns i samma byggnad som polisen och de sitter i gemensamma lokaler vilket 

gör att samarbetet är väldigt bra. Personalen på stödcentrum upplever det tyvärr att polisen 

inte tycker att deras verksamhet är lika viktig som polisens. Det märks tydligt i fördelningen 

av lokalerna. Polispersonalen har stora rum med mycket ljusinsläpp. Till skillnad mot 

Stödcentrums rum som ligger längs ner i korridoren utan några fönster. Detta har tyvärr 

resulterat i att intervjuerna med vittnen som stödcentrum genomfört, inte blivit så 

tillfredsställande som man trott från början. På fråga om man tagit upp detta med polisen så 

får intervjuaren svar att man tagit upp det, men har fått till svar att det inte finns andra rum att 
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tillgå. Personalen på Stödcentrum tycker att det är av stor vikt att ha ett välkomnande rum till 

de vittnen som kommer dit. Idag är rummen spartanskt inredda och ger ett tråkigt och kallt 

intryck. 

 

Ofta kommer vittnen till Stödcentrum och är väldigt oroliga för vad som kommer att hända 

dem. Trots detta är dem för det mesta motiverade och tillmötesgående som verkligen vill 

hjälpa till och se till att gärningsmannen fälls för sitt brott. Detta beror nog främst på att 

personalen försöker att avdramatisera det hela och på så sätt får man ungdomarna att slappna 

av.    

 

Medling är en viktig del i bearbetningen. Stödcentrum fokuserar mycket på det även när det 

gäller vittnen till brottet. Gärningsmannen ihop med vittnet får tillsammans med sina föräldrar 

sitta och prata ut om händelsen och få insyn och förståelse. 

3.7 Jenny Sjöstedt, Socialtjänsten, Stockholm 

Projektledaren för ”viktigt att vittna” berättar att det är ett pilotprojekt som drivs i Farsta 

söder om Stockholm. Tanken var att samtliga stadsdelar i Stockholms söderförorter skulle 

vara med i projektet men tyvärr hann de inte få fram några pengar i tid. Bakgrunden till 

projektet grundar sig på att chefsåklagaren i Söderort uppmärksammat att allt färre ungdomar 

ställer upp och vittnar vid rättegång.  

 

Projektet drivs av Farsta stadsdelsförvaltning tillsammans med polismyndigheten, 

åklagarmyndigheten och utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. I projektet ingår fyra 

kommunala skolor, sju fritidsgårdar, socialtjänst, stödcentrum för unga brottsoffer och 

medling samt brottsofferjouren. 

 

Projektet startades i februari 2008. Syftet är att få fler ungdomar att vittna och att vuxna 

förstår betydelsen av detta. Det handlar mycket om att informera vuxna och ungdomar om 

vilket stöd som finns att få för vittnen och brottsutsatta samt vad man kan göra om man ser ett 

brott. Projektet vill förmedla att det är viktigt att vittna för att brott ska kunna styrkas, få 

gärningsmän lagförda och att den brottsutsatte ska få upprättelse.  

 

Tillvägagångssättet har varit en kartläggning av målgruppens kunskaper och attityder i 

rättsprocessen genom en enkätundersökning. Frågorna utformades av projektgruppen och med 

hjälp av Eskilstuna projektet ”våga vittnas” enkät.  De som tillfrågats är elever i årskurs 7 på 
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tre grundskolor samt årskurs 1 på ett gymnasium, deras föräldrar samt skolpersonal på de fyra 

skolorna. Resultatet visade att elever och föräldrar till dessa samt skolpersonal ville ha mer 

undervisning av lag och rätt. Många elever svarade att de skulle vittna om de såg ett brott men 

få kände till vilket stöd det finns att få för vittnen och brottsutsatta. Även föräldrar och 

personal hade dåliga kunskaper kring detta. 

 

Kartläggningen har i sin tur blivit underlag för de temadagar och aktiviteter som anordnats där 

man skildrat olika brott och dilemman. Genom utbildning, information och aktiviteter arbetar 

projektet med att förbättra kunskapen och förändra attityder kring den svenska rättsapparaten. 

Stor vikt läggs på att arbeta med frågor som varför det är viktigt att vittna, granska medias 

rapportering kring vittnen (vilken bild det ger och att det skulle vara farligt) och på vilket sätt 

”jag” kan påverka och ta ansvar i samhället. Information kring hur en rättsprocess går till 

ingår också i arbetet.  

 

En teater sattes upp för att det skulle bli lättare att få fram budskapet istället för att föreläsa 

om detta. Teatern har bestått av olika händelser, rättsprocessens olika faser med en 

rättegångar. Det fanns även föreläsare som var kopplade till pjäsen. Under dessa temadagar 

hade man ca 1200 besökare. Eleverna jobbade sedan vidare med fördjupande frågeställningar 

kopplade till pjäsen. Arbetet resulterade i en utställning i Farsta centrum.  

 

Idag samlar man ihop allt arbetsmaterial som ska resultera i en modell som ska innehålla 

arbetssätt, material och erfarenheter som andra kan använda sig av brottsförebyggande arbete. 

Tanken är att det ska vara klart i mars 2009 då det ska presenteras i ett spridningsseminarium. 
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4. Diskussion 

 

4.1 Metoddiskussion 
 
Av de intervjuer vi har gjort är vissa alltså genomförda per e-post medan andra har gjorts 

muntligt. De intervjuer som gjorts per e-post kan ha tolkats annorlunda än det som var 

meningen från början. Eftersom dessa intervjuer inte gjordes på plats kunde inte respondenten 

få chansen att ställa frågor ifall de inte förstod frågan samtidigt som vi inte kunde ställa några 

följdfrågor. Personerna vi har valt att intervjua är personer som har varit berörda av Våga 

Vittna projektet och Viktigt att vittna samt utredare som kommit i kontakt med ungdomar i 

deras dagliga arbete. Eftersom Stödcenter, Eskilstuna samt Stödcentrum, Stockholm också 

jobbar med ungdomar och vittnesstöd har vi valt att intervju dem för att höra deras sida av 

saken. Utifrån de inkomna intervjuerna har vi studerat svaren och sedan utifrån det, 

sammanfattat materialet och tagit fram ett resultat.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
 
Att få ungdomar att våga vittna eller tycka det är viktigt att vittna är ett stort problem och 

märks såväl i Eskilstuna som i Stockholm Söderort. Övergrepp i rättssak var ett helt okänt 

fenomen hos ungdomarna. Både i Eskilstuna och i Stockholm Söderort fanns det en rädsla hos 

ungdomarna, en rädsla över att få någon form av hämndaktion mot sig om de vittnade. En del 

ungdomar kände sig så hotade att de inte ens vågade göra en polisanmälan. De visste dock 

inte om att det var ett brott att tvinga någon till tystnad. I Stockholm Söderort verkar det vara 

Socialtjänsten som enbart berör problematiken med att få vittnen att tycka det är viktigt att 

vittna. Viktigt att vittna bygger i grunden på det koncept som våga vittna tog fram. Vilket 

även märks i deras sätt att arbeta. Man arbetar på ett snarlikt sätt men man har anpassat det 

mer efter sin egen kommun med sina egna problem.    

 

Att detta med ungdomars ovilja att vittna skulle vara ett nytt fenomen är dock relativt svårt att 

tro. Redan 1999 märktes en markant ökning av ungdomsrån i Stockholms city. Även andra 

indikationer visar att ungdomsbrotten ökar och att ungdomar känner sig rädda för att vittna 

och vistas på gatorna under kvällstid. Att det skulle ta ända fram till år 2005, då våga vittna 

kom, innan alla myndigheter reagerade är anmärkningsvärt. Även om myndigheterna har 

reagerat så verkar var och en av myndigheterna ha arbetat på sin kant. Det har startats fler 
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Stödcentrum för unga brottsoffer där samhällets alla aktörer gått ihop och försökt stötta 

brottsoffer. Detta eftersom ett brottsoffer inte bara blir kränkt när han blir utsatt för ett brott 

utan även på andra ställen i rättsprocessen. Våga vittna projektet belyser de 5 kränkningar 

som sker i en rättsprocess.  

- Den första kränkningen är att falla offer för ett brott. 

- Den andra kränkningen består i att vuxna som sett händelsen inte agerat och ingripit 

- Den tredje kränkningen uppstår när polisen inte kan finna gärningsmannen och hela 

utredningen läggs ner. 

- Den fjärde kränkningen kan komma då det blir rättegång. Ibland backas 

gärningsmannen upp av sina kompisar i rättssalen, det är inte ofta det händer men det 

förekommer. Detta kan då medföra att rättegången avslutas eftersom det inte finns 

några bevis om inte vittnen våga stiga fram. 

- Den femte kränkningen kan bestå i att försäkringsbolagen inte vill betala ut pengar i 

skadestånd.  

Våga vittna och viktigt att vittna är två projekt som gett väldigt goda resultat enligt 

upphovsmännen. De tidigare dystra resultaten om den höga toleransnivån vid våld samt den 

låga kunskapsnivån hos ungdomar var något som oroade på båda orterna. Men genom 

projekten anser de ansvariga att de har nått ut till ungdomarna och gett de unga en ökad 

kunskap. Det har även visat sig att ungdomarna efter projektets genomförande självmant tar 

kontakt med polis och andra forum för att diskutera och ställa frågor, det syns en tydlig 

intresseökning från ungdomarnas sida. Även skolan märker att ungdomarna fått en ökad 

kunskap juridiskt och att toleransnivån för våldet har minskat kraftigt efter projektens 

genomförande.  

 

Våga vittna projektet tycks vara en bra metod, en fungerande metod. Men precis som 

projektet Viktigt att vittna belyser kan det behöva anpassas beroende på vilken kommun och 

stadsdel som kan komma att använda projektet. Den mall som är framtagen av våga vittna 

projektet kommer leda till en spridning av budskapet om att ungdomar faktiskt vill vittna och 

att det endast är bristen på kunskap som gör att de håller sig borta från rättsväsendet.  

 

Vi anser att både Våga Vittna samt Viktigt att vittna är två projekt som är mycket relevanta 

för att få unga att ta steget att våga vittna. Det är viktigt att vuxna upplyser de unga vad som 

händer före, under och efter en rättegång. De unga ska få den hjälp de behöver då de ska delta 

i en rättegång. Ser man till de 5 kränkningarna så är det viktigt att få bort dem för att offret 
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ska våga delta i en rättegång utan att känna sig hotad av gärningsmannen och andra 

runtomkring.  
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Bilaga 1 

Intervjuer 

Frågor ställda till Thomas ”BQ” Bergqvist och Susanne Alterbäcken 

Varifrån kom iden till våga vittna projektet/hur uppkom projektet? 

Har det varit ett problem att få ungdomar att våga vittna 

Vad har ni gjort för att se vilket resultat projektet gett?/ vilken sorts uppföljning till projektet 

har ni? 

Hur gör ni för att sprida budskapet till ungdomar och allmänheten om vikten av att våga 

vittna? 

Har ni sett några resultat? 

Märker ni någon attitydförändring hos ungdomarna som ni visat projektet för? 

Har ni spridit projektet till andra polismyndigheter samma län/andra län? 

Har ni alternativa ideer till hur man ska få ungdomar att våga vittna? 

 

Intervju med ungdomsutredare, Söderortspolisen, Västberga polishus, 

Stockholm- Frågor 

Känner du till ”våga vittna projektet”? 

Har du tagit del av projektet? 

Vad gör ni för att få ungdomar att vittna?  

Informerar ni vittnena om att det är vittnesplikt i Sverige? 

Hur svårt bedömer ni det vara att få ungdomar att vittna? 

Hur ska ni göra för att få ungdomar att vittna i större utsträckning? 

Vad har ni för samarbete med andra myndigheter, skolor eller ideella föreningar? 

 

Frågor till Socialtjänstens Stödcentrum i Stockholm 

Vad fyller ni för funktion? 

Hur är samarbetet mellan polisen och er? 

Hur upplever ni ungdomarna mötet med er? 
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Frågor till Ing-Marie Larsson, Stödcenter i Eskilstuna 

Vad gör ni för att få ungdomar att vittna? 

Informerar ni vittnena om att det är vittnesplikt i Sverige? 

Hur ska ni göra för att få ungdomar att vittna i större utsträckning? 

Vad har ni för samarbete med andra myndigheter, skolor eller ideella 

föreningar? 

Har ni märkt några skillnader på att vittna i samband med VågaVittna 

projektet? Vilka? 

Är det fler/färre som vittnar nu efter projektet? Fler killar eller tjejer 

och i vilka åldrar? 

 

 

 


