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Seminarium Brottsoffer i rättskedjan

Tid Fredagen den  april 2014, kl  09.30 - 16.30

Plats Clarion Hotell Uman, Storgatan 52, Umeå

Program Brottsoffer i rättskedjan - diskussion med tre huvudteman
 Vem är ett brottsoffer?
 Vilka rättigheter har brottsoffer?
 Vilken ställning har brottsoffer i processen?

Panel Sven-Erik Alhem, ordf. Riksförbundet Brottsofferjourerna
 Margareta Bergström, president i Hovrätten 
 för Övre Norrland
 Therese Enarsson, jur.dr Umeå universitet
 Thomas Ennefors, chefsåklagare Umeå
 Lena Isaksson, advokat Umeå
 Krister Sandqvist, länspolismästare Västerbottens län
 Annika Öster, generaldirektör Brottsoffermyndigheten

Moderator Peter Nobel, jur.dr., f.d. DO, f.d. expert i 
 FN:s kommitté mot rasdiskriminering

Hålltider  09.30-10.00 Registrering, kaffe

 10.00-10.10 Stiftelsens ordförande hälsar välkommen 

 10.10-12.00 Första diskussionspasset

 12.00-13.00 Lunch

 13.00-14.30 Andra diskussionspasset

 14.30-15.00      Kaffe

 15.00-16.30      Tredje diskussionspasset



Brottsoffer i 
rättskedjan

Stiftelsen har i sitt tidigare seminariearbete lagt fokus på antingen en 
yrkeskår (t.ex. domare) eller en central rättsfråga (t.ex. resningsförfa-
randet). Denna gång vill vi lyfta fram den enda aktören i rättskedjan 
som inte deltar i någon professionell kapacitet, dvs. inte är praktise-
rande jurist. Det är i rollen som brottsoffer och målsägande en individ 
kan tyckas stå ensam och helt beroende av de övriga aktörernas yrkes-
skicklighet och goda vilja. Dessa har i sina yrkesroller givna ramar 
och regler att luta sig mot, i många fall också väl utarbetade planer för 
brottsofferarbetet. Brottsoffren är däremot en splittrad grupp som kan 
riskera komma i underläge under rättsprocessens gång, om de inte har 
målsägarbiträden. 

Ett försök att defi niera gruppens identitet sker i den allmänna forsk-
ningen, genom att utgå från att brottsoffer har vissa gemensamma och 
identifi erbara behov såsom stöd, skydd och upprättelse (Citat Enars-
son, Brottsoffer i rättskedjan). 

Ett antal utredningar för att se över brottsskadelagen har tillsatts de 
senaste åren (2007:6 Målsägandebiträdet Ett aktivt stöd i rättsproces-
sen, 2012:26 En ny brottsskadelag, 2010:87 Skadestånd och Euro-
pakonventionen, 2010:1 Lätt att göra rätt). Nu senast (januari 2014) 
lägger Regeringen ett lagförslag om en ny brottsskadelag som syftar 
till att förbättra systemet med brottsskadeersättning till brottsoffer. Det 
innebär bl.a. att Brottsoffermyndigheten inte längre ska kunna bestäm-
ma brottsskadeersättningen för kränkning till ett lägre belopp än det 
domstol dömt ut i skadestånd, att takbeloppet för kränkning tas bort, 
att ansökningstiderna förlängs samt ett antal förbättringar vad gäller 
barns rätt till ersättning införs.

Med hjälp av erfarna representanter för aktörerna i rättskedjan syf-
tar dagens seminarium att med utgångspunkt i nämnda behov se hur 
brottsoffrens situation har utvecklats. Hur ser t.ex. framtida satsningar 
ut hos polis och åklagare i deras utredningsarbete? Vilka rekvisit krävs 
för att defi niera brottsofferrollen? Hur långt kan mjuka begrepp som 
stöd, skydd och upprättelse regleras genom lagstiftning eller handlar 
det om attityder? En tendens i dagens samhälle är att ansvaret för 
många grupper fl yttas över på frivilligorganisationer. Är detta ett möj-
ligt scenario även för denna grupp? Hur ser övriga aktörer på brotts-
offren, vilket ansvar tycker de att de har för att brottsoffrens intressen 
beaktas och respekteras?

Stiftelsen Rättsstatens Vänner har till uppgift att belysa förhållanden 
som har betydelse för rättsutvecklingen i samhället. För att genomföra 
det aktuella seminariet har stiftelsen fått stöd av Torsten Söderbergs 
Stiftelse. Seminariet är avgiftsfritt. Det riktar sig till domare, advoka-
ter, åklagare, polis, politiker, vetenskapsmän inom juridik och sam-
hällsvetenskap liksom till andra som har intresse av frågor om rätt och 
rättssäkerhet. Liksom de seminarier som tidigare har genomförts av 
Stiftelsen Rättsstatens Vänner kommer detta seminarium att dokumen-
teras på ett fylligt sätt.

Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till detta seminarium och 
paneldebatt i Umeå fredagen den 4 april 2014.  

Anmälan görs senast 28 mars 2014 till stiftelsens sekreterare 
(ewa@waites.se eller 070-735 62 78).


