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Transkribering till filmen ”Varför är det viktigt att 
vittna?” 
En film av Helsingborgs tingsrätt i samarbete med åklagarkammaren, 
polisen, Brottsofferjouren och försvararkollegiet i nordvästra Skåne. 

Medverkande:  

Malin Rantzow, polisinspektör, Polismyndigheten Syd 

Johan Rud, kammaråklagare, Åklagarkammaren i Helsingborg 

Susanne Ljungqvist, advokat, Advokatfirman Susanne Ljungqvist AB 

Marie-Louise Eek, samordnare, Brottsofferjouren i Helsingborg 

Martin Persson, rådman, Helsingborgs tingsrätt 

 

”Varför är det viktigt att vittna? 

MALIN: Det är viktigt för att rättssystemet ska fungera så som det är tänkt 
och för att vi inom polisen ska kunna lagföra de som har begått brottet. 

JOHAN: Det är en samhällsplikt och vittnesberättelser är en av de vanligaste 
bevisningarna, ofta ett centralt bevis, i en rättegång. 

SUSANNE: För om man inte skulle våga vittna och gå till polis eller gå till 
domstol och berätta vad man har sett. Det skulle egentligen bli en form av 
nästan laglöst samhälle. 

”Vilket stöd kan jag få som vittne?” 

MALIN: Ja, som vittne kan man få stöd i form av att man kan få ha med sig 
en stödperson när man kommer till polisen för att bli förhörd. Man kan 
också få hjälp vid tingsrätten med en stödperson om utredningen har gått så 
långt. 

MARIE-LOUISE: Vi på Brottsofferjouren tillhandahåller vittnesstöd på 
tingsrätterna runt om i Sverige. Och det är många gånger att man känner sig 
orolig därför det är en ny miljö som man kanske inte är så bekant med. Vi är 
då medmänniskor. Vi är professionella medmänniskor. Alla våra 
vittnesstödjare har gått en utbildning så att man ger adekvat stöd. 

”Om jag inte kommer ihåg – måste jag vittna ändå?” 

JOHAN: Även om man inte kommer ihåg särskilt mycket så är det viktigt att 
man vittnar. För vittnet har sällan hela bilden och det kan vara detaljer som 
vittnet själv inte anser viktigt men som kan vara avgörande för tingsrättens 
bedömning. 

”Varför räcker det inte att jag pratat med polisen?” 



  2 (2) 

  

MARTIN: Det räcker inte att man har berättat det för polisen. Vi har 
någonting i Sverige som heter omedelbarhetsprincipen. Det betyder att 
tingsrätten, när vi dömer, får bara grunda domen på sådant som har varit vid 
huvudförhandlingen. Och det betyder att du som vittne måste komma hit 
och berätta om det du har sett. 

”Är det vanligt att vittnen blir hotade?” 

MARTIN: Enligt min erfarenhet så är det väldigt få vittnen som utsätts för 
någon form av hot eller försök till påverkan. 

MALIN: Polisens bedömning är att det inte är vanligt att gemene man blir 
hotad alltså utsatt för övergrepp i rättssak. 

MARIE-LOUISE: Är du orolig långt innan din förhandling så kan du ringa 
till oss på Brottsofferjouren och prata med oss samordnare. Så får du dels 
tips och tricks på vad man kan tänka på redan innan. 

--------- 

Ring Brottsofferjouren på 0200-21 20 19. 
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