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Stöddokument – utsatt för hot eller våld 

 

Dokumentera 

Om du har utsatts för hot eller våld är det viktigt att spara bevis. Vid hotfulla 

telefonsamtal bör tidpunkt och information som framkommit vid samtalet 

noteras. Även andra omständigheter som kan vara av betydelse för att 

identifiera personen eller bedöma hotet är bra att notera, såsom personliga 

kännetecken, sinnesstämning och bakgrundsljud. När det gäller 

internetrelaterade hot bör t.ex. sms, e-post och webbadresslänkar sparas i 

digital form för att polisen ska ha möjlighet att spåra var de har skickats från. 

Genom att spara skärmdumpar säkrar du bevis för digitala hot som senare kan 

komma att raderas.  

 

Kontakta polisen 

Advokatsamfundet rekommenderar att alla hot och våldsincidenter 

polisanmäls. Om du misstänker att det som du har utsatts för har en koppling 

till ditt arbete ska du uppge det för polisen. Polisen kan under vissa 

förutsättningar åtkomstskydda en polisanmälan för att öka sekretessen kring 

den. Anmälningsupptagaren kan även ibland redovisa mindre information i 

anmälan och istället ange mer information i en bilaga. 

 

Kontakta polisen om du upplever att du är i behov av skydd. Det finns olika 

typer av skydd för hotade personer. Polisen utreder först om det finns ett behov 

av skydd, och avgör sedan vilket skydd som ska användas i det enskilda fallet. 

Bedömningen görs med utgångspunkt i brottets allvarlighet och risken för att 

det kommer att genomföras. Polisen kan även bistå med råd om eventuella 

skyddsåtgärder som du själv kan vidta. 
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Kontaktförbud är en skyddsåtgärd som innebär att en person inte får besöka, 

ringa eller på andra sätt kontakta den person som förbudet gäller mot. Du kan 

ansöka om kontaktförbud hos polisen. Kontaktförbud kan meddelas om det på 

grund av särskilda omständigheter finns risk för att någon kommer att begå 

brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera en annan person. 

Kontaktförbud meddelas av åklagare. 

 

Polisens personsäkerhetsprogram är den mest ingripande skyddsåtgärden som 

aktualiseras när andra skyddsåtgärder inte bedöms tillräckliga. En person kan 

bli föremål för det särskilda personsäkerhetsprogrammet om det finns en 

påtaglig risk för att allvarlig brottslighet riktas mot dennes eller en närståendes 

liv, hälsa, frihet eller frid. 

 

Skyddade personuppgifter 

Du kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. Det finns tre grader av skydd av 

personuppgifter: sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade 

personuppgifter.  

 

Om det finns risk för att en person utsätts för brott, förföljelse eller allvarliga 

trakasserier kan Skatteverket efter ansökan registrera en sekretessmarkering i 

folkbokföringsdatabasen. En sekretessmarkering har ingen självständig 

betydelse utan fungerar som en varningssignal om att en noggrann 

skadeprövning måste göras för att avgöra om en personuppgift kan lämnas ut. 

Du kan även själv ta kontakt med företag och organisationer som inte omfattas 

av sekretessmarkeringen och be dem skydda dina uppgifter. 

 

En person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelse eller 

allvarliga trakasserier kan efter ansökan få skyddad folkbokföring. Det innebär 

att en person är folkbokförd på en annan folkbokföringsort än där personen är 

bosatt. En person kan då vara folkbokförd i en kommun som denne tidigare bott 

i, eller i en annan kommun som denne inte har någon anknytning till.  
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En person som riskerar att utsättas för särskilt allvarlig brottslighet som riktar 

sig mot dennes liv, hälsa, frihet eller frid kan få medgivande att använda 

fingerade personuppgifter. Det innebär att en person får nya identitetsuppgifter 

som registreras i folkbokföringsdatabasen. 

 

Du ansöker om sekretessmarkering och skyddad folkbokföring hos Skatteverket. 

Fingerade personuppgifter ansöker du om hos Polisen. 

 

Rätt till målsägandebiträde 

När förundersökning har inletts kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. 

Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen som brottsoffer och förordnas 

på begäran av dig eller när det annars finns anledning till det. Ett 

målsägandebiträde ska förordnas bland annat i mål om brott enligt 3 eller 

4 kap. brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, såsom våldsbrott och olaga hot, 

om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte 

eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av ett sådant 

biträde. Meddela åklagare eller polis om du vill ha ett målsägandebiträde. Det är 

sedan domstolen som beslutar om du har rätt till det. 

 

Kontakta Advokatsamfundets kansli 

Alla ledamöter som utsätts för hot eller våld uppmanas att kontakta 

Advokatsamfundets kansli. 

 

Stödsamtal 

Advokatsamfundets ledamöter har tillgång till kostnadsfria stödsamtal genom 

Länsförsäkringar. Samtalen är anonyma och tas emot av behörig vårdpersonal. 

Samtalsstödet är tillgängligt dygnet runt. Mer information om samtalsstödet 

finns att läsa på Advokatsamfundets hemsida. 

 

  

https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/hitskickardudinansokan.4.309a41aa1672ad0c837a6c.html
https://polisen.se/utsatt-for-brott/hjalp-och-stod-fran-samhallet/skyddade-personuppgifter/
https://www.advokatsamfundet.se/for-advokater/samtalsstod/
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Artiklar om hot och våld mot advokater 

Oroande angrepp mot advokaters yrkesroll, Debattartikel av generalsekreterare 

Mia Edwall Insulander i Svenska Dagbladet 

 

Var fjärde advokat hotad, Tidskriften Advokaten, nr 1/2018 

 

Den utsatta advokaten, Tidskriften Advokaten, nr 8/2010 

 

Information från myndigheter 

Till dig som utsatts för brott, Brottsoffermyndigheten 

 

Skydd för hotade personer, Polisen 

 

Skyddade personuppgifter, Skatteverket 

 

Handboken Personlig säkerhet, Säkerhetspolisen 

https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2019/oktober/oroande-angrepp-mot-advokaters-yrkesroll/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2018/nr-1-2018-argang-84/var-fjarde-advokat-hotad/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2010/Nr82010-Argang76/Den-utsatta-advokaten/
https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Svenska/Till_dig_som_utsatts_for_brott.pdf
https://polisen.se/utsatt-for-brott/hjalp-och-stod-fran-samhallet/skydd-for-hotade/
https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter
https://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/personskydd/personlig-sakerhet.html
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