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Förord 
 

Inledningsvis vill jag ta tillfället i akt och tacka min underbara familj som inspirerat mig att ta 

för mig, stå på mig och tro på mig själv gällande studierna. 

 
Jag läser nu min sista obligatoriska kurs i juridik och kommer inom kort att erhålla en 

filosofie kandidatexamen i juridik/rättsvetenskap, vilket innebär att jag blir utbildad jurist vid 

svenskt universitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga om de skydd som finns att tillgå för vittnen är 

tillräckliga i förhållande till hotbilden för dessa. I Sverige råder allmän vittnesplikt vilket 

innebär att det åligger envar en absolut skyldighet att vittna inför domstol. Problematiken som 

finns i vårt samhälle när det gäller att få folk att vittna är inget nytt fenomen men situationen 

har under de senaste åren förvärrats. En bidragande och stor aktör som skrämmer allmänheten 

från att vittna är den organiserade brottsligheten och som har huvudfokus på att ägna sig åt 

kriminella affärsverksamheter men även att skydda dessa genom bland annat hot och 

våldsbrott. Den organiserade brottsligheten har oftast stor kapacitet att använda sig av 

otillåten påverkan på vittnen. Skadegörelse förekommer som en form av otillåten påverkan 

där vittnens egendomar som privatbostäder förstörts, personbilar skadats eller bränts. Arbetet 

är i huvudsak byggt på material som jag funnit i lagtext, förarbeten som propositioner och 

statens offentliga utredningar, doktrin och utredningar från Brottsförebyggande rådet som är 

en myndighet under justitiedepartementet. 
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1 Inledning 

I Sverige föreligger allmän vittnesplikt vilket innebär en skyldighet att vittna i domstol om 

exempelvis åklagaren eller den misstänkte och dennes försvarare anser att det behövs. Detta 

innebär inte att någon själv kan bestämma om denne vill vittna eller inte. Det svenska 

rättssystemet bygger till stor del på att medborgarna lämnar iakttagelser eller upplevelser 

gällande brott. Information som avläggs av personer som varit i närheten av brottsplatser är 

därmed av stor vikt då polisen och övervakningskameror inte alltid kan innefatta allt för att 

utreda ett brottsärende. Om det inte föreligger tillräckliga bevis kan åklagaren inte väcka 

något åtal vilket innebär att åtal och ärenden läggs ned. Är bevisningen inte tillräcklig i 

domstolar och anses det inte stå utom all rimlig tvivel ska den åtalade personen frias då det 

hellre friar än fäller vid oklarheter.  

 

Allt fler medborgare vågar inte ställa upp och delge polisen vad de sett eller hört i olika 

brottsutredningar trots att det finns olika sorters skydd att tillgå när exempelvis vittnen utsätts 

för våld, hot om våld, förföljelse eller andra trakasserier. Det är framförallt svårast att hitta 

vittnen i ärenden där den organiserade brottsligheten förekommer och dess närvaro är en stor 

bidragande orsak. För att möjliggöra en effektiv brottsbekämpning och upprätthållandet av 

rättsstaten är en förutsättning att människor vågar och vill vittna. Rädslan för repressalier är 

många gånger stor och anledningen till varför folk inte vittnar. Denna ökande rädsla påverkar 

oss alla negativt och slår framförallt ytterst mot vår rättssäkerhet, vår trygghet och mot vår 

demokrati. 

1.1 Syfte och avgränsning 

Mitt syfte med uppsatsen är att klarlägga om de skydd som finns att tillgå för vittnen är 

tillräckliga i förhållande till hotbilden för dessa. 

 

För att uppnå mitt syfte skall jag besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka regler i rättegångsbalken eller i annan lagstiftning är gällande vittnesplikten? 

2. Vilka vittnesmetoder finns att tillgå samt vittnesskydd innan, efter och under rättegången? 

3. Vad är definitionen av den organiserade brottsligheten? Vilka tillvägagångssätt används för 

att påverka vittnen?  

 
Vad gäller ämnesområdet har jag gjort en avgränsning vilket innebär att jag enbart kommer 

behandla vittnen i brottmål. 

 

I den sista delen av uppsatsen har jag valt att i mitt skrivande gällande otillåten påverkan mot 

brottsoffer och vittnen att kort innefatta brottsoffer då jag anser att det är av stor vikt att 

belysa problematiken på området då vittnen och brottsoffer har stora likheter.  

1.2 Metod 

I min uppsats har jag i huvudsak använt mig av av den traditionella rättsdogmatiska metoden. 

Uppsatsen bygger på material från förarbeten, som propositioner och statens offentliga 

utredningar, men också från doktrin och lagstiftning gällande området. Vidare har 

rapporter/utredningar från Brottsförebyggande rådet, Riksrevisionen, Domstolsverket och 

Rikskriminalpolisen, underrättelsesektionen analyserats.  
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1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse avseende vittnen, vittnesplikten och sanktioner som kan 

aktualiseras. Vem som plikten omfattar, vad som händer om någon inte fullbordar sin 

skyldighet och de undantag och inskränkningar som finns på området. Vidare kommer även 

rättegångsprocessens tre grundprinciper om muntlighet, omedelbarhet och koncentration att 

kort beröras. I kapitel 3 kommer de alternativa vittnesmetoderna samt skydd och säkerhet i 

domstolar som finns att tillgå att redogöras. Kapitlet därefter kommer att belysa de olika 

vittnesskydd som kan bli aktuella när exempelvis vittnen utsätts för våld, hot om våld, 

förföljelse eller andra trakasserier. I kapitel 5 gör jag definitioner avseende den organiserade 

brottsligheten, kriminella gäng samt lösa sammansatta kriminella nätverk för att sedan ange 

exempel på grupper inom den organiserade brottsligheten samt vanligt förekommande 

brottstyper. I kapitel 7 tydliggörs brottet övergrepp i rättssak för att sedan i kapitel 8 övergå 

till Brottsförebyggande rådets rapport om otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen. Här 

studeras den organiserade brottslighetens tillvägagångssätt och kapacitet för att sedan kort 

även innefatta otillåten påverkan mot myndighetspersoner med fokus på poliser, åklagare och 

domare. Avslutningsvis sker en diskussion samt presentation av arbetets slutsatser.    
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2. Vittnen 

Varje år vittnar ca 100 000 människor i domstol.1
 Den bakomliggande tanken med att vittna är 

att hjälpa domstolen att döma rätt och inte för att sätta fast eller skydda någon. 

 

När ett brott inträffar är det viktigt att all information som har betydelse för utredningen 

kommer fram. Detta är en förutsättning för att både polis och åklagare skall kunna få en 

fullständig bild av vad som har inträffat för att sedan kunna ställa de ansvariga inför rätta i 

domstol. 

 

Förhör får hållas av polis och åklagare med alla som har upplysningar att lämna.2 

 

Exempel: 

En person har sett ett brott begås eller om denne fått reda på information gällande brottet. 

Det kan även vara att denne inte känner till eller har sett något men är bärande på viktig 

information gällande brottet.3 

 

Begreppet vittne definieras inte helt tydligt i rättegångsbalken (RB). Enligt RB är ett vittne 

någon som skall lämna en berättelse av gjorda iakttagelse. Huvudregeln är att detta skall ske 

muntligen men får i vissa fall efter godkännande av rätten använda sig av mindre 

anteckningar som stöd för minnet.4 

2.1 Principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration 

Muntlighetsprincipen i brottmål innebär att både vittnen och parter ska höras muntligen. 

Huvudregel är att inte ge in eller läsa upp skriftliga inlagor dvs. ett uppläsningsförbud. Vad 

gäller detta uppläsningsförbud finns det undantag som säger att det kan vara tillåtet att läsa 

upp exempelvis en redogörelse för komplicerade tekniska förhållanden om detta gör att 

omständigheterna blir lättare att förstå, rätten gör en bedömning om detta föreligger.5 

Muntlighetsprincipen syftar till att rätten enkelt skall förstå vad som sägs under 

förhandlingen, eftersom det anses svårare att vid lyssning tillgodogöra sig innehåll på 

skriftspråk jämfört med talspråk.  

 

Skriftliga dokument som ingetts till rätten men som inte har lästs upp under huvudförhandling 

får inte rätten ta hänsyn till. Den bedömning som rätten gör är att få överblick och kunna 

värdera hela bevismaterialet i ett sammanhang, för att sedan kunna avgöra målet på vad de 

sett och hört under huvudförhandlingen.6 

 

Omedelbarhetsprincipen innebär att rätten bara kan döma över det som förekommit under 

huvudförhandlingen.7 

 

 

                                                           
1
 http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Vittne/, 2014-11-07 kl.14:34. 

2
 23 kap 3§ och 23 kap 6§ Rättegångsbalk (1942:740). 

3
 http://www.aklagare.se/Ar-du/Vittne/, 2014-11-07 kl.14:48.   

4
 36 kap 16§ 1st RB, 46 kap 5§ Rättegångsbalk (1942:740). 

5
 36 kap 16§ 1st RB, 46 kap 5§ Rättegångsbalk (1942:740). 

6
 Eric Bylander: Muntlighetsprincipen - En rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i 

svensk rätt, Iustus förlag, Uppsala 2006 s. 83. (s. 32. Bylander 2005)  
7
 30 kap 2§ 1st + 2st Rättegångsbalk (1942:740).  

http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Vittne/
http://www.aklagare.se/Ar-du/Vittne/
http://www.jur.uu.se/login-protected.aspx?id=4821
http://www.jur.uu.se/login-protected.aspx?id=4821
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Exempel:  

Om en part framför något under förberedelsen innebär detta alltså inte att rätten skall ta 

hänsyn till detta om det inte upprepas under huvudförhandlingen. 

 

Koncentrationsprincipen innebär att en huvudförhandling i ett mål som regel skall ske utan 

avbrott, det vill säga fortgå i ett sammanhang.8 Detta innebär att en huvudförhandling inte 

hålls om parter och vittnen inte är närvarande vid upprop av förhandling, eftersom det då 

anses föreligga hinder mot huvudförhandling. 

2.2 Vittnesplikten 

I Sverige föreligger vittnesplikt och dess omfattning uppställs i 36:1 RB.9 Vittnesutsagor är en 

av de viktigaste formerna av bevisning och rättens huvuduppgift är att döma och upprätthålla 

rättsordningen. Där är därför viktigt att vittnen lämnar uppgifter inför rätten och att det inte är 

frivilligt att göra det för då skulle rättskipningen inte fylla sin funktion. Vidare kan det av 

propositionen till lag 36 kap 1 § rättegångsbalken utläsas att det är en allmän medborgerlig 

skyldighet att avlägga vittnesmål i en rättegång på en domstols begäran.10 

 

Vittnesplikten har begränsningar och det brukar talas om två grupper, de som anses obehöriga 
11 samt de som har en inskränkt 12 vittnesplikt. 

 

De obehöriga är parter i själva målet dvs. den tilltalade och målsägande och dessa kan endast 

höras utan sanningsförsäkran alltså upplysningsvis.13 Vidare får inte medhjälpare till den 

aktuella gärningen vittna.14 

 

Personer under 15 år eller en person som lider av en psykisk störning är obehöriga att vittna.15 

Denna begränsning är inte obligatorisk på samma sätta som förbudet för parter att vittna. En 

person som är under 15 år eller lider av psykisk störning kan om rätten anser det avlägga 

vittnesmål. Rätten gör då en bedömning om tillåtandet kan komma att innebära skada eller 

olägenhet för personen i fråga och om detta kan innebära skada eller olägenhet skall 

vittnesmål inte tillåtas. I praxis förekommer det att en polis eller psykolog hört ett barn i 

enrum och att detta sedan blivit vittnesmål inför rätten om vad som kommit fram under 

förhöret.16 Genom den ljudupptagning som gjordes i fallet behövde barnet inte vara 

närvarande under domstolsförhandling då detta spelades upp. 

 

Det finns många yrkesroller som har en lagstadgad tystnadsplikt gällande information som de 

fått kännedom i verksamheten. Tystnadsplikten gäller men med undantag av rätten vilket 

innebär att personer kan bli skyldiga att avge vittnesmål då domstolen fordrar det. 

Utredningsintresset i rätten får därmed anses väga tyngre än sekretessen.17   

 
                                                           
8
 46 kap 11§ 1st Rättegångsbalk (1942:740). 

9
 Ekelöf, Edelstam och Heuman Rättegång IV s. 219. 

10
 Prop. 1986/87 s. 136. 

11
 36 kap 1§, 36 kap 4§ och 36 kap 5§ Rättegångsbalk (1942:740). 

12
 36 kap 3§, 36 kap 6§ Rättegångsbalk (1942:740).   

13
 36 kap 1§ Rättegångsbalk (1942:740).  

14
 36 kap 1§, 2§st Rättegångsbalk (1942:740). 

15
 36 kap 4§ Rättegångsbalk (1942:740). 

16
 NJA 1963:555. Ekelöf, Edelstam och Heuman Rättegång IV s. 226. 

17
 Ekelöf, Edelstam och Heuman Rättegång IV s. 227 
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Det finns yrkesroller som exempelvis advokater och läkare som omfattas av tystnadsplikt i sin 

yrkesverksamhet men som måste vittna på de delar där det inte inskränker på det 

sekretessbelagda området.18 Om personen som sekretessen berör ger sitt medgivande, genom 

att den yrkesverksamma personen får vittna av vad som sagts till denna, upphör 

tystnadsplikten och de är istället skyldiga att vittna.19 

 

År 2010 blev vittnesplikten för advokater som inte var försvarare förändrad och begränsad till 

att avse vittnesmål i mål om brott där det inte var föreskrivet lindrigare straff än två års 

fängelse. Detta innebar att de gick tillbaka till vad som gällde före året 1998. Utvidgningen av 

vittnesplikten mellan 1998 och 2006 var främst lämpad för personal inom hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten men var inte noga övertänkt.20 

 

Den enda yrkesgruppen som har en absolut tystnadsplikt är präster. Det präster fått vetenskap 

om under bikt eller själavård får de inte höras om som vittne.21 Vidare gäller vittnesförbudet 

för dessa uppgifter även efter det att prästen har slutfört sitt uppdrag, exempelvis efter 

pensionering.22
 Detta innebär dock inte att präster inte kan bli vittne till ett brott som sker 

utanför bikt eller själavård. 

 

Vad gäller de inskränkningar i vittnesplikten hör de som anses vara närstående till part. De 

har inte någon skyldighet att avlägga vittnesmål 23 dessa omfattar även sambo.24 Om vittnet är 

att anse som närstående skall detta framgå av förhörsprotokollet samt övriga förhållanden som 

kan vara av betydelse för bedömande av vittnets tillförlitlighet.25 När det gäller närstående är 

det fritt att välja att avlägga vittnesmål.26 Inskränkningar i vittnesplikten gäller även då ett 

vittne inte behöver besvara en fråga om dennes svar skulle avslöja att denne har begått ett 

brott 27
 eller någon närstående till denne.28 

 

Som huvudregel gäller att ett vittne inte behöver lämna uppgifter om en yrkeshemlighet.29
 

Rätten ska då väga sekretess- och utredningsintressena mot varandra. Om det föreligger 

synnerliga skäl kan rätten förelägga vittnet att uttala sig om förhållandet gällande dess 

yrkeshemlighet.30 

 

För att försäkra att vittnesmålets sanningsenlighet avlämnas ska de som enligt vittnesplikten 

ska vittna avlägga en ed.31 Efter att denna ed är avlagd är det straffbart att ljuga inför rätten. 

Om det skulle visa sig att de inte hållit sig till sanningen kan de komma att dömas för 

mened.32
  Ed får inte avläggas av en person som är under 15 år eller en person som lider av 

psykisk störning.33 Inte heller skall närstående till den tilltalade i brottmål avlägga någon ed.34 

                                                           
18

 Ekelöf, Edelstam och Heuman Rättegång IV s. 227 och 228.   
19

 36 kap 5§ 2st Rättegångsbalk (1942:740). 
20

 Bet. 2009/10:JuU23 
21

 36 kap 5§ 5st Rättegångsbalk (1942:740). 
22

 Prop. 1998/99:38 s. 246 och Prop. 1998/99:38 s. 247. 
23

 36 kap 3§ Rättegångsbalk (1942:740). 
24

 Ekelöf, Edelstam och Heuman Rättegång IV s. 231  
25

 21§ Lag om förundersökningskungörelse (1947:948).   
26

 Ekelöf, Edelstam och Heuman Rättegång IV s. 231 
27

 36 kap 3§ Rättegångsbalk (1942:740). Ekelöf, Edelstam och Heuman Rättegång IV s. 232   
28

 36 kap 6§ Rättegångsbalk (1942:740).  Ekelöf, Edelstam och Heuman Rättegång IV s. 232 
29

 36 kap 6§ Rättegångsbalk (1942:740). 
30

 Ekelöf, Edelstam och Heuman Rättegång IV s. 234 
31

 36 kap 11§ Rättegångsbalk (1942:740). 
32

 15 kap 1§ Brottsbalk (1962:700).   
33

 36 kap 13§ 1st Rättegångsbalk (1942:740). 
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2.3 Sanktioner 

Det finns ett antal sanktioner som kan användas då en person inte efterföljer vittnesplikten.  

 

Inställelseplikten sanktioneras genom viten som är en straffpåföljd.35 Ett vittne kallas vid vite 

att infinna sig vid förhandling.36
 Uteblir ett vittne efter kallelse att infinna sig och fullgöra sin 

vittnesplikt skall denne åläggas ytterligare ett vite att inställa sig vid förhandling eller 

förordnas polishämtning.37 

 

Om ett vittne vägrar utan giltig skäl att yttra sig, svara på frågor eller avlägg ed kan rätten 

förelägga vittnet vid vite för att inte ha uppfyllt dess vittnesplikt.38 Om det visar sig att 

vitesförläggandet är helt utan resultat kan personen komma att hållas i häkte. Detta kan inte 

ske längre tid än tre månader och vittnet skall då under denna tid få höras var fjortonde dag 

om denne fortfarande står fast vid sin vägran.39 Vites och häktningsföreläggande gäller inte 

personer som är under 15 år samt personer med psykisk störning. Om ett vittne uteblir och gör 

sig skyldig till försummelse eller på annat sätt kan ersättning utkrävas vad gäller de 

rättegångskostnader som dennes frånvaro orsakat.40 

 

När rätten överväger att använda tvångsmedel för att få vittnet att infinna sig vid förhandling 

och fullgöra sin vittnesplikt görs en proportionalitetsprövning 41 vilket innebär att en 

åtgärd, dom eller myndighetsbeslut inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålet dvs. balans mellan mål och medel.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
34

 36 kap 13§ 2st Rättegångsbalk (1942:740). 
35

 36 kap 7§, 20§ Rättegångsbalk (1942:740), och 6§ 2st Lag om viten (1985:206). 
36

 36 kap 7§ Rättegångsbalk (1942:740). 
37

 36 kap 20§ Rättegångsbalk (1942:740). Ekelöf, Edelstam och Heuman Rättegång IV s. 240. 
38

 36 kap 21§ Rättegångsbalk (1942:740). 
39

 36 kap 21§ Rättegångsbalk (1942:740). 
40

 36 kap 23§ Rättegångsbalk (1942:740).   
41

 Ekelöf, Edelstam och Heuman Rättegång IV s. 219 
42

 http://www.internetjuridik.com/juridiska_termer/ordlista/proportionalitetsprincipen.html, 2014-11-12 kl.08:39. 

http://www.internetjuridik.com/juridiska_termer/ordlista/proportionalitetsprincipen.html
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3. Alternativa vittnesmetoder samt skydd och säkerhet i domstolar 

Huvudregeln inom svensk processföring är att samtliga parter som skall närvara i en 

huvudförhandling närvarar personligen vid denna.43
 Under vissa förutsättningar behöver 

vittnen inte personligen vara närvarande och det kan även i vissa fall finnas behov av utökad 

säkerhet i domstolar. Här nedan kommer en presentation samt redogörelse. 

3.1 Telefonförhör och videokonferens 

I vissa fall kan rätten besluta att ett vittne får höras per telefon hemma eller på arbetsplatsen 

alternativt per telefon på någon myndighet som exempelvis hos polisen på den ort där denne 

bor. Detta innebär att denne i sådana fall inte behöver inkomma till huvudförhandlingen. 

Rätten ringer upp när det är dags för att avge sin berättelse gällande målet och alla i rättssalen 

kommer då att kunna höra vittnet vilket möjliggör att behöriga parter även får tala med denna. 

Denne kan även få delta i huvudförhandlingen via videokonferens vid en annan domstol eller 

myndighet men både telefonförhör samt videokonferens kräver rättens beslut samt domstolens 

eller myndighetens utrustning.44 

 

Rätten kan besluta att ett vittne kan delta genom ljudöverföring eller ljud och bildöverföring 

dvs. via telefon eller videolänk (Videokonferens).
45 Rätten ska vid sin bedömning ta hänsyn 

till de kostnader samt övriga olägenheter som kan uppstå genom en personlig inställelse.46 Ett 

exempel är om det kan vara en lång resa från hemmet till rätten för att infinna sig personligen 

och det gäller den kallade personen som staten eller andra som ska bekosta resor eller 

liknande.47 Rätten ska dessutom även vid sin bedömning ta hänsyn till om personen känner 

påtaglig rädsla för att vara närvarande i rättssalen.48 För att det skall anses vara påtagligt och 

därmed berättigad skall vittnet utsatts eller riskerar att utsättas för hot eller andra övergrepp på 

grund av medverkan som denna gör i rätten. Att använda sig av videokonferens som metod 

vid förhör ska användas återhållsamt men kan anses vara en lämplig åtgärd då rädslan är 

påtaglig och framförallt där vittnen i mål om åtal där personer kan antas ha anknytning till den 

organiserade brottsligheten.49
   

 

Ett vittne får inte delta som beskrivits ovan om det anses vara olämpligt med hänsyn till 

ändamålet med personens inställelse och övriga omständigheter.50 Rätten tar bl.a. hänsyn till 

målets karaktär och ändamål, vilken roll vittnet har i sammanträdet.51 

 

Ljud och bildupptagning dvs. videoupptagning görs då ett vittne avger sin utsaga. Om ett 

vittne gällande videoupptagningen till en hög grad riskerar att påverka dennes utsaga negativt 

skall rätten inte göra någon videoupptagning 52 utan rätten kan då avgränsa sig att enbart en 

ljudupptagning görs för att vittnet skall tala ut fritt.53 

                                                           
43

 5 kap 10§ 1st Rättegångsbalk (1942:740). 
44

 http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____11840.aspx, 2014-11-07 kl. 14:38. 
45

 5 kap 10§ 2st Rättegångsbalk (1942:740). 
46

 5 kap 10§ 2st, 1p Rättegångsbalk (1942:740). 
47

 Prop. 2004/05:131 s. 93 
48

 5 kap 10§ 2st, 2p Rättegångsbalk (1942:740). 
49

 Prop. 2004/05:131 s. 94 
50

 5 kap 10§ 3st Rättegångsbalk (1942:740). 
51

 Prop. 2004/05:131 s. 95 
52

 6 kap 6§ 1st Rättegångsbalk (1942:740). 
53

 Prop. 2004/05:131 s.108 och 229. Ekelöf, Edelstam och Heuman Rättegång IV s220.  

http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____11840.aspx
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Det har de senaste åren satsats pengar på modern teknik i tingsrätterna som exempelvis 

ljudöverföring med bild och videokonferens. Därmed har vittnen som ansets vara i riskzon 

fått ökad säkerhet genom användandet av denna teknik vilket möjliggjort att dem vågat ställa 

upp i huvudförhandlingarna.54
 I en rapport av Riksrevisionen där det har utretts orsaker till 

inställda huvudförhandlingar i brottmål framkommer det att en stor del av dessa beror på att 

vittnen på grund av rädsla inte vågat komma till huvudförhandlingarna.55
  

  

Genom användandet av videokonferens konstateras att teknikens åtkomlighet och därmed 

användande bidrar till att inställda huvudförhandlingar därmed blivit färre.56
 I tingsrätterna 

kommer 60–100 nya videokonferenssysystem att installeras per år de kommande fem åren 

och enligt domstolsverket är målet att samtliga huvudförhandlingssalar och förberedelserum 

ska ha videokonferensutrustning senast år 2020.57
 

3.2 Förhör utom part eller åhörare  

Domstolen kan besluta om att den tilltalade, en part eller en åhörare inte får vara närvarande 

då ett vittne avger sin utsaga inför rätten under förutsättning att ett vittne känner stark rädsla 

och därför inte vågar tala helt fritt. Den tilltalade får då gå in i ett annat rum och följa 

vittnesförhöret på en videoskärm via ljud och bild överföring från rättssalen där förhöret 

genomförs.58 

 

I propositionen till lagen 36 kap 18§ Rättegångsbalk (1942:740) framkommer att det krävs 

särskilda skäl för att part eller åhörare inte får vara närvarande under ett vittnesförhör. Detta 

innebär att om en misstanke uppstår om att vittnet inte kommer att lämna fullständiga och 

sanningsenliga uppgifter när part eller åhörare är närvarande får rätten besluta att dessa inte 

får närvara under vittnesförhöret. Detta innebär inte att det föreligger speciella omständigheter 

om vittnet har svårt att tala inför folk, utan här är det vittnets känslor inför en viss part 

alternativt åhörare som kan antas vara sådana att vittnet inte fritt kan berätta sanningen då de 

är närvarande. Vidare kan det inte heller bli aktuellt med stöd av denna bestämmelse att få 

pressen att lämna rättssalen.59 

 

Vidare får ett vittne får inte vara närvarande under en huvudförhandling innan förhör med 

denna ägt rum 60
 eftersom syftet är att vittnet inte skall påverkas av vad andra personer sagt 

inför rätten. 

3.3 Vittnesförhör innan huvudförhandling 

Ett vittnesförhör kan även ske innan en huvudförhandlingen.61
 Det kan vara en situation där 

vittnet är svårt sjuk att denne inte kan infinna sig vid en huvudförhandling.62
 En annan 

                                                           
54

 Domstolsverkets rapportserie 2014:1, s.42. http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf 
55

 Inställda huvudförhandlingar i Brottmål (RiR 2010:7), s.24. 

http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1949/RiR_2010_7.pdf  
56

 Domstolsverkets rapportserie 2014:1, s.42. http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf 
57

 Domstolsverkets rapportserie 2014:1, s.42 och 43. http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf 
58

 36 kap 18§ Rättegångsbalk (1942:740). Prop. 2004/05:131 s. 99 ff. 
59

 Prop. 1986/87:89 s. 178 
60

 36 kap 9§ Rättegångsbalk (1942:740). 
61

 36 kap 19§ Rättegångsbalk (1942:740). 
62

 36 kap 19§ 1p Rättegångsbalk (1942:740). Prop. 1986/87:89 s.180 

http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1949/RiR_2010_7.pdf
http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf
http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf
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situation är om det medför kostnader eller olägenheter som inte är rimliga i förhållande till 

betydelsen gällande förhöret inom huvudförhandlingen.63
 Rätten gör då en bedömning och tar 

hänsyn till kostnader som uppstår för part eller staten samt olägenheter. Vidare tar rätten 

hänsyn till vittnesutsagans, målets och utgångens betydelse.64
 Om det antas att ett mål kan 

komma att avgöras utan huvudförhandling finns en möjlighet att vittnesförhör sker innan 

huvudförhandling.
65

 Vad gäller brottmål är det i undantagsfall som muntlig bevisning utan 

huvudförhandling görs och som sedan läggs till grund för avgörande 
66

 eftersom huvudregeln i 

rättegångsbalken är att mål avgörs efter en huvudförhandling.67 

3.4 Vittnesstöd 

För många brottsoffer samt vittnen är det första gången de är i kontakt med domstol. Den 

huvudsakliga tanken bakom vittnesstöd är att brottsoffer samt vittnen ska känna sig trygga 

och väl omhändertagna. Ett vittnesstöd har till uppgift att hjälpa brottsoffer och vittnen genom 

stöd i samband med rättegången och genom att ge information om hur rättegången går till.68
 

Vittnesstödsverksamhet bedrivs vid landets alla tingsrätter och hovrätter.69
 Vittnesstödet är en 

person som arbetar ideellt, dvs. utan vinstsyfte och som skall erbjuda brottsoffer samt vittnen 

medmänskligt stöd samt praktisk information i samband med rättegång.70 Ett vittnesstöd har 

genomgått en utbildning och godkänts för att få arbeta som vittnesstöd. Den utbildning som 

ett vittnesstöd har genomgått fokuserar på bemötandefrågor och rättsprocessen och de har fått 

instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med brottsoffret eller vittnet. Vidare ska 

vittnesstöd inte föra vidare information som de fått av de personer de arbetat med. 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är dock inte tillämplig på ideellt bedrivna 

vittnesstödverksamhet och därför ska vittnesstöd som annat alternativ underteckna ett 

moraliskt tystnadslöfte som är bindande men inte ur juridisk synvinkel.71 Brottsoffer och 

vittnen har rätt till eget väntrum och det är en sådan sak som vittnesstödet kan ge information 

om, samt hjälpa till att kräva om önskas. Vittnesstödet kan även hjälpa till genom att upplysa 

vad gäller rätten till kostnader i samband med inställelsen i rättssalen samt var de kan kvittera 

ut sådan ersättning.72 Den som kallats in som vittne har rätt att i förskott få betalt för kostnader 

och uppehälle som den fått kosta på pga. den varit tvungen att inställa sig till domstol.73 

 

I många fall är vittnesstöden de som tar emot och som informerar brottsoffer och vittnen när 

de kommer till tingsrätter eller hovrätter. Enligt ett antal undersökningar som gjorts där 

brottsoffer och vittnen varit i kontakt med vittnesstöd har uppskattningen av att stöd funnits 

varit värdefullt. I ett fall var en ung kvinna på tingsrättsbesök och som uttryckte att hon var 

rädd inför förhöret men till slut vågade vittna i ett ungdomsmål tack vare vittnesstödets insats. 

Efter vittnesmålet beskrev hon vilken betydelse vittnesstödet hade haft och menade att 

                                                           
63

 36 kap 19§ 2p Rättegångsbalk (1942:740). 
64

 Prop. 1986/87:89 s.180 
65

 36 kap 19§ 3p Rättegångsbalk (1942:740). 
66

 Prop. 2004/05:131 s.239 
67

 Prop. 2004/05:131 s.136ff. och 150. 
68

 http://www.brottsofferjouren.se/om-oss/, 2014-11-10 kl. 09:21.  
69

 http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1328&refid=1178&parentId=1290, 2014-11-10 kl. 

10:16.   
70

 http://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/vittnesstod, 2014-11-10 kl. 10:18. 
71

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Svenska/Nationella%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20a

ktiva%20vittnesst%C3%B6d.pdf, 2014-11-10 kl. 10:20. 
72

 http://www.brottsofferjouren.se/om-oss/bli-volontar/vittnesstod/, 2014-11-10 kl. 10:38. 
73

 36 kap 25§ 1st Rättegångsbalk (1942:740). 

http://www.brottsofferjouren.se/om-oss/
http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1328&refid=1178&parentId=1290
http://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/vittnesstod
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Svenska/Nationella%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20aktiva%20vittnesst%C3%B6d.pdf
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Svenska/Nationella%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20aktiva%20vittnesst%C3%B6d.pdf
http://www.brottsofferjouren.se/om-oss/bli-volontar/vittnesstod/


 10  

existensen av vittnesstödsverksamheten är av stor vikt då tryggheten i många fall ökar hos 

brottsoffer samt vittnen och där dessa även värderar vittnesstödets prestation högt.74 

 

Men det finns inte vittnesstöd på alla domstolar dagligen och eftersom deras prestation är 

värdefull för de behövande och behov finns bör detta erbjudas på ett rättvist sätt över hela 

landet.75  
 

Ett åtgärdsförslag finns framtaget och som går ut på att den lokala vittnesstödsverksamheten 

och de domstolar som inte har vittnesstöd vid varje brottmålsförhandling bör tillsammans 

arbeta för att uppnå detta.76
  

 

Brottsofferjouren gav stöd till ca 93 000 personer under 2013 
77

 men trots denna viktiga roll 

som organisationen fyller kommer brottsofferjouren 2015 att få minskat verksamhetsstöd med 

tio procent.78 

3.5 Säkerhetskontroll i domstol 

Om det i rättens lokaler eller andra lokaler som används vid huvudförhandlingar föreligger 

anledning att anta att brott som innebär fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för 

förstörelse av egendom kan uppstå kan säkerhetskontroller i domstolar genomföras.79
 Detta är 

den gällande lydelsen som trädde ikraft 2012-07-01 och som till skillnad från den tidigare 

lydelsen inte delar upp säkerhetskontrollen vid domstol i två kategorier, nämligen allmän och 

en särskild säkerhetskontroll.80
 

 

För att en säkerhetskontroll ska genomföras förutsätts att en kontroll behövs för att begränsa 

risken av att brott kan begås dvs. att en risk konstateras. Detta innebär inte att risken måste 

nått en viss nivå och inte heller vara konkret. Det krävs vidare att en säkerhetskontroll kan 

begränsa risken som kan föreligga i det aktuella fallet. Därför kan säkerhetskontroller vid 

rätten många gånger behövas när förhandling i mål som exempelvis allvarliga våldsbrott, 

gängkriminalitet och andra riskmål. Behov kan även finnas i mål där huvudförhandlingar 

föreligger inom familje, psykiatri eller migrationsmål.81
  

 

En proportionalitetsbedömning görs i det enskilda fallet vilket innebär att de inte får vidta mer 

ingripande åtgärder än vad som krävs med hänsyn till ändamålet. Det ska med andra ord 

finnas en jämvikt mellan åtgärd och det inträffade som föranleder sanktionsåtgärder.82
 Detta 

innebär att rätten måste överväga om det finns andra mindre ingripande åtgärder som kan 

anses vara tillräckliga för att uppnå syftet med kontrollen exempelvis som att ha 

ordningsvakter alternativt använda sig att videokonferens.83 

 

                                                           
74

 Domstolsverkets rapportserie 2014:1, s.80 och 81, http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf 
75

 Domstolsverkets rapportserie 2014:1, s.82 http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf 
76

 Domstolsverkets rapportserie 2014:1, s.82 http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf 
77

 http://www.brottsofferjouren.se/nyheter/brottsofferjourens-statistik-for-2013/ 2014-11-10 kl. 11:39. 
78

 http://www.brottsofferjouren.se/nyheter/sankt-bidrag-slar-hart-mot-brottsofferstodet/, 2014-11-10, kl 11:51. 
79

 1§ Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol 
80

 Ändrade lydelser till 1§ Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol, Karnov Juridik, den 6 november 

2014 kl 13:44. 
81

 Prop. 2011/12:63 s.30 
82

 2 kap 12§ Regeringsform (1974:152), 24-28 kap Rättegångsbalk (1942:740).   
83

 Prop. 2011/12:63 s.30 

http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf
http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf
http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf
http://www.brottsofferjouren.se/nyheter/brottsofferjourens-statistik-for-2013/
http://www.brottsofferjouren.se/nyheter/sankt-bidrag-slar-hart-mot-brottsofferstodet/
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Säkerhetskontrollen beslutas av domstolens chef eller någon annan lagfaren domare som har 

fått delegation men möjlighet finns också att detta meddelas av rätten 84 och detta efter samråd 

med polismyndigheter och även i vissa fall med åklagaren.85  

 

Enligt proposition/förarbeten som gäller från och med andra halvan av 2012 har förändring 

skett som därmed ger rätt till så kallade fasta säkerhetskontroller. Ett sådant beslut innebär att 

de över en längre tid får ha säkerhetskontroller för att säkra rättens lokaler med anledning av 

en abstrakt hotbild som grundar sig på erfarenheter som tidigare har uppstått vid 

genomförande av säkerhetskontroller som exempelvis större beslag av farliga föremål eller 

andra händelser. Sådana situationer kan vara när många brottsmålsförhandlingar pågår 

samtidigt och som har allvarlig våldsutövning eller gängbrottslighet som anledning men även 

vid gäng eller släktrivaliteter. Fasta säkerhetskontroller kan även beslutas då det gäller 

domstolarnas personal, åklagare och även annan personal som kan vara utsatta för risker som 

kan uppstå i dessa situationer.86 

 

Säkerhetskontrollen omfattar de som kallats att infinna sig vid huvudförhandlingen samt 

besökare till de lokaler som det fattade beslutet är gällande.87 Detta innebär att parter, vittnen 

och målsägande även de innefattas av denna kontroll. Domstolens egen personal, åklagare, 

poliser, kriminalvårdspersonal och advokater är undantagna denna kontroll och likaså 

offentliga försvarare och målsägandebiträden som inte är advokater.88 Det kan komma att 

inskränka eller att utöka kretsen av personer som omfattas av säkerhetskontrollen.89
 Beslut får 

fattas av den som har haft rätt att fatta beslut om den aktuella kontrollen. 

 

Säkerhetskontrollen görs av en polisman eller av en ordningsman under ledning av en 

polisman.90
   

 

Vid en säkerhetskontroll eftersöks vapen och andra föremål som kan komma att användas vid 

brott som innebär fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för förstörelse av egendom.91 För 

att det ska vara möjligt får kroppsvisitation utföras och väskor och andra föremål undersökas 

under förutsättning att de finns i lokaler som omfattas av denna säkerhetsåtgärd.92
 

 

Om personer inte vill genomgå säkerhetskontrollen ska dessa inte få komma in i de lokaler 

som säkerhetsåtgärden omfattar 93 eller om det hittas föremål som kan komma att användas till 

brott som innebär fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för förstörelse av egendom men 

som inte kan beslagtas enligt de regler som uppställs i Rättegångsbalk (1942:740). Vid sådana 

situationer ska uppmaning att lämna föremålet i förvaring ske och om detta inte accepteras 

ska de uppmanas att avlägsna sig från rättens lokaler eller lokalen där huvudförhandling ska 

ske.94
   

 
                                                           
84

 2§ 1st Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. 
85

 2§ 2 st Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. 
86

 Prop. 2011/12:63 s.34, Prop. 2011/12:63 s.35, Bilaga 1 Sammanfattning av betänkandet Ökad säkerhet i 

domstol (SOU 2009:78) 
87

 2§ 3 st Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. 
88

 Kommentar till 3§ Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol, Karnov Juridik, den 6 november 2014, kl 

14:58. 
89

 3§ 1st 3:e meningen Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. 
90

 4§ Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. 
91

 1§ Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. 
92

 5§ Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. 
93

 6§ 1st Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. 
94

 7§ 1st Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. 
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Annorlunda är det när personer som är kallade till en huvudförhandling och som vägrar att 

genomgå säkerhetskontrollen. I sådana fall skall detta underrättas till domstolen som sedan 

har att avgöra om kontrollen kan undantas eller inte. Rätten kan alltså besluta att den som 

vägrat att genomgå kontrollen ska genomgå kontrollen.95
 

 

Vad gäller personer som är kallad till huvudförhandling och som påträffas med vapen och 

andra föremål som kan användas vid brott som innebär fara för någons liv, hälsa eller frihet 

eller för förstörelse av egendom har rätten att besluta om föremålet ska omhändertas för 

förvaring eller om personen ska få tillträde utan att lämna ifrån sig denna.96
   

 

Att de föreligger säkra förhållanden i domstolarna kan vara ett sätt att öka viljan hos vittnen 

att vilja inställa sig och uppfylla sin vittnesplikt. För att hög säkerhet ska kunna uppnås krävs 

olika typer av åtgärder och säkerhetskontroller kan vara en sådan.97
  

I Malmö tingsrätt gjordes en säkerhetskontroll under fyra dagar i december 2008 där mellan 

90 och 100 föremål togs i förvar. Av föremålen som togs i förvar var det i huvudsak stick och 

skärvapen som exempelvis knivar, stiletter, fällknivar och mattknivar.98 
 

Enligt en utredning som gjordes visade det sig att var tredje domare ansåg att säkerheten i 

rättssalarna var ganska dåliga eller mycket dåliga.99
 

 

Fasta säkerhetskontroller finns på sex tingsrätter idag (Blekinge, Göteborg, Helsingborg, 

Lund, Malmö och Södertälje). Fem tingsrätter till har ansökt om att få medel av 

domstolsverket för att ha sådana säkerhetskontroller.100
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95

 6§ 2st Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. 
96

 7§ 2st Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. 
97

 Prop. 2011/12:63 s.12 
98

 Prop. 2011/12:63 s.13 
99

 SOU 2008:106, Ökat förtroende för domstolarna, Prop. 2011/12:63 s.13 
100

 Domstolsverkets rapportserie 2014:1, Bilaga 1, Revision PA4, Diarinr 965-2013, Dokumentnr 12 (16), 2014-

11-07. http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf  

http://domstol.se/upload/dv-rapport_2014-1.pdf
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4 Vittnesskydd 

Det finns olika sorters skydd att tillgå när exempelvis vittnen utsätts för våld, hot om våld, 

förföljelse eller andra trakasserier. När ett brott har skett är det därför av stor vikt att dessa 

skyddas från vidare hot och risker. Både fysiskt skydd och skydd gällande personuppgifter 

kan då bli aktuella att användas när situationer är av sådant tillstånd. Här nedan kommer dessa 

att framföras. 

4.1 Kontaktförbud 

1 oktober 2011 ändrades lagens rubrik från lag om besöksförbud till lagen om kontaktförbud 

och därmed ersattes uttrycket besöksförbud med kontaktförbud. Även brottet olaga 

förföljelse/stalkning tillkom under denna period med syftet att förbättra situationen för 

brottsoffer och vittnen som exempelvis råkat ut för våld, hot om våld, förföljelse eller 

trakasserier vid upprepade tillfällen. Olaga förföljelse s.k. stalkning är när en gärningsperson 

begår upprepade brottsliga handlingar mot samma person. Exempel på brottsliga handlingar 

är misshandel, olaga hot, ofredande, skadegörelse eller överträdelse av kontaktförbud. Det 

krävs att var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens 

integritet för att brottet olaga förföljelse ska anses fullbordat. Olaga förföljelse kan ge upp till 

4 års fängelse.101
 Olaga förföljelse omfattar både brottsliga handlingar men även handlingar 

som den utsatta personen kan tolka som störande, kränkande eller skrämmande men som 

enligt svensk lag inte anses vara brott. Att systematiskt förfölja, kartlägga eller smyga sig på 

den utsatta personen anses också vara olaga förföljelse.102
 

 

En ansökan om kontaktförbud görs på lokala polis- eller åklagarmyndighet.103
  

Allmän åklagare prövar frågor gällande kontaktförbud.104 Detta görs på begäran av den som 

söker skyddet men kan även göras på begäran av någon annan eller på initiativ av 

åklagaren.105
  

 

Lag (1988:688) om kontaktförbud är tillämplig när det gäller kontaktförbud. Enligt denna kan 

förbud för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att 

följa efter denna person meddelas.106 Förutsättningar för att sådant förbud skall meddelas är att 

en viss person kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den 

som förbudet avses skydda. En prövning görs om sådan risk föreligger där fokus läggs på 

personen som förbudet är tänkt avse och om denna tidigare gjort sig skyldig till brott mot 

någon persons liv, hälsa frihet eller frid.107
 Lagen är särskilt tänkt att tillämpas på brott som 

misshandel och olaga hot men även vid sexuella övergrepp eller rån. Vidare är lagen även 

vara tillämplig på brott mot före detta sambo, maka eller partner.108
 

 

                                                           
101

 4§ 4b Brottsbalk (1962:700) 
102

 Prop. 2010/11:45 s.31 och 32, http://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Stalkning/,  

2014-11-17 kl: 09:13. 
103

 http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Hjalp-och-stod-fran-samhallet/Om-du-behover-skydd/kontaktforbud/,  

2014-11-11 kl. 11:52. 
104

 7§ lagen (1988:688) om kontaktförbud. 
105

 7§ lagen (1988:688) om kontaktförbud. Lagkommentar, Göran Nilsson (Karnov Juridik), 2014-11-11 kl. 

11:53. 
106

 1§ 1st lagen (1988:688) om kontaktförbud. 
107

 1§ 2st lagen (1988:688) om kontaktförbud. 
108

 Prop. 2010/11:45 s.40 och 78f. 

http://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Stalkning/
http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Hjalp-och-stod-fran-samhallet/Om-du-behover-skydd/kontaktforbud/
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En proportionalitetsbedömning ska vägas mot integritetsaspekten när ett beslut ska tas 

gällande kontaktförbud. Intresset att förebygga brott och trakasserier ska vägas mot intresset 

att få röra sig fritt.109
 

 

Bryter den som förbudet är gällande mot döms denna för överträdelse av kontaktförbud till 
böter eller fängelse i högst ett år. Vid ringa fall ska denna inte dömas till ansvar.110

 

 

En annan möjlighet att tillgå är kontaktförbud i gemensam bostad. Detta innebär ett förbud att 

vara i en bostad som är gemensam med den skyddade personen.111
 Ansökan om kontaktförbud 

i gemensam bostad kan sökas om det föreligger en risk med den sammanboende och att denne 

kommer att begå brott som exempelvis misshandel och hot. Resultatet blir att denne inte får 

vara i den gemensamma bostaden.112 

 

Om ett kontaktförbud inte anses vara tillräckligt finns möjlighet till så kallat utvidgat 

kontaktförbud. Detta innebär att ett förbud även kommer att föreligga gällande att besöka eller 

vara i närheten av den skyddade personens bostad, arbetsplats eller andra ställen där personen 

brukar vara.113
 

Vid överträdelse av ett utvidgat kontaktförbud får förbud att infinna sig inom ett större 

område än tidigare angetts meddelas. Detta innebär att förbudet kan omfatta ett eller flera 

områden i anslutning till platser där den skyddade har sin bostad eller arbetsplats eller brukar 

hålla till.114
 Vidare framgår det att ett särskilt utvidgat kontaktförbud ska förenas med villkor 

om elektronisk övervakning, om det inte finns särskilda skäl mot det. Det framkommer att 

särskilda skäl anses föreligga vid hemlöshet eller sjukdom som gör att personen inte klarar av 

att medverka till övervakningen.115 Den person som förbudet avser ska då bära en elektronisk 

fotboja som larmar om denne överträder de områden som denne är förbjuden att vistas i eller 

om denne inte sköter sin utrustning.116 

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet hindrar att den elektroniska övervakningen 

kommer till stånd eller kan fortgå döms för hindrande av elektronisk 

övervakning till böter eller fängelse i högst ett år.117 

4.2 Skyddspaket för hotade 

Vid hot kan skyddsåtgärder i form av tekniska och stödjande åtgärder komma att användas. 

Larmtelefon med GPS-funktion, inspelningsenhet och akustiskt larm är skydd som kan 

aktualiseras. Den hotade kan även få en kontaktperson hos Polisen som möjliggör samtal 

gällande information och säkerhet.118 

                                                           
109

 1§ 3st lagen (1988:688) om kontaktförbud. Lagkommentar, Göran Nilsson (Karnov Juridik), den 11 

november 2014 kl 10:28. 
110

 24§ lagen (1988:688) om kontaktförbud. 
111

 1a§ lagen (1988:688) om kontaktförbud. 
112

 http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Hjalp-och-stod-fran-samhallet/Om-du-behover-skydd/kontaktforbud/, 2014-

11-11 kl. 10:45. 
113

 2§ 1st lagen (1988:688) om kontaktförbud. 
114

 2§ 2st lagen (1988:688) om kontaktförbud. Prop. 2002/03:70 s. 72. 
115

 Prop. 2010/11:45 s. 51 Förbättrat skydd mot stalkning. 
116

 http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Hjalp-och-stod-fran-samhallet/Om-du-behover-skydd/kontaktforbud/, 2014-

11-11 kl. 13:02. 
117

 25§ lagen (1988:688) om kontaktförbud. 
118

 http://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Skydd-for-hotade/, 2014-11-12 kl. 10:25. 

http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Hjalp-och-stod-fran-samhallet/Om-du-behover-skydd/kontaktforbud/
http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Hjalp-och-stod-fran-samhallet/Om-du-behover-skydd/kontaktforbud/
http://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Skydd-for-hotade/
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4.3 Livvaktsskydd 

Den som lever under omständighet där det förekommer varaktiga hot kan få livvaktsskydd. 

Skyddsåtgärden är dock inte vanligt förekommande och söks på den polismyndighet där 

denne bor.119
 Livvaktsskyddet bekostas via allmänna medel och det är en inskränkning av den 

enskildes liv genom att denne kan tvingas att planera minsta vardagsutflykt eller om en sådan 

ens lämpligen bör göras. Vidare framgår det att ett sådant skydd kan komma att utföras av ett 

bevakningsbolag.120
 

4.4 Det särskilda personsäkerhetsarbetet 

Den hotade kan i undantagsfall få ingå i polisens särskilda personsäkerhetsarbete, så kallade 

vittnesskyddsprogrammet. En förutsättning för att ingå i detta program är att alla alternativa 

åtgärder är testade utan vidare resultat.121 Syftet med det särskilda personsäkerhetsarbetet är 

att skydda rättsprocessen där exempelvis vittnen är en del av dennaa och dessutom motarbeta 

den organiserade brottsligheten.122
 Den som omfattas av denna typ av åtgärd kan få ekonomisk 

ersättning från staten s.k. personsäkerhetsersättning.123 

4.5 Underrättelse från kriminalvården 

Den som har blivit utsatt för ett brott mot liv, hälsa, frihet eller frid och därmed vill bli 

underrättad, kan i vissa fall få information om den dömda och intagna gärningsmannen. 

Informationen meddelas från kriminalvården som avser bl.a. vilken anstalt den intagna är 

placerad på, om denna rymmer/fritas, uteblir efter permission eller någon annan vistelse 

utanför anstalten alternativt friges.124
 En begärd underrättelse behöver dock inte lämnas om 

vistelsen utanför anstalten är förenad med bevakning eller liknande samt om underrättelsen 

kan medföra en fara gällande den dömda och intagna personens liv eller hälsa.125
 

4.6 Sekretessmarkering 

Namn, adress och personnummer är vanligtvis offentliga. I vissa fall kan sekretessmarkering 

användas och denna regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Denna 

skyddsåtgärd hindrar att någon tar del av någons personuppgifter i folkbokföringsregistret. En 

markering görs gällande personuppgifterna som innebär att varje gång någon begär ut 

uppgifter ska en ordentlig prövning göras med beaktande av den grund som lagts för beslutet. 

Ansökan om sekretessmarkering görs hos Skatteverket och för att få skyddet krävs det att ett 

konkret hot föreligger samt något typ av intyg som styrker situationen kan bifogas från 

exempelvis polisen. Detta innebär att det inte räcker med att inneha ett utsatt yrke som 

exempelvis polis eller åklagare för att kunna få sekretessmarkering. En sekretessmarkering 

betyder inte att det föreligger en absolut sekretess utan myndigheten ska innan utlämnande av 

personuppgifter göra en bedömning. I vissa fall kan myndigheten anse att uppgifterna kan 

lämnas ut då personen inte kan lida skada eller men. Vidare förs sekretessmarkeringen över 

                                                           
119

 http://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/kan-jag-behova-skydd, 2014-11-12 kl. 08:59. 
120

 http://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/rattsprocessen/skyddsatgarder/, 2014-11-12 kl. 09:42. 
121

 2a§ Polislag (1984:387). 1§ 1st Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. 
122

 http://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Skydd-for-hotade/, 2014-11-12 kl. 10:52. 
123

 11§ 1st Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. 
124

 35§ 1st Fängelseförordning (2010:2010). 
125

 35§ 2st Fängelseförordning (2010:2010). 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/kan-jag-behova-skydd
http://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/rattsprocessen/skyddsatgarder/
http://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Skydd-for-hotade/
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till andra myndigheters register och omprövning gällande denna skyddsåtgärd sker vanligtvis 

varje år. I oktober 2013 hade 12,153 personer skyddade personuppgifter i Sverige. 

Konsekvenserna av att ha sekretessmarkering är att det medför längre tid för att få frågor 

besvarade samt beställningar av olika handlingar från Skatteverket. Den skyddade personen 

rekommenderas att boka tid innan besök på myndigheten samt inneha giltig legitimation om 

frågorna denne ställer ska besvaras.126
 

4.7 Kvarskrivning 

Folkbokföringslagen (1991:481) är aktuell lag gällande kvarskrivning. Skyddsåtgärden 

används då sekretessmarkering inte ger tillräckligt skydd och är aktuell då en person av 

särskilda skäl kan bli utsatt för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier. Kravet är att den 

enskilde ansöker om kvarskrivning hos Skatteverket och när personen flyttar blir denna 

kvarskriven på den gamla folkbokföringsorten.127
 Skatteverkets adress fungerar som en 

särskild postadress dit adresserad post till den skyddade går och därefter kan vidarebefordras 

via en särskild handläggare på Skatteverket. 

 

Vidare är det viktigt att sekretessmarkering görs i kombination med kvarskrivning som då 

visar att den enskilde har skyddade personuppgifter vilket ger myndigheterna en varning 

gällande ärendet. Detta är av stor vikt då det annars finns risk att exempelvis en 

försäkringskassa kan komma att lämna ut uppgifter om den kvarskrivne personens 

arbetsgivare som kan resultera i att kunna lokalisera den skyddande.128
  

 

Skyddet gällande kvarskrivning ges högst 3 år i taget, och om skäl därtill saknas ska denna 

åtgärd upphävas.129
 

 

Kvarskrivning är främst tänkt att aktualiseras då ett kontaktförbud eller sekretessmarkering 

inte kan anses ge tillräckligt skydd. Exempelvis då hotet kan komma från personer eller en 

grupp av personer som inte är identifierad. Om kontaktförbud prövas och inte meddelas bör 

inte heller kvarskrivning kunna bli aktuellt.130
 I oktober 2012 omfattades 2074 personer med 

kvarskrivning i Sverige. Konsekvenserna av denna skyddsåtgärd är att den blir svårt att ta del 

av samhällsservicen då denne inte är folkbokförd där denne bor. Folkbokföringen har 

exempelvis betydelse gällande tillgång till förskoleplats, skolgång, bostadsbidrag, beskattning 

eller rösträtt.131
    

4.8 Fingerade personuppgifter 

Fingerade personuppgifter regleras i lag (1991:483) om fingerade personuppgifter. Denna 

skyddsåtgärd ska inte användas om personer kan skyddas på annat sätt alternativt genom 

kvarskrivning. Personer som riskerar bli utsatt för allvarlig brottslighet mot liv, hälsa eller 

frihet kan därmed få medgivande att få använda annan identitet, så kallat fingerade 

                                                           
126

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/sekretessmarkering.4.76a43be4122

06334b89800022975.html, 2014-11-12 kl. 13:51. http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Hjalp-och-stod-fran-

samhallet/Om-du-behover-skydd/Skyddade-personuppgifter/, 2014-11-12 kl. 13:51. 
127

 16§ 1st Folkbokföringslag (1991:481). 
128

 Prop. 1997/98:9 s.49 
129

 17§ Folkbokföringslag (1991:481). 
130

 Prop. 1990/91:153 s.137 
131

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/kvarskrivning.4.76a43be412206334

b89800022961.html, 2014-11-13 kl. 12:01. 

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/sekretessmarkering.4.76a43be412206334b89800022975.html
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/sekretessmarkering.4.76a43be412206334b89800022975.html
http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Hjalp-och-stod-fran-samhallet/Om-du-behover-skydd/Skyddade-personuppgifter/
http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Hjalp-och-stod-fran-samhallet/Om-du-behover-skydd/Skyddade-personuppgifter/
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/kvarskrivning.4.76a43be412206334b89800022961.html
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/kvarskrivning.4.76a43be412206334b89800022961.html
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personuppgifter. Brottslighet som är direkt livshotande eller som syftar svår kroppsskada eller 

grov frihetskränkning är exempelvis på brott som kan leda till denna skyddsåtgärd samt brott 

med generellt höga straffvärden.132
  

 

Personer får då leva med ett nytt för- och efternamn samt nytt personnummer.133
 Vanligtvis 

gäller de nya personuppgifterna tillsvidare men kan under vissa förutsättningar begränsas.134
 

En ansökan om fingerade personuppgifter görs av den som vill använda denna åtgärd hos 

rikskriminalpolisen och beslut meddelas av rikspolisstyrelsen.135
    

 

När den nya identiteten registreras framkommer inget synligt samband mellan den nya och 

den gamla identiteten och det framgår inte heller om att uppgifterna på något sätt är fingerade. 

Den gamla identiteten försvinner från folkbokföringsregistret och likaså personnumret. Detta 

innebär att personen i fråga måste flytta till en ny hemlig ort för att dess skydd ska bli 

verkningsfullt. I Sverige beräknas det finnas mellan 20-30 personer som innehar denna typ av 

skyddsåtgärd.136
 

4.9 Namnbyte 

En annan åtgärd som kan vidtas för att minimera risken för att bli utsatt för brott, förföljelse 

eller allvarliga trakasserier är byte av namn. Den lag som är tillämplig gällande ändring av 

namn är namnlagen (1982:670). Patent- och registreringsverket samt Skatteverket är de två 

myndigheter som hanterar namnbyten. Skillnaden mellan dessa myndigheter är att den först 

nämnda hanterar mer ingående ärenden.137
   

 

Vad gäller byte av namn gäller sekretess om personen eller dess närstående kan komma att 

lida skada om uppgifterna röjs.138
 Det kan vara ärenden där anhöriga till personer som har 

begått allvarliga brott vill byta namn eller om de exempelvis förföljs för att vittnat mot 

någon.139
  

 

Den 1 januari 2015 träder en ny namnlag ikraft och som reformerar den ungefär 30 åriga 

namnlagen. Ändringen kommer bl.a. ge en större frihet för medborgarna att själva få välja 

sina namn, och lagstiftningen blir lättare att förstå samt hantering av namnärenden förenklas. 

Det kommer dessutom att vara möjligt att genomföra ändring av förnamn och efternamn flera 

gånger, vilket idag inte tillåts. Förnamn kommer dessutom att kunna ändras enklare och 

kostnadsfritt. Patent- och registreringsverkets tidigare funktion gällande handläggning av 

personnamn upphör och ny namnmyndighet blir skatteverket.140
 

 

 

 

 

                                                           
132

 Prop. 1997/98:9 s.53 Prop. 1990/91:153 s.143 
133

 1§ 1st Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter. 
134

 Prop. 1997/98:9 s.60 f. 
135

 2§ Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter. 
136

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/fingeradepersonuppgifter.4.76a43be

412206334b89800022955.html, 2014-11-13 kl.12:45. 
137

 http://www.prv.se/sv/Personnamn/Byta-personnamn/, 2014-11-11 kl. 14:41 
138

 22kap 4§ Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 
139

 Prop. 1988/89:67 s.46 
140

 SOU 2013:35 En ny lag om personnamn. 

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/fingeradepersonuppgifter.4.76a43be412206334b89800022955.html
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/fingeradepersonuppgifter.4.76a43be412206334b89800022955.html
http://www.prv.se/sv/Personnamn/Byta-personnamn/
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/1324283/1?versid=163-1-2005
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5 Organiserad brottslighet 

Allt mer fokus samt resurser har de senaste åren tillagds för att bekämpa den organiserade 

brottsligheten. Men vad som är organiserad brottslighet är inte helt enkelt att klargöra och det 

sägs finnas över 100 olika definitioner.141
 Här ska definitioner göras avseende den 

organiserade brottsligheten, kriminella gäng samt lösa sammansatta kriminella nätverk då det 

är av stor vikt att ett förtydligande görs på de skillnader som finns mellan dessa. Vidare 

kommer denna studie att fokusera på den organiserade brottsligheten. 

5.1 Definition av den organiserad brottslighet 

År 2008 godkände länderna inom EU ett rambeslut avseende bekämpning mot den 

organiserade brottsligheten. Detta resulterade i att Sverige antog och genomförde rambeslutet 

i svensk rätt. Bakomliggande syfte var att förbättra lagstiftningen emot vad gäller personer 

som ingår och deltar i s.k. kriminella organisationer i samtliga EU länder.142
 

I svensk rätt finns det ingen lagstadgad definition gällande den organiserade brottsligheten 

och det krävs inte heller att en sådan görs enligt EU:s rambeslut 2008.143
  

 

Med anledning av detta kom en gemensam definition av organiserad brottslighet att skapas.  

I enlighet med EU:s definition måste minst sex av kriterierna vara uppfyllda för att det ska 

vara fråga om organiserad brottslighet och bland dem är de kriterier med nummer 1, 3, 5 och 

11 obligatoriska.  

 

Enligt de elva kriterierna ska det vara fråga om: 

 

1. samarbete mellan fler än två personer, 

2. egna tilldelade uppgifter åt var och en, 

3. lång eller obegränsad utsträckning i tiden, 

4. någon form av disciplin och kontroll, 

5. misstanke om allvarliga kriminella handlingar, 

6. verksamhet på internationell nivå, 

7. användande av våld eller andra metoder för hot, 

8. användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer, 

9. deltagande i penningtvätt, 

10. otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, 

rättsliga myndigheter eller ekonomin, och 

11. strävan efter vinning och/eller makt. 

 

Som framgår anses organiserad brottslighet föreligga när ett samarbete mellan fler än två 

personer sker. De har egna tilldelade uppgifter åt var och en och att detta förekommer under 

lång eller obegränsad utsträckning i tiden. Vidare anses misstanke om allvarliga kriminella 

handlingar och där även våld eller andra metoder för hot används i strävan efter vinning 

och/eller makt.144
 

 

                                                           
141

 Idéskrift nr 18 om lokalt brottsförebyggande arbete från brottsförebyggande rådet, s.32. 
142

 Prop. 2010/11:76, 2008/841/RIF, Ds 2010:25. 
143

 SOU 2014:63 s.46. Prop. 2010/11:76 s. 21. 
144

 SOU 2014:63 s.44 och 45. Prop. 2010/11:76 s.15. 
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Brottsförebyggande rådet (Brå) är en svensk myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges 

regering. Brå arbetar ofta med andra myndigheter och organisationer och har under ett antal år 

genomfört forskning gällande organiserad brottslighet.145 

 

En definition har därmed skapats av Brottsförebyggande rådet utifrån den forskning som de 

har bedrivit avseende den organiserad brottslighet under svenska förhållanden.  

 

Brottsförebyggande rådets definition är följande: 

 

Det handlar om nätverksbaserad vinstinriktad brottslig verksamhet i projektform där 

gärningspersonerna både har avsikt och förmåga att skydda samt underlätta brottsligheten 

genom otillåten påverkan som innefattar trakasserier, hot, våld och korruption. Dessa avlöser 

varandra och det finns en arbetsordning och flexibilitet som innebär att medarbetare går in 

och ut ur projekten. Många gånger bedrivs verksamheten diskret men det finns de som vill 

visa upp sig genom provocerande beteende, symboler och maktanspråk.146
 

5.2 Definition av kriminella gäng 

Ledande forskarna i kriminologi och straffrätt i både Europa och USA har utvecklat ett 

forskningsprogram med benämningen ”the Eurogang project”. Syfte med detta program är att 

jämföra olika länders gängbrottslighet och utbyta information gällande denna.147 

 

En definition har därmed tagits fram och enligt the Eurogang project anses ett kriminellt gäng 

föreligga enligt följande: 

 
Ett kriminellt gäng är ett gatugäng som är varaktigt med medlemmar som utför olika typer av 

olagliga handlingar. När det talas om varaktighet syftas det främst på att gruppen består av ett 

antal personer och att det vid sidan av finns folk som lämnar eller ingår i gänget. Personerna 

begår brott tillsammans och ser det som en del av gemenskapen att begå sådana aktiviteter. 

För att det även ska ses som ett gäng ska gänget ha hållit samman i en längre period, 

exempelvis i månader eller mer. En stor del av tiden spenderas utanför hemmet, arbetet, eller 

skolan men det innebär inte alltid att de hittas på gatorna då de även kan träffas i gallerior, 

parker eller bilar. Vanligtvis består dessa typer av gäng av ungdomar men även vuxna 

medlemmar i tjugo-trettio års ålder kan ingå. Med olagliga handlingar menas brott av grövre 

karaktär dvs. inte enbart störande uppträdande mot allmän ordning och säkerhet.148
 

5.3 Definition av löst sammansatta kriminella nätverk 

Grupperingar som inte uppfyller de krav som ställs på kriminella gäng benämns för löst 

sammansatta kriminella nätverk. De har goda anknytningar i ungdomsmiljön men ingår inte i 

strukturerade gäng. De anses ha låg strategisk förmåga med undantag gällande storstäderna 

där de anses vara strukturerade samt inneha strategisk förmåga.149
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De lösa sammansatta kriminella nätverken kan delas upp i yngre och äldre grupper. Yngre 

kriminella anses de vara tills de blir 22 år och utför i huvudsak mindre typer av brott som 

exempelvis narkotikaförsäljning, stölder, inbrott. Ibland begås brott även på uppdrag av andra. 

Många yngre kriminella brukar själva narkotika och begår olika typer av brott främst i det 

egna området.  

 

Vad gäller de äldre kriminella anses de vara mer strukturerade och involverade i mer 

organiserad brottslighet såsom avancerade stölder och organisering av narkotikatillförseln till 

områdena. Vidare ägnar de sig åt mer kvalificerade brottsuppläggningar som exempelvis 

transportstölder. De arbetar både i det egna området men det är även vanligt att detta sker 

utanför länsgränser då de oftast har kontakter inom den grova och organiserad brottsligheten. 

Detta innebär att de äldre kriminella inom den organiserade brottsligheten binds samman med 

den lokala ungdomsmiljön. Här vill även påpekas att många äldre kriminella lever på sin 

kriminalitet.150
 

 

Rikskriminalpolisen presenterade oktober 2014 en nationell översikt av kriminella nätverk 

med stor påverkan i lokalsamhället. Av denna lägesbild kan det utläsas att de kriminella 

nätverken med negativ påverkan finns på 55 områden uppdelade på 22 städer i Sverige. Det 

framkommer av redovisningen att problematiken finns i stora som små städer och i vissa fall 

mindre städer med bara ett par tusen invånare.151 

 

I de lokala kriminella områdena begås det bl.a. öppen narkotikahantering, utpressning, hot, 

våld, kriminella uppgörelser etc. Ett annat allvarligt brott är övergrepp i rättssak som 

framförallt innebär att vittnen drar tillbaka sina vittnesmål. Det framkommer av 

Rikskriminalpolisens lägesrapport att problematiken har gått för långt då vittnen utsätts för 

direkt påverkan såsom hot och våld av de kriminella med dess syfte att hindra rättsprocessens 

gång.152 
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6 Grupper inom den organiserade brottsligheten 

Som ovan framförts finns det många definitioner avseende den organiserade brottsligheten. 

Det som bör vara i åtanke är att brottsförebyggande rådets definition är skapad utifrån den 

forskning som de driver vad gäller den organiserade brottsligheten i Sverige. 

 

Den organiserad brottslighet kan särskiljas genom följande: 

 

Ad hoc-grupper: Personer som samarbetar i nätverk med syfte att utföra ett kriminellt projekt. 

Dess motiv är ekonomiska men eftersträvar dessutom den spänning som kan uppstå. Våld 

anses vara dåligt för affärerna.  

 

Broderskapen: Personer som ingår i denna typ av grupp gör det med eftersträvan om 

gruppmentalitet. Här anses identiteten vara viktig och medlemmar kan reagera väldigt kraftigt 

om hot kan uppkomma mot gruppen.  

 

Vad gäller ad hoc-grupper kan det sägas att det är en grupp personer som begår brott med 

syfte att tjäna pengar. Detta innebär att vissa brott är mer aktuella än andra och framförallt 

sådana med bra avkastning på den svarta marknaden. Brottsligheten sker under en lång period 

och liknar en affärsverksamhet men dock med kriminell beskaffenhet. Det handlar också om 

affärer där brott med vinning begås via systematiskt tillvägagångssätt och där ett behov av att 

utföra brott föreligger. Personerna innehar olika typer av roller och oftast är de flexibla då 

personer går in och ut ur verksamheten men intar positioner när näst kommande projekt är 

aktuellt. Det kan tänkas att en kärna finns i den organiserade brottsligheten som drar igång 

verksamheten och styr den som exempelvis föreligger i ett företag med VD och andra viktiga 

och ansvarsfulla personer i företagets spets. Dessa marknadsinriktade grupperingarna kallas 

för ad hoc-grupper och de håller generellt låg profil och är oftast svåra att upptäcka.153
 

 

Vidare finns det en annan grupp inom den organiserade brottsligheten som tar sikte på 

gemenskap och brödraskap framför den kriminella affärsverksamheten och som är i hög grad 

synliga. Exempel på organisationer inom den organiserade brottsligheten är Brödraskapet 

Wolfpack, Werewolf Legion, A.S.I.R., Original Gangsters och Fucked For Life. Dessa 

organisationer förknippas ofta med den organiserade brottsligheten och utgör många gånger 

ett ansikte utåt för denna.154
 

 

På många platser i Sverige finns även mc-gäng som Hells Angels och Bandidos med sina 

supportergrupperingar. Supportergängen fungerar som mc-gängens ”muskler” och dessa 

återfinns även på mindre städer och därmed blir dessa städer påverkade av den organiserade 

brottsligheten. Vidare anses supportergängen värva yngre grovt kriminella män och därmed 

växer denna.155
  Många gånger sprider mc-gängen och dess supportergäng oro på de platser 

där de finns etablerade med exempelvis bärande västar, emblem eller liknande och med ett 

genomarbetat dåligt rykte bidrar detta till rädsla.  

 

Det bör påpekas att det i vissa fall inte går att bedöma att mc-gängen är brottsorganisationer 

då det är möjligt att enskilda gängmedlemmar exempelvis är deltagande gällande indrivning 

av pengar och i otillåten påverkan i form av trakasserier och hot riktade mot 
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myndighetspersoner och vittnen. Vidare kan enskilda mc-medlemmar också vara involverade 

i organiserad narkotikabrottslighet, svartarbete och annan kriminalitet och de kan samarbeta 

med personer som inte är mc-medlemmar som exempelvis ad hoc-grupper. Vidare bör inte 

underskattning av ad hoc-grupper göras bara för att de inte syns och hörs lika mycket som 

mc-gängen.156
 

6.1 Brottstyper inom den organiserade brottsligheten 

Den organiserade brottsligheten går ut på att bedriva brottslig verksamhet med syfte att det 

ska generera pengar. För att detta ska möjliggöras blir olika brottstyper aktuella inom 

”verksamheten” som exempelvis smugglingsbrott, utpressning, hot och våldsbrott. 

 

Skyddande av den kriminella verksamheten utgör många gånger också en viktig del och som 

genomförs genom bland annat genom hot och våldsbrott. Det används dessutom knappt 

märkbara s.k. subtila handlingar i form av hot och trakasserier som egentligen inte helt är att 

anse som straffbara handlingar.  

 

En kort genomgång av olika brottstyper som är vanliga inom den organiserade brottsligheten 

kommer att redogöras och läsaren bör hålla i åtanke att redovisningen inte är uttömmande då 

även andra brott kan anses tillhöra den organiserade brottsligheten men som inte nämns här 

nedan. 

6.2 Smuggling och annan handel med otillåtna och/eller obeskattade varor 

Den organiserade brottsligheten kan tjäna pengar genom att tillhandahålla varor och tjänster 

med god efterfrågan men till bättre pris genom att varorna och tjänsterna antingen är olagliga 

eller inte beskattade. Exempel på olagliga varor är narkotika och dopningspreparat eller 

obeskattade varor som alkohol, tobak alternativt tjänster i form av svart arbetskraft. Det allra 

vanligaste brottet i organiserad form är narkotikabrott.157
 Denna typ av brottslighet består av 

smuggling, distribution och försäljning. Det finns personer i hög ställning som är 

specialiserade på narkotikahandel där de exempelvis har ansvar för logistikhantering och som 

oftast är väldigt vaksamma för att inte avslöjas. Dessa personer anlitar därför personer som 

anses stå i lägre rank och som därmed får sköta narkotikasmugglingen.158 

 

När det gäller handel med otillåtna eller obeskattade varor har inträdet till EU många gånger 

förenklat processen. Eftersom det råder fri rörlighet för varor inom EU kan många varor vara i 

rörelse utan att tullen får kontrollera eller kräva att någon klarering görs. Det är bara om brott 

kan misstänkas i det enskilda fallet som en kontroll får göras. Det finns undantag på varor 

som måste deklareras när de når Sverige och de gäller exempelvis varor som kommer utanför 

EU. Vad gäller skatt på tobak och alkohol betalas detta i landet där konsumenterna köpt dem 

vilket innebär att de inkommer till landet lagenligt men därefter säljs olagligt i Sverige.159
 För 

att verksamheten ska lyckas generera pengar krävs det ett samspel mellan producenter, 

transportmedel, chaufförer, följebilar, mottagare, lagerlokaler, distributionsnät och samtliga 

aktörer medräknat organisationen ska tjäna pengar på sina arbeten.160
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6.3 Stöld och häleri 

Några brott som också är vanliga inom den organiserade brottsligheten är stöld och häleri. När 

stölder sker görs detta oftast t.ex. genom stöld av hela lastbilar med gods, villainbrott eller 

stöld av entreprenadmaskiner. Många gånger kan dessa vara rena beställningsjobb. Stölderna 

kan många gånger bli omfattande och för att dessa ska generera pengar måste dem säljas. 

Därför kan organiserad häleriverksamhet med ingång i laglig verksamhet vara en möjlighet att 

bli av med dessa stöldgods genom att lagliga butikers varulager blandas med stöldgods 

alternativt att stöldgodset används för att renovera butiker eller liknande.161 

6.4 Utpressning och indrivning 

Ett vanligt förekommande brott inom den organiserade brottsligheten är utpressning. Personer 

som ingår i broderskapsgrupperingar anses använda denna typ av affärsidé som går ut på att 

använda dess väletablerade skrämmande rykte. Detta innebär att allvarliga hot och 

våldshandlingar inte är nödvändiga då brottsoffren många gånger vet att personen/personerna 

i fråga har förmåga att tillta allvarliga handlingar om det behövs.162 

 

Beskyddarverksamhet är en annan form av utpressning och som innebär att en näringsidkare 

påverkas att betala en premie för att verksamheten ska skyddas avseende angrepp från 

kriminella gäng eller olyckor i verksamheten.163
  

 

Olaglig indrivning av befintliga och inte befintliga skulder är vanligt förekommande inom den 

organiserade brottsligheten.164
 

6.5 Vapenbrott 

Inom den organiserade brottsligheten är det vanligt med innehav av vapen. De skjutningar 

som görs är ofta en markering utan något syfte att skada men det förekommer att skjutningar 

mellan personer utspelar sig.165 

 

Tillgången till vapen i våra tre största städer är god, särskilt gällande Malmö och Göteborg 

där tillgången på senare år har ökat. Smugglingsmetoderna samt färdvägarna varierar men till 

Malmö och Göteborg antas i många fall införseln ske via balkanområdet. När det gäller 

Stockholm finns flera olika vägar när det gäller smuggling av vapen och variationen gällande 

vapen är större.166 

6.6 Hot och våldsbrott 

De primära brotten inom den organiserade brottsligheten är inte hot och våldsbrott. När hot 

och våldsbrott används görs detta för att upprätthålla makt och för att utöva påtryckningar i 

olika situationer. För att de kriminella verksamheterna ska kunna fortsätta krävs etablerat 

vålds och skrämselkapital som kan användas till påtryckning genom s.k. otillåten påverkan. 
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Detta innebär exempelvis att offer och vittnen inte anmäler eller berättar om brott för 

myndigheterna då de vet att organisationerna är farliga och att personerna är benägna att ta till 

våld eller liknande och detta trots att inga våldhandlingar eller liknande egentligen har 

inträffat.167
  

 

Därför är det i många fall tillräckligt med subtila s.k. knappt märkbara hot och markeringar 

för att den som utsatts för detta ska göra som förväntas av denne. När det gäller offer och 

vittnen räcker det med hot för att dessa ska tystas ned.168 
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7 Övergrepp i rättssak 

Övergrepp i rättssak begås genom att gärningsmannen/gärningsmännen använder sig av våld 

eller hot om våld men även genom att göra något som medför lidande, skada eller olägenhet 

för offret. Exempelvis på gärning som medför lidande, skada eller olägenhet är skadegörelse 

på personens egendom. 

 

17 kap 10§ Brottsbalk (1962:700) 

Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att denne gjort anmälan, fört talan, 

avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet 

eller för att hindra någon från en sådan åtgärd, döms för övergrepp i rättssak till fängelse i 

högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Detsamma ska gälla, om de med någon annan gärning, som medför lidande, skada eller 

olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper någon för att denne avlagt vittnesmål 

eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myndighet eller för att hindra denne från att avge 

en sådan utsaga.  
 

Med domstol eller annan myndighet i första stycket avses även en dömande kammare eller ett 

annat organ i Internationella brottmålsdomstolen. 
 

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst två och högst åtta år. 
 

Den huvudsakliga avsikten med bestämmelsen övergrepp i rättssak är att skydda personer 

som i domstol eller av annan myndighet ska höras. Skyddet avser vittnen och andra 

förhörspersoner eller blivande sådana. Vad gäller part eller blivande part kan även de komma 

att omfattas av skyddet förutsatt att uppgifter lämnas vid förhör. När det gäller ombud eller 

anmälare eller blivande sådana innefattas även dessa av skyddet. Vidare fordras syfte att 

förhindra uppgiftslämnandet eller att hämnas för att övergrepp i rättssak ska anses skett.169
 

 

Straffet gällande övergrepp i rättssak av normalgraden är fängelse i högst fyra år och om 

brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader.170
 När det gäller att bedöma en 

gärning som ringa är denna begränsad. Underförstådda hot eller hot där angreppet har varit av 

lindrig beskaffenhet och inte heller har gett upphov till något men för allmänheten kan anses 

utgöra brott av ringa karaktär.171 Om brottet anses vara grovt stadgas fängelse i lägst två och 

högst åtta år.172
 

 

Antalet anmälda brott avseende övergrepp i rättssak har ökat avsevärt. År 2008 anmäldes 450 

brott i övergrepp i rättssak och år 2013 hade antalet stigit till 4978 anmälda brott.173
  

 

När det gäller lagföringsstatistiken har även denna ökat. År 1996 lagfördes 394 personer för 

övergrepp i rättssak och år 2006 lagfördes 758 personer.174 
 

Det framkommer i en undersökning som Brottsförebyggande rådet har utfört gällande 

otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen att övergrepp i rättssak nästan alltid har 

kopplingar till ungdomsbrottslighet, relationsvåld eller den organiserade brottsligheten.175
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Eftersom fokus vad gäller uppsatsen ligger på den organiserade brottsligheten kommer 

därmed de andra problemområdena att lämnas utan avseende.    
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8 En översikt avseende otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen 

Brottsoffer blir många gånger vittnen och vice versa. Exempelvis när en person utsätts för en 

misshandel och sedan i anslutning till brottet blir vittne då denna blir hotad att bli dödad om 

kontakt sker med polisen dvs. övergrepp i rättssak. Ett annat exempel är någon som blir vittne 

till en händelse och sedan utsätts för otillåten påverkan i form av skadegörelse och därmed 

blir brottsutsatt dvs. brottsoffer. Därför har jag valt att i mitt skrivande gällande otillåten 

påverkan mot brottsoffer och vittnen kort innefatta brottsoffer i denna och kommande del. 

 

Åtta procent av landets åklagare redovisade under en 4 veckors period misstanke eller 

övertygelse om att brottsoffer och vittnen utsatts för otillåten påverkan. Brottsoffer och 

vittnen hade velat ta tillbaka uppgifter, ändrat sina utsagor, helt plötsligt glömt bort viktig 

information eller på andra sätt inte velat medverka.176
  

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) utförde år 2006 och 2007 en Nationell trygghetsundersökning 

med 20 000 slumpartade personer mellan åldrarna 16-79 år. I undersökningen framkom att de 

som blivit utsatta för brott mot person i vissa fall inte gjort en polisanmälan och fem procent 

angav som anledning rädsla för hämndaktioner.177 
 

I en undersökning som Brå genomfört gällande otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen 

framkommer att den organiserade brottsligheten har stor kapacitet att använda sig av otillåten 

påverkan på brottsoffer och vittnen och det är oftast dem som skrämmer allmänheten från att 

vittna. Vanligtvis används underförstådda hot, markeringar samt skadegörelse och det är 

sådana handlingar som många gånger är svåra att leda i bevis samt i vissa fall är att anses som 

straffria.178
 

 

Inom den kriminella miljön används metoder som exempelvis våld och hot då många av 

personerna känner till spelreglerna och oftast inte anmäler denna typ av påverkan jämförsvis 

utomstående dvs. inte kriminella.179
 

 

När försök att påverka brottsoffer och vittnen görs är det oftast på offentliga platser. Detta 

visar att den organiserade brottsligheten planerar sin påverkan för att undgå lagföring.180 

 

Det framkommer i undersökningen att risken för vittnen att utsättas för otillåten påverkan är 

mindre än för brottsoffer. En anledning torde vara att påverkansformerna ofta används i nära 

anslutning till brottstillfället dvs. grundbrottet.181
 

 

Personer som begått grundbrottet samt övergrepp i rättssak och därmed lagförts är i många 

fall misstänkta för en rad andra brott som exempelvis brott mot liv och hälsa samt mot frihet 

och frid.182
 Många av de brott personer begår inom den organiserade brottsligheten är av 

allvarlig karaktär vilket innebär att användning av otillåten påverkan vilket kan leda till 

övergrepp i rättssak inte utökar fängelsetidens längd i allt för hög grad. Detta innebär att den 
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organiserade brottsligheten har ganska lite att förlora genom att använda sig av otillåten 

påverkan, detta kan ju trots allt få dem att undgå upptäckt samt lagföring.183
  

 

Det visar sig att rädslan många gånger är större än risken då den minst vanliga 

påverkansformen är våld. Hoten kan många gånger kännas motbjudande och att hoten ska 

förverkligas är många gånger skrämmande då den organiserade brottsligheten kan ta till olika 

typer av otillåten påverkan om situationen kräver.184
 

 

Stor del av påverkansförsöken sker redan vid grundbrottet som ovan anförts. Andra 

situationer är när anmälan eller förhör görs. Men det förekommer även att otillåten påverkan 

sker när åtal väcks, vid huvudförhandling, meddelad dom, under verkställighet av påföljd, 

efter verkställd påföljd. Det är oftast vid organiserad brottslighet som påverkan sker under 

hela rättsprocessen och även efter.185
 

 

Inom den organiserade brottsligheten används en säkerhetsstrategi som går ut på att överlåta 

riskfyllda uppdrag på andra personer för att huvudaktörerna inte ska avslöjas. Inom 

organisationen finns en yrkeskategori som har till uppgift att hota, skada eller döda eventuella 

vittnen oavsett om de varit delaktiga i själva brottsligheten eller inte.186
 Det kan vidare vara att 

utförandet av otillåten påverkan i vissa fall är ett sätt att få fullt inträde i en kriminell grupp 

med kopplingar till den organiserade brottsligheten.187
 

8.1 Otillåten påverkan  

Som tidigare nämnts har den organiserade brottsligheten huvudfokus på att ägna sig åt 

kriminella affärsverksamheter men även att skydda dessa.  

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har gjort en undersökning som handlar om otillåten påverkan 

mot brottsoffer och vittnen. Brå:s definition avseende otillåten påverkan är att de använder 

trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption för att påverka personers agerande till sin 

fördel genom exempelvis att brott inte anmäls, brottsoffer och vittnen ändrar sina utsagor eller 

inte ger sig till känna. Den organiserade brottsligheten använder därmed otillåten påverkan 

som en bisyssla vilket kräver ett etablerat vålds och skrämselkapital.188
 Definitionen omfattar 

även subtila s.k. knappt märkbara och underförstådda påverkansformer som många gånger är 

straffbara men i vissa fall inte är det i juridisk mening. Otillåten påverkan är ett vidare 

begrepp gällande brottet övergrepp i rättssak.189
 

 

Här nedan ska redogöras för några olika typer av otillåten påverkan som den organiserade 

brottsligheten använder sig av. 

 

Trakasserier har det delats upp i upprepade trakasserier, markeringar och underförstådda hot. 

Vidare har hot delats upp i hot och utpressning och sedan kommer skadegörelse, våld, 

korruption samt självcensur att redogöras. Till sist kommer otillåten påverkan riktad mot 

myndighetspersoner att kort beröras.  
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8.2 Trakasserier 

Trakasserier från den organiserade brottsligheten används i mindre utsträckning då de många 

gånger är resurskrävande, framförallt då brottsoffer och vittnen inte vanligtvis vistas i samma 

miljöer som dessa. När trakasserier genomförs sker detta främst genom kartläggning. Ett 

brottsoffer blev uppringt av ett antal personer då det visade sig att dennes lägenhet blivit 

utlagd på Internet för uthyrning. Andra exempel är beställda varor i brottsoffrets namn eller 

anhöriga till denna och även telefonsamtal med uttalande att ”tänka på sina barn”. Sedan 

förekommer i undersökningen att personer inom den organiserade brottsligheten upprepade 

gånger dykt upp utanför brottsoffret eller vittnets bostad och arbetsplats.190
 

 

Inom den organiserade brottsligheten används markeringar. Mc-västar och kända kriminella 

som dyker upp där brottsoffer och vittnen befinner sig och därmed stirrar eller på annat sätt 

visar sin förekomst. Ett brottsoffer fick ett brev adresserat till sin bostad av en person inom 

den organiserade brottsligheten där det visade sig att en patron fanns i. Markeringar 

förekommer till stor del i domstolsbyggnaden. Den organiserade brottsligheten med sitt våld 

och skrämselkapital förskräcker både brottsoffer och vittnen och i många fall blir dessutom 

fotograferade av dessa kriminella personer.191
 

 

Skillnaden mellan markering och underförstådda hot är i huvudsak att den först nämnda inte 

kommuniceras verbalt. De underförstådda hoten är inte direkta hot om skada eller annan 

konsekvens men medför normalt sätt direkt kommunikation.192
  

 

Någonting som är utmärkande gällande den organiserade brottsligheten är användandet av 

underförstådda hot. Anledningen till det är sannolikt att de kriminella organisationerna 

försöker hålla sig borta från resurskrävande påverkansformer som tidigare har nämnts. En 

annan anledning är att de subtila hoten når mottagaren och där har polis och åklagare många 

gånger svårt att utreda samt styrka brott. Som ovan nämnts är kartläggning en vanlig metod 

inom den organiserade brottsligheten. Personer med kopplingar till organiserad brottslighet 

använder metoden genom bl.a. uttalande avseende barnens skolschema eller påpekande som 

exempelvis ”vilka fina barn du har”. Det förekommer också varningar via hemtelefon ”de 

som inte gör som jag säger brukar bli skjutna”. Många gånger är detta inte direkta hot mot 

brottsoffer eller vittnen men där yttrandena visar fara. I en förundersökning avslöjades en 

grovt kriminellt belastad person som krävde ersättning av en vän som vittnat mot denne 

genom att skicka vykort med texten ”Tjena din jävla golbög. Ny månad Ny ränta!”. Vidare 

hade denne ritat en hängande gubbe från en galge vilket få anses utgöra underförstådda hot. 

Här bör betonas att det är vanligt förekommande att de underförstådda hoten uttalas muntligen 

då det blir svårare ur utrednings och bevisperspektiv. I ett annat fall söktes brottsoffret upp av 

två muskulösa medlemmar från en och samma organisation och presenterade sig som 

”doktorn” dvs. torpeden och ”pastorn”. Genom besöket gav dem uttryck för att ingen pratar 

med myndigheterna gällande deras brottsliga verksamhet.193 
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8.3 Hot 

Organiserad brottslighet använder direkta hot i lägre grad. Hot används mest inom den 

kriminella miljön där tillvägagångssättet kan vara ganska laddad då de inom den miljön vet 

spelreglerna och inte söker myndigheternas hjälp på samma sätt som personer utan kopplingar 

till den organiserade brottsligheten eller den kriminella miljön.194
 

 

Utpressning förekommer inom den organiserade brottsligheten och kan leda till att de krävs 

på pengar om de har ”gjort bort sig” till exempel genom att ge myndigheter eller liknande 

information gällande organisationen.195 

8.4 Skadegörelse 

Inom den organiserade brottsligheten förekommer skadegörelse som en form av otillåten 

påverkan. Brottsoffers och vittnens egendomar som exempelvis privatbostäder förstörs. 

Vidare kan personbilar skadas eller brännas ned, cyklar förstöras, kolonistugor brännas ned, 

butiker vandaliseras, fönsterrutor krossas etc. Dessa fall har ansetts utgöra skadegörelse då 

personerna ifråga inte befunnit sig i riskzon för att skadas. Den mest planlagda av de otillåtna 

påverkansformerna är skadegörelse.196
 

8.5 Våld 

Det är inte vanligt förekommande med våld som otillåten påverkan mot brottsoffer och 

vittnen inom den organiserade brottsligheten men när det väl sker är det av allvarlig utgång.197 

 

Det förekommer att kriminella personer inom den organiserade brottsligheten skjuter mot 

exempelvis byggnader och bilar. I ett fall fick ett brottsoffer sin bostad beskjuten och i ett 

annat fall när brottsoffer gått och lagt sig sköts det mot en annan del av bostaden.198
 

 

Inom kriminella uppgörelser samt medbrottslingar är det mer vanligt att våld används. 

Personer inom den organiserade brottsligheten som samarbetat med myndigheterna har i ett 

fall fått fingrarna avbrutna av personer i sin egen organisation.199
 

8.6 Korruption 

En annan otillåten påverkan är korruption och som innebär att gärningspersonen i form av 

muta får ett brottsoffer eller vittne att inte anmäla ett brott eller medverka i utredningen eller 

lämna felaktiga uppgifter i syfte att gynna gärningspersonen i rättsprocessen.200
 

 

Mutor kräver ekonomiska resurser vilket främst den organiserade brottsligheten innehar. Vad 

gäller gränsen mellan trakasserier och korruption är denna svårbedömd och när en sådan 

utredning sker är offrets tolkning av händelsen avgörande.201
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8.7 Självcensur 

I vissa fall undviker personer att medverka i rättsprocessen trots att inte otillåten påverkan 

förekommit och handlandet kallas för självcensur. Anledningen till självcensur kan vara 

många men när det gäller unga vittnen och brottsoffer kan rädsla upplevas med anledning av 

den bristfälliga information som dessa många gånger har gällande rättsprocessen. Även 

föräldrars rädsla kan leda till att unga brottsoffer och vittnen inte anmäler brott eller vittnar. 

En annan anledning kan vara att brottsoffren och vittnena tillhör den kriminella miljön 

exempelvis är medlemmar och har kopplingar till den organiserade brottsligheten där 

lojaliteten kan leda till självcensur. Vidare kan det finnas brottsoffer och vittnen som är rädda 

för vad gärningsmannen och dess medhjälpare kan göra mot dem om de exempelvis anmäler. 

Det kan vara att brottsoffer och vittnen känner till gärningsmannens benägenhet eller har hört 

andra berätta om personen ifråga.202 

8.8 Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner 

Här nedan ska kort redogöras att även myndighetspersoner många gånger kan bli utsatta för 

otillåten påverkan. Kriminella personer inom den organiserade brottsligheten tillhör de stora 

aktörerna som utövar denna typ av påverkan och som ansvarar för en fjärdedel av den 

otillåtna påverkan mot myndighetspersoner.203
 

 

I en undersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) utförde gällande otillåten påverkan 

riktad mot myndighetspersoner visade det sig att 28 procent av de poliser som utsatts för 

allvarliga trakasserier, minst en gång övervägt att byta arbete eller sluta. Av de poliser som 

utsatts för allvarliga trakasserier hade 19,6 procent minst en gång undvikit ett område eller en 

uppgift.204 

 

Vidare framkommer att 26,3 procent av de åklagare som utsatts för allvarliga trakasserier, 

minst en gång övervägt att byta arbete eller sluta. Vad gäller de åklagare som utsatts för 

allvarliga hot var det 13 procent som minst en gång undvikit ett område eller en uppgift.205
 

 

Hela 33,3 procent av domarna som utsatts för allvarliga hot övervägde att byta arbete eller 

sluta minst en gång och 15,4 procent av domarna som utsatts för allvarliga trakasserier 

uppgav att de undvikit ett område eller en uppgift minst en gång.206 
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9 Diskussion och slutsatser 

Att vittna är en samhällsplikt trots det blir de allt svårare att få människor att vittna. Det är 

inte bara allvarligt för rättsväsendet, utan för hela samhället. Vittnen som sett, hört och känt 

något fyller en väldigt viktig roll i rättegångar. I många fall finns en ovilja hos vittnen att 

prata om det dem har sett då de inte vill lägga sig i men det förekommer i vissa utredningar att 

vittnen hotas till tystnad. Ju fler som har en ovilja att prata eller som tystas ned desto färre är 

det som är redo att berätta sanningen och därmed faller grunden för rättsordningen. Vittnen 

måste våga stå fast vid fullständiga och sanningsenliga uppgifter för att rättsprocessen inte 

skadas och försvagar medborgarnas förtroende för den. Om utveckling fortsätter i denna 

riktning kommer att färre brott att klaras upp vilket leder till ett otryggare samhälle där 

exempelvis brott som skadegörelse och misshandel förövas utan att polisen kan göra något åt 

det. 
 

Syftet med uppsatsen har varit att klarlägga om de skydd som finns att tillgå för vittnen är 

tillräckliga i förhållande till hotbilden för dessa. För att komma åt problemet med vittnens 

rädsla och för att möjliggöra att vittnen vågar vittna och vågar säga sanningen finns 

alternativa vittnesmetoder samt skydd och säkerhet i domstolar att tillgå. Vidare finns även 

vittnesskydd för vittnen som utsätts för våld, hot om våld, förföljelse eller andra trakasserier. 

En förutsättning för att dessa skydd ska vara verkningsfulla är att vittnen vågar lita på dem. 
 

En del vittnesmetoder samt vittnesskydd kräver fortsätt förbättringsarbete medan andra utgörs 

av långtgående skydd och i vissa fall en inskränkning av en persons liv och dess rättligheter. 

Konsekvenserna av kvarskriven som skyddsåtgärd är att den förutsätter flytt till annan ort och 

att denna står skriven på den gamla folkbokföringsorten. Vidare leder detta till att det blir 

svårt att ta del av samhällsservicen då denne inte är folkbokförd där den bor. Folkbokföringen 

har exempelvis betydelse gällande tillgång till förskoleplats, skolgång, bostadsbidrag, 

beskattning eller rösträtt.207
   

Vad gäller de olika vittnesmetoderna och vittnesskydden som finns att tillgå anser jag att de är 

bra verktyg att använda men långt ifrån tillräckliga när vi kommer till den organiserade 

brottsligheten. I vissa fall har dessa professionella kriminella grupper bättre tillgång till 

information och underrättelser än vad rättsväsendet har. 

Det är framförallt svårast att hitta vittnen i ärenden där den organiserade brottsligheten 

förekommer. De har oftast stor kapacitet att använda sig av otillåten påverkan på vittnen och 

vanligtvis används underförstådda hot, markeringar samt skadegörelse. Dessa typer av 

handlingar är många gånger svåra att leda i bevis och är i vissa fall straffria.208
 Antalet 

anmälda brott gällande övergrepp i rättssak har ökat avsevärt. År 2008 anmäldes 450 brott i 

övergrepp i rättssak och år 2013 hade antalet stigit till 4978 anmälda brott.209
  

 

Många av de kriminella personerna med kopplingar till den organiserade brottsligheten begår 

brott som är av allvarlig karaktär. Användning av otillåten påverkan som kan leda till 

övergrepp i rättssak utökar inte fängelsetidens längd i allt för hög grad. Detta innebär att de 
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har ganska lite att förlora genom att använda sig av otillåten påverkan då detta kan få dem att 

undgå upptäckt samt lagföring.210
  

 

Till polisens främsta uppgifter hör att förebygga brott och andra störningar av den allmänna 

ordningen eller säkerheten.211
 Den brottsförebyggande verksamheten är alltså en av polisens 

viktigaste uppgifter. Polisen är med andra ord ett motvärn mot kriminella och destruktiva 

krafter. Detta innebär att om polisen inte kan förebygga brottslighet som kriminella personer 

med kopplingar till den organiserade brottsligheten begår utan istället ser mellan fingrarna 

riskerar allmänheten att förlora förtroendet för denna. Resultatet på sikt är att signaler skickas 

ut till medborgarna om att det är acceptabelt att begå brott i vart fall kan de undgå upptäckt då 

rättsväsendet inte kan utreda och lagföra de skyldiga. För att kunna bekämpa de grova brotten 

och uppnå ett tryggt och rättssäkert samhälle krävs kompetens men även resurser och 

prioriteringar. Det är av stor vikt att lyckas lagföra kriminella personer med kopplingar till 

den organiserade brottsligheten då de många gånger utgör förebilder för yngre personer i 

kriminella gäng eller lösa sammansatta kriminella nätverk. Genom lagföring kan det högst 

sannolikt uppstå en minskning gällande nyrekryteringen till den organiserade brottsligheten 

eller åtminstone kan signaler sändas ut om att brott inte lönar sig. 
 

Den huvudsakliga tanken med att kriminalisera ett beteende är att den ska avskräcka 

allmänheten och styra medborgare från att begå handlingar som utgör brott dvs. den ska verka 

allmänpreventivt. Detta förutsätter att även kriminella personer blir avskräckta av lagföring 

och fängelsestraff att personerna inte begår nya brott. Detta innebär inte att de ska kunna leva 

ett lyxliv efter att avtjänat sina straff alternativt utveckla den kriminella verksamheten med de 

vinster från brott som de begått. En möjlighet att begränsa detta är genom att vinster spåras, 

säkras och återförs till brottsoffer, vittnen eller staten.  
 

Situationen är även oroande avseende våra främsta myndigheter inom rättsväsendet. Poliser, 

åklagare samt domare blir utsatta för otillåten påverkan av kriminella personer inom den 

organiserade brottsligheten på ett sådant sätt att de många gånger överväger att byta arbete 

eller sluta och undviker ett område eller en uppgift. Rättsväsendet ska ju trots allt skydda sina 

medborgare och finns inget förtroende hos myndigheterna för den lagstiftning samt skydd 

som är gällande har rättsväsendet och samhället misslyckats. En förutsättning för att kunna 

rädda andra är att rädda sig själv och är detta inte möjligt försvåras möjligheten av att skydda 

medborgarna samt de personer som utför ett utsatt och viktigt arbete för den gemensamma 

tryggheten.  
 

Avslutningsvis anser jag att en politisk förändring är i behov med mål om ett effektivt och 

tryggt rättsväsende. Ett ofullständigt rättsväsende är ett hot mot den enskildes rättstrygghet 

samt rättssäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
210

 Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen s.115, 2014-12-04 kl. 09:45. 
211

 2§ 1st 1p Polislag (1984:387). 
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