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Förord 
 
Jag vill framföra ett stort tack till alla som har stöttat och hjälpt mig med information och 
material till denna uppsats. Jag vill även framföra ett stort tack till min handledare och 
examinator Bertil Bengtsson samt Petra Freudenthal vid Polisen i Luleå som har varit till 
stor hjälp.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa vad vi har för vittnesskydd i svensk lagstiftning 
och om skyddet är tillräckligt med tanke på de eventuella hot som kan förekomma mot 
vittne i samband med förundersökningar och rättegångar. Titeln på uppsatsen är 
”Vittnesskydd”. Syftet är också att reda ut om det skulle vara möjligt att vittna anonymt, 
utan att sätta rättssäkerheten ur spel, eller om det finns någon annan möjlighet att skydda 
personer som skall vittna. Jag har använda mig av en traditionell juridisk metod, lagtext, 
praxis, proposition och doktrin. Det finns också en empiridel för att undersöka hur olika 
personer uppfattar skyddet i verkligheten och om det finns något som dessa människor 
skulle vilja ändra på. Detta material har studerats och utvärderats, vilket har resulterat i en 
tänkbar lösning på problemet. Resultatet blev att det är väldigt svårt att ha anonyma 
vittnen i Sverige på grund av rättssäkerhetsaspekterna. En möjlig metod för att uppnå hög 
rättssäkerhet och samtidigt vara tryggt för vittnet kan vara att vittnet sitter på en hemlig 
ort där de finns direktuppkoppling med domstolen. På detta sätt kan den tilltalade och 
hans försvar se vittnet och ställa direkta frågor under själva huvudförhandlingen. 
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Förkortningslista 
 
BrB – Brottsbalk 
F – Följande sida 
FF. – Flera framåt 
FUK – Förundersökningskungörelse 
Kap – Kapitel 
NJA – Nytt juridiskt arkiv  
RB – Rättegångsbalken 
Prop. – Proposition 
SOU – Statens offentliga utredningar  
Ds – Departementsserien  
St – stycke  
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1 Inledning 
 
Denna uppsats handlar om vittnesskydd i svensk lagstiftning, och om det finns möjlighet 
för ett vittne att få vittna anonymt. Idag är det många vittnen i Sverige som inte vågar 
träda fram på grund av rädslan av att konfronteras med personen som man vittnar mot.  
 
I Sverige finns en regel som säger att man har vittnesplikt. Vittnesplikten är inte helt 
oproblematisk, många vittnen känner sig försatta i fara på grund av sitt vittnesmål. Det 
händer nu och då att vittnen trakasseras och hotas av förövaren eller förövarens vänner. 
Detta är något som kan ske så väl före som under och efter rättegången. Ibland går 
trakasserierna och hoten så långt att vittnet tvingas byta namn och bostadsort, man kan då 
fråga sig om utformningen av vittnesplikten är berättigad som den ser ut idag.1  
 
På sex år har hot mot vittnen ökat med flera hundra procent. Vittnesskyddet som finns 
fungerar dåligt, skrivs det i en artikel som heter ”Hot mot vittnen har ökat med flera 
hundra procent” och publicerades i DN 30 juni 2007. Allt färre vill ställa upp och vittna, 
antalet hotade vittnen var 65 personer år 2000 sex år senare hade siffran stigit till 430 
personer. Vilket är en väldigt stor ökning.2 
 

Ett sätt att lösa detta problem kan vara att det skulle kunna finnas ett alternativ att få 
vittna anonymt. Borde det inte räcka med att bara få vittna inför polisen och åklagaren? 
Eller skulle detta kunna filmas och visas upp i rättssalen för att undvika konfrontationen, 
som upplevs som väldigt jobbig och förnedrande för vissa människor.       
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur vittnesskydd i svensk lagstiftning ser ut och 
om skyddet är tillräckligt med tanke på hot mot vittnen.  Titeln på uppsatsen är 
”Vittnesskydd”. Syftet är också att ta reda på om det skulle vara möjligt att vittna 
anonymt, utan att sätta rättssäkerheten ut spel. Eller om det finns något annat sätt som 
man skulle kunna få möjlighet att skydda personer som skall vittna.      
 

1.2 Frågeställning 
 
Frågeställningen som jag som sagt har utgått ifrån är att ta reda på hur vittnesskyddet ser 
ut i svensk lagstiftning, hur de ser ut i praktiken och om detta skydd är tillräckligt, eller 
skulle det finnas behov av att kunna vittna anonymt? Vad skulle detta då leda till? Skulle 
vi få sämre rättsäkerhet? Skulle man annars kunna lösa problemet med vittnesskyddet på 
något annat sätt och i så fall hur?    
 

                                                 
1 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GS10372&rm=2004/05&bet=372 
2 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=666519  
 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GS10372&rm=2004/05&bet=372
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=666519
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1.3 Metod 
 
Jag kommer att använda mig av en traditionell juridisk metod, genom användning av 
lagtext, praxis, proposition och doktrin. Det kommer också att finnas en empiridel för att 
beskriva hur olika personer uppfattar skyddet i verkligheten och om det finns något som 
dessa personer skulle vilja ändra på. Material kommer att studeras och utvärderas där 
efter föreslås en tänkbar lösning på problemet. 
 

1.4 Avgränsning  
 
Uppsatsen avgränsa till enbart svensk lagstiftning, och kommer därmed inte att jämföra 
svensk lag med något annat lands lag, dock kommer en kort genomgång att göras av vad 
som sägs i Europakonventionen om att vittna anonymt. Vidare kommer inte heller att 
beröras om det är någon skillnad på vittnesskyddet i brottmål kontra tvistemål.   
 

1.5 Disposition  
 
Uppsatsen är disponerad på nio stycken avsnitt. Materialdelen är uppdelad så att först 
kommer ett avsnitt med begreppsförklaring av vad ett vittne är och dess rättigheter och 
skyldigheter. Efter det kommer en förklaring av vad vittnesskydd är och hur det ser ut 
före, under och efter en rättegång. När det är utrett kommer ett avsnitt som handlar om 
hur hotbilden ser ut för ett vittne idag. Vidare diskuteras om det finns möjlighet att få 
vittna anonymt utan att rättssäkerheten sätts ur spel. Det diskuteras även om det finns 
alternativ vittnesmetod. Det kommer också att finnas en empiridel där jag har 
sammanställt tre stycken intervjuer med en person från rikskriminalen i Stockholm, en 
person från brottsoffermyndigheten och en advokat som arbetar i Luleå. Uppsatsen 
avslutas med en diskussion, källförteckning och Bilagor. 
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2 Vittne 
 
Detta avsnitt beskriver allmänt om vad som menas med vittne, vem som kan vittna, vad 
vittnet har för rättigheter och skyldigheter.  

2.1 Begreppsdefinition 
 
En av de främsta källorna som kan ge information när ett brott har inträffat är ett vittne. 
Det finns inte uttryckt i lagen vad som anses vara ett vittne.3 RB har en terminologi för 
vad som menas med vittne och det är att, den som i domstol skall redogöra för en 
händelse som han eller hon har iakttagit. Detta kan då vara av betydelse ur 
bevissynpunkt.4 Det är närmare 100 000 människor som vittnar varje år i olika domstolar. 
Varför man vittnar är för att hjälpa domstolarna att döma rätt. Domstolarnas vilja är att 
personen som sett eller hört något skall komma till domstolen och berätta vad de vet. En 
persons vittnesmål kan ha stor betydelse vid domstolarnas beslut.5 Om det är två personer 
som har blivit vittne till samma händelse kan det tänkas att de har uppfattat situationen 
olika. Det gäller för förhörsledaren att kritiskt granska ett vittnes redogörelse och med 
hjälp av öppna frågor försöka få fram en så korrekt återgivning som möjligt.6 Var och en 
som inte är part i mål kan höras som vittne, dock kan inte målsäganden själv vittna även 
om han inte för talan detta gäller i brottmål, vittnesförhör får heller inte äga rum med en 
person som åtalats för medverkan i gärningen som målet handlar om.7 Dock kan 
målsäganden i undantagsfall höras som vittne om det är så att flera mål är förenade. Det 
krävs då att han eller hennes målsägandeställning inte ingår i den gärning som förhöret 
avser eller i en gärning som har omedelbart samband med den gärningen.8 
 

2.2 Rättigheter/skyldigheter  
 
I Sverige gäller allmän vittnesplikt, detta innebär att den som blir kallad som vittne är 
skyldig att vittna. Om personen som kallas som vittne inte infinner sig och detta inte 
beror på någon laglig omständighet som anges i 32 kap 8§, så kan handlingen 
sanktioneras genom vite eller polishämtning samt häktning enligt 36 kap 21§ i RB. Ett 
vittne kan även bli ålagd att betala rättegångskostnaden enligt 36 kap 23§.  
 
Vittnesplikten är primärt inriktad på skyldigheten att infinna sig vid domstolen om man 
blir kallad som vittne.9 Undantag görs dock från vittnesplikten, undantagen kan bero på 
att vittnet är nära släkt med den åtalade, inte heller makar kan tvingas att vittna mot 
                                                 
3 T.Bring, C.Diesen, A.Wahren, Förhör, s 36 
4 Gärde, N, Nya rättegångsbalken s 493 
5 http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____790.aspx  
6 T.Bring, C.Diesen, A.Wahren, Förhör, s 36 
7 Gärde, N, Nya rättegångsbalken s 494  
8 Fitger, P, Mellqvist, Domstolsprocessen s 249  
9 Fitger, P, Mellqvist, Domstolsprocessen s 250 

http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____790.aspx
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varandra.10 Vittnen kan även vägra yttra sig över en viss omständighet om uttalandet 
skulle innebära att vittnet i fråga därigenom tvingas avslöja att han eller hon begått en 
brottslig handling. Vittnet behöver heller inte avslöja yrkeshemligheter, om det inte 
föreligger synnerliga skäl, till att dessa skulle avslöjas.11 Om det handlar om ett vittne 
som har begått en brottslighandling men dock redan blivit dömd för handlingen, kan han 
eller hon inte vägra att yttra sig. Däremot kan personen som blivit frikänd vägra att yttra 
sig. När det rör sig om yrkeshemligheter kan vittnet bara vägra att yttra sig om det kan 
medföra ekonomisk skada för personen som äger företaget.12   
 
Om en person åberopas som vittne och är under 15 år eller har någon form av psykisk 
störning så skall rätten pröva med hänsyn till omständigheterna om han eller hon får 
höras som vittne.13 I sexualbrottsmål avseende barn brukar det dock räcka med att förhör 
har hållits med barnet under förundersökningen och sedan spelas upp på från ett 
videoband.14 I NJA 1963 s.555 hade en man visat sin lem för en flicka, under 
förhandlingen uppkommer frågan om hörande av flickan, med hänsyn till flickans ålder, 
sakens beskaffenhet och den tid som förflutit efter gärningen och att vittnesförhöret 
spelats in på band, så bestämmer rätten att uppspelningen av bandet skulle räcka.15 
Personer som inte får röja uppgifter på grund av sekretess får inte höras som vittne om 
inte myndigheten i vars verksamhet uppgifterna inhämtats, har gett tillstånd för detta.16 I 
RH 1987:33 så hade en polisman vägrat att besvara en fråga med hänvisning till 
spaningssekretessen. Dock så ansågs inte denna uppgift som obetydlig och hovrätten 
beslutade i detta fall att polisen skulle svara på frågan, på grund av att det saknas giltigt 
skäl till att vägra svar på frågan. Om polismannen i detta fall ändå skulle vägra att 
besvara frågan skulle han åläggas att betala vite på 2000 kronor.17 Detta är ett exempel på 
hur det kan gå till när rätten bedömer att vittnet måste svara på en ställd fråga.  
 
 
Om en person blir kallad som vittne och inte dyker upp, skall vittnet dömas till böter. 
Målet blir då uppskjutet och bestäms till en annan dag, om vittnet inte infinner sig denna 
gång heller döms vittnet att betala vite, om vite inte förelagts så döms han eller hon till 
böter. Rätten kan också bestämma att vittnet skall hämtas till rätten omedelbart om det är 
möjligt, eller till senare dag till vilken dag målet blev uppskjutet. Om vittnet blir hämtat 
så skall vite eller böter inte dömas ut. Detsamma gäller om vittnet självmant infinner sig 
efter påminnelsen.18   
 
Om det skulle vara så att vittnet utan ett giltigt skäl vägrar att avlägga ed, vittnesmål eller 
besvara någon av frågorna som ställts så kan han eller hon bli dömd att betala vite. Om 
det skulle vara så att vittnet inte avlägger ed, vittnesmål eller besvarar någon av frågorna 

                                                 
10 RB 36 kap 3§ 
11 RB 36 kap 6§ 
12 Fitger, P, Mellqvist, Domstolsprocessen s 253 
13 RB 36 kap 4§ 
14 Fitger, P, Mellqvist, Domstolsprocessen s 251 
15 NJA 1963 s.555 
16 RB 36 kap 5§ 
17 RH 1987:33 
18 Gärde, N, Nya rättegångsbalken s 513f  
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trots vitet kan han eller hon bli häktad. Dock högst i tre månader eller till dess att rätten är 
klar med målet.19 Om vittnet har gjort sig skyldig till försummelse eller tredska20 som 
avses i 20§ eller 21§ och har på så sätt vållat högre rättegångskostnader för parterna, på 
grund av att han eller hon inte infann sig vid rättegången, skall rätten även om yrkande 
inte framställs, förplikta vittnet att skäligen ersätta kostnaderna.21   
 
Dock får inte böter, vitespåföljd eller häktning ske om vittnet är under femton år eller 
lider av någon psykiskstörning på grund av att dessa vittnen inte kan ha insikt om 
betydelsen av ed eller försäkran. Däremot får även dessa vittnen hämtas till domstolen 
om de uteblir.22  
 
 
 
 
 

                                                 
19 Gärde, N, Nya rättegångsbalken s 514 
20 Tredska menas utan skäl varken kommit till förhandling eller lämnat skriftligt svaromål. 
21 Gärde, N, Nya rättegångsbalken s 516 
22 Gärde, N, Nya rättegångsbalken s 514 
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3 Vittnesskydd 
 
När det talas om vittnesskydd så avser man skydd för ett vittne som hotas eller befaras 
hotas före, under och efter rättegång. Vittnesskydd kan vara olika former av åtgärder 
exempelvis att vittnet får flytta till ny och hemlig adress, byte av telefonnummer, 
polisbevakning och även i vissa extrema fall även få skyddad identitet. 
 

3.1 Övergrepp i rättssak 
 
När det talas om övergrepp i rättssak, menar man, när en person genom hot eller våld 
eller på annat sätt angriper någon för att denne anmält ett brott eller vittnat om ett brott 
inför en förhörsledare eller domstol, eller försöker hindra någon att anmäla, berätta eller 
vittna om ett brott.23 
 
BrB 17 kap 10 § 
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 skall gälla, om man 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 honom från att avge en sådan utsaga. Är brottet grovt, 
döms till fängelse, lägst två och högst åtta år.  

 

3.2 Före, under och efter rättegång 
 
Ibland kan det vara så att man försöker skrämma vittnet till tystnad för att vittnet inte 
skall våga ställa upp och vittna. Trots detta finns det personer som ändå ställer upp och 
vittnar och i vissa fall kan det uppstå ett behov av skydd av olika slag. Som vittne kan 
man få vittnesskydd före, under och efter rättegången om det anses nödvändigt. Exempel 
på dessa skyddsåtgärder kan vara skydd av vittnes identitet, besöksförbud för den 
tilltalade, behov av namnbyte eller flytt till ny och hemlig adress.  
 

3.2.1 Skydd av personuppgifter  
 
Allt fler människor i Sverige lever med skyddad identitet, antalet har fördubblats sedan 
1993. Cirka 10 500 jämfört med 4 700 som det var 1993, lever med skyddad identitet.   

                                                 
23 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_21201.svd 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_21201.svd
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De flesta människor som får och är i behov av skyddad identitet är kvinnor och deras 
barn samt personer som vittnat i rättegångar, vilket det är frågan om i denna uppsats. En 
viktig orsak till denna ökning av skyddad identitet är för att medvetenheten om 
möjligheten till skyddad identitet har ökat.24 Enligt uppgifter från Björn Sundqvist som 
arbetar vid Skattemyndigheten i Stockholm, så är det hedersrelaterade hot och hot mot 
vittnen som är en stor del av ökningen. Skyddande av personuppgifter är något som kan 
och troligtvis kommer att öka ytterligare.25  
 
En fråga som man måste ställa sig är hur mycket information om vittnet finns det för 
allmänheten och den tilltalade att få veta? Genom att den tilltalade och allmänheten kan 
få veta personuppgifter om ett vittne är det ju lätt för en person som vill skrämma ett 
vittne till tystnad, att ta reda på var personen bor och söka upp han eller henne för att 
skrämmas. Finns det då möjlighet att skydda ett vittne genom att inte ha lika mycket 
insyn i förundersökningen26 och processmaterialet?27  
 
Vad finns det för möjligheter till insyn i förundersökningen som är reglerat i lag. Den 
misstänkte, som personen benämns i förundersökningsstadiet och hans försvarare har rätt 
enligt RB 23 kap 18§ att fortlöpande, så länge det inte stör utredningen, att ta del av vad 
som framkommit under förundersökningen. Det får inte beslutas om något åtal innan den 
misstänkte och hans försvar fått denna möjlighet. Rätten innefattar dock inte rätten att ta 
del av avskrifte av protokollet eller anteckningar från förundersökningen. När det dock 
beslutats om åtal har den misstänkte och hans försvar alltid rätt att begära att få ut en 
avskrift av protokoll eller anteckningar från förundersökningen. Däremot om en 
förundersökning inte leder till åtal så har inte den misstänkte någon ovillkorlig rätt att få 
ut anteckningar eller protokoll. Detta innebär också att den misstänkte inte har någon 
obetingad rätt att ta del av protokollet som handlar om den del av förundersökningen, 
som inte ledde till åtal, även om denne blir åtalad i andra delar.28  
 
Vad gäller rätten att ta del av processmaterial finns inte stadgat i lag på grund av att det 
finns en grundläggande princip i svensk rätt som säger att den som är part i målet skall ha 
rätt att ta del av allt material som berör målet. Principen har ansetts så självklar att den 
inte direkt uttrycks i RB, den kan däremot indirekt utläsas i flertalet regler.29 
 
Vilka uppgifter finns med i de olika materialen och hur mycket kan man få veta om ett 
vittne till exempel? Under en förundersökning skall protokoll föras om uppgifter som kan 
komma att ha betydelse för utredningen. Protokollet huvudsakliga syfte är att vara 
underlag för åklagares beslut i åtalsfrågan. Protokollet skall ge en trogen bild av vad som 
förkommit i utredningen som har betydelse för målet, se FUK 22§. Protokollet skall inte 
bara innehålla gärningen och vilken bevisning som finns, utan det skall även finnas med 

                                                 
24 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=677605 
25 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=629751 
26 Med förundersökning menas, undersökning som inleds när ett brott har begåtts och som kräver vidare 
utredning. 
27 Med process material menas, vad som på rätt sätt åberopats och lagts fram under en rättegång och på 
vilket domstolen ska grunda sitt beslut på. 
28 Prop. 1986/87:89s 145 
29 Prop. 1986/87:89s 145 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=677605
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=629751
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uppgifter om i vilken ordning som de olika åtgärderna har vidtagits och vem som har 
fattat beslut. Det finns olika typer av protokoll som skrivs om olika åtgärder som 
exempelvis förhör, husrannsakan och beslagsprotokoll. Alla dessa protokoll sammanställs 
och blir tillsammans ett så kallat förundersökningsprotokoll.30 När förundersökningen 
anses avslutad så överlämnas protokollet till åklagaren. Sedan kanske han beslutar sig för 
att väcka åtal. Efter beslut om åtal har den tilltalade rätt att få ta del av avskrift av 
protokollet.  
 
För att förundersökningsprotokollet skall kunna fylla funktionen av att vara underlag för 
åtal, måste det finnas tillräckligt med uppgifter för att huvudförhandlingen skall kunna 
uppfylla koncentrationsprincipen.31 Vittnesförhör hör till ett sådant protokoll som skall 
finnas med i förundersökningen, det vill säga om det finns några vittnen som är förhörda. 
I detta protokoll behöver inte längre uppgifter om ett vittnes personuppgifter finnas med, 
så vida uppgifterna inte är av intresse för utredningen. Dessa uppgifter skall i stället 
antecknas på en separat handling. Den enda uppgiften som måste finnas med är vittnets 
namn.32 
 
Vad gäller allmänhetens insyn så gäller offentlighet vid förhandling inför domstol. Om 
det finns uppgifter som inte får röjas enligt sekretesslagen skall förhandlingarna hållas 
inom stängda dörrar.33 Om förhandling skett bakom stängda dörrar på grund av 
omständigheter som handlar om sekretess skall rätten se till att dess uppgifter inte får 
uppenbaras.34 
 

3.2.1.1 Grund för skydd av personuppgifter, vad finns det för åtgärder 
 
Vad finns det då för anledning till att ge ett vittne skyddad identitet och hur går det i så 
fall till?   
 
Normalt så finns personnummer, namn och adresser som offentliga uppgifter, med detta 
innebär att var och en har rätt att ta del av dessa uppgifter. I vissa fall kan dock en 
människas personuppgifter skyddas. Ett exempel på när man kan beviljas skyddade 
personuppgifter kan vara om en människa blir utsatt för våld, hot om våld, förföljelser 
eller trakasserier. Som vittne kan man tyvärr bli utsatt för dessa olika typer av 
anledningar till att man behöver skyddade personuppgifter.  
 
När en person vill ha skyddad identitet så skall en ansökan skickas till skattekontoret i 
den region som personen hör till. Ansökan skall vara skriftlig och innehålla fyra olika 
uppgifter; 
 

                                                 
30 T.Bring, C.Diesen, A.Wahren, Förhör, s 78 
31 Med koncentrationsprincip menas allt processmaterialet ska framläggas vid en enda sammanhängande 
huvudförhandling. 
32 T.Bring, C.Diesen, A.Wahren, Förhör, s 81 
33 RB 5 kap 1§ 
34 RB 5 kap 4§ 
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•  Personnummer 
•  Namn 
•  Adress 
•  Anledningen till att uppgifterna bör sekretessbeläggas 

  
Orsaken till skyddade personuppgifter skall styrkas genom exempelvis; 

•  Intyg från sociala myndigheter  

•  Intyg från polisen  

•  Kopior av domar  

•  Beslut om besöksförbud35 
 
De olika åtgärderna i folkbokföringsregister är sekretessmarkering, kvarskrivning och 
fingerande av personuppgifter.  
 
Sekretessmarkering 
Sekretessmarkering i folkbokföringsregistret är den första åtgärden som bör vidtas när det 
befaras att uppgifterna kan komma att användas till skada för en viss person. 
Markeringen meddelar personalen på skattemyndigheten att man bör vidta 
försiktighetsåtgärder vid utlämning av personuppgifter. Sekretessmarkeringen är alltså till 
för att ge personalen på skattemyndigheten en varningssignal vid utlämning av uppgifter 
som normalt inte kräver någon speciell sekretessprövning. För att markeringen skall 
uppnå avsedd effekt får den regelmässigt gälla alla medlemmar i hushållet.36  Det är 
vanligt att sekretessmarkeringen i olika sammanhang benämns adresskydd, skyddad 
adress, skyddad identitet eller identitetsbyte.37 
 
Kvarskrivning  
Kvarskrivning kan en person medges om det kan av särskilda skäl antas att personen kan 
bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier. Med detta innebär det att 
personen får vid flyttning medges att vara folkbokförd på sin gamla folkbokföringsadress. 
Kvarskrivningen får endast ske om personens behov av skydd inte kan tillgodoses med 
besöksförbud eller på något annat sätt. Kvarskrivningen får även avse personens familj.38  
 
Fingerande av personuppgifter 
Slutligen finns möjlighet till Fingerande av personuppgifter, med detta menas om det 
finns risk för en person som är folkbokförd i Sverige, att bli utsatt för allvarlig 
brottslighet och finns risker för personens liv, hälsa eller frihet, kan denne då få 
medgivande att använda sig av andra personuppgifter om sig själv, än de riktiga. Detta får 
inte medgivas om det finns möjlighet att skyddet genom en kvarskrivning skulle räcka.39 
                                                 
35http://www.skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/anvisningarfordensomvillhaskyddavpersonuppgifter.4.18
e1b10334ebe8bc80004675.html 
36 Prop. 1997/98:9s 34f 
37 http://www.skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/infoskydd.4.18e1b10334ebe8bc80001711.html 
38 Folkbokföringslag  16§ 
39 Folkbokföringslag 1§ 

http://www.skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/anvisningarfordensomvillhaskyddavpersonuppgifter.4.18
http://www.skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/infoskydd.4.18e1b10334ebe8bc80001711.html
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Ansökan om ett medgivande görs av Rikspolisstyrelsen efter en begäran från personen 
som vill få använda sig av fingerande uppgifter. Medgivandet av fingerande uppgifter 
skall lämnas av Stockholms Tingsrätt 40 
 

3.2.2 Besöksförbud  
 
Lagen om besöksförbud trädde i kraft 1 juli 1988, syftet var att ge bättre skydd för 
personer som blivit hotade, förföljda eller trakasserade. Ett av syftena med 
besöksförbudet är att förebygga situationer som kan innebära fara. Lag om besöksförbud 
har en generell utformning, och behöver inte bara gälla för kvinnor, men som det i lagens 
förarbeten prop. 1987/88:137s1 framhölls skulle den vara ett led i strävan att förbättra 
skyddet för framförallt kvinnor.41  
 
Besöksförbud innebär ett förbud för en person att besöka eller på något annat sätt ta 
kontakt med personen som har ansökt om förbudet. Om det skulle vara så att detta 
besöksförbud inte skulle vara tillräckligt så kan ett utvidgat besöksförbud meddelas. 
Detta innebär att det gäller förbud att uppehålla sig i närheten av personens bostad eller 
arbetsplats.42  
 

3.2.2.1 Grund för besöksförbud  
 
Det är den allmänna åklagaren som prövar frågan om besöksförbud.43 Besöksförbud får 
meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att en person kan 
komma att begå ett brott mot, eller på annat sätt förfölja eller trakassera en annan 
människa. När en bedömning genomförs om risk föreligger skall det särskilt beaktas om 
den vilken förbudet avser gälla tidigare har begått brott mot den andra personens liv, 
hälsa eller frid.44 Vilka brott det i första hand är frågan om är misshandel, olaga hot eller 
liknande företeelser.45 
 
En allmän begränsning om besöksförbud är att det inte får meddelas om syftet med 
förbudet kan tillgodoses genom någon annan mindre ingripande åtgärd.46 

                                                 
40 Lag om fingerande personuppgifter 2§ 
41 Prop. 2002/03:70 s 19f, Prop. 1987/88:137s 1  
42 Lag om besöksförbud 2§ 
43 Lag om besöksförbud 7§  
44 Lag om besöksförbud 1§ 2st 
45 Prop. 1987/88:137s 41 
46 Lag om besöksförbud 1§ 3st 
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3.2.3 Namnbyte  
 
En annan åtgärd som kan vidtas om man vill undvika att bli förföljd eller trakasserad är 
att byta namn, detta görs hos skattemyndigheten. Personen som vill byta namn från de 
som personen förvärvat vid födseln enligt 1§ namnlagen och i stället vill ha ett annat 
efternamn som bärs av någon av föräldrarna kan få göra detta.47 Om personen i stället vill 
byta till ett nybildat efternamn eller ett efternamn som inte kan förvärvas genom 1-10 §§ i 
namnlagen kan han eller hon göra en ansökan till hos patent- och registreringsverket om 
tillstånd. Möjlighet finns även att byta förnamn, på så sätt att anmälan görs till 
skatteverket om att byta ut, stryka eller lägga till ett eller flera förnamn. Dock skall ett av 
förnamnen som förvärvats genom 30§ namnlagen, alltid behållas.48   
 
När namnbyte skall ske så gäller sekretess för uppgifter om enskilds personliga 
förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde kan komma att lida 
men om uppgifterna röjs.49 I fall en person byter namn för att han eller hon känner sig 
hotad så torde det vara en anledning att inte röja dessa uppgifter.  
 

3.2.3.1 Grund för namnbyte  
 
Det finns inga speciella grunder som måste var uppfyllda för att en person skall kunna få 
byta namn. Det är lagstadgat att den som vill får anmäla till skatteverket om man vill 
förvärva ytterligare ett förnamn.50 

 

3.3 Fysiskt skydd 
 
Ibland kan det vara så att en person inte känner sig trygg trots det skydd som han eller 
hon kan ha, som till exempel besöksförbud eller någon av de andra typer av skydd som 
beskrivs i det ovannämnda avsnittet. Exempel på ett fysiskt skydd är det skydd om 
polisen kan tillhandahålla genom trygghetspaketet, skyddshundar och vid mycket 
allvarliga fall livvaktsskydd.51  
 
Trygghetspaketet  
Polisen har möjlighet att utrusta den hotade personen med ett särskilt larmpaket. 
Larmpaketet består av en särskild telefon som är direktansluten med polisens 
                                                 
47 Namnlagen 5§  
48 Namnlagen 31§  
49 Sekretesslag 7 kap 28§ 
50 Namnlagen 5§ 
51 Prop. 1997/98:9 s 34 
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ledningscentral, en mobiltelefon som man kan använda sig av utanför hemmet, en 
telefonsvarare och ett larm.52 
 
Livvaktsskydd  
Polisen har bland annat som uppgift att ge skydd åt personer som utsätts för hot eller 
förföljelser. Om det är så att hotet är av sådan art att det anses kunna utsätta den hotade 
för stor fysisk fara är det möjligt att få livvaktsskydd. Denna typ av skydd är däremot 
sällsynt eftersom kostnaden är så pass höga och det innebär ett betydligt intrång i 
personens privatliv.53  
 
Skyddshund 
I vissa fall är dock livvaktsskydd av ekonomiska eller praktiska skäl inte möjligt att 
tillhandahålla. En skyddshund kan då vara lösningen. I egenskap av specialtränad 
personlig vakthund kan skyddshunden utgöra ett fysiskt skydd mellan hotet och den 
utsatte såväl som en trogen vän54 

 

3.4 Vittnesstöd 
 
För en del personer som skall vittna så är hela upplevelsen något helt nytt och främmande 
och upplevs ibland obehagligt med tanke på att man skall möta den tilltalade och vittna 
mot honom eller henne. Då kan man få vittnesstöd som tillhandahålls av 
Brottsoffermyndigheten, vittnesstödet är inte något som finns stadgat i lag. Men om man 
vänder sig till brottsoffermyndigheten så kan man få ett vittnesstöd som är en person som 
arbetar ideellt, och ställer upp med mänskligt stöd och praktisk information i samband 
med en rättegång. Vittnesstöden bidrar till att skapa trygghet i samband med rättegångar. 
Personen följer med vittnet till rättegången och man kan identifiera vittnesstödet genom 
att de bär en bricka med texten vittnesstöd. Dessa personer har avlagt ett tystnadslöfte. 
Alla vittnesstöd har genomgått en utbildning som fokuserar på att kunna bemöta frågor 
som handlar om rättsprocessen. De har även fått instruktioner om att aldrig diskutera 
målets innehåll med vittnet.55  
 
Året var 1989 när ett pilotprojekt startades vid sju olika brottmålsdomstolar i England. 
Två år senare blev verksamheten permanent och ”Witness Service” finns sedan dess vid 
samtliga brottmålsdomstolar i England. Vi tog England som vår förebild och 1995 
inrättades den första vittnesstödsverksamheten i Sverige av Brottsofferjouren i Växjö. 
 
I propositionen 2000/01:79, stöd till brottsoffer konstaterades det av regeringen att 
vittnesstödsverksamheten fyller en viktig funktion. Brottsoffermyndigheten fick 
därigenom tillsammans med Domstolsverket i uppdrag av regeringen att medverka till att 
vittnesstödsverksamheter etableras vid samtliga tingsrätter och även hovrätter i Sverige. 

                                                 
52 Ds 1995:1 s 22 
53 Ds 1995:1 s 22 
54 http://www.gothiaprotection.se/saekerhetstjaenster/skyddshund-vakthund.htm 
55 http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1328 

http://www.gothiaprotection.se/saekerhetstjaenster/skyddshund-vakthund.htm
http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1328
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Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket skulle gemensamt upprätta en plan för hur 
vittnesstödsverksamhet skulle kunna anordnas och bedrivas vid tingsrätter och hovrätter 
där denna verksamhet inte fanns och slutligen medverka till att det anordnades. 
Uppdraget redovisades vid två olika tillfällen, den ena redovisningen skedde 31 december 
2001 och den andra redovisades 1 juni 2004.56 Enligt en kartläggning som gjordes av 
Brottsoffermyndigheten hösten 2005 visade sig att det fans vittnesstöd vid landets alla 
tingsrätter och hovrätter.57  
 

                                                 
56 http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1331 
57 http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1330 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1331
http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1330
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4 Hotbild för vittne  
 
Hot mot vittnen ökar dramatiskt i vårt samhälle i alla fall så har anmälningarna gjort det, 
man kan med jämna mellanrum läsa i tidningen om vittnen som blir hotade så att de inte 
skall ställa upp och vittna i rätten. Antalet anmälningar har tredubblats sedan 1990, om 
man tittar på siffran för antalet dömda för övergrepp i rättssak sedan början på 2000-talet 
så har en fördubbling skett. Som nämnts ovan så förknippas övergrepp i rättssak för ofta 
med rån- och misshandel eller liknande brott, och handlar om att en person genom hot 
eller våld eller på något annat sätt angriper någon annan för att denna har anmält eller 
vittnat om ett brott inför en förhörsledare eller en domstol. Det kan även handla om att en 
person försöker att hindra någon från att berätta, anmäla eller vittna. Detta har kommit att 
bli ett allvarligt hot mot rättssäkerheten i vårt samhälle.58  
 
För att någon skall kunna dömas för övergrepp i rättssak krävs, till skillnad från 
ofredande, att syftet med våldet eller hotet är att det skall skrämmas någon från att vittna 
eller hindra någon från att göra det.59    
 
Under senare tid har flertalet händelser inträffat i landets alla domstolar, där enskilda tagit 
till våld i samband med pågående processer. I vissa fall har det lett till allvarliga 
personskador och även i enstaka fall lett till dödsfall.60 

 
4.1 Systemhotande brottslighet  
 
Den grova och organiserade brottslighetens övergripande mål är att generera tillgångar 
med legala samt illegala metoder som för med sig största möjliga vinst i förhållande till 
minsta möjliga risk för dem själva. Den organiserade brottsligheten drar sig inte för att 
hota eller på annat sätt skrämma till exempel ett vittne från att avlägga vittnesmål, som 
kan vara till hot för den aktuella brottsligheten. Det är framför allt MC-brottsligheten som 
kommit att förknippas med systembrottslighet.61  
 
Den systemhotande brottsligheten innebär för rättsväsendet och andra myndigheter 
kontinuerlig påfrestning som på ett mer eller mindre påtaligt sätt försvårar lagföring och 
myndighetsutövning.62 
 
När det handlar om den systemhotande brottsligheten i form av utpressning, korruption 
samt hot och våld mot vittnen är situationen allvarlig över hela landet, men den är mest 

                                                 
58 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GV02Ju363  
59 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GV02Ju363 
60 Prop 2000/01:32 s 19 
61 http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3473/Systemhot.pdf 
62 http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3473/Systemhot.pdf 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GV02Ju363
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GV02Ju363
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3473/Systemhot.pdf
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3473/Systemhot.pdf
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koncentrerad till de större städerna. Idag är det svårt att få vittnen att våga ställa upp och 
vittna i domstol när det handlar om mål som har med kriminella gäng att göra.63 
 
Den organiserade brottsligheten som finns i Sverige är relativt ny i förhållandet till hur 
den ser ut i många andra länder. Det var så sent som på 1990-talet som dagens kriminella 
gäng började ta form, och företagande i brott började bli ett allvarligt samhällshot i 
Sverige. För att skydda sin grupp så använder sig de olika grupperna av organiserad 
brottslighet av systemhotande verksamhet som är, utpressning och korruption samt 
systematisk påverkan av myndigheter, rättskedjan och media. I dag är utpressning mot 
det lokala näringslivet och mot privatpersoner en etablerad och en omfattande 
verksamhet bland vissa grupper av organiserad brottslighet. Påtryckning i form av våld 
och hot mot myndighetspersoner inom rättskedjan och även mot vittnen och målsäganden 
är satta i system. Det finns tre stycken kategorier av grupper som kan urskiljas; 
 

•  MC-gäng och deras supporter. 
•  Så kallade fängelsegäng och gängbildningar i förorter.  
•  Etniskt sammansatta ligor och nätverk.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 SvJT 2007 s 19, Organiserad brottslighet - hur det ser ut i stora drag 
64 http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3473/Systemhot.pdf s 4  

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3473/Systemhot.pdf
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5 Anonymitet för vittne 
 
Det första att reda ut är att anonym inte är detsamma som okänd eller en person med 
skyddad identitet. Anonymt vittne är en person vars verkliga identitet inte är känd för den 
tilltalade.65  
 
Som nämnts tidigare i uppsatsen så har rädsla för att vittna ökat, tillstor del så beror detta 
på den organiserade brottsligheten som växt fram i Sverige. De flesta personer som 
känner till något om de kriminella gängen tiger för att de tror att de måste det för att 
överleva. För varje gång som gängens brottsliga verksamhet förblir ostraffad av 
samhället, stärks deras makt över dem som skulle kunna ändra på det. En av 
konsekvenserna av gängens framfart är att allt fler grova våldsbrott förblir ostraffade, 
detta trots att polisen och åklagare anser sig veta om vem det är som är skyldig. Eftersom 
alla tiger om vem som har begått brotten kan man inte göra något åt dem, för att det inte 
finns några bevis. Exempel på incidenter som skett i Sverige är bland annat när en 
väktare sköts i benet inför 25 personer, alla som visste något om motivet till dådet teg. En 
annan incident var när en man knivhöggs till döds och 70 personer fanns på plats när 
polisen anlände men ingen av dessa ville vittna. Hur skall man då komma till en lösning 
på problemet? En idé har varit att nyckelvittnen skulle kunna få vara anonyma, att den 
person som blivit utpekad aldrig får veta vem det är som har pekat ut han eller henne. 
Detta går inte i Sverige idag.66 
 
I ett samhällsprogram som gjordes i Sveriges Radio P1 belystes detta problem. I 
programmet ringde man upp alla chefsåklagare som finns i våra tre största städer - 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Man ville utröna hur de såg på möjligheten att kunna 
få vittna anonymt. Vittnena skulle då alltså bara vara anonyma för den tilltalade och inte 
för domstolen. Det var bara var fjärde som sa nej till detta, av samtliga 23 chefsåklagare 
som gick att nå. Av dessa 23 så var det bara fem som sa att de absolut inte ville införa 
möjligheten till att vittna anonymt, elva stycken tvekade men lutade dock åt att idén 
borde prövas. Sex stycken svarade nej, medan en inte ville ta ställning alls. Det 
intressanta med undersökningen vara att den svenska rättskulturen inte var helt 
främmande för tanken på anonyma vittnen. I praktiken finns faktiskt systemet redan nära 
oss, nämligen hos våra grannländer. Men detta skall inte vidare diskuteras i denna 
uppsats. 67   
 
Frågan om möjligheten att få vittna anonymt har sedan år 1990 vid flera olika tillfällen 
aktualiserats hos regeringskansliet och riksdagen. Inställningen har varit att det inte är 
möjligt att göra några mera genomgripande förändringar för att förbättra skyddet för 
vittnen som känner sig hotade, utan att komma i konflikt med de grundläggande 
principerna för ett rättssamhälle bland annat principen om en parts rätt till insyn. Denna 
fråga har även behandlats utförligt av Justitieutskottet under hösten 1992. Även 
Justitieutskottet pekade på principen om en parts rätt till insyn i de förhållanden som kan 
                                                 
65 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s 238 
66 Motion 2004/05:Ju429 
67 Motion 2004/05:Ju429 
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läggas till grund för en avgörande dom mot honom eller henne. I och med detta ansågs 
det inte finnas någon möjlighet att genomföra några genomgripande ändringar av de 
gällande principerna.68  
 
I en rapport som färdigställdes 1990 av en arbetsgrupp inom Rikspolisstyrelse, den så 
kallade KRIPUT-gruppen. I denna rapport diskuterades vittnesskyddet från 
utgångspunkterna fysiskt skydd och sekretesskydd (PRS Rapporten 1990:4). Denna 
arbetsgrupp redogjorde för de gällande reglerna i Europakonventionen samt två fall om 
anonyma vittnen (Windisch och Kostovski) som Europadomstolen avgjort. 
Arbetsgruppen ansåg att det stod klart att det i både Windisch och Kostovski, var 
oförenligt med Europakonventionen och även de svenska rättsprinciper som finns, i fråga 
om anonyma vittnen i båda målen. Grunderna för detta var att det i båda fallen hade skett 
en kränkning av den tilltalades rättigheter som finns i artikel 6.3 d och 6.1. Vidare sade 
gruppen att man inte avgörande kunde dra slutsatsen att alla former av anonymitet för 
hotade vittnen skulle vara oförenligt med Europakonventionen eller de svenska 
rättsprinciperna. I rapporten föreslog arbetsgruppen att ett vittnes identitetsuppgifter i 
vissa fall skulle vara hemliga för såväl den tilltalade och utomstående. Däremot skulle 
polisen, åklagare, försvarare och domstol känna till detta men ha tystnadsplikt för dessa 
uppgifter. En förutsättning för denna typ av vittnesskydd skulle då vara att det skulle 
finnas orsakssamband mellan vittnesmålet och risk för repressalier. Uppgifterna om 
vittnets identitet skulle inte rutinmässigt kunna undanhållas. Förundersökningen och 
rättegången där identitetsskyddade vittnen förekommer skulle i övrigt genomföras enligt 
de gällande bestämmelserna som finns i RB. Detta innebar enligt förslaget att vittnet 
skulle inställa sig personligen i domstolen och förhöras av bland annat den tilltalade och 
hans försvar.69  
 
När det gäller frågan om detta är förenligt med rättssäkerhetssynpunkter konstaterade 
arbetsgruppen att om man skall ta tillvara den tilltalades rätt att under 
huvudförhandlingen få ställa frågor till vittnet måste denne beretts möjlighet att få ta del 
av förundersökningsmaterialet. Detta innefattar då också att få ta del av vittnets identitet. 
Att få vetskapen om ett vittnes identitet är en nödvändig förutsättning för att kunna 
ifrågasätta ett vittnes trovärdighet i motförhör och för att domstolen skall kunna bedöma 
trovärdigheten. Det förslag som arbetsgruppen skisserat innebar att den tilltalades rätt till 
motförhör skulle kvarstå så gott som fullständigt, men att möjligheten beskars att på basis 
av vittnets identitet ifrågasätta trovärdigheten och utnyttja sina kanske exklusiva 
kunskaper om vittnet.70 
 
Om ett vittnes identitet i sig är en omständighet som läggs tillgrund för ett åtalsbeslut 
eller en dom måste den tilltalade, på grund av principen om partsinsyn, ha den rätten att 
få veta vem vittnet är. Arbetsgruppen menade emellertid att uppgifterna om ett vittnes 
identitet hos ett slumpmässigt vittne (det vill säga en person som av en händelse råkat bli 
vittne av ett brott) i det flesta fall inte är en sådan omständighet som läggs till grund för 
ett åtalsbeslut eller en dom. Någon rättsförlust skulle i och med detta inte uppkomma på 

                                                 
68 Ds 1995:1 s 48f 
69 Ds 1995:1 s 43f 
70 Ds 1995:1 s 45 
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grund av okunskap om ett vittnes identitet. Dock måste ett vittnes trovärdighet alltid 
bedömas, det kan ju vara så att vittnet har någon form av förutfattad mening, vara 
fientligt inställd eller kanske vara opålitlig i största allmänhet. Arbetsgruppen menar dock 
att trovärdigheten hos ett identitetsskyddat vittne i stor utsträckning får anses vara 
tillgodosedd i och med att åklagaren, domstolen och försvararen skulle ha tillgång till 
identitetsuppgifterna. Dessutom borde domstolen vid sin bevisvärdering ta hänsyn till att 
den tilltalade inte skulle ha kännedom om vittnets identitet. Arbetsgruppen underströk 
vidare att i ett rättssamhälle får samhällsnyttan aldrig väga tyngre än den enskildes krav 
på rättssäkerhet. Genom att ett vittnesmål som lämnats av identitetsskyddade vittnen 
kunde ges ett lägre bevisvärde av domstolen eller undantagsvis inget bevisvärde alls 
menade arbetsgruppen att den tilltalade torde ges rättssäkerhet samtidigt som vittnet 
bereddes ett tillfredsställande skydd.71  

 

5.1 Europakonventionen  
 
Som nämnts flera gånger tidigare har det diskuterats om det växande problemet att 
personer i brottmål inte vågar hålla fast vid sina uppgifter på grund av rädsla för 
repressalier. Detta är då främst brott som har med den organiserade brottsligheten att göra 
men förekommer även i vissa andra mål. En långtgående lösning som brukar komma upp 
till diskussion är om det finns möjlighet för vittnen att vara anonyma som också 
diskuterats tidigare i uppsatsen.72  
 
”En ordning med anonyma vittnen riskerar att komma i konflikt med främst artikel 6 som 
berör rätten till en rättvis rättegång. Artikel 8 om rätten till skydd för privat- och 
familjeliv (för målsägande och vittnen) aktualiseras”.73  
 
I artikel 6:1 skrivs det att; 
Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en 
anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång 
inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. 
Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från 
rättegången eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna 
ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då 
minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån 
domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet 
skulle skada rättvisans intresse.74 
 
I Artikel 6:3 skrivs det att; 
Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter: 

                                                 
71 Ds 1995:1 s 45 
72 SOU 2004:1 s 203ff 
73 SOU 2004:1 s 203 
74 Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och det grundläggande friheterna art 6:1 
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a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden 
av och grunden för anklagelsen mot honom, 
b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar, 
c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller 
att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett 
sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar, 
d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt att själv få 
vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot 
honom, 
e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som används i 
domstolen.75 
 
Denna rätt är en del av principen om parternas likställighet. I begreppet vittne innefattas 
alla personer som har något att komma med som kan vara av betydelse för målet. 
Europadomstolen har uttalat att all bevisning som finns skall i princip läggas fram i den 
tilltalades närvaro, vid en offentlig rättegång, där den tilltalade eller hans eller hennes 
försvar kan och har möjlighet att ställa frågor till vittnet. Ett förhör som har ägt rum 
under förundersökningen skall tillåtas som bevisning under den förutsättningen att den 
tilltalades rättigheter har respekterats.76  
 
Europakonventionen ställer inte upp några absoluta förbud mot anonyma vittnen. Ett 
anonymt vittne kan alltså tillåtas i undantagsfall. Det förutsätter ett konstaterat behov av 
skydd. Sedan måste behovet vägas mot det handikapp som drabbar försvaret en 
avvägning skall ske mellan artikel 6 och artikel 8. 77 
 
Ett exempel där anonyma vittnen blev tillåtna i Europadomstolen var i målet Doorson 
mot Nederländerna, som handlade om narkotikabrott. I detta fall bestod en viktig del av 
bevisningen av två personer som hade identifierat Doorson som narkotikahandlare med 
ledning av en samling fotografier föreställande olika personer. Dessa vittnen ansåg vara i 
behov att få vara anonyma på grund av risken för repressalier. Doorsons försvarare fick 
tillfälle att vid förhöret ställa frågor till dessa personer utan att han fick veta deras 
identitet. Identiteten på dessa personer avslöjades inte heller under själva rättegången 
eller i domen. Det hade emellertid också funnit viss annan bevisning. Med hänsyn till 
dessa olika omständigheter fann Europadomstolen att förfarandet inte hade stått i strid 
med artikel 6:1 eller 6:3,d.78    
 
 
 
 
 

                                                 
75 Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och det grundläggande friheterna art 6:3 
76 SOU 2004:1 s 203ff 
77 SOU 2004:1 s 203ff 
78 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s 239 
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6 Alternativ vittnesmetod 
 
I detta avsnitt skall det beskrivas de olika sätt som förhör med vittnen kan hållas på. 
Skulle det vara så att vittnet inte kan infinna sig till huvudförhandlingen på grund av 
sjukdom, synnerlig olägenhet eller leder inställelsen till oskäliga kostnader för rätten så 
skall förhöret hållas på den plats där vittnet vistas.79 På vilket sätt kan man då förhöra 
ett vittne trots att denne inte infinner sig vid huvudförhandlingen?  

6.1 Alternativ inställelse till huvudförhandlingen  
 
Förhör med vittne kan ske på två olika sätt om vittnet inte kan infinna sig vid 
huvudförhandlingen telefonförhör och via videoförhör.  
 
Telefonförhör 
 
”Bevisning får vid huvudförhandling tas upp per telefon, om det är lämpligt med hänsyn 
till bevisningens art och övriga omständigheter eller om bevisupptagning enligt vanliga 
regler skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till 
betydelsen av att bevisningen tas upp på sådant sätt. Vid bevisupptagning per telefon 
gäller inte reglerna i denna balk om kallelser och förelägganden och om påföljder för 
utevaro.”80  
  
En förutsättning för att bevisupptagningen skall kunna hållas via telefon bör i princip 
vara att syftet med bevisupptagningen i allt som är väsentligt uppnås lika bra som om den 
skett vid förhöret direkt inför domstolen. Enligt den första alternativa förutsättningen, det 
vill säga bevisningens art och omständigheter, får förhör ske via telefon om berättelsens 
bevisvärde kan dömas trots att de inte kan se vittnets uppträdande. Det borde i de flesta 
fall vara uteslutet att hålla förhör med vittne om det handlar om komplicerad bedömning 
av utsagans bevisvärde. Det andra alternativet, ”… medföra kostnader eller andra 
olägenheter som inte står i rimligt förhållande…”, får förhör via telefon emellertid i vissa 
fall användas även när denna form för bevisningen inte framstår som sakligt sett helt 
likvärdig med upptagande direkt inför domstolen. Olägenheterna med inställelse vid 
domstolen måste då vara lika påfallande som då man använder förhör utom 
huvudförhandling. Vad som också bör poängteras är att rätten innan de fattar beslut om 
telefonförhör bör samråda med parterna.81 
 
Videoförhör 
 
Domstolsverket fick av Regeringen den 8 juli 1999 i uppdrag att genomföra och göra en 
utvärdering av videokonferens i rättegång i allmänna domstolar. Detta var ett försök som 

                                                 
79 Gärde, N, Engströmer, T, Sandberg, T, Söderlund, E, Nya rättegångsbalken, s 512f  
80 RB 43 kap 8§ 4st, 46 kap 7§ 2st 
81 Prop. 1986/87:89, s 220 
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trädde i kraft 1 januari 2000 och skulle gälla efter förlängning till den 30 juni 2003,82 
detta försök har sedan dess blivit förlängt i olika omgångar och nu senast blivit förlängt 
till den 31 december 2008.83 Försöket har visat på möjligheten att under vissa 
förutsättningar få använda videokonferens vid handläggning av mål och ärenden i 
domstol.84 
 
5§ Lag om försöksverksamhet med videkonferens i rättegång   
Bevisning får tas upp genom videokonferens 
1. om det är lämpligt med hänsyn till bevisningens art och övriga omständigheter, eller 
2. om bevisupptagning enligt reglerna i rättegångsbalken skulle medföra kostnader eller 
olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att bevisningen tas upp 
på ett sådant sätt. 
  Första stycket gäller även bevisupptagning enligt lagen (1996:242) om 
domstolsärenden.85 
 
6§ Lag om försöksverksamhet med videkonferens i rättegång   
I fråga om den som kallas till ett sammanträde genom videokonferens gäller inte 
bestämmelserna i rättegångsbalken, konkurslagen (1987:672) eller lagen (1996:242) om 
domstolsärenden om kallelser och förelägganden och om påföljder för utevaro. Kallelse 
till sammanträde genom videokonferens skall ske på det sätt som rätten finner lämpligt. 
Den som deltar i ett sammanträde genom videokonferens med stöd av denna lag skall 
anses ha inställt sig inför rätten.86 
 
Som nämnts ovan i avsnitt 2.2, så brukar det räcka med att förhör som hållits med barn 
och som handlar om sexualbrott, spelas upp på från ett videoband.87  

 

                                                 
82 DV-Rapport 2002:5 s 1   
83 Lag om ändring i lagen om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång 
84 DV-Rapport 2002:5 s 1   
85 Lag om försöksverksamhet med videkonferens i rättegång  5§ 
86 Lag om försöksverksamhet med videkonferens i rättegång  6§  
87 Fitger, P, Mellqvist, Domstolsprocessen sid 251 
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7 Empiri 
 
I detta avsnitt har jag gjort intervjuer med olika personer som arbetar i närheten av 
vittnesskydds lagstiftning. Jag har valt denna metod för att jag ville veta hur andra ser på 
vittnesskyddet och om det är tillräckligt, om det finns några andra möjligheter till skydd 
eller om det skulle fungera med anonyma vittnen och ändå vara rättssäkert för den 
tilltalade.   

7.1 Sammanställning av intervju med Bo Wickström 

Jag har intervjuat Bo Wickström som arbetar vid rikskriminalen i Stockholm.88   

 
Första frågan som jag ställde var hur han ser på vittnesskyddet som finns i svensk 
lagstiftning. Bo menar att det finns tillräckligt med lagstiftning i Sverige idag, för att man 
skall kunna bedriva ett vittnesskydd. Problemet är dock att man på lokal nivå89 inte har 
insett att man måste lägga ner tid och kraft på detta. Han beskriver att när en människa 
hamnar i den situationen att man måste vittna och man befarar att det kan ske någon typ 
av vedergällning eller hot kan ske, så vänder sig dessa människor till polisen och 
uttrycker sin oro. Han hänvisar också till polislagen 2§ som säger; 
 
Till polisens uppgifter hör att 
2§ 1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, 
2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt 
ingripa när sådana har inträffat, 
3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal, 
4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen 
kan ges av polisen, 
5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser.90 
 
När man talar om de allvarligare fallen av brottslighet och organiserad brottslighet så 
handlar det om det särskilda personsäkerhetsarbetet, det nationella arbete som Bo själv 
arbetar med. På den nationella nivån så har det tillkommit en lagstiftning som klart 
definierar hur frågorna skall regleras. Dessa regler finns i förordningen om särskilt 
personsäkerhetsarbete.91  
 
Det behövs klara direktiv från riskpolisstyrelsen om det lokala personsäkerhetsarbetet för 
att det skall fungera tillfredställande. I Malmö, Göteborg och Stockolm har man startat 
det lokala personsäkerhetsarbetet, vid dessa myndigheter har man bedrivit det särskilda 
personsäkerhetsarbetet fram till dess att det blev nationellt. Då kom också direktiv om att 
de skulle arbeta med grova brott och organiserad brottslighet och i samband med detta så 
fick man inte längre arbeta med de lokala ärendena, och för att fylla upp de tomrum som 

                                                 
88 Se bilaga 1 för frågorna som ställdes under intervjun. 
89 Med lokal nivå menar han polismyndigheterna som finns i olika län. 
90 Polislagen 2§ 
91 Förordningen om särskilt personsäkerhetsarbete 



 27 

plötsligt uppstod så var man då tvungen att bygga upp lokala personssäkerhetsenheter. En 
enhet i Göteborg en i Malmö och tre stycken mindre enheter i Stocklom där man skall ta 
hand om det lokala personsäkerhetsarbetet. I Örebro, Dalarna, Värmland och 
Västmanland finns det också personsäkerhets enheter som kan hantera dessa frågor, 
medan många andra myndigheter i landet inte kan hantera detta. Vad som inte är att 
förglömma är att det lokala personsäkerhetsarbetet gäller alla typ av brottslighet och det 
är dessa ärenden som man måste ta tag i. När det handlar om nationell brottslighet så 
finns det en nationell budget för detta. Om en liten myndighet får ett sådant ärende så 
slussas detta vidare till den nationella verksamheten, men de lokala ärendena måste tas på 
lokal nivå. Därför är det viktigt att det fungerar även där för det är där som det ställer till 
problem. Bo tro att detta problem går att lösa för hos rikspolisstyrelsen har man tagit upp 
denna fråga och börjat se över den biten. Han tror att under nästa år så kommer det att 
komma ett direktiv som handlar om att de måste finnas ett lokalt personsäkerhetsarbete, 
och att det i samband med detta även förhoppningsvis kommer ut en arbetsmetodik om 
hur det skall skötas. 
 
Om Bo fick förändra något med lagstiftningen som finns så skulle han vilja att det fanns 
en samsyn vid alla polismyndigheter i att hantera det lokala personsäkerhetsarbetet. För i 
det särskilda personsäkerhetsarbetet finns det som nämnts ovan, direktiv om hur detta 
skall gå till så där är det inga problem anser han. 
 
Hur skyddet fungerar i praktiken är väldigt skiftande beroende på vart i landet som man 
befinner sig. Om det skulle vara så att man har turen att befinna sig i Västmanland så 
finns det en klar handlingsplan på hur man skall bemötas och vilken form av stöd och 
skydd som skall erbjudas. Har man dock otur att befinna sig någon annan stans i landet 
där det inte finns någon handlingsplan så är man helt och hållet utlämnad till den 
polismannen som tar emot ärendet. Varför det inte finns en handlingsplan i varje 
myndighet i landet är en ledningsfråga, för att vissa inte tycker att detta är så viktigt att 
lägga tid på. Så på denna fråga så måste det komma direktiv från rikspolisstyrelsen till 
polismyndigheterna ute i landet att detta måste genomföras.  
 
Själv har Bo vittnat många gånger inför rätten i anledning av hans yrke som polis, han 
har dock aldrig känt någon oro inför att behöva vittna. Han har heller inte råkat ut för 
något hot när han skall vittna, men har däremot blivit hotad under en narkotikautredning 
som han höll i. När detta inträffade så gick polismyndigheten ut och agerade väldigt 
snabbt, i samband med händelsen så arbetade Bo vid polismyndigheten i Uppsala och där 
har man alltid haft en bra metodik för att handskas med dessa typer av ärenden. Om man 
dock skulle befinna sig någon annan stans i landet som har sämre beredskap för dessa 
händelser så tror Bo att man får lika dålig hjälp oavsett om man är polis eller civil.  
 
En annan fråga som jag ställde till Bo var om han tycker att det skulle finnas behov av att 
vittnen skulle kunna få vittna anonymt. På denna fråga svarade Bo ja, han menar att det 
skulle bli svårt att kunna ha det i praktiken på grund av rättssäkerheten som finns i 
Sverige. Han tror att det skulle vara väldigt svårt för en tilltalad person att kunna försvara 
sig mot anklagelser som ges av ett anonymt vittne. Han tror att det skulle vara bra med 
andra metoder i stället för att få ett vittne att våga ställa upp och vittna, han menar vidare 
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att rättssäkerheten är något av det viktigaste som finns i vårt samhälle. Hellre att tio får gå 
fria i stället för att en oskyldig person blir dömd. Det får helt enkelt inte finnas några 
oskyldiga som sitter inlåst. Om det skulle vara möjligt att vittna anonymt finns det dock 
en risk för att detta skulle kunna bli fallet. En annan metod som förespråkas just nu är 
brottsprovokation, som innebär att man skall kunna provocera fram ett brott så man kan 
gripa personen som utfört brottet.  
 
Det finns en statistik i nationella personsäkerhetsarbetet som visar på att 80 procent av 
personerna som omfattas av detta är själv kriminella som har bestämt sig för att bryta sig 
ur ett kriminellt nätverk. Dessa bestämmer sig sedan för att vittna mot sina före detta 
kamrater. På så sätt så slipper man använda sig av civila personer som skall vittna och i 
så fall slipper gå igenom alla åtgärder som kanske inte känns försvarbart att man skall 
behöva genomgå för att man ställer upp och vittnar och sedan blir utsatt för hot. Att före 
detta kriminella personer ställer upp och vittnar har visat sig vara väldigt effektivt för att 
komma åt de kriminella nätverken, dock har detta framförallt förekommit i andra länder.  
 
Om det skulle vara så att det var möjligt med anonyma vittnen i Sverige och alla personer 
utom den tilltalade skulle få veta vem vittnet är så kan det bli så att hotbilden flyttas från 
vittnet till de andra personer som vet om vem vittnet är.  
 
Hur en regel skulle kunna se ut, om det var möjligt med anonyma vittnen med hänsyn då 
tagen till rättssäkerhetsaspekterna som är en väldigt viktig att ta hänsyn till. Vad som 
skulle kunna vara en viktig aspekt är att det skulle bara kunna bli aktuellt med anonyma 
vittnen om det finns synnerliga skäl till varför det skulle vara av vikt att ett vittne fick 
vara anonymt. En annan aspekt vore om en domstol skulle pröva vittnets rätt att vara 
anonym. Det skulle också vara viktigt att den tilltalade själv har rätt att förhöra vittnet 
även om han inte skulle känna till vittnets identitet. Han anser dock att det är väldigt svårt 
att ha en tydlig åsikt om detta för att det är en så svår och komplicerad fråga. Om han 
skulle få möjlighet att få se ett konkret förslag för att kunna ordentligt ta ställning till om 
det verkligen skulle kunna funka från båda parternas håll. Han tycker vidare att det är bra 
med videolänk så att vittnet slipper sitta i rättssalen tillsammans med den tilltalade och 
vittna och att denna metod borde kunna nyttjas oftare och eventuellt utvidgas att gälla 
även för vittnen som känner sig hotade på något sätt.      

 

7.2 Sammanställning av intervju hos Brottsoffermyndigheten  
  
En intervju har jag haft med Ulf Jerppe som sitter vid Brottsoffermyndigheten i Umeå, 
som jurist.92  

Första frågan var då vad Brottsoffermyndigheten anser om vittnesskyddet som finns i 
svensk lagstiftning idag. Ulf menar att alla det regler som finns reglerat i lag idag är bra 
men att det finns problem eftersom att det förekommer oförsiktighet både från 

                                                 
92 Se bilaga 2 för frågorna som ställdes under intervjun. 
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myndigheter och också från privatpersoner vid användning av sina personuppgifter så att 
de sprids trots att det finns en sekretessmarkering eller kvarskrivning. Detta är en kritik 
som man kan framföra vad gäller skyddet som finns. Han tror också att det är ganska 
svåra åtgärder att genomföra i Sverige på grund av att vi är ett sådant litet land, för även 
om man omlokaliseras i Sverige så betyder inte detta att det är ett fullgott skydd och det 
är även väldigt svårt att fortsätta att leva sitt liv eller helt enkelt att börja leva ett nytt liv 
utan sina nära och kära som man får bryta kontakten med. I många falla så tycker man att 
åtgärderna är mer ingripande än vad det är att leva under hotet som man kanske utsätts 
för.  

Han talar vidare om det nationella säkerhetsarbete som finns och att det är väldigt positivt 
att detta existerar, trots att det kan vara väldigt ingripande åtgärder för den som omfattas 
av skyddet.  

Om Brottsoffermyndigheten fick förändra något med lagstiftning om vittnesskydd så 
skulle de gärna vilja se att våldsutsatta kvinnor skulle få en större möjlighet till 
skyddsåtgärder. Brottsoffermyndigheten anser att det är svårt för myndigheten att ha 
synpunkter på hur de tycker att skyddet fungerar i praktiken eftersom att de inte arbetar 
med just detta. Myndigheten får dock indikationer från brottsoffer att de inte är nöjda 
med det skydd som finns och polisen kan lämna. Det har uppmärksammats att det finns 
många personer som är oroliga över att de skall drabbas av någon typ av repressalier för 
att de vittnat, myndighetens erfarenhet är att dock det är relativt ovanligt att detta 
inträffar. Han tror att vittnesstöds verksamheten är till stor hjälp för att avdramatisera 
förklara och berätta hur det går till i en rättsprocess.  Det är vanligt att folk idag tar 
kontakt med brottsoffermyndigheten för att få stöd och hjälp.  

Ulf själv har ingen erfarenhet av att vittna i domstol men han har arbetat vid domstol. Hur 
han upplever känslorna i rättssalen är att ungefär två tredjedelar av målsägande tycker att 
det är obehagligt att befinna sig i rättssalen med anledning att de skall möta den tilltalade, 
han säger att självklart finns det även vittnen som känner oro och obehag när de ska 
vittna för att de inte riktigt vet hur det går till i en rättssal. Därför försöker 
Brottsoffermyndigheten bedriva ett aktivt informationsarbete till rättsväsendets alla 
aktörer, till brottsoffer och vittnen.  

Brottsoffermyndigheten anser att när det gäller den allra grövsta brottsligheten skulle det 
finnas mer personer som skulle våga träda fram om det fanns möjlighet att få vittna 
anonymt. Samtidigt som det är ett rättssäkerhetsproblem om det skulle vara möjligt att 
vittna anonymt och att det även kan vara svårt med bevisningen av en utsaga som görs av 
ett anonymt vittne. Ulf har inga andra förslag på vittnesmetoder som skulle kunna vara 
rättssäkert och samtidigt skyddande för ett vittne, men han tycker att medhörning93 är ett 
bra sätt, men även här bör man fundera över rättssäkerheten. Vidare tycker han att man 
skall hantera uppgifter om målsägande eller vittne med försiktighet och att det kanske 
inte skulle behöva stå med alla uppgifter i en dom utan att det borde kunna räcka med 
namn. Om denna fråga skulle man kanske kunna lagstifta att det inte behöver framgå 
några mer uppgifter än namn, menar Ulf.  

                                                 
93 Innebär att en åtalad under vittnesförhör får lämna rättssalen och lyssnar i angränsande rum. 
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På frågan hur hotbilden skulle förändras mot åklagare, domare, polis och advokat om 
dessa fick träffa vittnet men inte den tilltalade om vi skulle tillåta anonyma vittnen, så 
tror Ulf att steget är betydligt längre för att ge sig på dessa personer än ett vittne som inte 
är anonymt. Han menar vidare att risken finns men att den är relativt liten.  
 
Ulf tycker att resurserna är knappa för att Brottsoffermyndigheten inte får några särskilda 
resurser för att bedriva vittnesstödsverksamhet. Han anser att denna fråga bör tas på 
betydligt större allvar och bekosta denna typ av arbete. 
 
 

7.3 Sammanställning av intervju med Advokat Bo Forssberg 
 
Jag har också varit på en advokatfirma i Luleå för att träffa en advokat som arbetar med 
detta. Advokaten heter Bo Forssberg, och arbetar på advokatfirman ”Lundberg och 
Åkerlund”.94 
 
Första frågan som jag ställde även till Bo var vad han ansåg om vittnesskyddet i svensk 
lag. Det skyddet som finns anser han inte vara tillräckligt och tycker att skyddet är ganska 
svagt. Eftersom vittnet är väldigt offentligt idag, alla uppgifter om vittnet är idag 
offentliga. Det finns dock saker som han tycker det har skett en förbättring på och det är 
att vittnet idag inte i samma utsträckning behöver befinna sig i samma väntrum som den 
tilltalade och hans bekanta. Det som är hans uppgift och som han måste tänka på väldigt 
mycket är från hans klients sida och det är rättssäkerhetsaspekterna eftersom han är 
försvarsadvokat. Han tycker det är viktigt för sin klient att få ta del av uppgifter om vem 
vittnet är, för att kunna ifrågasätta vittnets trovärdighet. Möjligheten till anonyma vittnen 
tror han är en svårighet att kunna använda sig av, just på grund av 
rättssäkerhetsaspekterna. Det måste vara så säkert som möjligt för båda parterna.        

Bo har ingen egen erfarenhet av att själv vara vittne i rättegång men har många gånger 
träffat på vittnen i en rättssal och vet vikten av att få träffa ett vittne och ta ställning till 
vittnets trovärdighet. Han tror att det skulle bli svårt med anonyma vittnen. När jag 
frågade vad han tyckte om alla parter i målet förutom den tilltalade skulle få veta vem 
vittnet är, så tror han inte att det skulle vara så lämpligt, i alla fall inte om han fick veta 
vem personen var men inte hans klient. Då tror han att lojaliteten dem emellan skulle 
förstöras. Han skulle kunna tänka sig i alla fall att om det skulle finnas en regel som säger 
att det är tillåtet med anonyma vittnen, så borde i alla fall vissa få träffa vittnet och 
kanske möjligtvis en kollega till honom som han kan ställa frågor genom för att inte 
förlora lojaliteten med sin klient, däremot så vet han inte om det skulle fungera med 
denna idé i praktiken. 

 

                                                 
94 Se bilaga 3 för frågorna som ställdes under intervjun. 
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8 Slutdiskussion 

Uppsatsen handlar om vittnesskydd som finns i svensk lagstiftning om detta är tillräckligt 
med tanke på de eventuella hot som vittnet kan utsättas för och om det skulle finnas 
någon möjlighet med anonymitetsskydd för vittnen och om detta skulle vara möjligt med 
tanke på rättssäkerhetsaspekterna.  

 
Vad som är viktigt att pointera är att skyddet som finns idag är inte dåligt, det vill säga 
skydden som beskrivs i avsnitt 3. Utan det handlar om att dessa åtgärder kanske är för 
ingripande för en privat person att behöva genomgå för att han eller hon har ställt upp och 
vittnat. Det kan tyckas vara orättvist att behöva genomgå de olika åtgärderna. Det är 
därför som frågan om anonymt vittne har kommit på tal i denna uppsats. Eller om det 
finns något annat sätt att skydda vittnen från att bli hotad.   
 
Enligt artikel 6 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter ställs endast upp regler 
som redan finns i Svensk lagstiftning. Man kan tolka konventionen som att det inte finns 
något absolut förbud att vittna anonymt. Men däremot i Svensk lagstiftning finns 
rättsprinciper där bland annat rättssäkerheten sätter hinder i vägen för anonyma vittnen. 

Det finns delade meningar om det nuvarande vittnesskyddet är tillräckligt eller inte. I 
intervjun som gjordes med Bo Wickström så menar han att skyddet är tillräckligt men att 
det brister i användningen i alla fall på den lokala nivån som han talade om. Det såg 
däremot annorlunda ut på den nationella nivån som har med grövre brottslighet att göra. 
Han hade inte någon direkt lösning på problemet men att det däremot skulle behöva 
komma ett direktiv från rikspolisstyrelsen och en vägledning på hur arbetet skulle gå till.   

Vad man kan säga är att detta är en väldigt komplex fråga som behöver mycket 
utredning. Vad som är så viktigt att tänka på är att man inte bara kan se till att det skall 
vara så säkert som möjligt för ett vittne, utan att det även måste vara rättssäkert för den 
tilltalade. Det kanske inte är något som man tänker på så mycket. Vad skulle då 
egentligen kunna hända om vi tillät anonyma vittnen? På denna fråga måste man sätta sig 
in i den tilltalades situation.  

Tänk dig att du har blivit anklagad för ett brott och du vet med dig att du är helt oskyldig. 
Det finns ett vittne som påstår sig ha sett dig utföra den brottsliga handlingen men du får 
inte veta vem personen är. Hur skall du då på bästa sätt kunna bemöta dessa anklagelser? 
Det kan ju hända att det är en person som har hyst agg mot dig länge och vill sätta dit dig. 
Om du då får veta vem personen är så kan du bemöta anklagelserna med att säga att du 
vet att denna person har velat förstöra för dig tidigare. 

I Sverige fungerar det så att vi hellre friar än fäller. Rättsäkerheten är bland det viktigaste 
som finns, vi kan inte ha en massa oskyldiga personer i fängelse som Bo Wickstöm 
uttryckte sig. Jag håller helt med Bo om detta, men måste erkänna att jag inte såg de så 
från början. När jag började sätta mig i ämnet såg jag det i princip bara svart och vitt.  

Jag tänkte inte så mycket på att det inte skulle vara rättssäkert om den tilltalade inte fick 
veta vem vittnet var. Jag tänkte att det skulle räcka med att polisen, domaren, åklagaren 
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och advokaten fick träffa vittnet. Men när jag gjort intervjun med Bo Forsberg och han 
nämnde tilliten som måste finnas mellan advokaten och hans klient, så skulle det bli 
väldigt svårt om advokaten visste vem vittnet var men inte den tilltalade.    

En annan fråga som man kan ställa sig är om det finns någon annan vittnesmetod som 
kan vara tryggt för ett vittne på samma gång som rättssäkert för den tilltalade. Ett 
exempel som gavs av Bo Wickström var att man kanske skulle kunna utvidga regeln om 
videoförhör. Exempelvis så kanske vittnet skulle kunna få sitta på en hemlig ort, där det 
finns direktuppkoppling med domstolen så att försvaret kan ställa direkta frågor till 
vittnet, och även på samma gång se vad vittnet har för kroppsspråk. Detta borde vara ett 
sätt att komma till rätta med både ett bra skydd för vittnet och även rättssäkert för den 
tilltalade.  

Det finns dock problem som man kan se även med denna metod, och det är ju att teknik i 
alla ära men när den inte vill fungera eller krånglar på något sätt vad händer då? Då kan 
det bli dyrt för att man måste flytta rättegången till ett nytt datum och på så sätt ställa till 
en del problem. I dagsläget är det trots allt ett vanligt förekommande fenomen att en 
rättegång blir uppskjuten av olika anledningar. Sannolikheten är troligen lika stor att 
tekniken fallerar som att någon av de kallade inte kommer till rättegången på utsatt tid. 

Hur skall man då lösa detta problem? Det borde man kunna göra på så sätt att om 
videouppkopplingen inte skulle fungera så skulle man kanske kunna använda sig av 
telefonförhör i vissa fall. Det som dock blir att anses som ett problem då är att man inte 
kan se vittnets kroppsspråk. Detta borde dock vara ett överkomligt hinder.  

Troligtvis så är det och förbli bästa sättet att alla parter infinner sig vid 
huvudförhandlingen om man skall se till rättssäkerheten i alla fall.    

Man skulle kunna tänka sig att alla polismyndigheter i Sverige fick tillgång till en 
nationell personsäkerhetsgrupp, vilken skulle kunna flyttas dit behovet finns. Liknande 
grupper finns redan i Sverige gällande bombskydd och gärningsmannaprofiler. Sannolikt 
finns det varken ekonomiska eller personella resurser för varje enskild 
polismyndigheterna att ha en specifik grupp som på heltid arbetar med 
personsäkerhetsfrågor. 

 
Bo Wickström säger att det eventuellt kommer att komma direktiv angående det lokala 
personsäkerhetsarbetet från Rikspolisstyrelsen. Direktivet kan bli svårt för det enskilda 
polisområdet att följa på grund av personalbrist och ekonomiska svårigheter. Vore det då 
inte bättre med en nationell mobil personsäkerhetsgrupp som kan rycka ut vid behov? 
 
Vid grov eller organiserad brottslighet så slussas ärendet vidare från de lokala 
myndigheterna till någon av avdelningarna i Stockolm, Göteborg eller Malmö som har 
hand om det nationella personsäkerhetsarbetet. Det borde således vara möjligt att skapa 
en nationellt mobil personsäkerhetsgrupp som skickas till det område där behovet 
uppstår. En sådan grupp skulle troligen få den erfarenhet och kunskap som är nödvändig i 
situationer då enskilda personer hotas i samband med förundersökningar eller 
rättegångar. Det torde vara svårt för en enskild polismyndighet att upprätthålla kunskapen 
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och erfarenheten hos personalen om dessa endast arbetar med personsäkerhetsärende då 
och då.  
 
I frågan om skyddet är tillräckligt eller inte för det som har en skyldighet att vittna har jag 
inte kommit till någon slutsats annat än att det torde ligga i vittnets individuella behov 
huruvida skyddet är tillräckligt eller inte. Vittnets personliga värderingar och känsla av 
trygghet påverkar sannolikt uppfattningen av skyddets utformning. För det som gör en 
viss person trygga kanske inte är tillräckligt för att en annan person skall känna samma 
trygghet. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervju med Bo Wickström 
 
1. Vad anser du om vittnesskyddet som finns i svensk lagstiftning? 
 
2. Om bra/dåligt varför? 
 
3. Skulle du vilja förändra något med vittnesskyddet som finns i lagstiftning idag? I så 
fall vad? 
 
4. Hur anser du som polis att skyddet fungerar praktiskt? 
 
5. Vad har du känt inför en rättegång som du skall vittna i? Vilket stöd har du fått, vad 
anser du om det? 
 
6. Tror du att du får sämre hjälp med vittnesskydd för att du är polis eller tror du att det 
skiljer sig åt? 
 
7. Vad anser du om ett eventuellt anonymitets skydd för vitten. Vilka möjligheter anser 
du att det finns för ett sådant skydd? 
   
8. Hur tror du att hotbilden skulle förändras mot åklagare, advokat, polis och domare om 
dessa parter fick träffa vittnet, men inte den åtalade? 
 
9. Hur ser hotbilden ut för ett vittne idag? 
 
10. Hur skulle en regel kunna vara utformad om anonymt vittne? 
 
11. Har du några förslag på andra vittnesmetoder som skulle kunna var ett bra skydd för 
ett vittne? I så fall vad? 
 
 
 



 37 

Bilaga 2 

Intervju med brottsoffermyndigheten  
 
1. Vad anser ni på brottsoffermyndigheten om vittnesskyddet som finns i svensk 
lagstiftning idag? Om bra/dåligt varför? 
 
2. Om ni fick förändra lagstiftningen om vittnesskydd vad skulle ni då förändra? 
 
3. Vad anser ni om skyddet i praktiken? 
 
4. Är det ofta personer som tar kontakt med der när de skall upp i rätten och vittna? 
 
5. Hur upplever ni känslorna hos de personer som skall vittna?  
 
6. Vad tror ni att det skulle få för betydelse om man kunde få vittna anonymt? 
 
7. Har du några andra förslag på vittnesmetoder som skulle vara tillfördel för vittnet, men 
ändå tillfredsställande vad gäller rättssäkerheten för den tilltalade? 
 
8. Hur tror du att hotbilden skulle förändras mot åklagare, advokat, polis och domare om 
dessa parter fick träffa vittnet, men inte den tilltalade? 
 
9. Hur ser ni på de resurser som ni har idag i förhållande till efterfrågan efter skydd? 
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Bilaga 3 

Intervju med Bo Forsberg 
 
1. Vad anser du om vittnesskyddet som finns i svensk lagstiftning? 
 
2. Om bra/dåligt varför? 
 
3. Skulle du vilja förändra något med vittnesskyddet som finns i lagstiftning idag? I så 
fall vad? 
 
4. Hur anser du som advokat att skyddet fungerar praktiskt? 
 
5. Har du själv varit vittne i en rättegång? Vilket stöd har du fått, vad anser du om det? 
 
6. Tror du att du får sämre hjälp med vittnesskydd för att du är advokat eller tror du att 
det skiljer sig åt? 
 
7. Vad anser du om ett eventuellt anonymitets skydd för vitten. Vilka möjligheter anser 
du att det finns för ett sådant skydd? 
   
8. Hur tror du att hotbilden skulle förändras mot åklagare, advokat, polis och domare om 
dessa parter fick träffa vittnet, men inte den åtalade? 
 
9. Hur ser hotbilden ut för ett vittne idag? 
 
10. Hur skulle en regel kunna vara utformad om anonymt vittne? 
 
11. Har du några förslag på andra vittnesmetoder som skulle kunna var ett bra skydd för 
ett vittne? I så fall vad? 
 
12. Finns det något du känner är viktigt att tillägga, som inte finns med som en 
intervjufråga?  
 


