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Summary 
The Swedish police has come to interest itself in using infiltrators as a tool 
in the fight against organized crime. The use of infiltrators is effective but 
the work is very dangerous. To secure the safety for the infiltrator it´s 
important that he or she can work using a different identity than his or her´s 
real identity. The swedish law of qualified protection identitys secures that 
need. The law also gives the policeman the right to use the protection 
identity in a following trial. To be called as a witness and not give the 
defence the real identity of himself gives reason to question the legal 
security in the trial. Is it possible to examine a witness that doesn´t give you 
its real identity on the same conditions as a “normal” witness? 
 
To examine if the possibility to witness under a protection identity is 
sustainable, the legal security has been defined in different legal areas. 
Theese areas are the European convention of human rights and fundemental 
freedoms and the swedish court proceedings code. 
 
Article 6.3d of the European convention gives the accused person a right to 
examine or have examined witnesses against him and to obtain the 
attendance and examination of witnesses on his behalf under the same 
conditions as witnesses against him. The European court on human rights 
has however decided that this doesn´t mean that the use of witnesses with a 
unknown identity is to be totally prohibited. As long as the court uses 
enough safeguards to secure the legal security, the use of such witnesses is 
acceptable. Since the European convention prescribe minimum rights and 
the swedish law has a stronger protection for the accused´s legal security 
there´s no doubts that the swedish regulation is acceptable when compared 
to the European convention. 
 
In the swedish court proceedings code, the principle of publicity, the 
principle of public access to official documents and the principle of 
immediacy are fundamental principles in the criminal trial. When revised 
and compared closer, the law of qualified protection identitys doesn´t 
override any of these principles. 
 
It´s nevertheless clear that the defence, when not given the identity of the 
witness, is not able to doubt the level of trust in the witness on the basis of 
his identity. The legislator has made a weighing of interests in this matter 
and come to a comclusion that the police´s interest of fighting crime is 
superior to the defence´s interest in knowing the identity of the witness. The 
author means that there is an implied weighing of interests in the 
government bill that assumes that policemen are better witnesses than 
others. 
 
Another conclusion in this essay is that there is a need of harmonisation 
between countries that have ratified the European convention. 

1 



Sammanfattning 
För att på ett effektivt sätt kunna bekämpa organiserad kriminalitet är 
polisens arbete med infiltratörer ett viktigt verktyg. Då arbetet är mycket 
farligt är det av stor vikt att den polis som arbetar med infiltrationen kan 
agera utan att uppge sin verkliga identitet. Lag om kvalificerade 
skyddsidentiteter ger poliser möjlighet att få körkort och andra 
identitetshandlingar utfärdade i skyddsidentitetens namn. Även uppgifter i 
folkbokföringsregistret kan ändras. För att polismannen skall kunna skyddas 
fullt ut finns även en möjlighet att vittna under det namn som ingår i 
skyddsidentiteten. Denna möjlighet ger anledning att ifrågasätta 
rättssäkerheten i rättegången eftersom försvarets möjligheter att ifrågasätta 
vittnets trovärdighet beskärs. 
 
I både RB och Europakonventionen finns olika krav som uppställs på 
vittnesprocessen. De krav som Europakonventionen uppställer återfinns i 
huvudsak i artikel 6.3d där det stadgas att en tilltalad skall ha samma 
möjligheter att höra ett vittne som åklagaren. Europadomstolen har uttalat i 
sin praxis att en viss acceptans för personer som vittnar under en okänd 
identitet är oundviklig. Om vissa åtgärder vidtas från domstolens sida som 
säkerställer ett så rättssäkert vittnesförhör som möjligt är ett sådant 
förfarande godtagbart. De krav som RB uppställer är kraven på offentlighet, 
omedelbarhet och muntlighet. Eftersom ett vittne med kvalificerad 
skyddsidentitet uppträder som ett ordinärt vittne i domstolen vållar dessa 
krav inga större problem. Den rätt som försvaret har att ställa frågor till 
vittnet blir beskuren när vittnet uppträder under skyddsidentitet. Då tillåts 
inga frågor rörande vittnets identitet att ställas. Följdfrågan blir hur stor 
betydelse vittnets identitet har för försvaret. Möjligheten att ifrågasätta 
vittnets trovärdighet utifrån dennes identitet blir obefintlig. 
 
Att försvaret får sin rätt att ifrågasätta vittnets trovärdighet beskuren är 
följden av en intresseavvägning mellan försvaret och åklagaren. Den 
intresseavvägning bygger enligt författarens mening på ett underförstått 
antagande i propositionen till lag om kvalificerade skyddsidentiteter som 
utgår från att poliser i större utsträckning än andra talar sanning. Som 
bekräftelse för detta antagande finns även den omständigheten att poliser ej 
behöver vittna i mål om bagatellbrott. Även där bygger intresseavvägning 
enligt författaren på ett visst förtroende för poliskåren. 
 
Den mycket blygsamma svenska praxis som finns kring skyddsidentiteter 
består i skrivande stund1 av ett fall. Fallet som benämns Helsingborgsfallet 
visar på ett harmoniseringsbehov mellan stater som vill samarbeta i 
bekämpningen av den organiserade brottsligheten. Genom att tillåta 
utländska polistjänstemän att vittna under sina skyddsidentiteter i Sverige 
skulle ett effektivare bekämpningsmedel uppnås. 

                                                 
1 2008-08-25. 

 



Förord 
Anledningen till mitt ämnesval för uppsatsen är att jag på något sätt vill 
behandla polisens roll i rättsprocessen. Det förekommer inte mycket 
undervisning på juris kandidatprogrammet som behandlar polisens arbete, 
vilket i och för sig är naturligt eftersom de får stå utanför juridiken i mångt 
och mycket. Jag har dock kommit att mer och mer intressera mig för 
polisens arbete. Mitt intresse har vuxit sig så stort att jag nu efter denna 
uppsats skall fortsätta att utbilda mig, denna gång till polis. Jag tror att mina 
juridiska kunskaper kommer att finnas som en tacksam bas för mig i min 
framtida yrkesroll som polis. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min sambo för allt stöd och hjälp som du har 
bidragit med. Jag vill även tacka min handledare för den uppmuntran som 
du gett mig inför kursstarten på polisutbildningen. 
 
Växjö den 3/9 2008 
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1 Inledning 
Svensk polis har kommit att alltmer intressera sig för metoden att infiltrera 
kriminella organisationer för att på det sättet få fram information om den 
allvarliga brottsligheten som bedrivs inom organisationerna. Metoden med 
infiltratörer ger ofta information som inte kan inhämtas på annat sätt 
gällande t.ex. grova rån, människorov, narkotikabrott m.m.2

 
Brottslighet som har sitt ursprung i kriminella grupperingar, så kallad 
organiserad brottslighet, har under senare år undergått en snabb utveckling.3 
Trots denna utveckling är själva fenomenet med brott i en mer organiserad 
form relativt nytt i förhållande till andra länder. Så sent som under 1990-
talet började dagens kriminella sammanslutningar att på allvar ta form.4

 
Den organiserade brottsligheten kan bedrivas i hierarkiska organisationer 
eller i termer av nätverk. Den begränsade forskningen som har bedrivits i 
Sverige på området tyder på att brottsligheten är organiserad i nätverk.5 
Även senare rapporter talar om den organiserade brottsligheten i form av 
nätverk.6

 
För att bekämpa denna typ av brottslighet krävs insatser mot hela nätverk 
och inte endast mot de lägre leden i ett sådant. För att kunna bekämpa hela 
nätverk bör en stor vikt ligga vid polisens proaktiva arbete varav arbetet 
med infiltratörer är en sådan metod. Detta är en mycket resurskrävande 
metod men ger det resultatet att hela nätverk kan störas istället för endast 
underliggande led. En av nackdelarna med infiltratörer är att arbetet är 
mycket farligt.7

 
En given grundpelare i arbetet med infiltration av ett kriminellt nätverk är 
att infiltratören kan använda sig av en fingerad identitet för att på det sättet 
göra sig trovärdig som kriminellt allierad. Innan lag (2006:939) om 
kvalificerade skyddsidentiteter tillkom hade polisen även tidigare en 
möjlighet att använda tjänstemän som infiltratörer under en fingerad 
identitet. Detta genom stöd i lag (1991:483) om fingerade personuppgifter. 
De svårigheter som dock uppstod innan den nya lagen trädde i kraft berodde 
främst på den svenska folkbokföringens öppenhet, samt ett bristfälligt 
efterföljande skydd av infiltratören efter avslutad operation.8 För att en 
infiltratör skall ges en vattentät trovärdighet krävs att de kriminella 
nätverken har så minimala möjligheter som möjligt att kunna kontrollera 
infiltratörens egentliga identitet. Med den nya lagen har dessa möjligheter 
minimerats. 
                                                 
2 SOU 2003:74, Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen, s. 16. 
3 Prop. 2005/06:149, Kvalificerad skyddsidentitet, s. 22. 
4 RKP KUT rapport 2004:9b, s. 4. 
5 BRÅ rapport 2005:11, s. 14-15. 
6 RKP KUT rapport 2005:2b s. 6 
7 BRÅ rapport 2005:11, s. 160 f. 
8 Prop. 2005/06:149, s. 21 ff. 

 



 
Genom lag om kvalificerade skyddsidentiteter ges poliser möjlighet att få 
identitetshandlingar, körkort och registeruppgifter utfärdade i 
skyddsidentitetens namn. Även under domstolsprocessen kan personen 
vittna under den falska identiteten. Detta är något som är av avgörande 
betydelse för att eliminera sårbarheten i systemet med kvalificerade 
skyddsidentiteter.9 Möjligheten att vittna under en falsk identitet ger dock 
upphov till en rad frågor rörande rättssäkerheten samt försvarets intressen i 
brottmålsprocessen. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att presentera och granska lag om kvalificerade 
skyddsidentiteter ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Uppsatsen begränsar sig 
huvudsakligen till det syfte som lagen delvis har genom polisers rätt genom 
RB 36:10 att vittna vid en brottmålsrättegång under det fingerade namn som 
har använts under infiltrationen. Denna bestämmelse kommer att granskas 
ur ett rättssäkerhetsperspektiv för att utreda huruvida bestämmelsen, som 
ger avsevärda fördelar för den som vittnar, är i överensstämmelse med de 
krav som en tilltalad kan ställa på rättegången. De två intressena kommer 
således att vägas mot varandra. Uppsatsen kommer även att utreda de 
bakomliggande principerna för hur en bevisvärdering sker av en 
vittnesutsaga. Hur dessa principer kan påverka en utsaga som är lämnad av 
en person med kvalificerad skyddsidentitet kommer särskilt att undersökas. 

1.2 Frågeställningar 
Vad som kommer att ifrågasättas är om lag om kvalificerade 
skyddsidentiteter och dess praktiska tillämpning avseende möjligheten att 
vittna under det namn som ingår i skyddsidentiteten är godtagbart ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. För att kunna genomföra detta har rättssäkerheten i 
vittnesprocessen preciserats inom två olika områden. Dessa områden utgörs 
av RB och Europakonventionen. 
 
De frågeställningar som kommer att besvaras är; 
 

•  Är en vittnesutsaga som är lämnad under kvalificerad 
skyddsidentitet godtagbar i förhållande till de krav som 
straffprocessuella grundprinciper ställer på rättegången? 

 
• Vilken betydelse har ett vittnes identitet för försvaret? Är försvarets 

rätt att få veta ett vittnes identitet okränkbar? 
 

• Hur påverkar Europakonventionen och dess tolkning den svenska 
tillämpningen av lag om kvalificerade skyddsidentiteter? Finns det 
ett behov av harmonisering mellan stater? 

                                                 
9 Prop. 2005/06:149, s. 68 f. 

 



1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar i huvudsak Sverige och svensk rätt. En stor del av 
uppsatsen behandlar Europakonventionen som sedan 1995 gäller såsom 
svensk rätt i landet. Här är även praxis från Europadomstolen av intresse 
eftersom den påverkar den svenska tolkningen av konventionen. Uppsatsen 
behandlar främst den kvalificerade skyddsidentiteten, avsnitt rörande 
anonyma vittnen finns med i relevanta delar för att belysa skillnader mellan 
de två begreppen och/eller för att öka förståelsen för hur skyddsidentiteten 
fungerar. Frågan om och problematiken kring anonyma vittnen är alldeles 
för omfattande för att fullständigt redogöras för i denna uppsats. Mycket av 
den praxis som finns från Europadomstolen berör både problematiken med 
anonyma vittnen och vittnen under skyddsidentitet. Även om uppsatsen är 
begränsad till problematiken kring vittnen med skyddsidentitet är ämnena 
mycket nära angränsande. För den som vill studera vidare kring 
problematiken med anonyma vittnen kan detta arbete fungera som ett stöd 
för en helhetsbild och ökad förståelse i ämnet. 
 
Uppsatsen är vidare begränsad till vittnesförhör under huvudförhandlingen i 
en brottmålsrättegång. Förhör under förundersökningen och den anklagades 
rätt till insyn under den delen av processen berörs inte. 
 
Begreppen han/hon eller honom/henne används olika genomgående i 
uppsatsen. Det finns inget bakomliggande medvetet val till vilken 
beteckning som har använts utom i fall då det refereras till en person med 
bestämt kön. Uppsatsen saknar genusperspektiv varför ingen hänsyn skall 
tas till valet av genusform. 
 
I avsnittet om Europakonventionen används begreppet okänd identitet 
istället för anonymitet. Detta trots att litteraturen använder sig av det senare 
begreppet. Anledningen till valet beror på att begreppet anonymitet kan 
anses ha en mycket bredare betydelse och att det kan förekomma olika 
grader av anonymitet. Utan en närmare definition av graden av anonymitet 
får det antas att begreppet har den betydelsen att när ett vittne är anonymt 
har försvaret varken vetskap om utseende eller identitet. Då begreppet 
anonymitet används i uppsatsen skall det tolkas på det angivna sättet om 
inget annan anges. Den graden av anonymitet som uppsatsen behandlar och 
som återfinns i litteraturen stämmer bättre överens med begreppet okänd 
identitet i den meningen att endast den verkliga identiteten är okänd, ifråga 
om t.ex. utseende är personen känd. 

1.4 Metod och material 
Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatiken syftar till 
att utreda gällande rätt utifrån givna källor. Dessa källor utgörs av lagtext, 
praxis, förarbeten och doktrin. Det är dessa källor som har använts för att 
besvara de uppställda frågorna. I uppsatsens avslutande del kommer 
författarens kritik med eventuella förslag på förändringar att framföras. 

 



 
I några avsnitt förekommer det att fakta har inhämtats från artiklar i 
dagstidningar. Detta gäller såväl statistik som andra fakta. Information från 
dagstidningar skall alltid ses med försiktighet då de kan vara påverkade av 
olika parametrar eller endast vara framställda från ett perspektiv utan att 
spegla en helhetsbild. Information från dagstidningar har dock använts i så 
sparsam omfattning som möjligt då primärkällor ej har återfunnits. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett kapitel som behandlar rättegångsbalken och dess 
reglering av vittnesmål. I detta kapitel kommer även regleringar som har en 
indirekt påverkan på ett vittnesmål att tas upp. Därefter följer ett avsnitt om 
våld och hot om våld mot vittnen. Här kommer statistik att presenteras. 
Vidare följer ett kapitel som behandlar lag om kvalificerade 
skyddsidentiteter. I detta avsnitt kommer lagen och dess förarbeten att 
redogöras för. I detta kapitel kommer även förhållandet till 
vittnesanonymitet att tas upp. Även den påverkan som lagen får för en 
tilltalad behandlas. Som avslutning på kapitlet redovisas svensk praxis på 
området. Som ett sista deskriptivt avsnitt följer ett kapitel som behandlar 
Europakonventionen. Här redogörs för de principer som reglerar ett 
vittnesmål och den praxis som behandlar uppsatsens problematik. 
Avslutningsvis kommer författarens analys att presenteras. I detta avsnitt 
förs en diskussion och de uppställda frågorna besvaras. 
 
Syftet med uppsatsens disponering är att på ett tydligt sätt redogöra för de 
huvudsakliga rättsområdena som på ett eller annat vis påverkar en 
vittnesutsaga som lämnas under kvalificerad skyddsidentitet. För att på ett 
pedagogiskt sätt kunna genomföra detta inleds uppsatsen med att redogöra 
för den rent nationella regleringen av vittnesmålet. Detta bildar själva 
kärnan för regelverket som omgärdar vittnesmålet. För att sätta detta i 
perspektiv redogörs sedan för våld och hot om våld mot vittnen. På detta 
sätt kan läsaren nå en större insikt kring problematiken i motsatsförhållandet 
mellan vittnesplikten och problemen med vittnen som hotas. Vidare i 
kapitlet om kvalificerade skyddsidentiteter redogörs för själva syftet med 
lagen. Detta kapitel syftar bland annat till att visa på de intresseavvägningar 
som lagstiftaren har gjort mellan försvar och åklagare vid möjligheten att 
vittna under kvalificerad skyddsidentitet. Avslutningsvis redogörs för den 
internationella reglering av vittnesmål som är aktuell för svensk rätt i form 
av Europakonventionen. På detta sätt har uppsatsen arbetat sig utåt från den 
rent svenska lagstiftningen kring vittnesmål under kvalificerad 
skyddsidentitet till de internationella regleringarna på området. Syftet med 
denna disposition är att återge en helhetsbild. 

 



2 Rättegångsbalkens reglering 
av vittnesmål 

I följande avsnitt kommer rättegångsbalkens regler kring vittnesmål och vad 
som gäller vid bevisning i allmänhet rörande främst muntlig bevisning att 
tas upp i relevanta delar. RB utgör det centrala regelverket som styr 
processen och däri vittnesmålet. Eftersom kapitel 35 i RB reglerar bevisning 
i allmänhet lämnas den utanför uppsatsen. Istället läggs fokus på kapitel 36 
som behandlar den muntliga bevisningen. 
 
Syftet med detta avsnitt är att visa på de huvudsakliga regleringarna av 
vittnesbeviset för att senare kunna visa på de inskränkningar i regelverket 
som sker genom möjligheten att vittna under kvalificerad skyddsidentitet. 
 
I uppsatsen kommer termerna bevismedel och bevisvärdering att användas. 
Detta är termer som inte återfinns i RB men som är vanliga i doktrin. Det 
råder dock ingen enighet kring beteckningarna. Termerna finns för att kunna 
särskilja de olika betydelserna som orden bevis eller bevisning kan ha. Ett 
bevismedel utmärker sig genom att det möjliggör för rätten att iaktta 
relevanta fakta. Fakta presenteras genom olika tillvägagångssätt såsom 
muntlig bevisning eller skriftlig bevisning.10 RB kapitel 36-40 behandlar 
olika bevismedel. 
 
Bevisvärderingen svarar på vilken styrka som kan tillmätas ett visst bevis. 
Det är den intellektuella verksamheten under pläderingen och 
överläggningen. I värderingen dras en slutsats rörande sannolikheten för 
existensen av ett faktum grundat på ett eller flera andra fakta i målet.11

 
Vidare kan bevisning delas in i bevisfaktum och bevistema. De fakta som 
ligger till grund för den sannolikhetsbedömning som beskrivits ovan 
benämns bevisfaktum. De har ett visst bevisvärde för det senare faktum som 
benämns bevistema. Vad som skall bevisas är således bevistemat och de 
faktum som ligger till grund för bevisningen är bevisfaktum.12

2.1 Straffprocessuella grundprinciper 
Utöver kapitel 36 i RB finns ett antal centrala principer som på ett eller 
annat sätt påverkar vittnesbeviset. Eftersom möjligheten att vittna under 
kvalificerad skyddsidentitet kan komma att stå i konflikt med en eller flera 
av dessa principer redogörs i detta avsnitt för innebörden av dem. I 
uppsatsens analysdel kommer en diskussion kring principerna att föras. 
 

                                                 
10 Ekelöf Per Olof, Boman Robert, Rättegång, Fjärde häftet, 1995, s. 11 ff. 
11 Ekelöf P. O., Boman R., a.a., s. 11 ff. 
12 Ibid., s. 12 f. 

 



Straffprocessen bygger på grundprinciperna om omedelbarhet, muntlighet, 
koncentration och offentlighet. Omedelbarheten innebär att domen skall 
grundas på det processmaterial som har framlagts för domstolen vid 
huvudförhandlingen. Materialet skall i enhetlighet med 
muntlighetsprincipen vara i muntlig form vilket framgår av RB 46:5. 
Koncentrationsprincipen innebär att förhandlingarna skall slutföras vid ett 
tillfälle eller annars vid så få tillfällen som möjligt och som ligger så nära 
varandra i tiden som möjligt. Slutligen innebär principen om offentlighet att 
förhandlingen skall vara offentlig. Denna princip återfinns i RF 2:11 och RB 
5:1. Det medför bland annat att en part skall ha fullständig insyn i vilka 
förhållanden som läggs till grund för en domstols avgörande. Principen om 
offentlighet är dock inte undantagslös. Domstolen får t.ex. på grund av 
sekretesskäl förordna om stängda dörrar. Vidare när det gäller vittnen får 
domstolen besluta att höra vittnet i frånvaro av part eller åhörare om det 
finns anledning att anta att vittnet på grund av rädsla eller annan orsak inte 
berättar sanningen. Dock skall vittnet i erforderlig omfattning återge sin 
vittnesberättelse i närvaro av parten och parten skall då ges tillfälle att ställa 
frågor till vittnet.13

2.2 Fri bevisprövning 
I svensk rätt råder i princip fri bevisprövning vilket följer av RB 35:1. Detta 
innefattar såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Konsekvensen av den 
fria bevisföringen är att domaren har att ta hänsyn till varje omständighet 
som kan påverka bedömningen av sakfrågorna. Domstolen kan således i 
princip inte avvisa bevisning på grund av omständigheter i dess anskaffning. 
Det råder heller inte i princip någon begränsning av möjligheterna till 
bevisning med hänsyn till informationskällans beskaffenhet. Det vill säga 
bevismedlet är fritt. En annan konsekvens av den fria bevisprövningen är att 
domaren har att fritt värdera styrkan på bevisningen.14

 
Den fria bevisprövningen är av intresse eftersom det oavsett vilket synsätt 
som tillämpas på vittnesbevisning som är lämnad under kvalificerad 
skyddsidentitet har rätten ändå att fritt värdera styrkan på bevisningen. Trots 
att bevisning som är lämnad under kvalificerad skyddsidentitet kan vara 
bristfällig, om den inte kan ifrågasättas i tillräcklig grad, skall den ändå 
upptas av rätten som senare kan välja att tillmäta den ett eventuell lågt 
bevisvärde. 
 
Motsatsen till fri bevisprövning är den legala bevisteorin. Enligt den senare 
råder det förbud mot vissa bevismedel och lagen uppställer vilket 
bevisvärde rätten skall tillerkänna ett visst bevis.15

                                                 
13 Lindell Bengt, Straffprocessen, 2005, s. 28 f. 
14 Fitger Peter, Rättegångsbalken Del 3, 1998, s. 35:3. 
15 Ekelöf P. O., Boman R., a.a., s. 20. 

 



2.3 Bevisvärdering 
Som tidigare har redogjorts för svarar bevisvärderingen på vilken styrka 
som kan tillmätas ett visst bevis. I värderingen dras en slutsats rörande 
sannolikheten för existensen av ett faktum grundat på ett eller flera andra 
fakta i målet.16 Ett vittnesmål tillmäts således en viss styrka som 
tillsammans med andra fakta i målet värderas och som sedan leder till en 
viss slutsats. Rätten kan i princip inte avvisa vittnesbevisning annat än under 
vissa särskilda förhållanden men dock fritt värdera styrkan på bevisningen. 
Som redogjordes för i föregående avsnitt kan således domstolen välja att 
värdera vittnesbevisning på ett negativt sätt om dess robusthet är svag, något 
som kommer att redogöras för nedan. 
 
Motiven till RB ger knappa hänvisningar om att bevisvärderingen skall 
grundas på objektiva grunder.17

 

2.4 Vittnesförhör 
Regelverket kring vittnesförhör återfinns i rättegångsbalkens 36:e kapitel. 
Detta avsnitt syftar till att visa på vilka faktorer som påverkar och styr ett 
vittnesbevis som avges under kvalificerad skyddsidentitet. Vittnesbeviset är 
det vanligaste av alla bevis och samtidigt det viktigaste beviset. Dock finns 
flera svårigheter vid så kallade personella bevis som vittnesbeviset utgör. 
Minnesbilden och dess bevisvärde kan bli beroende av en rad olika så 
kallade hjälpfakta eftersom att minnet ofta försvagas med tiden. Olika 
personer är dessutom mer eller mindre ”duktiga” på att återge ett 
händelseförlopp.18

 
Det namn som vittnet uppger innan detta avger sin vittnesutsaga utgör ett 
hjälpfaktum. Det spelar således roll vem personen är som avger 
vittnesmålet. Detta redogörs mer utförligt för i avsnitt 2.4.4. Hjälpfakta kan 
delas in i positiva och negativa sådana. De skiljer sig från bevisfakta på det 
sättet att de inte har något omedelbart bevisvärde för bevistemat. Hjälpfakta 
kan endast förstärka eller försvaga ett bevisfaktums bevisvärde.19 Desto mer 
information och fakta om olika omständigheter som rätten får presenterat för 
sig desto starkare blir bevisvärdet. Dock brukar man istället för ett starkt 
bevisvärde tala om bevisningens robusthet, det vill säga att det inte finns 
någon eller endast lite ytterliggare bevisning, hjälpfakta, som kan påverka 
bevisvärdet då utsagan är mycket robust.20

                                                 
16 Ekelöf P. O., Boman R., a.a., s. 11 ff. 
17 Fitger P., a.a., s. 35:4 f. 
18 Ekelöf P. O., Boman R., a.a., s. 125. 
19 Fitger P., a.a., s. 35:31. 
20 Ekelöf P. O., Boman R., a.a., s. 127 f. 

 



2.4.1 Huvudförhör 
För att sätta in vittnesbeviset i ett sammanhang redogörs här kort för 
förfarandet under huvudförhöret då vittnet för första gången framträder i 
rätten. Det är innan huvudförhöret inleds som vittnet skall uppge sin 
identitet. 
 
Det praktiska förfarandet för vittnesförhör regleras i RB 36:17. Förhöret 
inleds med ett huvudförhör där vittnet själv tillåts berätta sina iakttagelser 
med egna ord. Huvudförhöret skall inriktas på att uppfylla bevistemat varvid 
den part som har kallat vittnet skall rikta in sig på att stödja vittnet och lyfta 
fram dennes berättelse.21

2.4.2 Motförhör 
Nedan redogörs kort för förfarandet vid motförhöret. Detta avsnitt syftar till 
att visa på de möjligheter som försvaret har att ifrågasätta vittnet och gäller 
även vittnen med kvalificerad skyddsidentitet. 
 
När huvudförhöret är avslutat inleds motförhöret. Motparten till den part 
som har kallat vittnet tillåts då ställa ledande frågor till vittnet för att på det 
sättet kunna ifrågasätta vittnets utsaga.22

 
Syftet med motförhöret är att minska vittnets trovärdighet. Detta sker genom 
att motparten ifrågasätter vittnesutsagan utifrån tilltro, rimlighet och 
bevisvärde. Det är i motförhöret som det ges en möjlighet att visa att vittnet 
har anledning att inte tala sanning. Under motförhöret behöver inte frågorna 
hålla sig inom ramen för bevis- och förhörstemat utan kan utvidgas till att 
omfatta även andra frågor som kan avslöja vittnets bristande trovärdighet.23

2.4.3 Den allmänna vittnesplikten 
I det svenska rättssystemet råder det en allmän medborgerlig skyldighet att 
vittna i brottmål. Ett vittnes svårbedömbarhet som grundar sig i dennes 
intresse i processens utgång har endast betydelse för bevisvärderingen och 
inte i frågan om personen kan vittna över huvudtaget. Vittnesplikten stadgas 
bland annat i RB 36:1. Plikten att vittna är dock inte undantagslös. En 
målsägande som inte för talan och därmed inte är part i målet får inte vittna. 
Inte heller någon som är åtalad för medverkan till det aktuella brottet får 
vittna. Vidare föreligger det inte enligt RB 36:3 någon skyldighet för 
personer som är närstående till part att vittna. 
 
Ett vittne kan inte befrias från att vittna på den grunden att han eller hon 
känner obehag inför sitt vittnesmål. Parternas möjligheter att få en materiellt 

                                                 
21 Fitger Peter, Mellqvist Mikael, Domstolsprocessen, 2002, s. 256. 
22 Fitger P, Mellqvist M, a.a., s. 256. 
23 Samuelsson Per E, Att förhöra ett vittne, 2005, s. 78 ff. 

 



riktig dom prioriteras framför ett vittnes personliga intressen. 24 Vittnet är 
enligt RB 36:7 skyldigt vid vite att infinna sig. 
 

2.4.3.1 Poliser som vittnen 
Eftersom uppsatsen behandlar den situationen då en polis avlägger ett 
vittnesmål är det av särskilt intresse att klargöra de bedömningar som sker 
av en sådan utsaga och de skyldigheter som åligger en polis vid 
vittnesavlämnande. 
 
Avsnittet redogör även för ett undantag från vittnesplikten gällande poliser 
och bevisvärderingen när en polis vittnar. Uppsatsen gör inga anspråk på att 
hävda att poliser skulle vara bättre eller sämre vittnen än andra. Den 
debatten som idag finns kring poliser som ljuger för att skydda sina 
kollegor, kårandan inom polisen och poliser som ljuger inför rätten eftersom 
de är övertygade om en persons skuld lämnas utanför uppsatsen. Detta 
avsnitt beskriver rent objektivt vad som bör uppmärksammas när en polis 
vittnar. 
 
Poliser omfattas i huvudsak på samma sätt som övriga av vittnesplikten. 
Eftersom de arbetar med att beivra brott blir den naturliga följden att de har 
mer vana av att vittna. I bagatellmål, som utgörs av mål som rör ansvar för 
lindriga brott för vilka det inte kan dömas strängare straff än böter, behöver 
dock inte polismannen kallas till vittnesförhör utan värderingen kan grundas 
på primärrapporten. Eftersom en stor del av polisens arbete gäller just 
bagatellbrott kan särskilda svårigheter uppstå för en polis att komma ihåg 
detaljer kring en mindre allvarlig händelse bland många andra händelser. 
Således används primärrapporten. Detta för att polisens muntliga utsaga, 
som är beroende av minnet, inte skall komma att strida mot rapporten som 
skrevs då minnet av händelsen fortfarande var färskt.25

 
Vittnesplikten aktualiseras oftare för poliser än andra. Detta eftersom det 
ligger i deras åläggande som yrkesmän där de har till uppgift att beivra brott. 
Ingen annan yrkeskategori kan på samma sätt sägas uppfylla vittnesplikten 
lika ofta. 
 
En polis är trots den långtgående vittnesplikten inte ett bättre eller sämre 
vittne än någon annan. De kan vara bättre i det avseendet att de har en vana 
vid att vittna men själva uppfattandet av en betraktelse besitter de ingen 
särskild fallenhet för. Vid värdering av en utsaga som en polis lämnar måste 
rätten iaktta försiktighet så att utsagan inte övervärderas. Det som talar för 
att polismän skulle vara goda vittnen är att de har till uppgift att beivra brott. 
De åläggs och förutsätts inta en neutral och objektiv hållning i saken. Dock 
skall inte det förhållandet att vittnet är en polis ge honom en 
”trovärdighetsbonus”.26

                                                 
24 Heuman Lars, Absolut eller relativ vittnesplikt, JT, 1994/95, s. 153. 
25 Diesen Christian, Bevisprövning i brottmål, 2002, s. 46. 
26 Diesen C., a.a., s. 45. 

 



2.4.4 Skyldigheten för ett vittne att uppge sin 
identitet 

I detta avsnitt redogörs för bestämmelsen om skyldigheten för ett vittne att 
uppge sin identitet. Syftet med avsnittet är att visa på bakgrunden till och 
vikten av bestämmelsen. Bestämmelsen ligger senare till grund för 
diskussion i analysen eftersom den står i motsatsförhållande till stadgandet 
som undantar vittnen med kvalificerade skyddsidentiteter. 
 
Enligt RB 36:10 har vittnet en skyldighet att på rättens anmodan innan 
denne avger sitt vittnesmål uppge sitt fullständiga namn. Det är efter en 
ändring av regleringen inte nödvändigt att uppge ålder, yrke och hemvist 
och rätten kommer inte att fråga efter det om den inte anser att det behövs. 
Den senare regleringen tillkom 1994 och syftar till att skydda vittnet mot en 
tilltalads övergrepp. Som huvudregel gäller dock att en part inte kan hindras 
att på begäran få uppgifter om vittnets identitet. Som undantag från denna 
regel gäller dock bestämmelsen om kvalificerad skyddsidentitet som stadgas 
i RB 36:10 tredje stycket. En polisman som har en kvalificerad 
skyddsidentitet kan vid avgivande av en vittnesutsaga uppge det namn som 
ingår i skyddsidentiteten men skall i det fallet upplysa rätten och den 
tilltalade om att identiteten ingår i en sådan skyddsidentitet. Polismannen får 
i övrigt inte lämna vilseledande uppgifter i något hänseende varför 
sanningsplikten i sig inte inskränks.27

 
De personuppgifter som vittnet lämnar utgör hjälpfakta vid 
bevisvärderingen av utsagan. Eftersom olika hjälpfakta påverkar 
bevisningens robusthet och kan påverka bland annat 
trovärdighetsbedömningen av vittnet spelar det roll vad vittnet uppger.28

2.5 Omständigheter som begränsar 
försvarets rättigheter i vittnesförhöret 

Trots det omfattande reglerverk som omgärdar vittnesmålet och som till 
huvuddelen är till för att försäkra försvaret en rättssäker process finns det en 
omständighet som berättigar inskränkningar i försvarets rättigheter. 
Eftersom den omständigheten kan härledas direkt av att ett vittne avger sin 
utsaga under en kvalificerad skyddsidentitet är det av intresse att utreda 
detta förhållandet. 
 
Eftersom rätten har att ta hänsyn till olika hjälpfakta vid en bevisvärdering 
av en vittnesutsaga är det viktigt att den tilltalade ges tillfälle att påverka 
den bevisvärderingen på ett sätt som kan göra den mer negativ, det vill säga 
påverka den till sin egen fördel. En vittnesutsaga ställd mot en tilltalad kan 
ha negativ inverkan mot denne på två olika sätt. Antingen är utsagan robust 
och bevisvärderas positivt till den tilltalades nackdel. Det andra alternativet 

                                                 
27 Fitger P., a.a., s. 36:33 f. 
28 Ibid., s. 36:33 f. 

 



är att utsagan är mindre robust men ändå värderas positivt till den tilltalades 
nackdel. Den tilltalade kan således angripa en vittnesutsaga på olika sätt. 
Vid en mycket robust utsaga då det således finns många hjälpfakta är det 
svårare för den tilltalade att angripa vittnet. Svårigheten ligger i att ta fram 
fler hjälpfakta och på det sättet öka robustheten ännu mer men samtidigt 
ändra värderingen. Enklare förhåller det sig vid en utsaga som inte är 
särskilt robust. Här kan den tilltalade genom att ta fram så många hjälpfakta 
som möjligt på ett enklare sätt påverka både robustheten och värderingen till 
sin fördel. Det finns dock en omständighet som begränsar den tilltalades 
möjlighet att ifrågasätta vittnet. Denna omständighet utgörs av frågeförbudet 
och redogörs för nedan. 

2.5.1 Frågeförbudet 
Då frågeförbudet är en direkt följd av bland annat omständigheten att ett 
vittne har en kvalificerad skyddsidentitet redogör detta avsnitt för när ett 
sådan förbud kan aktualiseras och vad det innebär. 
 
I RB 36:5 stadgas i första stycket ett så kallat frågeförbud. Detta uttryckssätt 
återfinns inte i lagen utan är myntat av Olivecrona. Förbudet stadgar att den 
som till följd av SekrL 2 kap. 1 eller 2 §§, 3 kap. 1 § och 5 kap. 9 eller 10 §§ 
eller någon bestämmelse, till vilken det hänvisas i något av dessa lagrum, 
inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om uppgiften utan att den 
myndighet, i vars verksamhet uppgiften har inhämtats, har gett sitt tillstånd. 
Detta innebär att den tilltalade inte kan ställa frågor som rör uppgift som 
hänför sig till sekretessen. För denna uppsats del är sekretessen i 5 kap. 10 § 
om uppgift som hänför sig till en kvalificerad skyddsidentitet av intresse. 
Domstolen skall beakta frågeförbudet ex officio. Den tilltalade begränsas 
således i den mån av frågeförbudet att när en polistjänsteman under 
kvalificerad skyddsidentitet vittnar får fakta rörande dennes verkliga 
identitet inte ställas.29

                                                 
29 Ibid., s. 36:17 f. 

 



3 Våld eller hot om våld mot 
vittnen 

För att ytterliggare belysa vittnesbeviset kommer detta kapitel att ta upp 
problemen med vittnen som utsätts för våld eller hot om våld i syfte att 
påverkas på ett sådant sätt att de inte vittnar alls eller avger en utsaga som 
inte överensstämmer med verkligheten. Kapitlet syftar till att visa på den 
motsägelse som finns i att ha en vittnesplikt då samtidigt våld eller hot om 
våld mot vittnen förekommer i allt större utsträckning. 
 
Som tidigare har redogjorts för är vittnesbeviset ett mycket viktigt bevis i 
brottmål och därav vittnesplikten. Denna plikt kan falla på i stort sett vem 
som helst som blir vittne till ett brott. Det är emellertid allt fler vittnen som 
utsätts för våld eller hot om våld i syfte att försöka påverka vittnet. Att hota 
eller föra våld mot ett vittne i syfte att påverka det är ett brott som benämns 
övergrepp i rättssak. Följande avsnitt syftar till att redogöra för brottet och 
visa på statistik över antalet begångna brott. Avsnittet kommer även att 
behandla det våld och de hot som riktas enbart mot poliser. Statistiken i det 
första avsnittet avser dock även poliser som offer för brottet övergrepp i 
rättssak. 

3.1 Övergrepp i rättssak 
Att med våld eller hot om våld angripa ett vittne för att förmå denne att inte 
vittna eller för att denne redan har vittnat är straffbart som övergrepp i 
rättssak enligt BrB 17:10. Straffskalan sträcker sig till 4 års fängelse eller 
om brottet är ringa till fängelse i 6 mån. Vid grovt brott kan fängelse i upp 
till 8 år dömas ut. De höga straffskalorna markerar tydligt lagstiftarens syn 
på hot mot vittnen. Brottet övergrepp i rättssak är unikt i den meningen att 
det är det enda regleringen som finns kring övergrepp mot ett vittne. I övrigt 
är det resterande delar av BrB som kan bli aktuella om ett vittne utsätts för 
våld eller hot om våld. Det kan då vara frågan om t.ex. misshandel eller 
olaga hot. Straffen för de brotten kan emellertid ses som otillräckliga i 
förhållande till den effekt som brottet får. 
 
Antalet brott under rubriceringen övergrepp i rättssak har på de senaste 7 
åren ökat mycket kraftigt. Brottet innefattar inte bara våld eller hot om våld 
mot vittnen utan även mot personer som gjort anmälan, fört talan eller 
annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet. 
Totalt sett är dock statistiken entydig. År 2000 var antalet fällande domar 
för brottet övergrepp i rättssak 60 st. År 2007 var antalet 407 st. Det är 
nästan en sexdubbling totalt sett.30 Antalet anmälda brott är betydligt fler. 
2006 anmäldes 750 fall av övergrepp i rättssak. Linda Weding, utredare på 
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BRÅ, menar att mörkertalet kan vara mycket stort samtidigt som de fall där 
hot leder till fysiskt våld är mycket få.31

 
Vad denna mycket stora ökning beror på finns flera olika förklaringar till. 
Nästan hälften av de fällande domarna (176 st) gällde år 2007 ungdomar 
mellan 15-20 år. Enligt en artikel i Göteborgsposten i maj 2008 förklaras att 
ungdomar i detta sammanhang utgör en speciell kategori eftersom de ofta 
tvekar inför att vittna av rädsla för trakasserier eller hämnd från gäng som 
finns på skolan eller i grannskapet.32

 
En annan förklaring menar tidningen Göteborgsposten är även den ökade 
gängkriminaliteten. Eftersom de flesta är medvetna om vad de etablerade 
kriminella gängen är kapabla till och eftersom flera uppmärksammade 
våldsdåd bekräftar att gängen är beredda att sätta hot i verket bidrar detta till 
att många inte vågar vittna. Detta har lett till en intensifierad debatt kring 
om det skall tillåtas att vittna anonymt. Det är dock något som ännu inte är 
tillåtet i svensk rätt.33

3.2 Hot mot poliser 
Med tanke på polisens arbete som brottsbekämpande verksamhet är det inte 
besynnerligt att de även utgör en utsatt yrkeskategori. Avlämnande av 
vittnesmål är ett naturligt inslag i polisens verksamhet. Statistiken som 
redogjorts för i föregående avsnitt avser övergrepp i rättssak totalt sett, 
bland dem poliser inkluderat. Det kan emellertid för uppsatsens del vara av 
intresse att se på hotbilden som den ser ut enbart mot poliser trots att det 
saknas statistik på området. 
 
Brottsförebyggande rådet gav i december 2005 ut en rapport som 
behandlade hot mot bl.a. poliser. Som underlag för rapporten skickade BRÅ 
ut en enkät till poliser runt om i landet. Av de som svarade på den enkäten 
har sammanlagt 24,1% uppgett att de någon gång har varit utsatta för våld 
eller hot i tjänsten.34 Rapporten visar vidare på det sociala tryck som den 
organiserade brottsligheten kan ha. Det sociala trycket kommer till uttryck 
genom att kriminella personer visar på sin tidigare benägenhet att hota 
vittnen. Genom att göra sig känd bland poliserna kan detta leda till en rädsla 
hos poliser som resulterar i att de blir mindre villiga att vittna. Det är i detta 
fallet inte tal om direkta hot utan endast ett socialt tryck.35

 
Delar av den organiserade brottsligheten drar sig inte för att trakassera och 
hota vittnen. Den uppmärksamhet som under 1990-talet riktades mot de hot 
och det våld som förekom mot vittnen och målsäganden har nu även riktats 

                                                 
31 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1288689.svd, 2008-06-30. 
32 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=423066, 2008-06-30. 
33 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=423066, 2008-06-30. 
34 BRÅ Rapport 2005:18, s. 159. 
35 Ibid., s. 32. 

 



mot de hot som förekommer mot personer inom rättskedjan, däribland 
poliser.36

 
Resultatet av BRÅ:s undersökning visar att motivet till de allvarliga hot som 
förekommer mot poliser är att skrämma till passivitet eller underlåtenhet.37 
En stor andel poliser i förhållande till andra yrkesgrupper inom ramen för 
rapporten är utsatta för hot av kriminella mc-gäng och ungdomsgäng. Av 
dem som uppgett att de har blivit utsatta för allvarliga hot har 21,3% 
övervägt att byta arbete eller sluta. Samma procentandel har uppgivit att de 
har tvekat inför en åtgärd eller ett beslut eller undvikit ett område eller en 
uppgift.38

 
Som BRÅ:s undersökning visar är poliser naturligt en extra hårt utsatt 
yrkeskategori. Vad som skiljer hot mot poliser från hot mot andra vittnen i 
undersökningen är att poliser i högre utsträckning utsätts för hot av 
kriminella grupperingar. 
 
Då poliser är extra hårt utsatta för hot krävs särskilda åtgärder för att de 
skall kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt sätt. En viktig 
åtgärd är att poliser inte ger ut sin identitet i onödan i situationer då hot kan 
följa. En sådan situation är då polisen bedriver infiltrationsarbete. Där finns 
möjligheten att använda den kvalificerade skyddsidentiteten som kommer 
att redogöras för nedan. 

                                                 
36 Ibid., s. 34. 
37 Häri skall passivitet eller underlåtenhet att vittna ses som en effekt av hoten, dock finns 
även andra effekter såsom tex. underlåtenhet att anmäla. 
38 BRÅ Rapport 2005:18, s. 159. 

 



4 Lag om kvalificerade 
skyddsidentiteter 

Den första oktober 2006 trädde lag om kvalificerade skyddsidentiteter ikraft. 
Lagen innebär enligt 2 § att poliser, anställda inom SÄPO eller en anställd 
inom försvarsmakten kan förses med falska personuppgifter i syfte att delta i 
spanings- eller utredningsverksamhet som gäller allvarlig brottslighet eller 
verksamhet för att förebygga sådan brottslighet. Detta kapitel är avgränsat 
till polisens användning av kvalificerade skyddsidentiteter. 

4.1 Syfte och användningsområde 
Syftet med att använda skyddsidentiteter för poliser är framför allt att 
förhindra att dolt spaningsarbete avslöjas. Ett sådant avslöjande kan 
innebära att en hel operation går om intet och även stora risker för den 
infiltrerande polistjänstemannen och dess anhöriga.39

 
Genom lagen kan poliser numera genom ett beslut om skyddsidentitet få 
pass, körkort och andra identitetshandlingar utfärdade i skyddsidentitetens 
namn. Även skatteverket kan registrera den nya identiteten i 
folkbokföringen. Detta stadgas i 2 §. 
 
Tidigare användes lag om fingerade personuppgifter av polisens 
infiltratörer. Syftet med den lagen som fortfarande är i bruk är att förhindra 
att någon med hjälp av personnummer eller andra personuppgifter som finns 
i folkbokföringen eller hos myndighet kan leta rätt på en person i syfte att 
hota eller bruka våld. De fingerade personuppgifterna registreras i 
folkbokföringen. Lagen innehåller inte några särbestämmelser för poliser 
men gäller fullt ut för dem. En förutsättning för att få fingerade 
personuppgifter är att personen som ansöker redan är utsatt för hot om 
allvarlig brottslighet. En polisman kan dock inte tilldelas fingerade 
personuppgifter på den grunden att han är på väg in i ett riskfyllt uppdrag.40

 
Lagen om kvalificerade skyddsidentiteter fyller flera viktiga behov i 
bekämpningen av organiserad brottslighet. De brister som tidigare fanns vid 
infiltration berodde främst på den svenska folkbokföringens öppenhet och 
det förhållandet att det inte gick att föra in de fiktiva personuppgifterna 
genom lagen om fingerade personuppgifter i folkbokföringens register.41

 
När polisens arbete med att infiltrera ett kriminellt nätverk är avslutat och en 
rättegång inleds är polisens arbete inte slutfört. Som tidigare har redogjorts 
för är polisens arbete med att vittna mycket vanligt och viktigt. Det främsta 

                                                 
39 Prop. 2005/06:149, s. 19. 
40 Ibid., s. 19 f. 
41 Ibid., s. 23. 

 



vittnesbeviset efter en infiltration är av själva infiltratören. Eftersom den 
polismannen har arbetat under en fiktiv identitet som de åtalade förmodligen 
känner till och eftersom det föreligger en latent hotbild mot den personen är 
det viktigt att polismannens verkliga identitet fortsätter att vara okänd för de 
åtalade. Detta är något som lagen om kvalificerade skyddsidentiteter 
möjliggör. 
 
I propositionen resonerar regeringen kring de invändningar som kan 
uppkomma mot lagens användningsområde då en polis tillåts vittna under 
en fiktiv identitet. Det kan t.ex. hävdas att parterna inte får någon riktig bild 
av vem vittnet är och inte heller får möjligheten att ställa relevanta 
följdfrågor för att kunna påverka vittnets trovärdighet. Regeringen menar att 
det rent av kan hävdas att man närmar sig ett system med anonyma vittnen. 
Domstolsverket som var en av remissinstanserna till propositionen 
framförde invändningar av detta slag. Domstolverket menade även att det 
kan finnas anledning i det enskilda fallet att bedöma vittnesutsagan med 
försiktighet då bedömningsmöjligheterna är sämre än normalt. Göta hovrätt 
menade att det föreligger en risk för att vittnet glömmer att uppge den 
fiktiva identiteten och således avslöjar sig i domstolen. Utöver 
Domstolsverket och Göta hovrätt har endast Sveriges domarförbund och 
Stockholms tingsrätt uttryckt kritik mot förslaget, övriga remissinstanser har 
inte berört frågan. Sveriges domarförbund menar att även om lagförslaget i 
övrigt är bra är det väl långtgående att tillåta vittnesmål i skyddsidentitetens 
namn. Stockholms tingsrätt pekar på vissa praktiska frågor kring 
anordnandet av vittnesförhöret.42

 
Rikspolisstyrelsen som även var en av remissinstanserna uttryckte ingen 
kritik mot förslaget utan underströk istället behovet av att kunna ge 
polismän möjlighet att vittna under skyddsidentitet. Regeringen menar att 
om vissa krav ställs på anordnandet av vittnesförhöret kommer de 
ovannämnda problemen som remissinstanserna uttryckt inte att uppstå. 
Parterna måste t.ex. upplysas om att vittnet uppträder under en 
skyddsidentitet. Polisen skall inte heller under själva vittnesmålet fortsätta 
att spela den fiktiva rollen. Polisen skall ha skyldighet att lämna uppgifter 
om sin anställning som när han eller hon vittnar under sitt verkliga namn. 
Slutligen bör båda parter ha möjlighet att ställa frågor till vittnet om hans 
eller hennes iakttagelser och hur det kommit sig att han eller hon kunnat 
göra dessa iakttagelser på samma sätt som när ett vittne uppträder under sitt 
eget namn. För den tilltalade innebär regleringen, enligt förarbetena, endast 
att denne inte får reda på vittnets verkliga namn. Möjligheten att vittnet 
skulle glömma att uppge den fiktiva identiteten och således avslöja sig får 
bedömas som mycket liten eftersom den polis som arbetar under 
skyddsidentiteten får antas vara väl insatt i regelverket.43

 
Det går inte att undvika att möjligheten att bedöma vittnesmålet kan variera 
från fall till fall. Det finns anledning att i det särskilda fallet bedöma ett 
vittnesmål under kvalificerad skyddsidentitet med särskild försiktighet. 
                                                 
42 Prop. 2005/06:149, s. 70 f. 
43 Ibid., s. 70 f. 

 



Vittnesmålet kan bli beroende av annan stödbevisning. Bedömningen av 
vittnesmålet är dock något som domstolen får ta hänsyn till i 
bevisvärderingen. Att ett vittnesmål i det enskilda fallet kan ha ett lägre 
bevisvärde hindrar dock inte att vittnesmål under skyddsidentitet inte bör 
tillåtas över huvudtaget.44

 
Regeringen framför i propositionen att den nya lagen inte innebär någon 
principiell skillnad mot lagen om fingerade personuppgifter eftersom det 
genom den är möjligt för ett vittne att innan inställelse vid domstol välja om 
han eller hon skall använda sina verkliga personuppgifter eller de fingerade 
personuppgifterna.45

 
En annan mycket viktig avsikt med lagen om kvalificerade skyddsidentiteter 
är att kunna erbjuda sekretess även för utländska tjänstemän som arbetar 
under skyddsidentitet. Samtliga länder som Sverige samarbetar och jämför 
sig med har redan ett system där skyddsidentiteter används. Detta leder till 
att det kan förekomma att utländska poliser som arbetar under 
skyddsidentitet deltar i svenska brottsutredningar. Att inte kunna erbjuda 
utländska tjänstemän samma skydd som våra egna försvårar Sveriges 
deltagande i internationella samarbeten. I propositionen föreslogs därför en 
särskild sekretessbestämmelse, som numera återfinns i SekrL 5:10, där det 
förordas om sekretess för uppgift om skyddsidentitet som annan stat har 
beslutat om. Sekretessen bör dock inte vara mer långtgående än vad som 
gäller för den svenska sekretessen kring kvalificerade skyddsidentiteter. En 
förutsättning för sekretessen är att den kan hänföras till 15 § i lag 
(2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottmål. 
Sekretessen bör även hindra att ett röjande av den utländska 
tjänstemannens skyddsidentitet motverkar såväl den utländska som den 
svenska myndighetens verksamhet. Bestämmelsen om sekretess för 
utländska tjänstemän gäller inom ramen för brottsutredningar.46  

4.2 Förhållandet mellan anonyma vittnen 
och vittnen under skyddsidentitet 

Vid en första anblick kan skillnaderna mellan ett vittne som vittnar anonymt 
i jämförelse med ett vittne som vittnar under kvalificerad skyddsidentitet te 
sig mycket små. Dessa skillnader är emellertid helt avgörande för att en 
acceptabel nivå av rättssäkerhet skall kunna uppnås. Förenklat kan förbudet 
mot anonyma vittnen i svensk rätt förklaras med regleringen i RB 36:10. 
Eftersom vittnet måste uppge sin identitet kan det inte längre vara anonymt. 
De enda personerna som är undantagna från bestämmelsen i RB 36:10 är 
personer med en kvalificerad skyddsidentitet. 
 

                                                 
44 Ibid., s. 71. 
45 Ibid., s. 71. 
46 Ibid., s. 76 ff. 

 



Något uttryckligt förbud mot anonyma vittnen saknas således i 
lagstiftningen. I praxis47 och förarbeten48 talar man om att en ren 
vittnesanonymitet står i strid med de grundläggande principerna för ett 
rättssamhälle, att en part skall ha rätt till full insyn i de förhållanden som 
läggs till grund för domstolens avgörande. 
 
Både frågan om vittnesanonymitet och om kvalificerad skyddsidentitet är 
mycket omdebatterade. Anne Ramberg som är generalsekreterare för 
Sveriges advokatsamfund menar i en artikel för tidsskriften Advokaten 
avseende vittnen med skyddsidentitet att försvaret inte får ta del av uppgifter 
som kan vara av avgörande betydelse. Att ställas inför ett vittne med 
kvalificerad skyddsidentitet kan i många fall liknas vid att ställas inför ett 
anonymt vittne. Vidare menar Ramberg att den kvalificerade 
skyddsidentiteten innebär att en försvarare inte tillåts ställa frågor till vittnet 
om något som har med den verksamhet som bedrivits under 
skyddsidentiteten att göra, infiltrationsverksamhet och dylikt. Detta innebär 
dels att svårigheterna att försvara sig mot av vittnet lämnade uppgifter ligger 
mycket nära de svårigheter som uppstår vid anonyma vittnesförhör, dels att 
just sådana uppgifter ofta kan vara mycket viktiga att få kännedom om från 
ett försvarsperspektiv.49

4.3 Lagens inverkan på försvarets rätt till 
kontradiktion 

Som tidigare har redogjorts för är det viktigt att försvaret kan ifrågasätta den 
utsaga som ett vittne lämnar. Genom möjligheten att vittna under 
kvalificerad skyddsidentitet kan försvaret således inte angripa vittnets 
trovärdighet utifrån hans eller hennes identitet. Det är dock den enda 
effekten som lagen har på försvarets rätt till kontradiktion. Själva 
sanningshalten i utsagan påverkas i och för sig inte, dock möjligheten för 
försvaret att ifrågasätta den som tidigare redogjorts för, av att vittnets 
identitet hålls okänd.50

4.4 Svensk praxis - Helsingborgsfallet 
Det finns endast ett fall som har tagits upp i Sverige som berör 
problematiken kring lagen om kvalificerade skyddsidentiteter. Fallet är dock 
mycket intressant eftersom det är det enda i sitt slag. Fallet är uppdelat på 
tre domar där Helsingborgs tingsrätt först meddelar dom. Hovrätten över 
Skåne och Bleking återförvisade sedan fallet till Helsingborgs tingsrätt som 
slutligen kom med ett nytt avgörande. Utöver detta fall finns flera andra51 
som behandlar vittnesmål av anonym karaktär. Dessa lämnas dock utanför 

                                                 
47 Se RH 2001:71. 
48 Ds 1995:1, Vittnen och målsäganden i domstol, s. 41. 
49 Ramberg Anne m.fl., Rättssäkerheten i brottmål, 2007, s. 11 f. 
50 Fitger P., a.a., s. 36:33 f. 
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uppsatsen av tidigare angivna skäl. Nedan följer en redogörelse för 
omständigheterna och domstolarnas resonemang i det aktuella fallet som 
benämns Helsingborgsfallet 
 
Fallet gällde sex personer som efter en överenskommelse i Helsingborg 
skulle anskaffa ett större parti narkotika i Nederländerna och sedan 
transportera det till Sverige i överlåtelsesyfte. Transporten skulle ske med en 
lastbil som en av de tilltalade körde. Narkotikan skulle omlastas från en 
personbil som två andra av de tilltalade körde. En särskild 
observationsstyrka inom den Nederländska polisen bestående av fyra poliser 
kunde efter en tids spaning lämna information som ledde till att de tre 
personerna som befann sig i Nederländerna kunde gripas den 16 mars 2006. 
Ingripandet skedde vid en rastplats mot lastbilen och personbilen som stod 
parkerade bredvid varandra. I lastbilen påträffades ett större parti narkotika. 
Vid samma tid greps de tre resterande personerna i Sverige för delaktighet i 
brottet. De tre personerna som greps i Nederländerna utlämnades sedan till 
Sverige.52

4.4.1 Tingsrätten 
Under huvudförhandlingen vid Helsingborgs tingsrätt53 åberopade 
åklagaren att vittnesförhör skulle hållas med de fyra observationspoliserna 
men att de skulle höras under sina respektive skyddsidentiteter (Q521, 
Q543, Q547 och Q553). Dessutom åberopade åklagaren vittnesförhör med 
deras enhetschef som skulle höras under sitt verkliga namn. Försvaret 
invände mot att vittnena skulle höras under sina skyddsidentiteter. 
Tingsrätten menade dock att det inte förelåg hinder att höra vittnena under 
deras skyddsidentiteter på samma sätt som om de hade haft svenska 
skyddsidentiteter enligt lag om kvalificerade skyddsidentiteter. Deras 
identiteter skyddas av 15 § lag om vissa former av internationellt samarbete 
i brottmål i vilken stadgas att en överenskommelse om bistånd i en 
brottsutredning som genomförs av tjänstemän med skyddsidentitet får, om 
en förundersökning pågår i Sverige om den brottslighet åtgärden avser, 
ingås av den åklagare eller polismyndighet som leder förundersökningen. I 
målet förekom förutom vittnesförhören även annan omfattande bevisning 
såsom uppspelning av avlyssnade telefonsamtal, redogörelse för skickade 
SMS, ett flertal andra vittnesförhör och omfattande skriftlig bevisning. Den 
15 februari 2007 dömde tingsrätten fem av de åtalade till tio års fängelse 
och den sjätte till åtta års fängelse för grovt narkotikabrott.54

4.4.2 Hovrätten 
Samtliga tilltalade överklagade domen och menade att tingsrättens beslut att 
tillåta vittnesförhör med de nederländska poliserna under deras 
skyddsidentiteter utgjorde grovt rättegångsfel och att hovrätten därför skulle 
undanröja tingsrättens dom och återförvisa målet till tingsrätten. Åklagaren 
                                                 
52 RH 2007:24, s. 1 f. 
53 Mål B 1260-06. 
54 RH 2007:24, s. 1 f. 

 



menade att användandet av skyddsidentiteterna inte hade haft sådan 
betydelse för målets utgång att det förelåg grund för återförvisning.55

 
Hovrätten meddelade sitt beslut den 5 april 2007. Inledningsvis konstaterar 
hovrätten att det i svensk rätt inte är tillåtet med anonyma vittnesmål. Detta 
följer av RB. Enligt RB 36:10 skall rätten höra vittnet om hans fullständiga 
namn. Det finns i princip inga lagliga möjligheter att befria ett vittne från 
denna plikt. Det förhållandet att anonyma vittnesmål under vissa 
omständigheter inte är oförenliga med Europakonventionen kan inte tas 
hänsyn till i en svensk rättegång.56

 
Hovrätten menar vidare att den möjligheten som finns sedan 2006 att vittna 
under kvalificerad skyddsidentitet är begränsad. Vittnet skall enligt RB 
36:10 uppge att identiteten ingår i en skyddsidentitet. Vidare finns ett 
frågeförbud i RB 36:5 om uppgifter som hänför sig till SekrL 5:10, det vill 
säga uppgifter som hänför sig till lag om kvalificerade skyddsidentiteter och 
för uppgifter som hänför sig till ärende enligt 15 § lag om vissa former av 
internationellt samarbete i brottsutredningar om ärendet rör en tjänsteman i 
en annan stat med en beslutad skyddsidentitet motsvarande den enligt lagen 
om kvalificerade skyddsidentiteter.57

 
Hovrätten menar att regleringen kring kvalificerade skyddsidentiteter inte 
skall ges en vidare tillämpning än vad som uttryckligen framgår av 
lagstiftningen. Utrymmet som finns för ett vittne att uppge sin 
skyddsidentitet är begränsad till den situationen att det uppgivna namnet 
ingår i en kvalificerad skyddsidentitet enligt lagen om kvalificerade 
skyddsidentiteter. Det saknas någon bestämmelse om att motsvarande 
ordning skall gälla för det fallet att vittnet har en kvalificerad 
skyddsidentitet utfärdad av en annan stat, vilket hade funnits om det hade 
varit lagstiftarens avsikt. Hovrätten menar att vad som framkommit under 
rättegången inte ger stöd för att vittnenas beteckningar inte ingår i 
skyddsidentiteter som motsvarar vad som gäller för kvalificerade 
skyddsidentiteter enligt svensk lag. Vittnesmålen har inte heller haft en 
obetydlig påverkan på målets utgång varför hovrätten inte utan väsentlig 
olägenhet kan avhjälpa felet. Tingsrättens dom skall därför undanröjas och 
återförvisas till tingsrätten för fortsatt behandling.58

4.4.3 Det återförvisade målet i tingsrätten 
Vid den fortsatta behandlingen i tingsrätten dömdes fem av personerna till 
10 års fängelse. Den sjätte som från början dömdes till 8 års fängelse friades 
helt. Tingsrätten meddelade i sin dom att den omständigheten att 
polismännen från Nederländerna inte svarade på frågor vid 
bevisupptagningen i Nederländerna, om var de befann sig när de gjorde sina 
iakttagelser eller vilken utrustning som användes när iakttagelserna gjordes, 
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leder till att uppgifterna måste anses ha ett begränsat bevisvärde eftersom 
deras tillförlitlighet blir svår att bedöma. Rättens ordförande vid tingsrätten i 
Almelo i Nederländerna hade ingripit och klargjort för polismännen att de 
inte behövde svara på frågor av den karaktären. Helsingborgs tingsrätt 
meddelade dom den 30 november 2007.59

 
Som tidigare har nämnts är fallet det enda av sitt slag i Sverige varför det är 
av stort intresse. En analys av fallet kommer därför att följa senare i 
uppsatsen. 
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5 Europakonventionen 
RB är det nationella regelverket som utgör ramen för vittnesmålet. Det är 
dock inte det enda regelverket som finns utan även Europakonventionen 
reglerar till viss del vittnesbeviset. Då konventionen ser annorlunda ut i 
jämförelse med RB följer i detta kapitel en redogörelse för dess regelverk 
och tolkning. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en samlad bild av det 
regelverk som styr vittnesbeviset. 
 
I efterdyningarna av andra världskriget bildades Europarådet och dess 
stadga undertecknades av 10 europeiska stater. Dess syfte var att förhindra 
övergrepp av sådan natur som skedde under krigstiden. Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
undertecknades i Rom 1950. Konventionen utarbetades av Europarådet 
under dess första session. Sverige ratificerade konventionen 1952 men det 
var först 1995 då Sverige blev medlem i Europeiska unionen som 
konventionen blev en del av svensk lag. Konventionen är numera 
grundlagsförankrad genom RF 2:23 och skall tillämpas direkt som svensk 
lag.60

 
Genom konventionen accepterar staterna en individuell klagorätt hos 
individer som anser sig kränkta av de rättigheter som konventionen stadgar. 
En person som vill klaga till Europadomstolen skall först ha uttömt alla 
möjligheter att få rättelse i sitt hemland. Skulle Europadomstolen komma 
fram till att ett brott mot Europakonventionen föreligger finns olika 
påföljder. Dels kan domstolen tillerkänna klaganden skälig gottgörelse i 
form av ekonomisk och ideell gottgörelse, men ofta nöjer sig domstolen 
med att konstatera att själva beslutet att klaganden utsatts för en kränkning 
av sina rättigheter innefattar tillräcklig gottgörelse. Domarna från 
Europadomstolen får dock ofta en betydelse som sträcker sig utöver det 
konkreta fallet. Genom att tolka Europakonventionen ökar staternas 
förståelse för konventionen och de kan öka sin effektivitet genom att ändra 
den nationella lagstiftningen så att en framtida prövning av 
Europadomstolen ej behöver ske.61

5.1 Rätten till en rättvis rättegång 
Europakonventionen har ett mycket omfattande tillämpningsområde. För att 
de mänskliga rättigheterna skall kunna upprätthållas är det av största vikt att 
en person kan tillförsäkras en rättegång som anses rättvis. Kravet på en 
rättvis rättegång finns i Europakonventionens artikel 6.  
 

1) Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och 
skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad 
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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. 
 
2) Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig 
till dess hans skuld lagligen fastställts. 
 
3) Var och en som blivit anklagad för brott har följande 
minimirättigheter: 
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. 
 

 
Rättvisebegreppet är i sig inte definierat och således är det många 
parametrar som konstituerar en rättvis rättegång. Utmärkande för 
rättvisebegreppet är parternas likställdhet i processen. Detta brukar 
benämnas som equality of arms. Detta innebär i brottmål att den tilltalade 
inte får ha sämre möjligheter än åklagaren att utföra sin talan inför 
domstolen.62

 
Vidare är principen om kontradiktion nära sammanbunden med parternas 
likställdhet. Principen innebär att respektive part har rätt att få kännedom 
om allt material i processen och kunna framföra synpunkter på materialet. 
Dessutom skall parterna ha lika goda möjligheter att åberopa bevisning.63

                                                 
62 Ibid., s. 217 f. 
63 Ibid., s. 218. 

 



5.2 Minimirättigheter i brottmål 
Artikel 6.1 och 6.2 stadgar grundläggande rätigheter av en mer allmän 
karaktär. Artikel 6.3 stadgar vissa mer konkreta minimirättigheter för en 
åtalad i brottmål. 
 
Av särskilt intresse för uppsatsen är regleringen i 6.3d som stadgar en rätt 
för den tilltalade 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. Vid en första anblick kan 
konventionstexten i art 6.3d synas otvetydig och klar, dock kan särskilda 
problem uppstå med just denna rättighet. Det finns situationer då principen 
kan vara svår att upprätthålla. Som exempel kan nämnas att problem 
uppstår då ett vittne avlider innan domstolsförhandlingen, eller annars blir 
otillgängligt. Vidare kan förhör med barn i mål om sexualbrott vålla 
problem för regleringen. Även fall då förhör med en viss person skulle 
leda till att polisens spaningsmetoder röjdes skapar problem.64 Det finns 
från europadomstolen en omfattande praxis på detta område vilket har lett 
till att principer har kunnat utarbetas. Nedan kommer att redogöras för två 
rättsfall som visar på en mycket central princip. Då det inom ramen för 
uppsatsens syfte inte ingår någon fullständig genomgång av 
europadomstolens praxis har i detta avseende endast två rättsfall valts ut. 
De syftar endast till att illustrera den princip som sedan redovisas. De två 
rättsfallen har särskilt valts ut eftersom de även är återkommande inom 
doktrin. 

5.2.1 Luca mot Italien – Försvarets frågerätt 
Den 25 oktober 1992 greps N och C för innehav av kokain. Under förhör 
uppgav N att narkotikan i huvudsak tillhörde C Därefter hördes N som 
någon som hjälpte polisen med utredningen. N anklagade då även ”Luca” 
för narkotikabrott. Den 12 februari 1993 åtalades Luca, C och två andra 
personer för narkotikabrott. Under rättegången den 17 juli 1993 kallades N 
för att höras som vittne. N valde emellertid att vara tyst och inte svara på 
frågor under förhöret, något som han hade rätt till enligt italiensk rätt. 
Domstolen valde då att läsa upp den utsagan som N hade lämnat under 
förundersökningen. Försvararna klagade och menade att den italienska 
rätten som stadgade att domstolen, när en person som använder sig av rätten 
att vara tyst, kan läsa upp vad denna har uppgivit i förhör med åklagaren 
under förundersökningen stred mot Europakonventionens artikel 6 eftersom 
Luca inte hade fått tillfälle att ställa frågor till N angående dennes 
observationer. Domstolen lämnade klagomålet utan avseende och menade 
att N skulle ses som trovärdig eftersom han hade identifierat Luca från ett 
foto. Luca hade själv sedan tidigare flera fällande domar mot sig och var 
under övervakning. De uppgifter som N hade lämnat var den huvudsakliga 
bevisningen mot Luca och han fälldes sedermera för narkotikabrott.65
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Luca överklagade domen men de italienska överrätterna lämnade hans 
klagan utan bifall. Luca klagade då till europadomstolen och menade att 
förfarandet vid den nationella domstolen stred mot artikel 6.3d om rätten att 
förhöra vittnen. Europadomstolen menade att det kan i vissa fall vara 
förståeligt om ett vittne håller tyst t.ex. om vittnet fruktar för sin egen 
säkerhet. Den anklagade skall dock ha haft tillfälle att ställe frågor till 
vittnet under någon del av processen. Om en sådan möjlighet inte har getts 
får inte domen grundas enbart eller till huvuddelen på ett sådant uttalande. 
Ett brott mot artikel 6.3d förelåg således.66

 

5.2.2 Artner mot Österrike – Krav på 
stödbevisning 

Den 16 december 1986 dömdes ”Artner” av österrikisk domstol för bland 
annat bedrägeri till 3 års fängelse. Bakgrunden var att en person L hade 
kontaktat Artner med en förfrågan om att få låna pengar. L var oförmögen 
att tillhandahålla någon säkerhet. Artner övertalade då L att kontakta S som 
L inte kände men som skulle uppta lånet tillsammans med L och stå som 
säkerhet för lånet. L och S kontaktade en bank och skrev på papper för lånet 
och fick sedan pengarna (60 000 schilling) utbetalade i Artners närvaro. 
Artner begärde sedan 10 000 schilling i kommission och S fick 30 000 
schilling och L fick de resterande 20 000. Dagen innan lånet togs hade 
Artner övertalat L att överta de månatliga återbetalningarna av lånet som S 
hade. Kort efter detta försvann S och lämnade L att betala lånet till fullo 
själv. L kontaktade sedan polis som efterlyste S. Efter en tid kunde han 
gripas och åtalades tillsammans med Artner. L kallades att vittna vid 
rättegången men domstolen var oförmögen att få kontakt med vederbörande. 
Domstolen menade att Artner kunde fällas enbart på den utsaga tillsammans 
med de dokument som L hade lämnat under tidigare förhör. Artners 
kriminella förflutna däribland ett fall med liknande omständigheter som det 
nu berörda gjorde att han ansågs vara icke trovärdig. Därför valde rätten att 
gå på utsagan lämnad av L.67

 
Artner klagade till de österrikiska överrätterna och menade att domen inte 
kunde grundas enbart på utsagan lämnas av L men klagomålet gick inte 
igenom. Artner klagade då till europadomstolen och menade att förfarandet 
stred mot artikel 6.3d. Europadomstolen menar att någon kränkning av 
rättigheten i 6.3d inte har skett eftersom den av L lämnade utsagan inte 
utgjorde den enda bevisningen mot Artner. L hade även lämnat dokument 
som styrkte utsagan. Klagan bifölls därför inte. Det bör dock noteras att vid 
omröstningen bland domarna var 4 av 9 skiljaktiga.68
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5.2.3 Slutsatser av europadomstolens praxis 
De två rättsfallen visar på en mycket central princip när det gäller rätten att 
låta höra vittnen. En åtalad person skall ha möjlighet att någon gång under 
processen kunna ställa frågor till ett vittne som åberopas mot honom. Har 
den möjligheten inte funnits skall vittnesutsagan ges ett mindre bevisvärde 
och kan ej ensamt leda till en fällande dom. Det krävs i så fall stödbevisning 
av icke obetydlig art.69

5.3 Vittnen med okänd identitet 
Inom ramen för principen i artikel 6.3d innefattas även fall då vittnets 
identitet är okänd för försvaret. Det finns ett stort antal rättsfall kring vittnen 
som i processen haft olika grader av anonymitet. Detta har lett till att 
principer har utvecklats genom tolkning av rättsfallen. Nedan följer fem 
rättsfall som redovisar de mest centrala principerna. Även i detta avsnitt har 
endast ett fåtal rättsfall valts ut eftersom en fullständig genomgång av 
europadomstolens praxis skulle bli alltför omfattande. Rättsfallen syftar 
endast till att ge en illustrerande bild av europadomstolens syn på vittnen 
med okänd identitet. 

5.3.1 Doorson mot Nederländerna – 
Domstolens rättssäkerhetsåtgärder 

I augusti 1987 beslöt myndigheter i Amsterdam att agera kraftfullare mot de 
problem som staden hade med narkotikahandeln. Polisen hade fotografier på 
personer som man misstänkte sålde narkotika. Dessa foton visades för 150 
narkomaner i syfte att få dem att utpeka langare och vittna mot dem. Dock 
var de flesta narkomanerna endast beredda att uttala sig anonymt på grund 
av rädsla för hot. Varje uppsättning med fotografier innehöll en bild på en 
oskyldig person och de som utpekade den personen ansågs ej vara 
tillförlitliga. I september 1987 fick polisen information av en person som 
refererades till som GH.021/87 om att en viss ”Doorson” var inblandad i 
försäljning av narkotika. Ett foto på Doorson var därefter inkluderat bland 
övriga fotografier som visades för olika narkomaner. Ett antal narkomaner 
identifierade därefter Doorson via fotot som en av de personerna som sålde 
narkotika. Doorson åtalades därefter för narkotikabrott. I målet hördes ett 
antal vittnen. Två av dem hördes av domaren i frånvaro av den tilltalades 
försvarare som dock hade givits möjlighet att närvara vid förhöret under 
villkoret att vittnenas identiteter skulle förbli okända för försvaret. Deras 
identiteter behölls därefter okänd för försvaret genom hela rättegången. 
Doorson fälldes sedermera för narkotikabrott men överklagade domen bland 
annat på den grunden att vittnenas identiteter hade hållits okända. Doorson 
fick dock inget gehör för sin talan. Han klagade slutligen till 
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europadomstolen och menade att hans rättigheter enligt artikel 6.3d hade 
kränkts.70

 
Europadomstolen uttalar i målet att förfarandet med de två vittnena var 
godtagbart på den grunden att försvarets intressen hade balanserats mot 
åklagaren på ett godtagbart sätt på grund av det förfarandet som 
myndigheterna vidtagit. Europadomstolen menar att de omständigheterna att 
vittnena hade hörts av en utredande domare som kände till vittnenas 
verkliga identitet, att den nationella domstolen hade varit förmögen att dra 
slutsatser om tillförlitligheten hos vittnena på grund av den utredande 
domarens rapport, att försvaret hade beretts möjlighet att förhöra vittnena 
utan att få reda på deras identitet samt att vittnena hade identifierat Doorson 
från ett fotografi var tillräckliga åtgärder för att försvarets intressen skulle 
anses tillgodosedda. Ett brott mot artikel 6.3d förelåg således inte.71

5.3.2 Kostovski mot Nederländerna – 
Otillräckliga rättssäkerhetsåtgärder 

Den 8 augusti 1981 rymde ”Kostovski” tillsammans med ”Hillis” samt 
några andra från ett fängelse i Scheveningen i Nederländerna. Den 20 
januari 1982 rånade tre maskerade män en bank i Baarn. Polisen misstänkte 
Hillis och dennes kompanjoner. Misstankarna stärktes när ett anonymt 
telefonsamtal inkom som berättade att bl.a. Kostovski låg bakom rånet. 
Polisen fick även besök av två personer som ville vara anonyma men vars 
identitet var känd för polisen, dessa personer lämnade väsentlig information 
som stärkte misstankarna mot bl.a. Kostovski. Den 1 april 1982 kunde 
Kostovski och Hillis gripas i Amsterdam. Efter gripandet hördes det ena 
vittnet av undersökningsdomare vid två tillfällen. Varken åklagare, 
Kostovski eller hans försvarare var närvarande vid förhöret. Försvaret hade 
dock fått lämna in 14 frågor som de ville ha besvarade av vittnet. 12 av 
frågorna kunde dock inte vittnet besvara utan att dess identitet röjdes. I 
rättegången läste polisen upp förhörsrapporterna och de blev godtagna som 
vittnesutsagor. Polisen och undersökningsdomaren vittnade dessutom om att 
vittnena var i verklig fara om deras identitet skulle röjas. Kostovski och 
Hillis dömdes båda till sex års fängelse. Kostovski överklagade men målet 
gick inte längre än till appellationsdomstolen som gick på tidigare linje. 
Högsta domstolen tog aldrig upp fallet.72

 
Kostovski klagade till europadomstolen och menade att förfarandet i den 
nederländska domstolen hade stridit mot artikel 6.1 och 6.3d eftersom han 
inte hade haft möjlighet att ställa frågor till vittnena och var oförmögen att 
ifrågasätta deras utsagor. Europadomstolen ansåg att berörda artiklar hade 
kränkts eftersom det alltid skall ges en möjlighet för en misstänkt att höra ett 
vittne. Domstolen menade även att om ett vittnesmål är avsiktligt felaktigt 
eller grundat på missförstånd och försvaret inte har vetskap om vittnets 
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identitet kan möjligheten att visa att vittnet har förutfattade meningar, är 
fientlig eller opålitlig gå förlorad. Det bör påpekas att vittnena i målet endast 
var andrahandsvittnen som ej hade sett rånet med egna ögon utan endast 
hört andra berätta om det.73

5.3.3 Van Mechelen m.fl. mot Nederländerna – 
Högre krav på poliser 

Från och med den 25 januari 1989 bevakade den nederländska polisen en 
campingplats som enligt information skulle inhysa ”Van Mechelen” och 
vissa andra som misstänktes för flera rån den senaste tiden. Den 26 januari 
1989 observerade polisen tre bilar som lämnade campingplatsen. Senare 
samma dag rånades ett lokalt postkontor och polisen tog upp jakten på 
gärningsmännen. Polisen blev beskjuten av en bil som senare identifierades 
som den som lämnade campingplatsen. Efteråt kunde Van Mechelen gripas 
och åtalas för rån och försök till mord. Bevisningen mot honom bestod bl.a. 
av vittnesmål av flera poliser identifierade endast genom nummer inför en 
annan polis. Van Mechelen dömdes till tio års fängelse. I 
appellationsdomstolen genomfördes förhör med poliserna av 
undersökningsdomaren i ett avskiljt rum samtidigt som försvaret fanns i ett 
angränsande rum med ljudanläggning för att de skulle få ställa frågor. Hela 
tiden hölls polisernas identitet hemliga. Anledningen till arrangemanget 
uppgavs vara att man inte ville äventyra polisernas fortsatta användbarhet 
och inte heller skapa risker för dem och deras familjer. Van Mechelen 
fälldes i appellationsdomstolen. Högsta domstolen avslog hans 
överklagan.74

 
Van Mechelen klagade till europadomstolen och menade att förfarandet 
hade stridit mot artikel 6.1 och 6.3d eftersom domen hade grundat sig 
huvudsakligen på vittnesutsagor lämnade av vittnen vars identitet var okänd. 
Europadomstolen fann att en kränkning av konventionen var för handen. 
Van Mechelen hade inte fått möjlighet att ifrågasätta vittnenas trovärdighet. 
Det var heller inte klarlagt huruvida polismännen verkligen behövde skydd 
genom hemlig identitet. Domstolen uttalade även att polismän har särskilda 
skyldigheter att bekämpa brott i vilka det ofta ingår att avge vittnesmål vid 
domstol. Det bör därför krävas starka skäl för att de i ett sådant 
sammanhang skall få uppträda under okänd identitet. Försvarets 
rättighetsinskränkningar hade inte uppvägts tillräckligt. Ett brott mot art 
6.3d förelåg således.75

5.3.4 Lüdi mot Schweiz – Försvarets frågerätt 
Den 15 mars 1984 fick den schweiziska polisen information om att ”Lüdi” 
planerade att köpa 5 kg kokain. För att kunna få fram mer information om 
köpet och kunna beslagta narkotikan beslutade undersökningsdomaren att 
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avlyssna Lüdis telefon samt att en tjänsteman vid polisen skulle utge sig för 
att vara en potentiell köpare av narkotikan och arbeta under täcknamnet 
”Toni”. Toni tog kontakt med Lüdi och de båda träffades vid ett flertal 
tillfällen. Den 1 augusti 1984 greps Lüdi efter att Toni lämnat uppgifter om 
att Lüdi lovat att sälja honom 2 kg kokain. Lüdis bostad genomsöktes och 
polisen fann då spår av kokain. Domstolen dömde Lüdi till 3 års fängelse. 
För att behålla polismannens täckmantel kallade inte domstolen honom som 
vittne eftersom den ansåg att även utan polisens ingripande fanns tillräcklig 
bevisning i form av utdrag av telefonavlyssningen mot Lüdi. 
Appellationsdomstolen kallade inte heller polismannen som vittne eftersom 
även den ansåg att den övriga bevisningen var tillräcklig. Lüdi överklagade 
till högsta domstolen och menade att domstolen genom att använda 
polismannens rapport utan att kalla honom som vittne kränkte Lüdis rätt till 
en rättvis rättegång men även den dömde till nackdel för Lüdi som dock fick 
straffet sänkt till 18 månader.76

 
Lüdi klagade sedan till europadomstolen och menade bland annat att hans 
rätt till en rättvis rättegång hade kränkts eftersom domen hade grundats 
enbart på det utdrag av polismannens utsaga som hade lästs upp inför 
domstolen. Lüdi menade även att hans rätt att undersöka och låta höra 
vittnen enligt artikel 6.3d hade kränkts. Europadomstolen fann att en 
kränkning av konventionen förelåg. Domstolen uttalar dock att fallet skall 
åtskiljas från bland annat det tidigare målet ”Kostovski mot Nederländerna” 
eftersom domen i det fallet grundades på utsagor som var mer anonyma. 
Detta fall skiljer sig på det sättet att infiltratören var en polis vars funktion 
var känd för undersökningsdomaren. Dessutom var polismannen känd för 
Lüdi om inte genom sin verkliga identitet åtminstone genom sitt fysiska 
framträdande. Försvaret hade dock inte vid något tillfälle under processen 
fått tillfälle att ställa frågor till vittnet. Europadomstolen menar att detta 
hade kunnat ordnas samtidigt som det legitima intresset att hålla 
polismannens verkliga identitet okänd hade kunnat tillgodoses. Ett brott mot 
artikel 6.3d förelåg således.77

5.3.5 P.G. och J.H. mot Förenade Konungariket 
– Försvarets rätt att ta del av information 

Den brittiska polisen fick ett tips om att ett rån av bland annat ”P.G.” skulle 
äga rum runt den 2 mars 1995. Inget rån ägde rum men polisen fick 
ytterliggare information som sa att rånet skulle äga rum någonstans den 9 
mars. Polisen beslöt då att avlyssna en lägenhet tillhörande en kumpan till 
P.G. Den 15 mars upptäcktes avlyssningsapparaturen och de bevakade 
personerna övergav lägenheten. Polisen hade under övervakningsperioden 
tagit fotografier på personerna som gått ut och in i lägenheten. Den 16 mars 
kunde P.G. och dennes kumpan ”J.H.” gripas. Polisen fann utrustning som 
kunde användas vid ett rån. De misstänkta vägrade att uttala sig vid 
polisförhöret. Polisen ville ha röstprov som skulle jämföras med de 
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ljudupptagningar som fanns från lägenheten. För att få detta installerades 
ljudupptagningsutrustning i de bådas celler och därefter kunde rösterna 
identifieras med dem från lägenheten. P.G. och J.H. åtalades för 
förberedelse till rån. Under rättegången beslöt domaren att bland annat det 
dokument som var författat av en polistjänsteman och som ledde till 
poliskonstapelns beslut att godkänna avlyssningen av B:s lägenhet skulle 
undanhållas försvaret. Polistjänstemannen vägrade även att svara på frågor 
under förhöret eftersom han menade att svaren kunde avslöja känsligt 
material. Domaren frågade då försvaret om de kunde gå med på att domaren 
i ensamhet hörde polistjänstemannen under ed och då ställa de frågor som 
försvaret ville ha svar på. Försvaret gick med på förfarandet. Efter att 
domaren framfört frågorna till polistjänstemannen gjorde han en bedömning 
av svaren och fann att dessa inte behövde vidarebefordras till försvaret 
eftersom den nytta de skulle ha av svaren var obetydlig i jämförelse med 
den skada för allmänna intressen som röjandet av svaren skulle orsaka. De 
åtalade dömdes för förberedelse till rån till 15 års fängelse.78

 
P.G. och J.H. överklagade till appellationsdomstolen men deras överklagan 
avslogs. De båda klagade då till europadomstolen och menade bland annat 
att deras rätt till en rättvis rättegång i artikel 6.3 hade kränkts genom 
domarens förfarande att höra polistjänstemannen i ensamhet. 
Europadomstolen fann inte att någon kränkning av rätten till en rättvis 
rättegång förelåg. Domstolen menade att det i vissa fall kan vara nödvändigt 
att undanhålla viss bevisning från försvaret för att skydda fundamentala 
rättigheter tillhörande en annan individ eller för att skydda ett viktigt 
allmänt intresse. I målet hade försvaret tagit del i beslutet att höra 
polistjänstemannen i ensamhet och försvaret fick även möjlighet att ställa 
frågor.79

5.3.6 Slutsatser av europadomstolens praxis 
Genom domen i målet Doorson mot Nederländerna har europadomstolen till 
viss del öppnat upp för vittnen med okänd identitet. Domstolen uttalar att art 
6 inte uttryckligen kräver att man tar hänsyn till vittnens intressen i samband 
med att de kallas för att höras i ett mål. Dock kan deras liv eller personliga 
säkerhet stå på spel. Dessa intressen skyddas av konventionen vilket innebär 
att konventionsstaterna bör organisera sina straffprocesser på det sättet att 
dessa intressen inte äventyras. Principen om en rättvis rättegång kräver mot 
bakgrund av detta att försvarets intressen avvägs mot intressena hos vittnena 
som kallas att avge utsagor.80

 
Som rättsfallen Luca mot Italien och Artner mot Österrike visar får en dom 
inte grundas enbart på en utsaga av ett vittne som försvaret inte har fått 
tillfälle att ifrågasätta. Någon form av stödbevisning krävs. När ett vittnes 
identitet är okänd och försvaret således inte får ställa frågor vars svar kan 
                                                 
78 Europadomstolen dom i målet P.G. och J.H. mot Förenade Konungariket 25.09.2001, s. 2 
ff. 
79 Ibid., s. 19 ff. 
80 Danelius H., a.a., s. 239. 

 



röja identiteten förhåller det sig något annorlunda. Det finns inget absolut 
krav på stödbevisning utan istället kan försvarets missgynnande uppvägas 
på ett sätt som t.ex. beskrivs i fallet Doorson mot Nederländerna genom att 
domstolen säkerställer ett rättssäkert förfarande. Domstolen som kände till 
vittnenas verkliga identitet i fallet gav försvaret en möjlighet att ställa frågor 
till vittnena utan att få reda på deras identitet. Rättsfallen visar även på en 
rättighet som inte under några omständigheter får kränkas då vittnet utgör 
den enda eller huvudsakliga bevisningen. Försvaret skall under någon del av 
processen fått möjlighet att ställa frågor till vittnet. Huruvida denna 
möjlighet har nyttjats torde inte spela någon roll som fallet Doorson mot 
Nederländerna visar. Att det dock har erbjudits en möjlighet är helt 
avgörande. 
 
I fallet Kostovski mot Nederländerna sker en viss uppvägning för försvaret 
genom att de tillåts lämna in 14 frågor som de vill ha besvarade av vittnet. 
Denna kompenserande åtgärden var dock inte tillräcklig enligt 
europadomstolen. Trots att domstolen uttalar sig om vikten av att få vetskap 
om ett vittnes identitet torde själva huvudsaken i målet ha varit att försvaret 
ej hade fått en tillräckligt god möjlighet att ställa frågor. 
 
Även i fallet Van Mechelen m.fl. mot Nederländerna försöker den nationella 
domstolen att kompensera försvarets rättsförluster. Försvaret tilläts att ställa 
vilka frågor de ville så länge som vittnets identitet inte behövde avslöjas 
genom svaren. Europadomstolen godtog dock inte förfarandet och uttalar att 
högre krav måste anses gälla för poliser om de vill vittna utan att uppge sin 
verkliga identitet. 
 
Vidare är fallet Lüdi mot Schweiz av särskilt intresse eftersom det handlar 
om en polis som använder sig av en skyddsidentitet. Eftersom polismannen 
inte framträder under någon del av rättegången är fallet inte helt jämförbart 
med den svenska regleringen där poliser tillåts vittna under skyddsidentitet. 
Domstolen gör dock vissa principiella uttalanden som är av intresse. 
Domstolen menar att det är ett legitimt intresse att hålla polismannens 
verkliga identitet okänd. Fallet skiljer sig även från andra fall på det sättet 
att den tilltalade visste vem vittnet var genom hans fysiska framträdande. 
Domstolen menade slutligen att försvaret måste få möjlighet att ställa frågor 
och att detta hade kunnat ordnats under sådana omständigheter att 
polismannens identitet behölls okänd. 
 
Slutligen visar fallet P.G. och J.H. mot Förenade Konungariket att 
möjligheten att höra ett vittne utan att avslöja viss information är möjligt 
och godtagbart utifrån vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar borde 
kunna användas även i andra mål då informationen som man vill 
hemlighålla från försvaret är vittnets identitet. 

 



5.4 Europadomstolens hantering av 
vittnen med okänd identitet 

Det finns som tidigare redogjorts för ingen uttrycklig reglering i 
konventionen kring vittnen med kvalificerad skyddsidentitet. Den enda 
regleringen kan sägas vara försvarets rättighet i art 6.3d om rätten att 
förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas samt att själv få vittnen 
inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade 
mot en. Europadomstolen gör heller ingen skillnad i begreppen anonymitet 
och skyddsidentitet. Båda situationerna har den effekten att rättigheter för 
försvaret beskärs och detta måste på något sätt uppvägas. Dessa 
uppvägningar till försvarets fördel benämns av europadomstolen som 
safeguards. Vad dessa innebär redogörs för nedan. 

5.4.1 Rättssäkerhetsgarantier 
Ordet safeguard kan översättas som garanti eller övervaka. I flera rättsfall 
från europadomstolen är detta ett återkommande begrepp. En korrekt 
definition och översättning av ordet i det sammanhanget som det används av 
domstolen till svenska är rättssäkerhetsgarantier. En rättssäkerhetsgaranti 
som kommer till uttryck som safeguard i domarna från europadomstolen 
definieras som en åtgärd från domstolens sida som syftar till att tillvarata 
den anklagades intresse av en rättvis rättegång. Det kan t.ex. handla om att 
domaren övervakar ett förhör eller så långt det är möjligt låter försvaret 
delta och ställa frågor. När det handlar om ett vittne vars verkliga identitet 
inte kan lämnas ut utan skada för vittnet och försvaret sålunda inte får reda 
på identiteten talar man om att försvarets rättigheter har beskurits. Dessa 
måste då uppvägas genom olika åtgärder. Dessa åtgärder kan beskrivas som 
rättssäkerhetsgarantier. 

5.5 Sammanfattning 
Som detta kapitel visar ger Europakonventionen inte mycket vägledning vad 
gäller tillåtligheten av vittnen med kvalificerad skyddsidentitet. Det saknas 
uttrycklig reglering av både anonyma vittnen och vittnen under kvalificerad 
skyddsidentitet. Genom den praxis som har utvecklats på området vet vi 
dock att en viss grad av anonymitet är tillåtet samtidigt som konventionens 
krav anses upprätthållna. 

 



6 Analys 
I följande avsnitt kommer de uppställda frågeställningarna att besvaras; 
 

• Är en vittnesutsaga som är lämnad under kvalificerad 
skyddsidentitet godtagbar i förhållande till de krav som 
straffprocessuella grundprinciper ställer på rättegången? 

 
• Vilken betydelse har ett vittnes identitet för försvaret? Är försvarets 

rätt att få veta ett vittnes identitet okränkbar? 
 

• Hur påverkar Europakonventionen och dess tolkning den svenska 
tillämpningen av lag om kvalificerade skyddsidentiteter? Finns det 
ett behov av harmonisering mellan stater? 

 
En diskussion kommer att föras kring uppställda problematiseringar och 
kritik kommer att framföras. Kapitlet är disponerat på det sättet att först 
kommer frågan om skyddsidentiteters användning vid vittnesutsagor i 
förhållande till de grundprinciper för straffprocessen som finns att 
diskuteras. Därefter följer en diskussion kring vittnesidentitetens betydelse 
för försvaret. Sedan kommer ett avsnitt om polisers behov av 
skyddsidentiteter. Därefter diskuteras det fall som är det enda existerande i 
svensk rätt som behandlar frågan om kvalificerad skyddsidentitet. 
Avslutningsvis kommer en diskussion kring europakonventions inverkan 
och betydelse att föras. 

6.1 Vittnesutsagor under kvalificerad 
skyddsidentitet i ljuset av 
straffprocessuella grundprinciper 

För att på ett meningsfullt sätt kunna diskutera och ifrågasätta vittnesutsagor 
som ges av poliser med kvalificerad skyddsidentitet är det viktigt att det 
tydligt framgår vad kritiken avser. Att framföra kritik av allmänt slag mot 
ett användande av vittnen med kvalificerade skyddsidentiteter och påstå att 
det strider mot grundläggande principer för ett rättssamhälle är en något 
underminerad ståndpunkt. För att kunna framföra kritik på ett godtagbart 
sätt måste principerna först definieras och klargöras. 
 
Grundläggande principer i den svenska straffprocessen stadgar att 
rättegången skall vara offentlig, muntlig och att domen skall grundas 
omedelbart på vad som har framkommit under förhandlingen. Dessa 
principer bidrar till att processen skall bli så rättssäker som möjligt och är en 
del av de grundläggande principerna för ett rättssamhälle som förarbetena 
uttrycker det. Principerna är dock inte helt undantagslösa utan avsteg kan 
således göras då ett annat av rättsordningen skyddat intresse väger tyngre. I 
t.ex. mål om sexualbrott kan rätten för att skydda den utsatta förordna om 

 



begränsad offentlighet. Likaså kan avsteg göras från muntlighetsprincipen 
då den inte är möjlig att upprätthålla eller är onödigt svår att upprätthålla. 
Det handlar sammantaget om en intresseavvägning i varje enskilt fall. 
Offentlighetsprincipen har dock ett särdeles starkt skydd eftersom den är 
grundlagsförankrad. 
 
Vid en ytlig granskning av möjligheten att vittna under skyddsidentitet kan 
den till en början ses som oförenlig med ovannämnda principer. En del av 
den framförda kritiken mot möjligheten att vittna under skyddsidentitet 
likställer förfarandet med ett system med anonyma vittnen och som då står i 
strid med de grundläggande principerna för rättssamhället. Att framföra 
kritik mot lagstiftningen av den karaktären att vittnesprocessen skulle vara 
ett hot mot de grundläggande principerna för straffprocessen eller 
rättssamhället är enligt min mening att resonera på ett felaktigt sätt. 
Samtliga principer tillåter avvägningar. Att allmänhetens intresse av att 
granska processen får stå tillbaka för statens intresse av att på ett säkert sätt 
kunna bekämpa kriminella organisationer är enligt min mening en godtagbar 
avvägning. Vidare vid tillämpning av principen om muntlighet vållar vittnen 
under skyddsidentitet inga problem. Vittnet framträder i vanlig ordning i 
rättssalen och avger där sin utsaga i muntlig form. Muntlighetsprincipen 
upprätthålls således. 
 
Annorlunda förhåller det sig med vittnen som vittnar under en högre grad av 
anonymitet. Utan att gå in på problematiken med anonyma vittnen i övrigt 
skiljer sig ett sådant vittne oerhört mycket från ett vittne med 
skyddsidentitet. När ett vittne är fullständigt anonymt får den tilltalades 
intresse av att ha fullständig insyn i vilka förhållanden som läggs till grund 
för domstolens avgörande stå tillbaka på ett sätt som enligt min mening inte 
är godtagbart. Försvaret får varken ta del av personuppgifter, utseende eller 
uppgifter som är knutna till identiteten hos det anonyma vittnet. 
 
Att mer eller mindre likställa ett vittne under kvalificerad skyddsidentitet 
med ett anonymt vittne som Anne Ramberg gör i sin artikel är direkt 
felaktigt. Ramberg påstår att försvaret inte tillåts ställa frågor som hänför sig 
till den infiltrerande verksamheten. Detta är en felaktig uppfattning eftersom 
det enda som hemlighålls försvaret är vittnets verkliga identitet och frågor 
som kräver ett svar där identiteten avslöjas är förbjudna. 
 
Vidare är principen om den fria bevisprövningen av intresse eftersom 
oavsett bevismedel har domstolen att fritt värdera styrkan på bevisningen. 
Anonyma vittnesmål är i princip godtagbara enligt denna princip, dock är 
det en annan sak att värdet på bevisningen blir mycket lågt eftersom flera 
viktiga hjälpfaktum saknas. 
 
Sammanfattningsvis vållar de så kallade grundläggande principerna för 
straffprocessen inget hinder mot användandet av vittnen under kvalificerad 
skyddsidentitet. Det är samtidigt mycket viktigt att hålla isär denna 
vittnesmetod från användandet av anonyma vittnen eftersom förfarandena 
skiljer sig avsevärt. 

 



6.2 Identitetens betydelse för försvaret – 
En intresseavvägning mellan 
effektivitet och rättssäkerhet 

I RB 36:10 stadgas att ett vittne har en skyldighet att uppge sitt fullständiga 
namn innan avgivande av vittnesmålet. Detta är normalfallet i de flesta 
vittnesmål och försvaret kan således säkerställa vem vittnet är. Som 
uppsatsen har behandlat finns det en möjlighet att uppge det namnet som 
ingår i skyddsidentiteten. Försvaret får således inte reda på vittnespersonens 
verkliga identitet. Frågan är vilken betydelse som detta får för försvaret. 
 
När ett vittne åberopas av åklagarsidan vill den parten på det sättet styrka ett 
visst bevistema. Detta bevistema ligger naturligt nästan alltid den tilltalade 
till last. Försvaret skall således vid motförhöret inrikta sig på att med hjälp 
av olika fakta få rätten att värdera vittnesbeviset på ett så negativt sätt som 
möjligt. Robustheten skall ökas så mycket som möjligt med hjälp av 
hjälpfaktum som försvaret måste presentera. Ett av dessa hjälpfakta är 
vittnets identitet. Genom vetskap om vittnets identitet kan försvaret 
framställa vittnet som mindre trovärdigt. Det kan t.ex. handla om en relation 
mellan den tilltalade och vittnet som genom vetskap om den verkliga 
identiteten kan klarläggas och då ligga till grund för värderingen. Ett annat 
exempel skulle kunna vara att polismannen som vittnar tidigare har begått 
menedsbrott. Om inte polisens identitet kommer fram har försvaret ingen 
möjlighet att presentera sådana fakta för rätten som i sin tur inte tar med den 
omständigheten i sin bedömning. 
 
Det finns dock enligt min mening andra fakta som har större betydelse för 
trovärdighetsbedömningen. Av stor vikt är t.ex. huruvida de uppgifter som 
lämnas stämmer med ett visst händelseförlopp. Skulle det föreligga 
motstridiga faktaförhållanden måste det anses vara en mycket allvarlig 
omständighet. Dock är fallen med poliser som vittnar under skyddsidentitet 
till viss del komplexa. Eftersom polistjänstemannens observationer kan vara 
de enda vittnesobservationerna som finns kan vissa problem uppstå. 
Eftersom observationerna inte kan bekräftas av andra vittnen uppstår det en 
ord mot ord situation. Försvaret har i denna situation dock en möjlighet att 
ifrågasätta vittnesutsagan utifrån andra eventuella bevis och omständigheter 
i målet. 
 
Vad som måste beaktas är att det endast är polistjänstemannens verkliga 
identitet som inte tillkännages. Den tilltalade känner med största sannolikhet 
vittnet under ett annat namn men även till utseendet. Polisen har arbetat tätt 
inpå den tilltalade under infiltrationen varför alla möjligheter finns att 
ifrågasätta de uppgifter som vittnet lämnar som hänför sig till den perioden. 
Således uppstår inga särskilda konflikter med försvarets intressen vad avser 
möjligheten att angripa vittnesutsagan ur ett faktaperspektiv. 
 
Det går dock inte att helt bortse från faktumet att försvarets rättigheter blir 
något beskurna genom att polismannens identitet hålls okänd. Det är även 

 



här frågan om en intresseavvägning mellan försvaret och åklagarsidan. Den 
intresseavvägning som lagstiftaren har gjort men som inte uttryckligen 
framgår ur propositionen är enligt min mening underförstådd. 
Utgångspunkten är att vittnesutsagor skall värderas lika oberoende av vem 
som avger dem. Poliser har en mycket speciell ställning i 
brottmålsprocessen. Den allmänna utgångspunkten måste enligt min mening 
anses vara att poliser i allmänhet arbetar för att beivra brott och att det ligger 
i deras intresse och avsikt. Trots detta skall deras vittnesutsagor och även 
t.ex. utsagor lämnade av så kallade professionella vittnen inte värderas 
högre än andras. Genom att ge poliser möjligheten att vittna under 
skyddsidentitet har en intresseavvägning skett i lagstiftningsarbetet. En 
intresseavvägning som är till fördel för åklagarsidan. Den avvägningen 
bygger enligt min mening till viss del på antagandet att polistjänstemän i 
större utsträckning lämnar sanningsenliga vittnesutsagor än andra personer.  
 
Vidare menar jag att antagandet om poliser som mer sanningsenliga vittnen 
är omedveten. Att klart uttrycka att förtroendet för polisen är så högt att de 
tillåts vittna under skyddsidentitet, med anledning av att lagstiftaren utgår 
från att poliser oftare håller sig till sanningen, skulle förmodligen leda till en 
mycket intensiv debatt där rättssäkerheten skulle komma att stå i fokus. 
Generaliseringar av vittnesutsagor är mycket farliga oavsett vem de riktar 
sig mot. Eftersom denna generalisering kommer till uttryck på ett 
underförstått sätt i en proposition betyder det dock inte att samma 
generalisering sker av domstolen. Den har fortfarande att fritt värdera 
utsagan. Dock har åklagaren redan fördel av lagstiftarens syn på poliser 
genom att möjligheten för poliser att vittna under kvalificerad 
skyddsidentitet överhuvudtaget har givits. Effekten blir att försvarets 
möjlighet att ställa frågor minskar. 
 
En omständighet som möjligtvis bekräftar den underförstådda 
utgångspunkten i propositionen skulle kunna vara det avsteg från 
muntlighetsprincipen som gäller för poliser vid bagatellmål. Som tidigare 
redogjorts för är bakgrunden till undantaget att polisen utreder många 
bagatellbrott vilket får den konsekvensen att minnet av händelserna 
försvagas och blandas möjligtvis ihop med andra händelser. Trots de 
angivna skälen står det enligt min mening klart att undantaget även bygger 
på ett visst förtroende för poliskåren. Även om förtroendet inte sträcker sig 
längre än till bagatellmålen visar det på en klar ståndpunkt från lagstiftarens 
sida, poliser är mer pålitliga vittnen än andra. 
 
Lagstiftaren bygger enligt min mening antagandet om att poliser är mer 
pålitliga på det förhållandet att poliser har givits förtroende att bekämpa 
brott. Polisens hela övriga verksamhet är uppbyggd kring 
intresseavvägningar där polisen ofta tillåts ingripa på ett sätt som främjar 
den brottsbekämpande verksamheten men där t.ex. personlig frihet och 
privatliv ofta får stå tillbaka. Rätten för poliser att vittna under 
skyddsidentitet är bara ännu en intresseavvägning som gjorts till förmån för 
den brottsbekämpande verksamheten. Enligt min mening är denna 
avvägning fullt godtagbar och dessutom alldeles nödvändig för att polisens 

 



syfte skall kunna upprätthållas. Det förtroende som har givits 
polismyndigheten måste även sträcka sig till användandet av 
skyddsidentiteter för att det brottsbekämpande arbetet skall vara effektivt 
fullt ut. Vittnesprocessen är en mycket viktig och slutlig del av polisens 
arbete. Om det inte kan fullgöras pga. otillräckliga skydd för poliser skulle 
allt föregående arbete under förundersökningen kunna gå förlorat. 
 
Vidare är avvägningen godtagbar med tanke på den underliggande hotbilden 
som riktas mot polisen. Eftersom den organiserade brottsligheten står för en 
stor del av de hot som riktas mot vittnen finns en latent hotbild mot en 
polistjänsteman som skall vittna. Som även har tagits upp kan det sociala 
trycket spela en inte obetydlig roll. Eftersom det finns en underliggande 
hotbild mot polisen som vittnar och den åtalade är ansvarig för den 
hotbilden måste det anses godtagbart att dennes rättigheter beskärs något. 
 
Slutligen skall även nämnas att det i propositionen gjordes reservationer där 
regeringen menade att det är viktigt att se på situationen från fall till fall. 
Det kan finnas fall då ett vittnesmål av polis med skyddsidentitet skall ses 
på med särskild försiktighet. Det klarläggs inte i propositionen vad för slags 
situationer det kan vara frågan om men enligt min bedömning skulle det 
kunna vara aktuellt att iaktta försiktighet i fall då vittnets identitet spelar en 
större roll än annars. Det skulle t.ex. kunna röra sig om fall då försvaret 
riktar kritik mot den dolda identiteten och då försvaret besitter viss 
bevisning som är direkt relaterad till identiteten. Normalfallet borde dock 
enligt min mening vara att försvaret inriktar sig på att ifrågasätta 
vittnesutsagan utifrån andra bevis eller omständigheter i fallet. 

6.3 Polisens behov av skyddsidentiteter 
Som påpekades i inledningen har den organiserade brottsligheten undergått 
en snabb utveckling de senaste åren. Polisens arbete med infiltratörer kan i 
vissa fall vara den enda möjligheten att få fram bevisning mot ett visst 
kriminellt nätverk. Därutöver tillkommer den positiva effekten att polisen 
kan få kunskap om spridningar av ett nätverk genom infiltration. Den 
positiva effekten av infiltrationsverksamhet kan således inte ifrågasättas. 
Polisens användande av skyddsidentiteter är givet vid infiltration varför inte 
heller det behovet kan ifrågasättas. 
 
Propositionen tar även upp Sveriges internationella samarbete med 
bekämpning av organiserad brottslighet. Eftersom nätverken kan sträcka sig 
över flera länder är en mycket viktig del av arbetet att kunna samarbeta med 
andra länders polismyndigheter. I vissa fall kan det uppställas som krav att 
de poliser som deltar i samordnade aktioner skall arbeta under 
skyddsidentiteter. Utan möjligheten att använda skyddsidentiteter skulle 
Sverige således få stå utanför visst internationells samarbete. 
 
Vidare visar statistik på att hot mot vittnen blir allt vanligare. Den 
organiserade brottsligheten står för en stor del av hoten. Detta leder till att 
det finns ett klart behov av att skydda personer som vittnar för att inte 

 



undergräva rättssystemet. Det kan tyckas att det skyddet som lagen om 
kvalificerade skyddsidentiteter ger även skulle erbjudas andra än de i lagen 
uppställda personerna. Syftet med lagen är dock bl.a. att underlätta arbetet 
med att bekämpa den organiserade brottsligheten. Eftersom det främst är 
polisen som bedriver detta arbete med hjälp av infiltratörer är det knappast 
märkvärdigt att det är till poliser som lagen vänder sig. Att det utöver dessa 
kan finnas andra personer som är i behov av ett bättre vittnesskydd än det 
som erbjuds i lagen om fingerade personuppgifter är något som mycket väl 
kan stämma men som inte har utretts närmare i denna uppsats. 
 
Det råder enligt min mening således ett klart konstaterat behov av 
användning av skyddsidentiteter inom den brottsbekämpande verksamheten. 

6.4 Svensk praxis 
Det har ännu inte utvecklats någon omfattande eller särskilt betydande 
praxis i svensk rätt som behandlar fall där poliser vittnar under kvalificerad 
skyddsidentitet. Det finns som redogjorts för endast ett fall men som visar 
på tolkningssvårigheter av lagen. 

6.4.1 Helsingborgsfallet 
Helsingborgsfallet består av tre olika domar där åtminstone två olika 
förutsättningar figurerar. Domen i målet B 1260-06 visar på ett resonemang 
som bygger på ett felaktigt antagande som hovrätten sedermera konstaterar. 
Tingsrätten menar att det inte föreligger hinder att höra de nederländska 
poliserna under deras respektive skyddsidentiteter på motsvarande sätt som 
om de haft svenska skyddsidentiteter. Tingsrätten baserar sitt beslut på att 
uppgifter som kan röja vittnenas rätta identitet skyddas av sekretess enligt 5 
kapitlet 10 § andra stycket SekrL under förutsättning att de hänför sig till 
ärende enligt 15 § lag om vissa former av internationellt samarbete i 
brottmål. Frågeförbud gäller också för uppgifterna enligt 36 kapitlet 5 § RB. 
I propositionen till lagen om kvalificerade skyddsidentiteter uttalas dock 
tydligt att det är frågan om en utredningssekretess. Frågeförbudet hänför sig 
således till uppgift i utredning som kan äventyra den utländska 
tjänstemannens sekretess. 
 
Hovrätten anger i sina domskäl att regleringen kring kvalificerade 
skyddsidentiteter ger utrymme för att vittnet uppger det namn som ingår i 
den kvalificerade skyddsidentiteten i stället för det egna namnet samt att han 
därvid upplyser rätten och parterna om förhållandet. Denna möjlighet menar 
hovrätten är begränsad just till den situationen att det uppgivna namnet ingår 
i en kvalificerad skyddsidentitet enligt den svenska lagen om kvalificerade 
skyddsidentiteter. 
 
Vid den slutliga förhandlingen i tingsrätten sker inga vittnesförhör inför 
domstolen med de holländska poliserna. Istället används de utsagor som 
poliserna lämnat under utredningen i Nederländerna. Detta får till följd att 
en av de sex åtalade personerna frias helt på grund av bristande bevisning. 

 



 
Helsingborgsfallet visar enligt min mening på en misstolkning av 
förarbetena till lag om kvalificerade skyddsidentiteter. Det som är 
anmärkningsvärt är den viljan till internationellt samarbete som lagstiftaren 
uttrycker i propositionen. Trots denna uttryckliga vilja skall samarbetet 
upphöra efter brottsutredningens slut. Detta är enligt min mening en mycket 
märklig utgångspunkt för det internationella samarbetet. I 
Helsingborgsfallet får det som följd att en person frias helt. För att den 
gränsöverskridande brottsligheten skall kunna bekämpas är det av största 
vikt att det internationella samarbetet fungerar på ett effektivt sätt. Eftersom 
vittnesbeviset är det viktigaste av bevis i rättegången är det anmärkningsvärt 
att utländska poliser ej tillåts vittna i Sverige under sina utländska 
skyddsidentiteter. Tingsrättens dom i målet B 1260-06 visar på denna insikt. 
För att lösa detta problemet bör enligt min mening lagtexten omformuleras 
på ett sådant sätt att även utländska poliser tillåts vittna. 

6.5 Europakonventionens inverkan 
Som ett sista deskriptivt avsnitt i uppsatsen har ett kapitel om 
Europakonventionen behandlats. Konventionen är i högsta grad relevant 
eftersom den gäller såsom svensk lag sedan 1995. Europadomstolen är den 
instans som har ensamrätt på tolkningar av konventionen, därför är dess 
praxis även i högsta grad av intresse. Frågan för uppsatsen är huruvida de 
krav som uppställs i konventionen upprätthålls genom lag om kvalificerade 
skyddsidentiteter. 
 
Först kan konstateras att det inte finns någon uttrycklig reglering i 
konventionen som behandlar vittnen med skyddsidentitet. Problematiken 
behandlas inom principen om rätten till en rättvis rättegång. För att en 
rättegång skall anses rättvis har det i konventionens artikel 6.3 uppställts 
vissa minimirättigheter som den tilltalade skall ha i en brottmålsrättegång. I 
artikel 6.3d stadgas en rätt att förhöra eller låta förhöra vittnen som 
åberopas, samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma 
förhållanden som vittnen åberopade mot en. Som ovan har behandlat är 
denna reglering inte undantagslös i svensk rätt. En intresseavvägning görs 
av identitetens betydelse för försvaret. I lag om kvalificerade 
skyddsidentiteter skedde denna avvägning på lagstiftningsnivå men genom 
Europakonventionen sker det genom praxis. Det finns redan en mycket 
omfattande praxis från Europadomstolen och de rättsfall som har tagits upp 
visar på de centrala principer som har tagits fram. 
 
De intresseavvägningar Europadomstolen gör mellan försvaret och 
åklagaren kommer till uttryck på ett betydligt klarare sätt än i den svenska 
rätten. I t.ex. fallet Doorson mot Nederländerna resonerar Europadomstolen 
klart och tydligt kring parternas intressen innan den fattar ett beslut. Även 
då domstolen resonerar kring rättssäkerhetsgarantier blir 
intresseavvägningarna tydliga. De klargöranden som Europadomstolen 
kommer med får som effekt för konventionsstaterna att de kan anpassa sin 

 



nationella rätt på ett sådant sätt att den överensstämmer med 
Europadomstolens uttalanden. 
 
Vid en granskning av Europakonventionens inverkan på nationell rätt är det 
viktigt att ha i åtanke att de rättigheter som stadgas i konventionen är så 
kallade minimirättigheter. Detta innebär ett krav på medlemsstaterna att 
anpassa sin nationella rätt så att de rättigheter som stadgas i konventionen 
uppfylls. Dock är den nationella rätten fri att vara mer långtgående och 
således stadga ett starkare skydd än vad konventionen anger. 
 
Genom rättsfallen Luca mot Italien och Artner mot Österrike fastslås att den 
tilltalade skall ges tillfälle att ställa frågor till ett vittne under någon del av 
processen. Har denna möjlighet inte funnit skall vittnesutsagan ges ett 
avsevärt mindre bevisvärde. Vid en granskning av den svenska 
vittnesregleringen av vittnen med skyddsidentitet vållar denna princip inga 
problem. Eftersom ett vittne med skyddsidentitet uppträder precis som 
vanligt i rätten finns alla möjligheter till att ställa frågor. Frågan är om 
frågeförbudet kan vålla något problem i sammanhanget. Genom förbudet 
tillåts inte den tilltalade att ställa frågor som hänför sig till vittnets identitet. 
Det kan således tyckas att möjligheten att ställa frågor blir beskuren. Vid en 
tolkning av principen som konventionen uppställer och vid en granskning av 
de ovannämnda rättsfallen anser jag att principen som sådan inte 
upprätthålls. Eftersom försvaret inte tillåts ställa vissa frågor har de inte 
getts tillfälle att ställa samtliga frågor som de vill ha besvarade. Att ges 
tillfälle att ställa frågor förutsätter att frågorna kan ställas vid det tillfället. 
Europadomstolen har dock uttalat i t.ex. Lüdi mot Schweiz att det kan vara 
ett legitimt intresse att hålla en polismans identitet okänd för försvaret. 
Principen om möjligheten för försvaret att ställa frågor är således inte 
undantagslös utan kan vägas mot andra intressen. Vid en granskning av den 
svenska skyddsidentiteten utgör den enligt min mening ett tungt vägande 
intresse som i detta fallet väger tyngre än försvarets rätt till en möjlighet att 
ställa frågor avseende vittnets identitet. Således upprätthålls den tilltalades 
rättigheter i konventionen, vid tillämpning av lag om kvalificerade 
skyddsidentiteter. 
 
Europadomstolens praxis behandlar även ett flertal fall där vittnets identitet 
är okänd för försvaret. Principiellt kan dessa fall likställas med den svenska 
regleringen av skyddsidentiteter. I fallet Doorson mot Nederländerna 
redogör Europadomstolen mycket tydligt för de intresseavvägningar som 
sker. Europadomstolen menar att de omständigheterna att vittnena hade 
hörts av en utredande domare som kände till vittnenas verkliga identitet 
samt att försvaret hade beretts möjlighet att förhöra vittnena utan att få reda 
på deras identitet var tillräckliga åtgärder för att försvarets intressen skulle 
anses tillgodosedda. Detta rättsfallet är vägledande vad gäller möjligheten 
att använda sig av vittnen med okänd identitet. 
 
Som ett principiellt avgörande är även fallet P.G. och J.H. mot Förenade 
Konungariket intressant. Domstolen uttalar där att det i vissa fall kan vara 
nödvändigt att undanhålla viss bevisning från försvaret för att skydda 

 



fundamentala rättigheter tillhörande en annan individ eller för att skydda ett 
viktigt allmänt intresse. Uttalandet är inte direkt riktat mot vittnen med 
okänd identitet men borde kunna appliceras på de fallen också. 
Fundamentala rättigheter tillhörande en annan individ kan t.ex. vara rätten 
till liv, hälsa och säkerhet. Det vill säga om det finns en hotbild mot ett 
vittne skulle det kunna bli nödvändigt och godtagbart att undanhålla vittnets 
identitet för att skydda vittnet. 
 
En intressant iakttagelse i praxis från Europadomstolen visar på att olika 
krav kan ställas på poliser som vittnar i jämförelse med andra. Detta framgår 
ur fallet Van Mechelen m.fl. mot Nederländerna. Europadomstolen menar 
att eftersom polisens uppgift är att beivra brott och uppträda som vittnen i 
rätten bör det därför krävas starka skäl för att de i ett sådant sammanhang 
skall få uppträda under okänd identitet. Domstolen framhöll även att det i 
fallet inte var klarlagt huruvida polismännen verkligen behövde skydd 
genom hemlig identitet. I en svensk jämförelse är fallet intressant. När en 
svensk polis påbörjar ett infiltrationsarbete har en bedömning redan skett 
där det har konstaterats att polisen skall tilldelas en skyddsidentitet eftersom 
arbetet medför mycket stora risker. Att polisen sedan vittnar under samma 
identitet är således bara en fortsättning av arbetet med att skydda polisen 
och dess anhöriga. I fallet Van Mechelen m.fl. har inte denna bedömning 
skett i samma skede. Det borde dock inte vara svårare att bedöma riskerna, 
för polismannen som skall vittna, under själva domstolsprocessen än under 
det inledande arbetet i beslutsprocessen om att infiltrera en kriminell 
gruppering. Eftersom det i fallet Van Mechelen m.fl. inte skedde någon 
infiltrering är det svårt att jämföra fallet med den svenska lagstiftningen. 
Avsikten med den kvalificerade skyddsidentiteten torde inte vara att tilldela 
poliser som skall vittna en kvalificerad skyddsidentitet precis innan 
processen startar utan att tilldela den inför ett infiltrationsuppdrag och sedan 
fortsätta att använda den även i vittnesprocessen. 
 
Det är även anmärkningsvärt att Europadomstolen ser olika på poliser och 
övriga som vittnar ur ett annat perspektiv. I Sverige är alla vittnen likställda 
och det är viktigt att rätten ser med tillförsikt på ett vittnesmål som en polis 
lämnar eftersom det finns en risk för att vittnesutsagan övervärderas. 
Polisens utsaga skall således ses som vilken utsaga som helst. Här ovan 
uttalar dock Europadomstolen att poliser inte skall jämställas med vilket 
vittne som helst och att högre krav måste kunna ställas på poliser som vill 
vittna utan att ange sin identitet. Det framgår inte uttryckligen i fallet Van 
Mechelen m.fl. men enligt min mening antyder Europadomstolen att 
polisens bakgrund som brottsbekämpande organisation leder till att högre 
krav kan ställas på poliser som vill vittna utan att ange sin identitet i 
jämförelse med övriga människor som vill vittna på samma sätt. 
 
I målet Kostovski mot Nederländerna gör Europadomstolen ett principiellt 
uttalande som skulle kunna tala mot användningen av skyddsidentiteter. 
Domstolen uttalar att om ett vittnesmål är avsiktligt felaktigt eller grundat 
på missförstånd och försvaret inte har vetskap om vittnets identitet kan 
möjligheten att visa att vittnet har förutfattade meningar, är fientlig eller 

 



opålitlig gå förlorad. Domen grundas dock huvudsakligen på den 
omständigheten att försvaret inte hade fått möjlighet att ställa frågor till 
vittnet. Kritik av ovannämnda art har även framförts mot den svenska 
regleringen. Generellt måste kritiken anses befogad men som annan praxis 
från Europadomstolen visar kan försvarets intresse få stå tillbaka till förmån 
för åklagarsidan.  
 
Genom fallet Lüdi mot Schweiz gör domstolen vissa viktiga principiella 
uttalanden. Rättsfallet är av extra intresse eftersom det är just en polis som 
vittnar och vars verkliga identitet hålls okänd. Avgörande för fallet var att 
Lüdi inte under någon del av processen fick möjlighet att ställa frågor till 
vittnet. Europadomstolen menar dock att det förelåg ett legitimt intresse att 
hålla polismannens verkliga identitet okänd men att det även hade kunnat 
ordnas så att identiteten behölls okänd samtidigt som försvarets intresse av 
att ställa frågor till vittnet hade kunnat tillgodoses. Det är intressant att 
domstolen i detta fall inte resonerar kring de högre krav som anses ligga på 
en polis. Domstolen uttalar även att fallet skiljer sig mot flera andra 
eftersom den tilltalade kände vittnet, inte genom dess verkliga identitet men 
genom sitt fysiska framträdande. Graden av anonymitet minskar således om 
den tilltalade har kännedom om vittnets fysiska utseende. Vid en svensk 
jämförelse är rättsfallet mycket intressant eftersom det befäster betydelsen 
av en avgörande skillnad mellan den svenska regleringen av personer som 
vittnar under kvalificerad skyddsidentitet och total vittnesanonymitet. 
Eftersom en person som vittnar under kvalificerad skyddsidentitet 
framträder rent fysiskt i rättssalen upprätthålls försvarets intressen på ett ur 
Europadomstolen acceptabelt sätt. 
 

6.6 Sammanfattande slutsatser 
Som praxis från Europadomstolen visar spelar konventionen en inte 
obetydlig roll för den nationella rätten. Hela tiden sker intresseavvägningar 
som på förhand kan vara svåra att förutse. Allteftersom mer rättsfall från 
Europadomstolen växer fram desto klarare principer framträder som 
underlättar för den nationella lagstiftaren. Genom lag om kvalificerade 
skyddsidentiteter har noggranna överväganden skett gentemot 
Europakonventionen och dess tolkning. Trots att försvaret får sin rätt att 
höra ett vittne fullt ut beskuren är detta en godtagbar rättsförlust. 
Europadomstolens praxis visar på en argumentation som försöker framhäva 
dels försvarets oacceptabla rättsförluster, dels vittnets intresse av att inte ge 
ut sin identitet. De resonemang som Europadomstolen för visar på en viss 
acceptansnivå gällande försvarets förluster. Denna nivå i jämförelse med 
den nivå som den svenska skyddsidentiteten ligger på är inte obetydligt 
lägre. I princip skulle således försvarets rättigheter ur ett svenskt perspektiv 
kunna beskäras något mer utan att det orsakar en konflikt med 
konventionen. Eftersom Europakonventionen stadgar minimirättigheter 
saknas hinder mot att stadga ett starkare skydd för försvaret som den 
svenska regleringen om kvalificerade skyddsidentiteter erbjuder. 
 

 



Europakonventionen är ett mycket bra instrument för att skapa 
harmoniserande rättigheter i flera stater. Eftersom rättigheterna är 
minimirättigheter utformas de nationella lagarna dock på olika sätt. 
Konventionen erbjuder större möjligheter till vittnesanonymitet än vad 
svensk lag erbjuder. Trots att Sverige arbetar för ett internationellt 
samarbete genom införande av Europakonventionen som svensk lag måste 
konstateras att det gränsöverskridande samarbetet i rättegångsprocessen ej 
fungerar tillfredsställande. Helsingborgsfallet visar på Sveriges försiktiga 
ställningstagande kring det internationella samarbetet. Med utgångspunkt i 
konventionen borde flera stater agera på samma sätt när en viss typ av 
brottslighet är gränsöverskridande.  
 
Lagen om kvalificerade skyddsidentiteter ger en möjlighet att vittna under 
en skyddsidentitet och således uppge ett fiktivt namn inför rätten. Denna 
möjlighet har gett upphov till en diskussion kring rättssäkerhet. Uppsatsen 
har ställt möjligheten att vittna under skyddsidentitet mot olika rättsområden 
som fungerar på ett skyddande sätt för rättssäkerheten. Dessa områden har 
varit RB och dess regelverk med principer kring vittnesmål samt 
Europakonventionen och dess artikel 6 om rätten till en rättvis rättegång. 
För att belysa problematiken ytterliggare har en redogörelse för våld eller 
hot om våld mot vittnen även gjorts. Som analysen har visat finns det både i 
RB och i Europakonventionen frågor av problematiserande karaktär. 
Möjligheten att vittna under kvalificerad skyddsidentitet är dock både 
nödvändig vid en granskning av hotbilden mot poliser och godtagbar ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. De rättsförluster som försvaret förvisso lider är inte 
tillräckliga för att anses av sådan betydande art som krävs för att 
vittnesförfarandet skulle vara otillåtet. Som även har framhållits finns ett 
klart behov av ett bättre gränsöverskridande samarbete. Genom att tillåta 
utländska poliser att vittna under skyddsidentitet i Sverige skulle ett starkare 
insats mot den internationella organiserade brottsligheten kunna tas. 
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