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Abstract 

This essay aims to enlighten people living with protection of personal data. How 

everyday life is affected for a person with protection of personal data is answered 

by a qualitative interview. We have also examine the protection society can offer 

people who are facing a definite threat. Living with protection of personal data is 

in many ways problematic for the threatened person and the hole life is in many 

ways limited. With protection of personal data follows many risks that that were 

previously unknown to the individual. Based on Jürgen Habermas's theory of 

system and lifeworld we analyze how individuals everyday life is impact of living 

with protection of personal data and with Ulrik Beck we analyze the risks that the 

threatened handle everyday. To get protection of personal data prolonged it 

requires a continued threat against the person. Which can be a problem when the 

protection are working and the offender can’t threaten, intimidate or use violence 

against the person living with protection of personal data, which may lead to the 

person losing the protection. But just because the protection works it doesn`t 

mean that the offender has stopped looking or stopped trying to threat the victim. 
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1 Inledning 

Att ta en fika med barndomsvännerna på stan, träna på gym, skaffa lånekort på 

biblioteket, ta lån för att köpa bostad eller gå på sitt syskons bröllop kan för 

många vara harmlösa aktiviteter i ett helt vanligt liv. Men för en person med 

skyddad identitet som gömmer sig från en gärningsperson kan detta vara en 

omöjlighet som kan förenas med livsfara. Detta på grund av att de är förknippade 

med platser och aktiviteter som en gärningsperson kan koppla samman med den 

utsatte.  
 

Skyddad identitet ges till personer som kan visa på att det finns ett aktuellt och 

konkret hot riktat mot personen som utan skyddet riskerar att utsättas för våld, 

trakasserier och hot av en gärningsperson. Idag lever 12439 personer gömda med 

skyddad identitet. Av dem som lever med skyddad identitet är 60 procent kvinnor 

och den vanligaste anledningen är att kvinnan är utsatt för våld, hot och förföljelse 

av en man hon levt tillsammans med. I snitt ökar antalet med skyddade 

personuppgifter med 6 procent varje år och det är främst kvarskrivning i 

kombination med sekretessmarkering som har ökat dem senaste åren.
1
  

 

Tankarna på att skriva om skydden aktualiserades när en skyddad familjs identitet 

röjts på facebook. En pappa efterlyste sina barn med bild som försvunna, vilket 

ledde till att många människor ville hjälpa honom att hitta dem. Det dröjde inte 

lång tid förrän allmänheten hade berättat var de fanns. Vad de hjälpande 

människorna inte visste var att kvinnan och barnen levde med skyddad identitet 

och gömda från den man som nu hade fått deras adress. (Metro.se 2013-04-18) I 

november 2012 publicerades en artikel på aftonbladet om Lena som var en av de 

första som beviljades kvarskrivning efter att ex-pojkvän 1994 försökte döda henne 

med flera knivhugg varav det sista hugget gjorde att kniven fastnade i ansiktet. 

Sedan dess har hon och sonen fått flytta 19 gånger på grund av att ex-pojkvännen 

som har svurit på att döda henne, på olika sätt kommit i kontakt med dem. De 

senaste tre åren har Lena och sonen fått vara i fred vilket resulterat i att de nu 

riskerar att bli av med skyddet då hon inte kan bevisa att det finns ett aktuellt och 

konkret hot. I och med att skydden fungerat de senaste åren riskerar hon alltså att 

bli utan skydd. (Aftonbladet.se 2013-05-22) Detta väckte frågor hos oss om hur 

systemet kring skydden som samhället kan erbjuda egentligen fungerar. Vad 

innebär skydda identitet? Hur påverkar det vardagen för dem som lever under hot? 

och ska människor verkligen behöva leva gömda i detta land? Vi ser även att det 

är intressant att studera detta område då det är ett ämne som det inte skrivits så 

mycket om tidigare. 
 

                                                                                                                                                         

 
1
 Excel dokument från skatteverket 
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1.1 Problemformulering 

Enligt Artikel 3 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna står det att ”Var 

och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”. Med personlig säkerhet 

menas att ingen får utsättas för våld eller hot. Trots detta utsattes enligt Nationella 

Trygghetsunderökningen 2012 (38-44) 4,2 procent av Sveriges befolkning för hot 

och 2,5 procent för misshandel under 2011.  

 

I personsäkerhetsutredningen delbetänkande SOU 2002:71 presenteras en rad 

problem i arbetet med att hjälpa och stötta våldsutsatta kvinnor. Ett problem som 

tas upp är bland annat om hur polisen riskbedömer kvinnans situation. I 

propositionen (Prop. 2005/06:138, 14) tar man upp vilka kategorier av personer 

som kan komma att inkluderas i det särskilda personsäkerhetsarbetet. Men man 

undviker att inkludera våldsutsatta kvinnor då det finns bättre åtgärder enligt 

propositionen. Dock så väljer man att inte nämna vilka man syftar till. vilket har 

fått oss att vilja titta närmare på vilka skydd den som utsatts för hot, våld eller 

förföljelse kan erbjudas. 
 

I Sverige finns idag en rad olika skyddsåtgärder för personer som lever under hot 

och utsätts för våld. Skydden fyller en viktig funktion för de människor som inte 

har bett om att bli utsatta för hot, våld eller förföljelse. Att gömma den som är 

under hot istället för att ta itu med den som utövar hotet visar på ett samhälle som 

har misslyckats. Dels genom att den som utövar hotet många gånger kommer 

undan kännbart straff, men framförallt när de hjälpsökande måste kunna styrka att 

det finns ett hot emot dem, från en person som vill eller redan har skadat dem och 

nu inte lämnar den utsatte ifred. Väcks åtal mot gärningspersonen för ett hot eller 

överträdelse av kontaktförbudet så straffas hen i bästa fall med ett kort 

fängelsestraff eller böter, medan den hotade tvingas leva gömd på grund av rädsla 

för hämnd lång tid efter att gärningspersonen kommit ut. (Modig, Cecilia 2011, 

11) 
 

Skyddad identitet är till för att den utsattes personuppgifter inte ska vara offentliga 

och tillgänglig för en förföljare och fyller därmed en viktig funktion för den 

hotade. Men skydden fyller framförallt en viktig funktion för staten och 

rättsväsendet då en hotad bevispersons utsaga kan vara avgörande för att kunna 

fälla en gärningsman i domstol. Ska en person hjälpa staten att fälla 

gärningspersonen genom att vittna mot en grovt kriminell person utan att riskera 

sin personliga säkerhet så anser vi att det till varje pris måste finnas skydd som 

fungerar. Detsamma gäller för den som inte bevittnat grov kriminell verksamhet 

utan bara dragit nitlotten att träffa fel person som utsatt dem för hot, våld eller 

förföljelse. Kan staten inte hantera dessa personer utan istället tillhandahåller den 

hotade skyddsåtgärder så måste dessa åtgärder fungera. 
 

Enligt Jürgen Habermas (1996, 10) behövs kommunikativt handlande för att 

skapa samförstånd och förståelse människor emellan. Den kunskap som de hotade 

har om sin situation och hur skydden fungerar behöver kommuniceras och bli 

tillgänglig för samhället för att riskerna med skydden ska kunna minimeras. 

(Habermas 2006, 367) Vilka vet hur skydden fungerar bättre än de som lever med 

dem?  
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1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa och analysera 

livssituationen för personer som lever med skyddad identitet. Studien ämnar att ge 

svar på hur ansökningsprocessen går till, hur vardagen påverkas, vilka risker som 

måste hanteras och om personen känner sig trygg med skyddet. Det vill säga vilka 

konsekvenser och problem som kan följa av att leva med skyddad identitet 

(sekretessmarkering och kvarskrivning).  
 

Uppsatsen kommer även undersöka vilka skydd och åtgärder som skatteverket och 

polisen kan erbjuda dem som lever under hot och risk att utsättas för trakasserier, 

samt vilka krav som ställs för att en person ska få tillgång till skydden. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur påverkas individens vardag av att leva med skyddad identitet? 

 

 Leder skyddad identitet till att de känner sig trygga?   

 Vilka skydd kan samhället erbjuda personer som lever under hot och risk att 

utsättas för våld eller trakasserier? 

1.4 Avgränsning 

Den tidigare forskningen på området är begränsad och har belyst problem som 

finns i situationen att leva med skyddad identitet utifrån flera personers 

upplevelser. Vi har därför i vår studie valt att belysa en kvinnas situation som 

lever med sekretessmarkering och kvarskrivning för att få en helhetsbild utifrån en 

person. Vi har även valt att avgränsa oss till de skydd och åtgärder som polisen 

och skatteverket tillhandahåller.  

1.5 Begreppsförklaring 

Skyddad identitet: 

Skyddade personuppgifter som det också kallas, är ett samlingsnamn som 

Skatteverket använder sig av gällande de tre olika skyddsåtgärderna; 

sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Skyddad 

identitet kan alltså innebära att man har ett eller flera av dessa skydd. Dock är det 

väldigt få som lever med fingerade personuppgifter. 
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Skydd/skyddsåtgärder: 

Med skydd respektive skyddsåtgärder menar vi de olika skyddsåtgärderna; 

sekretessmarkering, kvarskrivning, fingerade personuppgifter, 

brottsoffersamordning, lokalt personsäkerhetsarbete och särskilt 

personsäkerhetsarbete, som skatteverket samt polisen kan erbjuda personer som 

tvingas leva under hot 
 

När vi talar om den intervjuade kvinnans skydd menar vi skydden 

sekretessmarkering och kvarskrivning. 
 

Hotade: 

När vi använder oss av begreppet hotad i uppsatsen så menar vi personer som är 

hotade eller utsatta för exempelvis, hot, våld eller trakasserier. 
 

Gärningsperson 

När vi använder oss av begreppet gärningsperson menar vi personen som hotar, 

trakasserar eller brukar våld. 

1.6 Disposition 

I kapitel 1 presenterar vi inledning, syfte, frågeställning, avgränsning och 

begreppsförklaring. Därefter presenterar vi vår teoretiska ram för arbetet i kapitel 

2. För att rama in forskningsområdet har Jürgen Habermas teori om system och 

livsvärld använts samt Ulrich Becks teorier om individualisering och 

risksamhället. Efter teorin följer kapitel 3 där vårt val av kvalitativa intervjuer, 

och dokumentstudie som metod motiveras. Här presenteras också hur 

empiriinsamlingen gått tillväga. I kapitel 4 redovisas tidigare forskning utifrån 

olika kategorier som var återkommande i olika studier. I kapitel 5 redovisar vi de 

skydd som finns för dem som lever under hot. Det är de skydd som går under 

namnet skyddad identitet och ansöks om hos skatteverket. Kapitel 6 tar upp de 

skydd och åtgärder som polisen kan tillhandahålla dem som har polisanmält den 

som utgör ett hot. Polisens arbete med personsäkerhet presenteras i kapitel 7. 

Resultatet och analysen av vår intervju med Linda som lever med skyddad 

identitet redovisas i kapitel 8.  I det sista kapitlet 9 kommer en avslutande 

sammanfattning. 
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2 Teoretisk ansats 

2.1 System och Livsvärld 

Vi har använt Jürgen Habermas teori om system och livsvärld till att analysera den 

livsvärld som människor som lever med skyddad identitet lever i. Habermas 

system och livsvärlds teori har valts därför att hans teorier integrerar 

handlingsteori och systemteori. Det finns dock bara ett samhälle, livsvärlden och 

systemvärlden är två olika sätt att se på det. 
 

Kommunikativt handlande tillhör livsvärlden och skapar samförstånd och 

förståelse människorna emellan. Enligt Habermas drivs människans förnuft av två 

sidor. Dels av egenintresset, men också av en vilja att försöka förstå varandra. För 

att kunna förstå varandra på detta sätt använder människan sig av den 

kommunikativa handlingen. (Habermas 1996, 10) Den kommunikativa 

handlingen är rationell och för att samhällets ska kunna bibehålla sina normer, för 

att ny kunskap ska kunna utvecklas och individer ska ha möjlighet att utvecklas 

personligt och socialt är detta en nödvändighet. (Eriksen, Erik Oddvar & Weigård, 

Jarle 1999, 15) 
 

Till livsvärlden hör kultur, samhälle och personlighet. Människor som delar 

samma eller liknande livsvärldar delar även samma moraliska och normativa 

värderingar. Detta innebär även att människor har erfarenhet och kunskaper som 

är präglade av den livsvärld vi lever i. (Habermas 1996, 367) Enligt Habermas 

sker det en rationalisering av livsvärlden vilket leder till ”en växande 

differentiering mellan kultur, samhälle och personlighet” (Habermas 1987, 288) 
 

Systemvärlden tar hänsyn till det inbördes förhållandet mellan handlingar och hur 

dessa bidrar till att upprätthålla systemet. Domstolsväsendet, staten, ekonomin och 

även familjen kan ha strukturer som kännetecknar systemet. Ju starkare 

strukturerna blir ju mer påverkas och koloniseras livsvärlden av att systemet styr 

istället för att nå ömsesidig förståelse genom kommunikation. (Habermas 1987, 

117) 
 

Enligt Habermas hör instrumentell rationalitet, den objektiva världen samt 

samhällets materiella återskapande till systemvärlden (1996, 138). Detta 

förhållningssätt innebär att den instrumentella rationaliteten (arbete), det vill säga 

handlandet, kan komma till att träda in på den politiska arenan eller inom rätten 

och tränger därmed undan den kommunikativa rationaliteten (interaktion) 

(Habermas 1987, 339). Habermas kritiserar den instrumentella rationaliteten för 

att använda sig av bland annat ekonomiska teorier för att förklara ett mänskligt 

beteende. Individer som lever i livsvärlden kan därför uppleva miljön i systemet 

som opersonlig och ovälkomnande när de möts av regler, snarare än individer. 

(Engdahl, Oskar & Larsson, Bengt 2011, 279). 

Habermas är främst intresserad av systemets sätt att i den moderna världen styra 

och kontrollera livsvärlden. Styrmedel som pengar, makt, administrationsapparat 
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styr beslut istället för att språket samordnar handlandet.(Habermas 1987, 155) Hur 

koloniserad livsvärlden än blir av systemet så kommer inte livsvärlden försvinna. 

(1987, 311) För att motverka att livsvärlden domineras av systemet måste dessa 

åter kopplas samman och dialektiken mellan dem båda återställas, så att de 

ömsesidigt kan stärka och berika varandra. Sociala rörelser som kämpar för miljön 

eller ökad jämlikhet kan ses som grupper som reagerat på systemets angrepp på 

livsvärlden (Seidman, Steven 1989, 25) 

2.2 Ulrich Beck 

Vi har även använt oss av Ulrich Becks teori om individualisering och 

risksamhället. En teori vi tycker blir användbar att analysera vårt material på. 

Detta eftersom det läggs stor vikt på just individen i vårt arbete, samt att riskerna 

denne får utstå blir utgångspunkten av vår analys utifrån risksamhället.   

2.2.1 Från välfärd till individualisering 

Beck (2000) menar att det tidigare moderna välfärdssamhället med 

klasstillhörighet och kollektiva organiserade livsmönster har börjat falla sönder, 

vilket leder oss in till en individualiseringsprocess. Samhörigheten med 

familjelivet splittras och tillslut står man som ensam individ, kvar att trygga sin 

försörjning och får själv ta ansvar och organisera sitt liv. (Beck 2000, 211-212)   
 

Trots att vi lever i ett individualiserat samhälle betyder det inte att vi inte är 

beroende av de institutioner som finns i samhället. Han beskriver hur nyckeln till 

ett lyckat liv är arbetsmarknaden. Den som inte har rätt utbildning saknar helt 

tillkomst till arbetsmarknaden, vilket leder mot ett fall till den sociala avgrunden. 

(Beck 2000, 216) Beck menar alltså att den som inom en institution välkomnar 

eller nekar en person till en lärlingsplats blir avgörande för hur personen kommer 

in eller ut ur samhället. Institutionerna i samhället agerar utifrån juridiskt 

bestämda kategorier av “normalliv”, som har allt mindre med verkligheten att 

göra. (Beck 2000, 216-217)  
 

Förr i tiden när något hände kunde man säga att det var förutbestämt, ödet, något 

som Gud eller naturen sänt, exempelvis krig, naturkatastrofer, en livskamrats död. 

Enkelt sagt något personen inte själv hade skuld till. Idag handlar det mer om 

uppfattningen av ett personligt misslyckande från att inte klara examen eller att 

vara arbetslös. Beck menar att riskerna inte bara ökar rent kvantitativt utan att de 

individualiserade samhället gör att riskerna även ökar kvalitativt i form av nya 

risker. Det uppstår en skuldbelastning vilket innebär att bördan blir tyngre för den 

enskilde individen i och med de krav som det innebär att själv bearbeta, planera 

och utforma sitt liv. (Beck 2000, 220) 

2.2.2 Risksamhället 
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Beck (2000) menar att det finns fullt mer risker i dagens samhälle. Risker som vi 

människor försöker hantera, vilket kan leda till att vi själva skapar nya risker av 

vårt agerande. Han nämner t.o.m. att det är en överproduktion av risker som 

modifierar, kompletterar och överträffar varandra. Varje intressent försöker hela 

tiden försvara sig med egna uträkningar av riskdefinitioner och därigenom avvärja 

risker, vilka skulle kunna gräva djupa hål i plånboken. Beck tar även upp de 

sociala klasserna i samhället för att beskriva de risker som följer med detta. Enkelt 

uttryckt säger han att “rikedom samlas däruppe, risker därnere” (Beck 2000, 50) 

Människor som är rika, till inkomst, status, makt, kan köpa sig säkerhet vilket 

leder till bättre hantering av risker. Omvänt så drabbas de fattiga av att inte kunna 

köpa sig de skydd som de rika har till sig själva eller sin egendom. Dock påpekar 

Beck att även rika och mäktiga personer kan drabbas av risker som finns eller kan 

uppkomma i samhället. (Beck 2000, 49-52) Ett exempel är när Beck drar det till 

det värsta tänkbara scenariot, “Ett kärnvapenkrig, som ju också förintar 

angriparen” (Beck 2000, 54) Beck tar även upp att vissa saker i samhället som är 

skadliga för hälsan eller naturen sällan uppfattas av människan själv, bara om 

någonting uppenbart verkar farligt måste det göras en objektiv bedömning av läget 

av experter inom området. (Beck 2000, 39)  
 

I en central mening är riskerna som finns både verkliga och overkliga, medan det 

redan i nuet finns hot och mycket förstörelse i verkligheten vi lever i, exempelvis 

förstörda skogar som rubbar miljön, nya sjukdomar. Samtidigt ligger 

riskargumentets egentliga sociala styrka i framtida hot som kan bli verklighet, 

Beck menar alltså hot som vi i samhället redan har hypoteser om och har 

möjlighet att förhindra innan dem inträffar. Gör samhället inte detta menar Beck 

att när dessa risker blir verklighet sker en omfattande förstörelse så att åtgärder i 

efterhand praktiskt taget är omöjliga att reparera. (Beck 2000, 44-50)  
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3 Metod 

Som vi skrivit i inledningen så har det under utbildningens gång vuxit fram ett 

intresse kring ämnet skyddad identitet. Tanken med vår undersökning är att få 

kvalitativ kunskap om hur personer som lever med skyddad identitet upplever 

skyddet och hur dess vardag påverkas av situationen. I detta kapitel redogör vi för 

vår metod. Vi kommer att gå igenom tillvägagångssättet med dokumentstudie, 

förberedelser och urval, e-post intervju och telefonintervju. Sist tar vi upp 

reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och etiska överväganden. 

3.1 Kvalitativ metod 

Vårt syfte är inte att generalisera vårt resultat i statistisk mening utan snarare 

belysa hur livssituationen ser ut för en kvinna som lever med skyddad identitet. 

Det är hennes sociala situation och hur hon uppfattar sin vardag som är av intresse 

och därav har vi valt den kvalitativa metoden. Situationen kan med andra ord se 

annorlunda ut för andra personer med skyddad identitet. (Trost, Jan 2010, 141) 

3.2 Dokumentstudie 

Till grund för vår undersökning har vi gjort en genomgång av officiella och 

virtuella dokument och tidigare forskning som är relevant för vårt område. 

(Fangen, Katrine 2011, 49) Vi har bland annat använt oss av litteratur som har 

beskrivit kvinnor och barns situation och problem som kan uppstå när man lever 

med skyddad identitet. Främst har litteraturen rört sekretessmarkering och 

kvarskrivning. Vi har gjort sökningar i databaser som LUBsearch och sökmotorn 

Google. I databasen LUBsearch sökte vi efter forskningsartiklar med nyckelorden; 

skyddad identitet, skyddade personuppgifter, risk och hot analys, vittnesskydd och 

women protection. Vi har även tagit del av olika handlingsplaner och 

utvärderingar som berör polisens personskyddsverksamhet. Vidare har vi 

undersökt lagrum, propositioner samt statens offentliga utredningar för att hitta 

information kring polisens skyddsprogram för hotade personer, lagen om 

kontaktförbud, olaga förföljelse, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. 

3.3 Förberedelser och urval 

När vi bestämt vårt syfte, funderade vi på hur vi skulle komma i kontakt med 

någon som lever med skyddad identitet, av förklarliga skäl är dessa personer inte 
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med i telefonkatalogen. Vi började därför med att fråga runt bland vänner och 

bekanta, bland annat via facebook, ifall de kände någon som kände någon. Vi 

letade bland annat på sociala medier och i diskussionsforum där vi skrev vilka 

personer vi skulle vilja komma i kontakt med. Vi satte även upp lappar runt om i 

Lund och Malmö för att kunna hitta potentiella deltagare. Vi fick kontakt med tre 

olika personer via internet som eventuellt kunde tänka sig att delta men i 

slutändan fick vi enbart svar från en 25 årig kvinna via ett internetforum, som levt 

med sekretessmarkering och kvarskrivning i två och ett halvt år. Där av kan 

urvalet ses som ett bekvämlighetsurval. (Trost 2010, 140) Vi kommer i studien 

kalla henne för Linda och vill poängtera att det är ett fingerat namn.   

 

För att komplettera den information som finns om skyddad identitet och vilka 

skydd som polisen erbjuder hotade personer så valde vi att även via telefon 

intervjua personal på skatteverket som jobbar med handläggning av skyddad 

identitet. Hos polisen har vi varit i kontakt med en brottsoffersamordnare, en chef 

på den lokala personsäkerhetsavdelningen och en chef för den särskilda 

personsäkerhetsavdelningen. Chefen för den särskilda 

personsäkerhetsavdelningen hos polisen kom vi i kontakt med via polisens växel, 

då vi bad att få prata med den som ansvarar för polisens personsäkerhetsarbete. 

Han i sin tur gav vårt nummer till chefer på de andra avdelningarna som jobbar 

med dessa frågor.  

3.4 E-post intervju 

När vi väl hade fått kontakt med Linda funderade vi på hur vi lättast hanterar 

problemet med att vi troligen inte kan träffas, vi vet dessutom inte var i landet 

Linda bor.  Då Linda var en van datoranvändare valde vi att genomföra en e-

postintervju (Ryen, Anne 2004, 196-197). Detta var till fördel eftersom det skulle 

bli problematiskt att försöka bestämma en träff för en vanlig ”stolintervju” (Ryen 

2004, 198). Utmaningen låg i hur vi skulle skapa en tillit mellan intervjupersonen 

och oss, hur vi skulle få intervjupersonen att svara, samt att kroppsuttryck inte går 

att reflektera över. Detta är bara exempel på problem som kan uppstå vid denna 

typ av intervju. (Ryen 2004, 197) Fördelen med denna typ av intervju var att 

personen fick frågorna på mail och hade därmed tid till att fundera över frågorna 

och lägga ner tid på att besvara dessa. Problemet med att skicka frågor är att vi 

inte kan vara säkra på att Linda besvarar alla frågor eller att det ens är hon som 

svara på dem. (Ryen 2004, 197-199) Trots detta tyckte vi det var en bra lösning på 

problemet att vi inte kunde träffas.  

 

Tillsammans med intervjufrågorna skickade vi med ett missivbrev (Trost, 2001, 

93). I detta presenterade vi vilka vi var och varför vi ville skriva om ämnet. I 

texten informerade vi om att intervjun skulle ske anonymt och behandlas 

konfidentiellt. Vi informerade även att det var frivilligt att delta och att hon själv 

fick välja vilka frågor hon ville svara på. Avslutningsvis i missivbrevet lämnade 

vi kontaktinformation i form av våra mailadresser som hon kunde skicka in svaren 

till eller bara ställa frågor. 
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3.5 Telefonintervju 

Inför telefonintervjuerna med polisen och skatteverket skapade vi intervjuguider 

utifrån de kunskapsluckor vi hittade i litteraturen och tidigare forskning. (Trost 

2010, 71) Eftersom den tidigare forskningen gav bra underlag kunde vi specificera 

våra frågor och behövde därmed inte ställa frågor som vi redan funnit svar på. 

Dock ställde vi vissa frågor för att få en bekräftelse på att vi hade uppfattat 

informationen rätt, eller för att se ifall de hade olika åsikter i en viss fråga. 

Eftersom vi var ute efter kompletterande svar på fakta som redan fanns tillgänglig 

har det till stor del rört sig om att vi ställt styrande frågor. (Bryman 2011, 420) Vi 

har tillsammans med polisen kommit fram till att vi enbart nämner dem vid 

förnamn. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Tanken med reliabilitet grundar sig i kvantitativa studier som mäter och anger 

värden för varje enhet. Det blir något annorlunda under kvalitativa studier när 

fokus ligger på att förstå och känna hur den intervjuade personen tänker och 

känner. Extern reliabilitet i kvalitativ forskning rör ifall det är möjligt att upprepa 

undersökningen. Då över 7000 kvinnor lever med skyddad identitet så finns det 

fler som kan dela med sig av erfarenheter av att leva med skyddad identitet dock 

är det självklart att den sociala miljön varierar hos dessa personer och att de har 

olika upplevelser av sin vardag med skydden. (Trost 2010, 131-132) 

Med validitet menar Trost att det är viktigt att frågan mäter det den är avsedd att 

mäta. Vår metod med mail- och telefonkontakt har gjort det möjligt att ställa 

följdfrågor. Den externa validiteten eller generaliserbarheten är för oss inte aktuell 

i och med den kvalitativa ansatsen och begränsningen i urvalet. (Trost 2010, 133) 

3.7 Etiska överväganden 

Att noga överväga de etiska aspekterna vid intervjuer är av stor vikt, framförallt 

för de intervjuade själva. De personer som ställer upp på intervjuer har rätt till sin 

egen integritet samt värdighet. Trost tar upp några exempel som man ska tänka på; 

första kontakten, själva intervjuerna och förvaring av materialet som insamlats. 

Trost menar på att dessa kan vara bland de lättaste att lösa, de svåra är som 

intervjuare att försöka förstå vilka känslor den intervjuade personen kan få av våra 

frågeställningar. Det kan vara behagliga eller obehagliga minnen och känslor som 

dyker upp hos personen. (Trost 2010, 123-124) 

 

Vi har valt att följa vetenskapsrådets (codex.vr.se 2013-05-10) punkter om etik 

vid forskning där de tar upp fyra huvudpunkter; informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att vi ska informera vår intervjuperson om villkoren för deras deltagande 
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där det ska upplysas om att det är frivilligt att delta och att denne när som helst får 

avbryta. I vårt missivbrev gjorde vi klart att Linda själv fick välja vilka av våra 

frågor hon ville svara på, ifall någon fråga skulle vara för personlig eller jobbig. 

Samtyckekravet betyder att vi ska inhämta samtycke av vår intervjuperson. Samt 

att den intervjuade själv får bestämma villkoren för att denna ska delta. 

Konfidentialitetskravet menas bl.a. att uppgifter som är etiskt känsliga stannar 

bland forskarna, och att uppgifter som kan vara känsliga inte kan bli tillgängliga 

för utomstående. Den sista punkten är nyttjandekravet som innebär att vår 

deltagare har rätt att få ta del av uppsatsen hon deltagit i. 

3.8 Metod problem 

Det största problemet har varit att hitta deltagare och att lita på att personen är den 

som den utger sig för att vara. För vår del har vi haft ett förtroende för vår 

deltagare då hon på det forum där vi kom i kontakt med henne har varit aktiv och 

skrivit om sin situation sedan året 2010. Skulle vi gå via skatteverket för att få 

deltagare skulle en etisk prövning krävas vilket både tar lång tid och kostar pengar 

att få godkänt. Detta skulle alltså inte hinnas med inom ramen för vår uppsats. 
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4 Tidigare forskning 

När vi har tagit del av tidigare forskning som rör skyddad identitet har vi valt att 

redovisa empirin utifrån återkommande kategorier eller frågor. Dessa var hur 

vardagen påverkats med skydden, om de känner sig trygga med skydden, brister 

och problem med skydden, kontaktförbudet, kvinnojouren, föreslagna åtgärder för 

att stärka skydden samt den våldsutövande mannen? 

4.1 Hur påverkas vardagen? 

Forsknings och interventionsprojektet G(l)ömda- En studie om kvinnor och barn 

med skyddade personuppgifter syftade till att ge ”ökad kunskap om 

levnadsvillkoren, ge kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter 

en möjlighet att beskriva och bearbeta sina upplevelser och att avlasta 

skuldkänslor över den uppkomna situationen” (Weinehall, Katarina, Jonsson, 

Marie-Louise, Eliasson, Mona, Olausson, Mona 2007, 21) 
 

I vardagen slits kvinnorna med hotet som riktats mot dem och att inte vara säker 

på att samhället ger det skydd som är nödvändigt. En kvinna säger ”Jag är ju 

aldrig säker, jag vänder aldrig ryggen till … Jag känner mig inte trygg nånstans 

…Jag har ju alltid att leva med skräcken ändå. ” (Weinehall 2007, 60) Röjs deras 

uppgifter av myndigheter eller annat register är det de själva som måste flytta och 

ständigt tänka över vad de måste ändra på nästa ort, det gäller att kvinnan själv 

hittar de luckor som finns i deras skydd. De vittnar om att inte kunna prenumerera 

på tidningar, förluster i det sociala livet, att inte kunna ha kontakt med sina 

syskon, släkt och vänner, ekonomiska begränsningar och att inte kunna ha 

bibliotekskort eller kunna låna videofilmer (Weinehall 2007, 64-65) En kvinna har 

problem med att CSNs register inte är skyddade av sekretessmarkeringen, en 

annan berättar om att när hon ringde till kreditupplysningen för att ta reda på vilka 

företag som hade begärt ut hennes uppgifter, så insåg hon att de företagen eller 

personerna kan kopplas till orten som hon bor på. En annan vittnar om att 

förföljaren ringt runt till de skolor som kvinnan kunde tänkas gå på och frågat 

efter henne och sen åkt dit och ställt sig utanför och väntat på henne. (Weinehall 

2007, 62) En kvinna har löst problemen med sina räkningar med att be alla företag 

att skicka dem till hennes föräldrars adress, vilket förföljaren redan känner till, för 

om hon skaffar en postbox så kommer staden hon befinner sig i att avslöjas. 

(Weinehall 2007, 63) 
 

De upplever psykisk press över att hålla sin bakgrund hemlig, ekonomiska 

begränsningar, förluster i det sociala livet och skyddets påverkan på hälsan genom 

att de för sin egen säkerhet måste planera sina liv för att inte röja sin adress och 

trots allt arbete så känner de sig aldrig säkra. Samtidigt som de måste ha rutiner 

för att hålla sig skyddade så vågar en kvinna inte gå till samma ställe två gånger. 

(Weinehall 2007, 64-65) En kvinna säger ”att vara vid liv och att leva är två vitt 
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skilda grejer” (Weinehall 2007, 63) Det största hotet mot tryggheten menar 

Weinehall et al (2007, 150) är de ständiga läckorna som avslöjar deras skyddade 

adresser och namn. Kvinnorna i studien vittnar om att deras uppgifter har lämnats 

ut från bland annat telefonoperatörer, posten, hälso- och sjukvården, socialtjänsten 

och rättsväsendet med flera. Myndighetsutövare måste bli bättre på hur 

sekretessen fungerar, för att kvinnorna ska kunna bli trygga. 
 

Kvinnogrupperna ledde till att förbättra kvinnornas livskvalitet och minska den 

isolering som de levt med. (Weinehall et al. 2007, 136) Det behov av stöd och 

hjälp som kvinnor behöver ligger många gånger utanför myndigheternas 

ansvarsområden, därför var interventionerna till stor hjälp för kvinnorna som inte 

vågar lita på andra som inte vet hur deras situation ser ut. De kunde ringa till de 

andra deltagarna och hjälpa varandra med praktiska saker som man tidigare hade 

sina gamla vänner till som man tvingats säga upp kontakten med. Vissa kvinnor 

vågade till och med åka på semester eller åka till staden där mannen bodde utan 

att låta rädslan stoppa dem. (Weinehall et al. 2007, 129-137) 
 

Barn och unga som lever med skyddad identitet möter enligt 

Barnombudsmannens studie/broschyr Oskyddad även dem problem i vardagen. 

De berättar om att de inte kan teckna telefonabonnemang, beställa varor på 

internet, låna böcker på biblioteket, de kan inte använda facebook som sina vänner 

och om de ändå gör det så kan de inte lägga ut några bilder, arbetsgivare vill också 

ha vetskap om en arbetssökandes personuppgifter och vill sen veta varför hen har 

angivit adressen till skattekontoret. (Barnombudsmannen 2012, 16) 
 

Att tvingas byta ort var vanligt för de intervjuade barnen. Bara flytten i sig är en 

omvälvande och svår händelse i livet där de tvingas säga upp all kontakt med 

vänner och familj. Väl på nya orten vågar de inte lära känna nya vänner då de inte 

vill eller kan svara på frågor om var de kommer ifrån eller var de bor, vilket gör 

att det inte vågar ta med sig vänner hem. Trots flytt kan alla fortfarande inte känna 

sig trygga på grund av att de inte litar på skyddet. Av de barn som hade haft 

skyddet en längre tid ansåg att det aldrig skulle kunna lita på skyddet till hundra 

procent. Men ett sätt att minska riskerna på är enligt barnen att det borde finnas 

tydligare straff eller konsekvenser från samhällets sida. De upplever en frustration 

över att de som är orsaken till att de lever gömda går fria utan straff och lever ett 

normalt liv. Ett exempel från Oskyddad är Sofia: ”Det känns ju inte helt rimligt. 

[...] Om man har skyddat, då lever man ju själv med rädsla hela tiden liksom. Och 

det den andra personen får utstå det är ju nästan ingenting då.” 

(Barnombudsmannen 2012, 12) 

4.2 Upplever de trygghet? 

Som nämnts ovan under punkten ”Hur påverkas vardagen?” känner de inte tillit 

till skydden och då främst sekretessmarkeringen på grund av att myndigheter röjer 

adresser utan att tänka sig för. Bristerna med kvarskrivning kan främst härledas 

till att kvinnorna måste lämna ut uppgifterna för att kunna leva ett normalt liv, och 

att det är på den vägen som bristerna och riskerna uppkommer. 
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Trygghet och skydd är något som är en rättighet enligt barnkonventionen. 

Skyddade personuppgifter kan ses som ett steg för att ge dem denna trygghet. 

Därför är det extra viktigt att skyddet faktiskt är reellt och att barnen har möjlighet 

att ta del av information om skyddet.  Enligt barnkonventionen har barn även rätt 

till god hälsa, bra utbildning, lek och fritid och att växa upp utan våld. Detta 

menar barnombudsmannen är tomma ord för den som tvingas fly och hålla sig 

gömda för att inte riskera att bli kidnappad, förföljd eller utsatt för våld. 

(Barnombudsmannen 2012, 4) 
 

I en handlingsplanen Unga med skyddade personuppgifter framtagen av 

Skolverket visas det på hur viktigt det är att barn och unga känner sig trygga. En 

polis vid Rikskriminalpolisen som är ansvarig för personsäkerhet säger i 

handlingsplanen “Vi har konstaterat att samspelet mellan förtroende, trygghet och 

säkerhet är viktigt” (Modig 2011, 38). Med det menar han att ett säkert skydd inte 

är tillräckligt för personen om personen inte känner eller upplever ett förtroende 

för den som ska utöva skyddet. Av erfarenhet från polisen upplever den utsatte att 

om polisen jobbar säkerhetsmedvetet, så känner den utsatte att någon tar dem och 

deras problem på allvar. 
 

Polisen trycker även på det personliga ansvaret,  

 

“Vi som arbetar med de här frågorna är fullt medvetna om att oavsett 

hur duktiga vi är eller hur ambitiösa planer vi stakar ut för de hotade 

personerna, kan det falla på att den utsatte inte är tillräckligt motiverad 

för att följa planen. Det ankommer alltid på den enskilde individen om 

skyddet är framgångsrikt eller inte. Vårt uppdrag är att coacha dem, 

det vill säga hjälp till självhjälp”. 

 

 Polisen påpekar även att,  

 

”det finns risk att man stigmatiserar dem till en offerroll. Enligt min 

erfarenhet finns det även risk att man i vissa fall uppfattar hotet som 

ett permanent tillstånd. Här måste polis, socialarbetare, skolpersonal 

och andra föra en dialog med den hotade och dennes familj.” (Modig 

2001, 38). 

4.3 Brister och problem i skydden 

Ett problem som uppmärksammas av både Weinehall et al (2007, 147) och 

Barnombudsmannen (2012, 19) är att barn som sett sin mamma utsättas för våld 

av pappan, fortfarande har rätt till umgänge med pappan. Pappan har fortfarande 

rätt att få träffa sina barn om han har del i vårdnaden, trots att de lever med 

skyddad identitet på grund av pappan och inte vill eller vågar träffa honom på 

grund av rädsla. Om mamman inte släpper iväg sitt barn till det avtalade mötet så 

riskerar hon att bli av med sin del av vårdnaden. Om pappan inte dyker upp till 

mötet, vilket har hänt några av barnen i studien G(l)ömda, så händer inget. Det 

finns inga skyldigheter för pappan i den situationen. Detta anser Weinehall et al. 

(2007, 147) inte kan vara rätt för varken barnen, mamman eller socialtjänsten som 
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arrangerar mötet och är inte förenligt med barnets bästa. De anser att det måste 

komma till en reglering som ställer motkrav på fadern. Inte nog med att barnet 

måste träffa den förälder som de gömmer sig för. Barnet förväntas även hålla 

kontakt med båda föräldrarna utan att röja någon uppgift som kan leda till att 

identiteten röjs, vilket är ett orimligt stort ansvar för de barn som det rör. 

(Barnombudsmannen 2012, 19)  
 

Enligt kvinnorna i studien G(l)ömda (Weinehall et al. 2007, 153) finns det även 

brister i att målsägarinformationen som de har rätt till inte fungerar. En kvinna 

berättar att hon inte sågs som målsägare då hon inte hade yrkat på skadestånd. 

Domstolen missar därmed att lämna ut information om att kvinnan har rätt till att 

ringa till anstalten där förövaren sitter och få reda på när och var gärningspersonen 

har permission. 
 

Vuxnas okunskap om vad skyddet innebär kan lätt leda misstag som för barn och 

unga kan leda till livsfara. Unga i studien/broschyren Oskyddad vittnar om CSN 

som utan eftertanke läser upp den skyddade adressen eftersom handläggaren antar 

att det är rätt person som ringt. Skolor har av okunskap lagt upp bilder på barn 

med skyddad identitet på skolans hemsida. I sjukvården ropas personens riktiga 

namn ut i väntsalen och i andra fall så blir det en diskussion om att barnen ska ge 

ut sina riktiga personuppgifter vilket de inte får lämna ut och så måste barnen 

förklara hur deras uppgifter ska behandlas. (Barnombudsmannen 2012, 15) 
 

Skatteverkets uppgift är att skydda de nya personuppgifterna, hur den sökande 

sedan lever sitt liv är inget de ansvarar för. Dock vittnar vissa av barnen om att 

Skatteverket slarvat bort dokument eller skickat dem till fel adress. Ebba säger: 

”De säger att det är vi som ska vara försiktiga med vårt liv men jag är säker på att 

det är de själva som inte är så försiktiga.” (Barnombudsmannen 2012, 17) 

4.4 Kontaktförbud 

Kvinnorna i studien G(l)ömda (Weinehall et al. 2007, 150) och 

(Barnombudsmannen 2012, 13) vittnar om att besöksförbudet, som det tidigare 

kallades, inte fungerar då männen inte respekterar det. Dels är det svårt att få 

igenom ett kontaktförbud och när de väl har fått ett så blir det inte några 

konsekvenser för den som bryter mot det, böter på sin höjd. Polisen kan inte heller 

göra något åt situationen vilket barnen hade förväntat sig att de borde. ”Polisen 

säger ja men vi kan inte göra något mer förrän han skadar dig. Man bara jaha, 

måste han typ döda mig tills ni gör något. De bara: men vi kan inte göra 

någonting, så är lagen”, berättar Sofia.” (Barnombudsmannen 2012, 13) 
 

Även i Skolverkets handlingsplan tas en intervju upp med en 16 årig tjej som 

uppmärksammar bristen i kontaktförbudet “Att överträda besöksförbud (idag 

kontaktförbud) ses inte som något allvarligt brott. Man kan få lite böter, ungefär 

som om man körde bil lite för fort. Jag kommer aldrig att förstå det.” (Modig 

2011, 11) 
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4.5 Kvinnojour 

Kvinnojouren är en fristad där många av kvinnorna och barnen har sökt hjälp och 

stöd. (Barnombudsmannen 2012, 18) samt (Weinehall 2007, 82) När en kvinna 

kommer med sina barn till en kvinnojour är det rent formellt bara kvinnan som är 

där. Vilket säger en del om hur osynliga dessa barn är. Kvinnojouren är dock den 

instans som får mycket beröm av de unga då de vet hur de är att leva med 

skyddade personuppgifter och har varit ett bra stöd för dem i övrigt. De barn som 

varit i kontakt med kvinnojourer har dessutom fått bättre information om vad det 

innebär att leva med skyddet än unga som inte varit i kontakt med dem. 

(Barnombudsmannen 2012, 18) 

4.6 Föreslagna åtgärder för att stärka skydden 

Studien G(l)ömda (Weinehall et al. 2007, 154-155) kommer med förslag för hur 

man ska stärka skydden. Bland annat så behövs det handlingsplaner på flera 

platser för hur sekretessen ska hanteras. Bland annat behövs det en handlingsplan 

på skolor och förskolor för att den skyddade eleven inte ska vara med i klasslistor 

och på skolfoton och även en plan för vart barnen ska ta vägen ifall 

gärningspersonen kommer till skolan. 
 

Myndigheter, elleverantörer, fastighetsbolag, telefonoperatörer behöver också 

större kunskap om hur uppgifterna ska hanteras. Vet personalen hur uppgifterna 

ska hanteras så blir skyddet säkrare. (Weinehall et al. 2007, 154-155) 
 

Ett annat förslag är att kvinnan bör få en personlig skyddshandläggare som stöd. 

Genom att kvinnan får stöd i frågor rörande sin säkerhet kan hon lägga mer fokus 

på att skapa en lugnare tillvaro och framtid för sig själv istället för att ha allt fokus 

på otryggheten hon lever i varje dag. (Weinehall et al. 2007, 155) samt (Jonsson & 

Weinehall 2008, 428) 
 

Några förslag om förbättringar som kommer från kvinnorna är bland annat att det 

borde införas ett nationellt bibliotekskort så att de kan låna e-böcker utan att 

kopplas till en viss ort. I dagsläget vill biblioteken ha uppgifter om vem som lånar 

böckerna vilket gör att den skyddade personens uppgifter finns i deras register 

utan sekretess. (Weinehall et al. 2007, 150) 

 

I statens offentliga utredning Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer 

(SOU 2002:71) kommer dem med en rad förslag på åtgärder för att stärka skyddet 

för våldsutsatta kvinnor och andra närstående, bland annat föreslår den att det bör 

antas en nationell handlingsplan för våld i nära relationer för att stärka frågans 

ställning i samhället. Den föreslår även att det måste göras mer för att motverka 

mäns våld mot kvinnor och att Kriminalvårdsstyrelsen tillsammans med 

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla nya metoder och program som kan 

genomgås under tiden som de avtjänar ett fängelsestraff. Utredningen föreslår 

även att det bör tillsättas en nationell trygghetssamordnare i samband med att den 
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nationella handlingsplanen antas. (SOU 2002:71, 16-17) 26 april 2012 beslutades 

i ett kommittédirektiv att en nationell samordnare mot våld i nära relationer skulle 

tillsättas för att “åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i nära 

relationer.” (Dir. 2012:38, 1) 

4.7 Den våldsutövande mannen 

Ansvaret att leva skyddad utgår ifrån att kvinnorna och barnen ska fly från sina 

våldsamma män. Samhället har med andra ord byggt upp skyddet kring att det är 

kvinnans ansvar att ta sig ur det destruktiva förhållandet. Att flytta på mannen 

eller hjälpa honom komma ur sin våldsanvändning borde egentligen vara 

naturligare för att komma åt problemet och för att bekämpa våldsbrotten, men 

istället väljer regeringen att skydda brottsoffret först när skadan är skedd. 

Weinehall vill alltså se att ansvarsfördelningen ändras, istället för att kvinnan ska 

ha allt ansvar för att skydda sig själv bör ansvaret för våldet placeras där det hör 

hemma - hos den våldsutövande personen. “I den diskussionen måste, framför allt, 

i fråga om vårdnad och umgänge, det skyddade barnets situation och integritet 

lyftas fram och vägras mot den våldsutövande faderns”. (Weinehall et al. 2007, 

156) 
 

Jonsson och Weinehall menar att mannen som utövar våldet måste ställas ansvarig 

för sin egen handling. Därmed bör männen i fråga ges möjlighet till hjälp för att 

minimera risken till att använda sitt destruktiva beteende i framtiden istället för att 

skylla sitt våldsutövande på andra. (Jonsson & Weinehall 2008, 428) samt 

(Weinehall et al. 2007, 156) Jonsson och Weinhall (2008) tar upp Jeff Hearns 

forskning om mäns våldsanvändning mot kvinnor som beskrivit hur män ofta 

skyller ifrån sig när det utövat våld mot kvinnor. Det kan vara att mannen ursäktar 

sin handling på att han var alkohol eller drogpåverkad eller att han själv varit 

utsatt för våld som liten. Hearn tar upp tre ursäkter som återkommer i intervjuer 

med våldsutövande män, “In the past (mothers, sexual abusers, school); in drink 

or drugs (including being violent when ”off” them); inside man himself 

(psychiatric disturbance)”. (Hearn, Jeff 1998, 122) samt i (Jonsson & Weinehall 

2008, 428) 
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5 Skydd för hotade personer 

5.1 Skyddade personuppgifter 

Uppgifter som namn, adress och personnummer är normalt offentliga uppgifter 

som var och en kan ta del av. För en person som är utsatt för ett allvarligt och 

konkret hot, förföljelse eller trakasserier blir detta problematiskt i och med att 

gärningspersonen lätt kan ta del av dessa och söka upp den hotade. För att skydda 

den hotade personen finns möjligheten att ansöka om skyddade personuppgifter 

hos skatteverket. Under samlingsnamnet skyddade personuppgifter ingår tre olika 

åtgärder, sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter, dessa 

kallas även för skyddad identitet. (1. Skatteverket.se) I detta kapitel kommer vi gå 

igenom sekretessmarkering och kvarskrivning. 

5.1.1  Sekretessmarkering 

En sekretessmarkering i folkbokföringsregistret innebär att varje myndighet måste 

pröva varje enskild förfrågan innan en uppgift om den skyddade personen kan 

lämnas ut, det behöver inte bara gälla en persons adress utan kan vara andra 

uppgifter om anhöriga eller ett nytt namn. (2. Skatteverket.se 2013-04-19) 

Sekretessmarkeringen i sig ska vara tillräcklig för att uppgiften inte ska lämnas ut 

men är ingen garanti. Det är alltså ingen absolut sekretess och företag som inte är 

myndigheter blir inte automatiskt meddelade om att adressen till personen inte bör 

lämnas ut. (Prop. 2005/06:161, 43-44) 
 

För att få en sekretessmarkering krävs det att det föreligger ett konkret hot och 

risk till förföljelse. Denna hotbild kan styrkas av domar, besöksförbud eller 

utlåtande från sociala myndigheter, polis och sjukvården men även från ideella 

organisationer som är tillför att stödja utsatta som kvinnojourer. Det är alltså inte 

tillräckligt för en person att enbart känna sig förföljd om det inte går att styrka. 

(Prop. 2005/06:161, 43-44) Är det barn med i bilden görs det som regel en 

grundligare utredning i och med att barnen också behöver inkluderas och påverkas 

av skyddet. Befinner de sig i en vårdnadstvist eller har mannen förlorat sin 

umgängesrätt med barnen kan det komma att påverka beslutet. (intervju 

Skatteverket)  
 

En konsekvens med att ha en sekretessmarkering är att handläggningen för den 

utsatte kan ta längre tid vid kontakt med skatteverket eller andra myndigheter. (2. 

Skatteverket.se)  

5.1.2 Kvarskrivning 
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Är sekretessmarkeringen inte tillräcklig för att en hotad person ska komma undan 

personförföljelse och allvarligt hot, blir nästa åtgärd kvarskrivning. Enligt 16 § 

folkbokföringslagen (SFS 1991:481) krävs det även att kontaktförbudet inte anses 

vara tillräckligt för att skydda personen. När den hotade personen flyttar till en ny 

adress kan hen medges att efter flytten vara folkbokförd på den gamla orten.  I 

folkbokföringsregistret står enbart att personen är ”på församlingen skriven” och 

som adress uppges skattekontorets adress. Kvarskrivning måste även gälla 

medflyttande familj för att ge effekt. (Prop. 2005/06:161, 44)  

 

När skatteverket får in en ansökan om sekretessmarkering eller kvarskrivning får 

personen i regel en sekretessmarkering omgående för att skydda adressen tills 

utredningen gjorts. Beslutet kan ta någon dag om ansökan anses fullständig. 

Skulle det vara så att ansökan behöver kompletteras med fler intyg så har 

personen en sekretessmarkering under tiden tills det att beslutet fattas. 

Skatteverket kan även skicka en remiss till polisen för att få utlåtande om 

hotbilden. Polisen skickar tillbaka sin bedömning till skatteverket som sedan fattar 

det avgörande beslutet.
2
   

 

Den nya adressen skyddas av sekretess vilket gör att andra myndigheter än 

skatteverket inte har tillgång till den rätta adressen. På så sätt elimineras också 

risken att adressen lämnas ut till obehöriga vilket kan ske då man enbart har 

sekretessmarkering. (Prop. 1990/91:153, 116) Kvarskrivning kan alltså ses som ett 

adress skydd och det är bara ett fåtal personer på skattekontoret som har manuell 

tillgång till den nya adressen. Skatteverket har därmed ansvaret att förmedla och 

vidarebefordra den post som kommer in till personer med skyddad identitet. 

Enligt skatteverket sitter idag 13 personer och hanterar postförmedlingen på 

skatteverket. Skatteverket gör ingen kontroll av vad som skickas eller vem som 

skickar posten.
3
 

 

Beslut om kvarskrivning får medges i högst tre år och måste sedan omprövas för 

att det ska förlängas. Kvarskrivningen ska upphöra så fort skyddsbehovet inte 

längre finns. (Prop. 1990/91:153, 116) Nackdelar med kvarskrivning är att posten 

kan komma några dagar senare än vanligt och att många typer av samhällsservice 

som sjukvård, dagisplats skolgång, bostadsbidrag och rösträtten är knuten till den 

ort hen är folkbokförd på. (Skatteverket.se 2013-04-19) Skyddet ställer höga krav 

på den hotade som alltid måste tänka sig för att inte avslöja sin adress till fel 

person.
4
 

  

                                                                                                                                                         

 
2
 Kemo Ceesay, Skyddshandläggare Skatteverket. Intervju 

3
 Ingegerd Widell, Skatteverket, Intervju 

4
 Ingegerd Widell, Skatteverket, Intervju 
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6 Skydd och åtgärder som polisen 

tillhandahåller 

En person som vid upprepade tillfällen förföljs eller hotas kan anmäla 

gärningspersonen för olaga förföljelse. En person som har valt att polisanmäla det 

hot, våld eller brott den hotats för eller bevittnat, har möjlighet att ansöka om 

kontaktförbud, vilket inom snar framtid även kan leda till att gärningspersonen 

förses med fotboja. I detta kapitel behandlas även fingerade personuppgifter som 

kan ansökas om när sekretessmarkering och kvarskrivning inte är tillräckligt. 

6.1  Olaga förföljelse 

Olaga förföljelse (SFS 1962:700, 4 kap 4b §) eller stalking som det också kallas, 

innebär att någon systematiskt förföljer, övervakar eller kartlägger en person och 

som upplevs som störande, hotfullt eller kränkande. (SOU 2008:81, 62) Olaga 

förföljelse innefattar flera olika handlingar av brott som till exempel misshandel, 

olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott, olaga intrång, ofredande, sexuellt 

ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse och överträdelse av 

kontaktförbud. (Prop. 2010/11:45, 76) Känner man sig utsatt för stalking så krävs 

det att man gör en anmälan för att polisen ska kunna starta en utredning, annars 

kan polisen bara ge allmänna råd och hänvisa till socialtjänst och ideella 

organisationer. (1. Polisen.se 2013-05-02) Får polisen in en anmälan om olaga 

förföljelse så startar dem en utredning, polisen håller förhör med den drabbade 

som får berätta omständigheterna kring situationen. Med bakgrund av förhöret så 

genomför polisen en riskanalys utifrån mallen “SAM”, vilket polisen arbetat fram 

för förföljda personer. Utifrån den får polisen klarhet i vilka skyddsåtgärder som 

kan bli aktuella. En åtgärd som kan bli aktuell är att den utsatte får ansöka om 

kontaktförbud. (1. Polisen.se 2013-05-02)  

6.2  Kontaktförbud 

Lagen om kontaktförbud (SFS 1988:688) gör det möjligt att ansöka om 

kontaktförbud vid polismyndigheten om man som person känner sig hotad, 

trakasserad eller förföljd av en annan person eller om personen tidigare anmält 

någon för olaga förföljelse och det inte upphör. (1. Polisen.se 2013-05-02) Syftet 

med lagen är att undvika situationer som är eller kan bli farliga för den utsatte som 

ansökt om kontaktförbud. Det som lagen innebär är att gärningspersonen inte får 

besöka, kontakta eller följa efter den hotade som ansökt om kontaktförbudet. Det 

finns fyra typer av kontaktförbud; kontaktförbud, utvidgat kontaktförbud, särskilt 

http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Stalkningolaga-forfoljelse/
http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Stalkningolaga-forfoljelse/
http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Stalkningolaga-forfoljelse/
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utvidgat kontaktförbud, kontaktförbud i gemensam bostad. (2. Polisen.se 2013-05-

02) 

6.3 Fotboja 

I oktober 2011 ändrades lagen vid så kallad stalking att gärningspersonen ska 

kunna förses med elektronisk fotboja. Det är åklagare som kan besluta om fotboja 

ska användas och vilka platser som gärningspersonen inte får beträda och polisen 

är ansvarig för övervakningen. (Prop. 2010/11:45, 50) Om gärningspersonen som 

bär fotbojan går in i ett område som är förbud klassat så skickas en signal till den 

lokala polismyndigheten som kan se var hen befinner sig och kan dels skicka ut en 

patrull men också varna den hotade personen. Problemet har varit, och är än, att 

tekniken inte är klar och därmed finns inga fotbojor att använda. Det kommer 

dessutom röra sig om en väldigt liten grupp individer som kommer förses med 

fotboja. Enligt Inka Wennerberg på Rikspolisstyrelsen rör det sig om en handfull 

personer som begår en stor del av överträdelserna som kan bli aktuella för 

elektronisk fotboja. (3. Polisen.se 2013-05-02) Inka Wennerberg uppskattar att det 

kan röra sig om en till två personer per år i hela landet. Enligt Susanne vid 

brottsoffersamordningen i Malmö sker de sista testerna av fotbojan just nu i 

Stockholm och den 20 Maj 2013 ska dem vara klara att tas i bruk. 

6.4 Fingerade personuppgifter 

I de fall varken sekretessmarkering eller kvarskrivning är tillräckligt för att skydda 

en person som riskerar att utsättas för allvarlig brottslighet som riktar sig mot 

dennes liv, hälsa eller frihet kan hen ansöka om medgivande från 

rikspolisstyrelsen att få använda fingerade personuppgifter. Det innebär att hen får 

andra personuppgifter om sig själv än de verkliga under en viss medgiven tid och 

måste flytta till ny ort. (SFS 1991:483, 1-2 §§) Den hotade får tillbaka sina gamla 

uppgifter om skyddet inte längre behövs. I och med omfattningen av skyddet så 

krävs det att polisen genomför en omfattande och kvalificerad utredning om 

vilken hotbild som föreligger för att skyddet ska medges. Om rikspolisstyrelsen 

anser att skyddsbehovet inte finns, kan den hotade själv ansöka om skyddet hos 

tingsrätten i Stockholm. Kopplingen mellan den gamla och nya identiteten finns 

endast hos Rikspolisstyrelsen. Medgivandet får avse högst fem år åt gången, 

därefter måste en ny ansökan göras om hen fortfarande riskerar att utsättas för 

allvarlig brottslighet. (Prop. 1990/91:153, 118-120) Enligt skatteverket är det 

enbart 20-30 personer som får använda fingerade personuppgifter i Sverige. (5. 

Skatteverket.se) 

   

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

Polisens säkerhetsarbete går att dela in i tre nivåer, brottsoffersamordning, lokalt 

personsäkerhetsarbete och särskilt personsäkerhetsarbete. Syftet med polisens 

säkerhetsarbete är bl.a. att “öka tryggheten och säkerheten för hotade personer och 

dess anhöriga, säkra rättsprocessen, komplettera och avlasta 

utredningsverksamheten”. (Polisen u.å [broschyr]) Målet är att personer som ingår 

i skyddsprogrammet ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, trots hotet som 

finns mot dem. (Polisen u.å [broschyr]) 

7.1  Brottsoffersamordning 

Den första instansen hos polisen som jobbar med brottsofferfrågor är 

brottsoffersamordningen där hotade kan få information, stöd och visst skydd. När 

en polisanmälan kommer in utreds det ifall det finns någon hotbild mot 

anmälaren. För att ta reda på detta använder sig polisen av hot- och 

riskbedömningsanalyser som SARA, SAM, PATIARK eller Check 10+ beroende 

på vilken typ av brott det rör sig om (Riktlinjer för polisiära riskanalyser vid våld 

på individnivå, 2010, 12) Vilka skyddsåtgärder som blir aktuella bedöms efter 

riskanalysen. Polisens skyddsåtgärder kan delas in i två kategorier, defensiva som 

riktar sig mot hotade personer och dess anhöriga samt offensiva som riktar sig 

mot gärningspersonen. 

 

De defensiva åtgärderna är säkerhetssamtal, motivationssamtal och 

avslutningssamtal, larmtelefon, inspelningsenhet, akustiskt larm, 

sekretessmarkering, kvarskrivning, fingerade personuppgifter, hemligt 

telefonnummer, anonym e-postadress, rondering utanför den hotades bostad eller 

vägen till jobbet, personskydd i form av livvakt och skyddat boende. 

(Inspektionsrapport 2012:8, 11) 

 

De offensiva åtgärderna är kontaktförbud, klargörandesamtal som är till för att 

den som har belagts med kontaktförbud ska förstå innebörden av förbudet och 

följderna av en överträdelse, samtalet genomförs med samtycke från hot utövaren. 

En tredje offensiv åtgärd kan vara övervakning av hot utövaren mer eller mindre 

kontinuerligt. Vanligast sker det i samband med frigivning eller vid den tidpunkt 

då hoten brukar framföras. (Inspektionsrapport 2012:8, 14) 

7.2  Larmtelefon 

Den så kallade larmtelefonen fungerar som en mobiltelefon men har bara en 

knapp som är direktkopplad till polisen. När någon trycker på knappen så går 
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larmet till polisen som ser vem som behöver hjälp och vem som är den misstänkte 

gärningspersonen. Polisen kan även höra allt som sägs på platsen vilket spelas in 

och kan användas som bevismaterial. Polis skickas alltid till platsen för att hjälpa 

den hotade personen. Även om hen säger i telefonen att hen tryckt av misstag så 

måste polisen till platsen för att återställa larmet.
5
  

 

Enligt brottsoffersamordnaren i Malmö lånas larmtelefonen i regel bara ut en 

månad och förlängs i vissa fall där det finns ett stort behov. Den utsatte får 

information om vad hen ska säga då hen tryckt på knappen för att polisen ska 

kunna bedöma vad som händer på platsen ”Slå mig inte, han kommer fort mot 

mig”
6
. Brottsoffersamordnaren upplever att användandet av knappen sköts bra och 

det är sällan falsklarm. Hur många larm som finns och är utlånade skiljer sig över 

landet men i Malmö är större andelen utlånade, då de anser att de inte gör någon 

nytta på kontoret, däremot så finns de andra polismyndigheter som har en mindre 

utlåningsfrekvens. (Inspektionsrapport 2012:8) Brottsoffersamordnaren upplever 

att larmet ger en känsla av trygghet för den hotade. Men det är egentligen inget 

skydd i den bemärkelsen att gärningspersonen inte kan skada den hotade.
7
 En 

kvinna med larmtelefon överfölls och mördades utanför sin bostad i Malmö men 

hann enligt polisen aldrig trycka på larmet. Även om hon hunnit trycka på 

knappen så hade det dröjt innan polisen var på plats. En annan brist är också att 

GPS sändaren fungerar som en mobil vilket gör att det kan vara dålig täckning på 

vissa platser och kan ha en viss felmarginal. De som placerats i Polisens skyddade 

boende på annan ort får i regel inte larmtelefon då de anser att boendet ska vara så 

pass säkert.
8
 

7.3 Lokalt personsäkerhetsarbete 

När en person blir utsatt för upprepade hot eller hotet från början anses vara av så 

allvarlig grad att brottsoffersamordningen inte kan hantera ärendet så lämnas det 

över till avdelningen för lokalt personsäkerhetsarbete. (FAP 480-3, 4) 

Personsäkerhetssamordnaren ansvarar för att inleda eller avsluta ett 

skyddsärenden. Det lokala personsäkerhetsarbetet hålls även avskilt från 

brottsutredningen. (Inspektionsrapport 2012:8, 19) 

 

Krister som är chef för det lokala personsäkerhetsarbetet i Malmö säger att det 

vanligaste ärendet de tar över från brottsoffersamordningen idag är upprättelsefall. 

Det handlar om kriminella som umgås med andra kriminella där det finns en skuld 

dem emellan och att miljön tillslut blir för hotfull att leva i. Då kan poliserna vid 

det lokala personsäkerhetsarbetet erbjuda boende för att den hotade parten ska 

komma ifrån den miljön. De hjälper även hotade kvinnor, men då är det oftast 

                                                                                                                                                         

 
5
 Krister, Chef över det lokala personsäkerhetsarbetet, Malmö, 2013-05-14 

6
 Susanne, Brottsoffersamordnare, Malmö, 2013-05-14 

7
 Susanne, Brottsoffersamordnare, Malmö, 2013-05-14 

8
 Krister, Chef över det lokala personsäkerhetsarbetet, Malmö, 2013-05-14 
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med transporter till och från rättegångar. Han förtydligar att polisen tar hand om 

den hårda biten medan socialtjänsten tar hand om den mjuka biten.
9
 

 

Krister påpekar att det är viktigt att förstå att villkoren för skydden polisen 

erbjuder sätts av polisen och ska följas av den som blir antagen till detta.
10

 Börjar 

tvivel infinna sig hos målsägande och hen börjar agera utanför polisens ramar så 

slutar polisen att erbjuda sitt skydd. Polisen anstränger sig för målsäganden om 

hen anstränger sig och följer de ramar som polisen skapat för skyddet. Vad som är 

den bästa åtgärden för den hotade personen tycker Krister är svårt att säga 

eftersom det är så pass olika från fall till fall. Han klarlägger dock att de flesta 

som flyttar till en ny stad ser det som en nystart att få börja om på ny kula igen. 

Sist nämner Krister att det bästa borde vara att gärningspersonen åker fast och 

hamnar i fängelset om man ser från den hotade personens trygghetskänsla.
11

 På 

det lokala personsäkerhetsarbetet ligger ansvaret till att skydda personer inom 

rättsväsendet också, då kommer ärendet direkt dit och inte till 

brottsoffersamordningen. 

7.4 Särskilt personsäkerhetsarbete 

För en person där hotbilden bedöms som mycket hög i hot- och riskbedömningen 

så blir ärendet flyttat till avdelningen för särskilt personsäkerhetsarbete. Det är 

enbart en mycket liten grupp som erbjuds skydd i polisens särskilda 

personsäkerhetsarbete. (Riktlinjer för polisiära riskanalyser vid våld på 

individnivå, 2010, 9) Personer som kan vara aktuella för denna typ av skydd är i 

första hand bevispersoner som medverkar i en rättegång eller förundersökning 

kring grov eller organiserad brottslighet. Brottsoffer kan även ingå och då ges i 

propositionen till lagen exempel på kvinnor som utsatts för människohandel, 

under förutsättning att de har rätt att stanna i landet. Informatörer som är anställda 

inom rättsväsendet, journalister, politiker och närstående till personer som ingår i 

denna skyddsverksamhet. Arbetet ska även kunna bedrivas kring andra personer 

som är utsatta för särskilt allvarligt hot utan anknytning till grov eller organiserad 

brottslighet. (Prop. 2005/06:138, 14) 

 

Enligt Mats
12

 är personerna så hotade att de aldrig kan återgå till sina vanliga liv. I 

detta program blir hela identiteten utbytt, nytt ID, nya betyg, nya referenser, nya 

skolor som du sägs ha gått vid. Hit är det oftast grovt kriminella som har angett 

andra grovt kriminella personer som kommer in.  

                                                                                                                                                         

 
9
 Krister, Chef över det lokala personsäkerhetsarbetet, Malmö, 2013-05-14 

10
 Krister, Chef över det lokala personsäkerhetsarbetet, Malmö, 2013-05-14 

11
 Krister, Chef över det lokala personsäkerhetsarbetet, Malmö, 2013-05-14 

12
 Mats, Chef, polisens särskilda personsäkerhetsarbete, Malmö 2013-05-10 



 

 27 

8 Resultat och analys 

För att belysa livssituationen för en person som lever med skyddad identitet har vi 

tagit del av en kvinnas upplevelse av att leva med skyddad identitet. Vi har delat 

in svaren i följande kategorier, Ansökan om skydd, Den nya vardagen, Hur 

bedöms hotbilden? samt Leder skyddad identitet till trygghet? Vi har även 

kompletterat kvinnans svar med hur polisen ser på situationen hon befinner sig i. 

8.1 Att leva med sekretessmarkering och 

kvarskrivning 

Enligt Habermas (1996, 138) kan vi dela in samhället i två delar, livsvärlden och 

systemvärlden. Linda som vi intervjuat tillhör livsvärlden medan skatteverket, 

polisen och ansökan för att få skyddad identitet tillhör systemvärlden, då dessa 

myndigheter och åtgärder är styrda av regler och lagar. Linda levde tillsammans 

med sin ex-pojkvän som en dag började använda våld och hota Linda till livet. 

Han sa ofta att han skulle döda henne och vad han skulle göra med hennes kropp 

för att ingen skulle kunna hitta den. Våldet Linda utsattes för klassas som 

hedersrelaterat då ex-pojkvännen är av utländskt härkomst och har uttalat att hon 

är ett hot mot hans heder. Ex-pojkvännen i fråga är dessutom grovt yrkeskriminell 

och är sedan tidigare känd av polisen för bland annat misshandel och rån. För att 

ta sig ur situationen flydde Linda till en kvinnojour för att få hjälp med hur hon 

skulle kunna gå vidare i livet. Idag har Linda levt med skyddad identitet i två och 

ett halvt år.  

8.1.1 Ansökan om skydd 

Efter uppbrottet med pojkvännen sökte Linda hjälp på ett skyddat boende som sa 

åt henne att ansöka om skyddad identitet. Kvinnojouren kan enligt Habermas teori 

ses som en kommunikativ länk (Habermas 1996, 10) mellan systemet och 

livsvärlden, då kvinnojouren dels har bred erfarenhet om hur hotade och 

våldsutsatta kvinnors situation ser ut, men de har även kunskaper om hur systemet 

med rätten, polisen och socialtjänsten kan hjälpa henne. Att söka skyddet visade 

sig vara lättare sagt en gjort, på grund av att Linda hade valt att inte anmäla ex-

pojkvännen. Linda tror att om hon gör det kommer han aldrig lämna henne eller 

hennes familj ifred efter det. Hon vill inte utsätta sin egen familj för några risker 

så att dem också måste flytta och lämna allt så som Linda gjorde. Även om hon 

skulle gå vidare med en anmälan är hennes bevis, enligt polisen föga, dessutom 

skulle ingen våga vittna mot honom och skadorna har hon inte kunnat styrka då 

ex-pojkvännen inte låtit henne söka läkarvård. Skulle ex-pojkvännen trots allt få 

ett fängelsestraff så skulle han snart vara fri igen och då troligen vilja hämnas på 

att hon ”satte dit honom”. ”jag skulle ha honom efter mig för resten av livet, han 
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skulle inte ge sig förens han såg mig död”
13

. På så sätt upplever hon att hon är 

tryggare om hon inte anmälde honom än om hon hade gjort det. 

 

Systemet som Habermas (Engdahl & Larsson, 2011, 279) menar är uppbyggt med 

instrumentell rationalitet, genom rutiner, lagar och regler fick Linda uppleva då 

hon ansökte om skyddad identitet. En förutsättning som gör det enklare för henne 

att bevisa att det finns ett hot emot henne är att hon ska ha gjort en polisanmälan 

mot ex-pojkvännen. I systemvärlden fungerar det i teorin men för Linda som lever 

i livsvärlden med annan förståelse om hur saker och ting fungerar, vågade hon 

inte anmäla pojkvännen. Hon gör alltså en riskbedömning som säger att det är 

bättre att låta bli att anmäla. Lindas tankesätt krockar med systemet som anser att 

hon ska anmäla för att få den hjälp som hon har rätt till. Linda stötte även på 

problem när hon skulle ansöka hos skatteverket. 

 

“Eftersom jag inte anmält min fd så var jag tvungen att detaljerat 

beskriva hur han var och hans livsstil för att ha en chans att få skyddad 

identitet/kvarskrivning, men skatteverket skickade vidare 

informationen till polisen som gjorde en anmälan mot min vilja... dock 

las anmälan ner eftersom jag inte ville "samarbeta" (min fd fick aldrig 

vetskap om den)”
14

 

 

Skatteverket följer sina rutiner och skickar en remiss till polisen för att få deras 

utlåtande vilka i sin tur tar upp en anmälan mot ex-pojkvännen, vilket Linda inte 

ville skulle ske. Polisen är i sitt system skyldig att ta upp en anmälan då de får 

kännedom om att en person har utsatts för brott annars begår de tjänstefel, de 

upprätthöll helt enkelt bara systemet (Habermas 1987, 117). Vi kan alltså se hur 

det blir en konflikt mellan systemets rationalitet och livsvärldens kommunikation. 

Linda som inte ville ställa upp på systemets anmälan lyckades övertala polisen att 

ta bort anmälan, då de insåg att hon inte skulle medverka. 
 

Skatteverket är den myndighet som fattar det slutgiltiga beslutet vilka som ska få 

skyddad identitet och att detta sedan registreras i folkbokföringen. Det kan därför 

förväntas att myndigheten vet hur dessa uppgifter ska hanteras. Att så inte alltid är 

fallet har Linda fått erfarenhet av när hon sökte om att få kvarskrivning. 
 

“Jag var tvungen att meddela vart jag befann mig i nya staden till 

skatteverket och skatteverket råkade skriva in den adressen på mitt 

namn vilket ledde till att den syntes om man sökte på mig och det var 

enligt skatteverket helt fel gjort av dom och när det upptäcktes var de 

"tvugna" att ge mig kvarskrivning eftersom mitt ex enligt de lätt hade 

kunnat åt adressen jag befann mig på.”“...”det var livsfarligt innan 

felet upptäcktes eftersom mitt ex väldigt aktivt letade/sökte efter mig 

under den tiden. Han hade tex ringt min mormor och påstått att han 

ringde från ComHem och att de hade en faktura som de behövde prata 

med mig om och undrade vart jag fanns.”
15
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Detta kan kopplas till Becks (2000) resonemang om risksamhället. Skatteverket 

inser att deras misstag kan vara mycket skadligt för Linda som lever under hot och 

därmed gör de en bedömning utifrån de experter som finns inom skatteverket och 

beslutar att dem måste ge henne kvarskrivning för att undgå den risk som de 

utsatte Linda för. (Beck 2000, 39) 
 

Personalen på det skyddade boendet ordnade så att Linda fick träffa polisen innan 

hon skulle flytta till egen lägenhet. Då Linda var rädd och orolig blev hon beviljad 

larmtelefon i en månad. Med larmtelefonen kände hon sig aningen tryggare, 

händer det något så kan polisen se direkt vem det gäller, var hon befinner sig, vem 

som är den misstänkta gärningspersonen och att de dessutom kan höra vad som 

händer på platsen. Detta kan upplevas som en trygghet i och med att den hotade i 

en allvarlig situation troligen inte hinner ringa 112 och berätta alla dessa 

uppgifter. Linda litar dock inte på att larmtelefonen är helt säker, utan kände sig 

ändå rädd ”men rädslan minskade en aning med larmtelefonen.”
16

 Att Linda 

tillslut får skyddad identitet visar dock på att det finns en viss smidighet i systemet 

som inte låser sig helt vid att det ska finnas en anmälan, utan nöjer sig med att det 

finns ett konkret och aktuellt hot. För att få tiden med larmtelefonen förlängd 

kräver Polisen dock att det måste hända något konkret. 
 

“jag blev ganska upprörd eftersom när det "händer något" i min 

situation kommer jag bli dödad eller bli utsatt för mordförsök och det 

är JUST DET jag INTE vill ska hända, och när jag frågade "så han 

(mitt ex) måste i princip försöka döda mig för att ni ska vilja/kunna 

hjälpa mig mer?" och det var tyst några sekunder sen sa polisen 

ganska tyst "tyvärr, ja". Det svaret fick mig att förstå att jag måste 

skydda mig själv, man kan inte förlita sig på någon förutom sig själv, 

jag måste kämpa så gott jag kan med att skydda mig“
17

 

 

Utifrån Lindas ord märker vi att hon står som en ensam individ och som ensam 

måste ta ansvar för säkerheten i sitt liv. Trots att vi lever i ett individualiserat 

samhälle har hon ett behov av hjälp från polisen som institution, för att kunna 

skapa sig den trygghet som hon behöver. (Beck 2000, 211-212) För att bli 

tilldelad bättre hjälp krävde dem att hon skulle polisanmäla mannen så att de kan 

styrka hotbilden. Men vilket skydd det kunde röra sig om ville polisen inte berätta 

då de inte vill att alla ska veta exakt hur de jobbar. Det hon fick veta var att de 

skulle hjälpa henne med poliseskort till och från rättegången, men att de inte 

kunde fortsätta med skyddet efter domen om ingenting hände. Hon möttes av 

dubbla budskap i att de vill att hon ska anmäla för att få skydd men 

 

“... samtidigt säger de att de inte kan skydda mig tillräckligt vid en 

anmälan så hur gör man då??? Jag står mitt emellan och ingen tar 

riktigt ansvar för att jag ska få leva, jag har kämpat mycket själv för 
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att skydda mig och anser att jag blivit sviken av många instanser i 

samhället.”
18

 

 

 

Ännu en gång menar vi att Linda i sin situation behöver hjälp utifrån det 

välfärdssamhälle som enligt Beck (2000, 211-212) håller på att falla sönder.  

 

Utifrån Lindas ord märker vi att hon står som en ensam individ och som ensam 

måste ta ansvar för säkerheten i sitt liv. Trots att vi lever i ett individualiserat 

samhälle har hon ett behov av hjälp från polisen som institution, för att kunna 

skapa sig den trygghet som hon behöver. För att bli tilldelad bättre hjälp krävde 

dem att hon skulle polisanmäla mannen så att de kan styrka hotbilden. 

8.1.2 Den nya vardagen 

Linda lever idag på en ny ort vilket är ett krav för att få kvarskrivning då det av 

säkerhetsskäl inte går att leva kvar på en ort där folk vet vem hon är. Enligt Beck 

(2000) går vi från ett välfärdssamhälle till en individualisering och detta är något 

som drabbar alla i samhället. En process som gör att vi går från ett samhälle som 

tar hand om varandra till att varje individ måste ta hand om sig själv, sina beslut 

och dennes framtid. (Beck 2000, 211-212) Vi ser det som att denna 

individualisering blir ännu mer påtaglig för Linda eftersom hon inte har något val, 

hon måste själv planera sitt liv väldigt noga för att inte utsätta sig för risker. Hela 

hennes liv har fått en nystart, en start som är lång och full med omvägar. När hon 

handlar gör hon detta enbart med kontanta pengar för att ett eventuellt kontokort 

inte ska kunna kopplas till orten där inköpen görs. Hon har svårt att aktivera sig i 

någon sportslig aktivitet eftersom det alltid krävs att man uppger sina 

personuppgifter för att komma med i klubbens medlemsregister. Detta gäller för 

nästintill allting i dagens samhälle, däribland medlemskap på bibliotek, 

mataffärer, klädesaffärer, ta lån, beställa något från nätet eller avbetalning. Att 

uppge hennes personuppgifter i ett medlemsregister kan utsätta henne för risk i 

och med att uppgifterna inte har sekretess i dessa register och att en skicklig 

gärningsperson kan lura till sig uppgifterna.  

 

Personer med skyddad identitet präglas av den livsvärld de lever i då de har 

liknande problem och begränsningar. Människor som delar samma livsvärld bör 

därför ha liknande moraliska och normativa värderingar enligt Habermas. 

(Habermas 1987, 288) Men då personer med skyddad identitet inte vet vilka andra 

människor som lever med skyddet blir de ännu mer ensamma i sin situation och 

livsvärld. Som studien G(l)ömda (Weinehall et al 2007) visar på att det behov av 

stöd och hjälp som kvinnorna i studien har, många gånger ligger utanför 

myndigheternas ansvar.  

 

“Jag trodde absolut polisen skulle hjälpa mig mycket mer än de gjort, 

även skatteverket eftersom det kändes som jag bara blev motarbetad, 
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kände nästan att jag skämdes för de fick mig att känna att "jag inte 

hade så mycket att komma med" på grund av att jag inte gjort 

anmälan.”
19

 

 

De behöver någon som vet vad de går igenom som de litar på och kan ringa och 

prata med när de känner för det. Detta är inte alla gånger möjligt för de som inte 

känner någon i samma situation vilket gör att personen hamnar utanför all 

gemenskap i sin egen livsvärld. Även om man kan ringa en vän från det gamla 

livet från hemligt nr så vet den personen inte vad hen går igenom. För att ett 

samhälle ska kunna bibehålla sina normer och att personer ska kunna utvecklas 

personligt och socialt är det rationella kommunikativa handlandet en 

nödvändighet. (Eriksen & Weigård 1999, 15) Återigen är detta mycket svårt för 

en person med skyddad identitet dels för att de inte vågar kommunicera med vem 

som helst i den ”konventionella” livsvärlden men också för att de i sin egen 

livsvärld inte har så många att kommunicera med. Alla kontakter hon tar med 

andra människor utgör en risk som kan leda till att mannen kan hitta henne. 

Situationen hon är i med dödshot, leva gömd och planera sin framtid gör dessutom 

att hon utvecklar posttraumatiskt stress, Beck (2000) menar att detta kan vara en 

följd av alla beslut som individen måste fatta på egen hand i det individualiserade 

samhället. (Beck 2000, 220)  
 

Linda ser sig själv som en mycket social person, men livet som hon lever nu med 

skyddet gör att hon undviker att träffa nya personer eftersom hon tycker att det bli 

problematiskt att ljuga om sitt förflutna. “Jag måste ljuga mycket och undviker 

nära relationer, finns många (små) detaljer om mig själv som jag måste ljuga om 

för att skydda mig själv så man inte kan koppla ihop mig med min fd”
20

 Hon vill 

inte nämna att hon lever med skyddad identitet till vilka människor som helst. 

Eftersom risken att det sprids vidare ökar dramatiskt ju fler personer som vet om 

hennes situation “jag vill absolut inte på grund av min säkerhet bli känd som "hon 

med skyddad identitet" eftersom det väcker uppmärksamhet.”
21

 Eftersom personer 

i denna situation till stor del tvingas leva gömda och vara mycket begränsad i sina 

liv och i relation till nya människor kan det ses som att de lever i en egen livsvärld 

vid sidan av den ”konventionella” livsvärlden de levde i innan de blev hotade. 

Linda har bara en person i sin gamla umgängeskrets som hon litar på och som har 

fått hälsa på henne. För att underlätta situationen för att lära känna nya människor 

väljer hon ibland att berätta om sin situation, 

 

“för att det ska fungera känner jag att jag i alla fall måste nämna sin 

situation, just pga personen ska ha förståelse för att jag inte vill säga 

så mycket om mig själv och att jag inte vill ha så mycket frågor, 

annars blir det så konstigt när personen märker att man nästan inte vill 

svara på något, då tar människor avstånd från en för att de tror att man 

inte vill lära känna dom. Jag berättar också om min situation för att 

vänner ska tänka på att aldrig säga speciellt mycket om mig till andra 
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och att de kan vara "ett extra öga" för mig... men det är få som vet hela 

sanningen”
22

  

 

Som hon berättar att det kan vara bra att ha “extra ögon” runtomkring sig bör vara 

något som inte ska vara nödvändigt när syftet med kvarskrivning är att personen 

ska bli gömd från gärningspersonen och uppleva en miljö som känns trygg för 

denne själv. Att lita på allmänheten är något Linda har svårt för enligt hennes egen 

erfarenhet. Det gör att hon inte känner sig trygg i att vara ute och gå på stan själv, 

hon litar helt enkel inte på att någon skulle hjälpa henne om en hotfull situation 

skulle uppstå. Istället säger hon att hon känner sig “mest trygg hemma när jag låst 

min gallergrind som var ett måste för att jag ens skulle våga bo själv.”
23

 

 

För att Linda ska kunna försörja sig själv krävs det ett jobb och det lyckades hon 

få via en praktikplats som ledde till en anställning. När hon förklarade sin 

situation fick hon förståelse från cheferna eftersom de tidigare haft andra personer 

med skyddad identitet och respekterade att hon först inte ville ge ut sitt 

personnummer eller för den delen tala mycket om sig själv. Det är endast ett fåtal 

som vet hennes riktiga namn, och hon jobbar under falskt efternamn. 

Arbetsplatsen Linda fick anställning vid hade tidigare haft personer med skyddad 

identitet. Detta kan ses som att livsvärlden och systemet tidigare har kopplats 

samman samt berikat och skapat en förståelse emellan världarna om hur det är att 

leva med skyddad identitet. Vilket bidrar till att arbetsgivaren i systemet förstår 

Lindas situation som befinner sig i livsvärlden. (Seidman 1989, 25) 

 

Att Lindas liv är fullt av risker och potentiella hot går inte att ta miste på, hon 

måste ständigt vara på sin vakt med vem hon lämnar ut sina uppgifter till. För att 

minska riskerna i sitt liv installerar hon bland annat en gallergrind i lägenheten. 

Hon ville även skaffa sig en skyddsväst men hade inte pengarna till det. Utifrån 

Becks (2000) teori om risksamhället är detta hennes sätt att minska risken för 

utomstående hot. För att minimera risken ytterligare fanns viljan att införskaffa 

sig en skyddsväst, vilket hon inte hade ekonomin till att göra. Detta stämmer 

överens med Becks (2000) bild av att rika kan köpa sig till mindre risker. 

8.1.3 Hur bedöms hotbilden? 

För att behålla kvarskrivning behövs en ny ansökan om detta var tredje år, i den 

ska det styrkas att det fortfarande finns ett hot från gärningspersonen mot den 

hotade personen. Dock så är det enda Linda har att trycka på, är att hennes ex-

pojkvän är grovt yrkeskriminell och anses farlig av polisen. Trots att han är farlig 

har hon fått svaret från skatteverket att “ “... det betyder inte att han automatiskt är 

farlig för dig" och de anser att jag MÅSTE ha en polisanmälan som visar på att 

han är ett hot mot mitt liv och att han är kapabel till att skada mig, de kan "inte 

bara gå på vad jag säger” ”
24

. Än har hon inte ansökt om en förnyelse av 
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kvarskrivningen, men ska göra det för första gången i december 2013. 

Sannolikheten för en förlängning av kvarskrivningen har hon förstått är låg 

eftersom hon inte gjort någon anmälan mot ex-pojkvännen. “Jag har större chans 

att få sekretessmarkering men enligt mig är det som inget skydd alls och det gör 

mig rädd”.
25

 Här blir det tydligt att Linda är orolig för vad Beck (2000) kallar 

hypotetisk framtida risk som kan inträffa om hon inte får kvarskrivningen 

förlängd, för att Linda ska kunna förebygga denna risk krävs det av henne att hon 

presenterar bevis för en fortsatt hotbild mot henne till skatteverket. Beck (2000) 

menar att när en framtida risk blir verklighet kan det vara väldigt svårt eller till 

och med omöjligt att reparera skadan som skett. (Beck 2000, 48) Vilket skulle 

kunna ses att om Linda bli nedgraderad till enbart sekretessmarkering så kanske 

hennes ex-pojkvän lättare kommer åt henne och kan hämnas. En hämnd som kan 

leda till att det blir mycket svårt att reparera skadan. Blir Linda av med 

kvarskrivningen så har en vän erbjudit sig att låta Linda vara skriven på hennes 

adress som Linda kan hämta sin post hos. ”Det blir krångligt och säkert inte 

”lagligt”, men vad ska man göra när hela ens liv står spel? Jag vill inte dö”
26

 

 

Enligt skatteverket bedöms hotbilden utifrån en helhetsbedömning av den hotades 

situation. Det polisen gör när skatteverket ber om information i ärendet är att söka 

i deras register för att se om gärningspersonen har gjort något nytt kriminellt, 

exempelvis brutit mot ett kontaktförbud. Har det inte hänt något nytt som kan 

stärka en förlängning av exempelvis kvarskrivning då är det svårt att förlänga 

menar Krister, han tillägger även att man inte kan ha skyddet hur länge som helst. 

 

På frågan om hur Linda ska kunna styrka hotbilden mot henne, när ex-pojkvännen 

inte kan få tag på henne i och med skyddet, svarar Krister att det uppstår ett 

moment 22 ”Ett supersvårt läge”
27

. Om det gått ett antal år och gärningspersonen 

inte utfört någon ny kriminell handling, då leder det till att de blir väldigt svårt att 

förnya en kvarskrivning. 

8.1.4 Leder skyddad identitet till trygghet? 

Den livsvärld som vi menar Linda lever i är för andra människor till stor del en 

okänd livsvärld fastän att vi lever i samma samhälle, då den kommuniceras i 

mycket liten utsträckning. Därför tvingas de som lever med skyddad identitet att 

redogöra för hur deras uppgifter ska hanteras för att inte komma i fel händer. 

Utifrån Habermas (Habermas 1996, 10) teori kan detta ses som om att Linda 

genom kommunikativ handling måste få andra att förstå hur hennes livsvärld ser 

ut, och vilka risker det innebär om hennes uppgifter inte behandlas på rätt sätt. 

Habermas menar att människans förnuft drivs av två sidor, dels av viljan att förstå 

varandra men även genom egenintresset. Egenintresset blir i detta fall att hon vill 

minimera sina risker och därför måste hon kommunicera om sin situation. Inte ens 

de myndigheter som i vanliga fall möter dessa individer verkar ha full koll på hur 
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de ska hantera uppgifterna trots att skydden kommer från systemet. Linda har tre 

gånger fått post som skulle till en annan person med skyddad identitet och på det 

sättet kommit över känslig information om den andre personen, handläggare på 

skatteverket har dessutom pratat om en annan kvinnas situation i tron om att 

Linda var den andre personen. “Detta ser jag som mycket allvarligt, ibland känner 

jag att hela det här med "skyddad identitet" är som en falsk trygghet” ”.
28

 En av 

personernas post som Linda fick felaktigt visade sig bo väldigt när hennes ex-

pojkvän och tanken på att denna person kan ha fått Lindas post skrämmer henne. 

Även om posten kommer till andra personer med skyddad identitet så vet hon inte 

vilka dem är ”bara för att man har skyddad id är man ingen ”ängel” eller beter sig 

som ”man borde”. För att dra det långt skulle lika gärna någon kunna få tillgång 

till mina uppgifter och se det som en chans att tjäna pengar att leta upp mitt 

desperata ex och sälja uppgifterna om mig”.
29

 Linda tycker att skatteverket om 

några borde förstå att de ska vara lite mer uppmärksamma på vad och till vem de 

säger något. “någon gång kanske en person råkar illa ut eller blir dödad för deras 

misstag... och vi litar ju på att skatteverket ska skydda oss men de har många hål 

att täppa till innan det blir ett säkert skydd enligt mig.”
30

  
 

På frågan om vad som skulle få Linda att känna sig tryggare svarar hon att hon vid 

specifika situationer skulle kunna få polisskydd av något slag, som en livvakt som 

kan följa med henne och besöka sin hemstad för att träffa sin mormor en sista 

gång innan hon dör och är för dålig för att kunna hälsa på henne. “Men jag får 

leva med att jag antagligen aldrig mer kommer få träffa henne.”
31

 Även vid vissa 

situationer i staden hon bor i nu öskar hon att hon kunde få uppbackning av 

polisen.  
 

“Jag skulle även känna mig tryggare om man hade en speciell 

kontaktperson hos polisen man kunde prata med när man kände sig 

orolig och få tips ifrån... någon som stöttade en. Även få tillgång till 

larmtelefon under en längre tid (egentligen så länge man personligen 

själv anser att man behöver) så man kunde känna att det finns bättre 

kontroll kring en om ens ex-pojkvän skulle dyka upp.”
32

 

 

Linda skulle även känna sig tryggare om hon fick vissa uppdateringar från polisen 

om ex-pojkvännen exempelvis sitter i fängelset. Det skulle ändra hennes situation 

avsevärt och hon skulle kunna leva friare. 
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9 Avslutande sammanfattning  

9.1 Hur påverkas individens vardag av att leva med 

skyddad identitet? 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa livssituationen för en 

person som lever med skyddad identitet. Sekretessmarkering är som skatteverket 

uttrycker det en markering som gör det svårare för andra att ta del av 

personuppgifterna i folkbokföringen, sekretessen gäller dock inte andra register, 

vilket gör att den hotade själv måste kontrollera vilka företag och myndigheter 

som har och kan lämna uppgifterna vidare. Är gärningspersonen känd och hen vet 

var den hotade bor så är det underförstått att den hotade måste flytta till ny adress 

om gärningspersonen inte ska kunna söka upp den hotade, annars är 

sekretessmarkeringen verkningslös. Kvarskrivning däremot gör att adressen inte 

finns i folkbokföringen överhuvudtaget, utan endast tillgänglig i manuell form för 

ett begränsat antal personer på skattekontoret, detta gör å andra sidan att den 

hotade har ett ännu större ansvar att se till vem eller vilka som får tillgång till 

adressen ute i samhället. Företag och organisationer som banker, 

försäkringsbolag, postorderföretag och föreningar bör kontaktas på grund av att de 

inte får reda på om någon har sekretess i folkbokföringen. Varje gång den hotade 

lämnar ut sin adress minskar skyddet. Det anser vi ställer höga krav på en person 

som redan är under stor press från situationen i helhet.  
 

Kraven för att få kvarskrivning är högre ställda än för sekretessmarkering men 

processen ser i stort sett likadan ut. Den hotade måste kunna styrka att det finns ett 

aktuellt och konkret hot, vilket kan göras genom intyg eller utlåtande från polisen, 

socialtjänst eller kvinnojour m.fl. Vi ställer oss frågande till hur dessa kan intyga 

ett hot om våld eller förföljelse men att de inte kan göra något åt gärningspersonen 

mer än att ta upp en anmälan. Vi kan därmed förstå att polisen tar upp en anmälan 

mot Lindas ex-pojkvän när de får uppgifter om vad hon har blivit utsatt för, då de 

är deras jobb. Systemet är dock inte anpassat för att ta itu med gärningspersonens 

problem som gjort att hen blivit anmäld från första början. Att anmälaren kan 

tvingas leva gömd för något som den blivit utsatt för men ej är skyldig till är för 

oss mycket tragiskt. Vi ser det som att den hotade blir straffad på nytt för att hen 

följer de lagar och regler som finns. Den hotade måste dessutom återuppleva vad 

hen har blivit utsatt för varje gång det ska göras en ny ansökan för att förlänga 

skydden vilket Weinehall et. al (2007, 60-61) uppmärksammar som mycket 

påfrestande. 
 

För att bli beviljad kvarskrivning krävs att den hotade flyttar och för att det ska 

vara säkert bör den hotade klippa banden till sitt gamla liv, detta för att anhöriga 

inte ska kunna råka försäja sig om vart personen befinner sig. Blir adressen 

avslöjad innebär det en ny flytt för den hotade och att börja om från början ännu 

en gång. Att flytta i sig utgör flera risker i och med att hyresvärdar behöver 

registrera personen som boende i huset och göra en kreditupplysning som innebär 
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att upplysningen registreras och elbolag ska kunna skicka räkningar till den hoade. 

Ska personen ta ett lån registreras adressen på banken. Bara en sådan sak som att 

Linda vill besöka sin sjuka mormor kan innebära risker ifall fel persons på 

hemorten känner igen henne eller att ex-pojkvännen känner till att mormodern är 

sjuk och håller ett öga på den platsen. Ska en släkting eller familjemedlem gifta 

sig så är det inte omöjligt att gärningspersonen får kännedom om detta och kan 

kosta på sig ett besök för att se om den hotade är på plats. Är det barn med i 

bilden måste dessa byta skola och kan inte vara med i klasslistan eller på skolfotot 

vilket kan väcka frågor hos de andra i klassen, de vågar inte ta med sig kompisar 

hem för att inte de ska veta var dem bor, betyg är offentliga handlingar vilket gör 

att gärningspersonen kan ringa runt och fråga efter en hotad persons betyg, vilket 

kan knyta den hotade till en skola och ort. Om föräldrarna dessutom har delad 

vårdnad om barnet och den ena föräldern lever gömd från den andra, så har den 

andra fortfarande rätt att träffa sitt barn, vilket gör att det ställs höga krav på 

barnet att inte råka säga något som kan röja vart de bor.  

9.2 Leder skyddad identitet till att de känner sig 

trygga?   

Att leva med skyddad identitet innebär en stor mängd utmaningar, problem, 

riskbedömningar och beslut som ska fattas, vilket gör att det läggs ett enormt stort 

ansvar på den hotade att hantera på egen hand. Att hantera dessa samtidigt som 

man ska hantera känslorna av att leva under hot från en annan part, kan lätt leda 

till psykiska påfrestningar vilket Beck (2000) menar är en följd av 

individualiseringen och de ökade kraven på individen i samhället. Inte nog med att 

den hotade själv är ansvarig för vem hen lämnar ut sina uppgifter till så visar det 

sig att myndigheterna inte alla gånger klarar av att hantera personuppgifterna på 

grund av slarv och okunskap. Det finns alltså alltid en risk som den hotade inte 

kan kontrollera utan bara tvingas leva med. Alla dessa risker gör att den hotade 

har svårt att känna sig trygg med det skyddet, vilket vi finner mycket olyckligt. 

(Beck 2000, 44-50) 

9.3 Vilka skydd kan samhället erbjuda personer som 

lever under hot och risk att utsättas för våld eller 

trakasserier? 

För att få mer hjälp kräver polisen överlag att den hotade gör en anmälan mot 

gärningspersonen. Finns det ett hot mot personen utförs en riskbedömning utifrån 

polisens riskbedömningsmallar. Utifrån denna bedöms det vilka skyddsåtgärder 

som kan bli aktuella så som säkerhetssamtal, larmtelefon, akustiskt larm, hemligt 

telefonnummer eller personskydd i form av livvakt eller skyddat boende. Det är få 

av åtgärderna som är ett verkligt skydd mot gärningspersonen utan kan mer ses 

som åtgärder för att personen ska känna sig trygg och kunna larma. Livvakt är det 
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väldigt få personer som får och poliseskort brukar endast ges innan och efter 

rättegången. Kontaktförbudet som ses som en offensiv åtgärd betyder att 

gärningspersonen inte får kontakta den hotade men det betyder inte att hen inte 

kan. Dessutom kan det vara svårt för den hotade att bevisa att gärningspersonen 

har sökt upp dem. Därav har regeringen valt att införa fotboja för de personer som 

vid upprepade tillfällen överträder förbudet. Detta upplever vi lite som ett sätt för 

politikerna att visa på att det gör något åt problemet men i själva verket är det 

enligt polisens hemsida uppskattas enbart att det är ett fåtal personer om året som 

kommer förses med fotboja. Vi väntar med spänning på att se hur utvecklingen 

kommer att bli när väl fotbojan kommer i drift och om det kommer att förändra 

gärningspersonen beteende. Det är alltså väldigt få åtgärder idag som riktar sig 

mot gärningspersonen vilket vi ställer oss kritiska till. Ansvaret bör ligga på 

gärningspersonen och inte på den hotade.   

 

För dem som ska vittna mot grov kriminell brottslighet kan andra åtgärder 

förutom de redan nämnda bli aktuella så som fingerade personuppgifter där den 

hotade i princip blir en ny person på pappret och man kan i väldigt allvarliga fall 

bli en del av polisens särskilda personsäkerhetsarbete. Hur polisen arbetar med 

dessa vill polisen av säkerhetsskäl inte dela med sig av.  

 

För att få skyddad identitet förlängd krävs det en fortsatt hotbild mot personen i 

fråga. Vilket kan bli problematiskt när skydden fungerar och gärningspersonen 

inte kan hota, trakassera eller bruka våld mot personen som lever med skyddad 

identitet. Detta kan leda till att den hotade blir av med skyddet, men bara för att 

skydden fungerar så behöver det inte betyda att gärningspersonen har slutat leta 

eller utgöra ett hot. 

 

Vi vill avslutningsvis poängtera att vi inte kan generalisera att alla som lever med 

skyddad identitet är otrygga med skydden, utan detta är situationen för personerna 

i den tidigare forskningen vi tagit del av och för kvinnan vi varit i kontakt med. 

Som Vilhelm Aubert (1976, 315-317) poängterar tittar samhällsforskning främst 

på brister och därmed kan vi inte dra en generell slutsats om att lagen inte verkar 

enligt sitt syfte för andra. 

9.4 Framtida forskning 

All forskning vi har kommit i kontakt med har enbart rört kvinnor och barn, vi 

ställer oss frågan vart männen har tagit vägen. Trots att 40 procent av alla med 

skyddad identitet är män så har vi inte hittat någon forskning som rör männens 

situation, förutom för dem som är barn och ingår i den forskning vi har tagit del 

av.  

 

Vi tycker även det skulle vara intressant att undersöka vilka kunskaper som finns 

inom privata företag, organisationer och föreningar när det gäller skyddade 

personuppgifter samt hur de kan hantera dessa ärenden på ett säkrare sätt. Då vi 

själva är och varit aktiva i olika föreningsliv vet vi att kunskaperna på detta 
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område är bristfälliga. Kan fler föreningar hantera dessa personuppgifter på ett 

säkert sätt tror vi att det skulle kunna öka livskvalitén för många individer. 

 

I kontakt med polisen ställde vi frågan hur säkra deras riskbedömningar är och om 

det har gjorts någon forskning på hur säkra de verkligen är. Polisen nämnde då att 

pågår en studie om riskanalyser på Malmö Högskola för att se över hur träffsäkra 

riskbedömningsmetoderna är. Vi ser med spänning fram emot denna publikation. 

Enligt Aftonbladets granskning har sedan år 2000, 201 kvinnor dödats av en 

närstående man hon haft en kärleksrelation med. Detta är då endast de fall med en 

fällande dom och de fall gärningspersonen tar livet av sig efteråt. Vi tror att en 

stor del av dessa kvinnor har sökt hjälp från samhället men att hotbilden inte tagits 

på tillräckligt stort allvar. (Aftonbladet.se 2013-05-22)  

 

Vad de gäller både kvinnor och män så skulle vi vilja se vilka anledningarna är till 

att dem söker om skydd, hur länge har dem skydd och vad det är som gör att de 

slutar med skyddet. Är det på grund av skatteverkets bedömning eller är det 

individen själv som väljer att avsluta skyddet. Gör dem det för att de tror att 

gärningspersonen har slutat leta eller för att dem inte längre orkar leva med de 

begränsningarna i vardagen. För dem som mister skyddet på grund av de inte kan 

intyga ett fortsatt hot, undrar vi vad som händer med personen när de inte längre 

har skyddet. Hur vanligt är det att gärningspersonen förverkligar hoten?  
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11 Bilagor 

Hej! 

 

 i    två kriminologstudenter på Lunds universitet som skriver C-uppsats om Skyddad 

identitet och hur skyddet fungerar i praktiken. 

   o  a          a a     a f   o   a   i  a     a   i             a              f     a  f   

 i    i   o  a                    i Dina erfarenheter kan vi belysa brister och styrkor i 

skyddet. 

Du samtycker till att delta genom att du själv väljer vilka frågor du vill och kan svara på. 

Självklart sker allting konfidentiet, alltså anonymt. Svara gärna så utförligt som du kan. Har 

du några frågor kan du ställa dem via mail. kri11alu@student.lu.se alt. 

har10csa@student.lu.se 

 

Intervjufrågor (besvaras senast 1 maj) 

Kön? 

Ålder? 

 

1. Vad lever du med för skydd idag? 
 Sekretess markering 
 Kvarskrivning 
 Fingerade personuppgifter. 
 Annat skydd? 

2. Varför lever du under skyddad identitet? 
Om du vill får du gärna berätta lite kring omständigheterna till varför du lever med skyddad 

identitet. 

 

3. Vilken anledning har gjort att du lever med skyddad identitet? Exempelvis, 

 Enbart vittne till ett brott? 
 Utsatt för brott eller hot? 
 Själv inblandad i brott men lever gömd från annan gärningsman? 
 Har du polisanmält personen som är orsaken till att du lever med skyddad identitet? 

    JA / NEJ 

 Har du vittnat mot personen som är orsaken till att du lever med skyddad identitet? 
    JA / NEJ 

 

4. Fick du hjälp av någon eller fick du ansöka själv? 
Polisen? 

Skatteverket? 

“Nära och kära”? 

Om inte, hade du förväntat dig att få hjälp av någon av dessa? 

 

5. Hur har det påverkat ditt liv att leva med skyddad identitet? 
Berätta gärna utförligt, frågorna nedan kan fungera som vägledning. 

 

Har du flyttat till ny stad som en åtgärd till skyddet? 



 

 44 

Är det något du inte kan göra idag pga av att du har skyddade identitet, isåfall vad? 

 

Hur har vänskapsrelationer påverkats? 

Berättar du för gamla vänner vart du finns? 

Berättar du för nya vänner om situationen du befinner dig i? 

Hur försörjer du dig?  

Kan du gå på stan och känna dig trygg? 

Finns det någon ersättning att söka på grund av ökade levnadskostnader? 

 

6. Barn som påverkas? 
I så fall hur? 

 

7. Hur styrkte du att det fanns en hotbild mot dig? 
 Hur gick det till? 

 

8. Hur styrker du att det finns en fortsatt hotbild? 
Har du behövt förnya ditt skydd? 

 

9. Känner du dig trygg med din skyddade identitet? 

10. Finns det något som skulle få dig att känna dig tryggare? 
I så fall vad? 

 

11. Är det något annat du vill berätta så är det fritt fram! 
 

Tack på förhand 

Camilla och Andreas  
 

Kompletterande frågor 
 

Kan du berätta mer om hur det gick till när du fick larmtelefon och hur du upplevde 

tiden med telefonen? 
 

Du skrev att du måste polisanmäla ditt Ex för att få bättre hjälp från polisen. 
Sa de vilken typ av hjälp du kunde få ifall du valde att "gå vidare med anmälan"? 

 

Har du någon gång råkat ut för att myndigheter har "klantat sig" med dina uppgifter? 
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Brottsoffersamordnare – Susanne - Malmö 

 

Hur kan ni hjälpa en person som inte vill polisanmäla gärningsmannen? 
 

 

Vad gör ni med den som är gärningsman? Offensiv skyddsåtgärd? 
 

 

Saknar du något skydd? 
 

 

Hur kan en person bevisa att det finns en hotbild mot dem? 
 

Hur kan en person som levt gömd länge bevisa att det finns en hotbild för att få förnyat 

skydd? 
 

Missbrukar någon att söka skydd? 
 

Vilka får larmtelefon och hur länge brukar ni ge ut dem? 
 

 

Hur jobbar ni med kontaktförbuden? 
 

 

Polis – Krister, Lokal personsäkerhetsarbete - Skåne 

 

Vad är typfallet som ni tar över från brottsoffersamordningen? 

 

Hur många i Sverige har fingerade personuppgifter? 

 

Fingerade personuppgifter ska förnyas efter ett antal år?  
 

Hur kan en person bevisa att det finns en hotbild mot dem? 
 

Hur kan en person som levt gömd länge bevisa att det finns en hotbild för att få förnyat 

skydd? 

 

Hur fungerar larmtelefonen? 

 

Vilka får larmtelefon och hur länge brukar ni ge ut dem? 

 

Hur ofta används knappen på larmtelefonen av personen med skydd? 
 

Jobbar ni med kontaktförbud? 
Hur många ärenden har ni per år i det lokala arbetet? 

 

Hur är responsen från personer som haft larmtelefonen? 
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Mats - Malmö – Särskilda personsäkerhetsarbetet –  

 

Fingerade personuppgifter, är det en del i särskilt personsäkerhetsarbetet? Kan de vara 

både och? 
 

Om man inte behöver ha fingerade personuppgifter längre vad händer då? 
 

Vem får detta skydd hos er? 
Ska man vara inblandad eller vittna? 
 

Är det skillnad på skyddat boende och hemligt boende? 
 

Frågor till skatteverket  
 

Hur många förfrågningar får ni om personer som söker skydd per år? 
Hur många av dem får skyddet? 
 

Hur många lever med skyddet idag? 
Hur många år har man skydd i snitt? 
 

Vilka är de som söker skydd och varför? 

 

Har ni statistik på varför människor söker skydd? 
 

Antal sekretessmarkering, Antal kvarskrivning 
 

Hur bedömmer ni hotbilden, kriterier, mall? 
 

Hur tycker ni skyddet fungerar? 
 

Hur lång är handläggningen för att få “skydd”? 
 

Söker personer av fel anledning? 
 

Hur fungerar postförmedlingen? 
 

Hur ofta skickas posten? 
 

Vad händer om räkningar betalas för sent? 
 

Kontrolleras posten? 
 


