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Summary 

The parliamentary debate on the gang violence in Sweden resulted in a 

proposal for an assigned investigation on the introducing of an opportunity 

to testify anonymously. The investigation, which is now lead by the 

government, is one of several measures taken in order to end the culture of 

silence in organized criminality. 

 

The purpose of this paper is to investigate if there are enough reasons for a 

use of anonymous witnesses, as a way of solving the problems with 

organized crime in Sweden. The essay presents applicable Swedish 

legislation as well as concerned European, Norwegian and Dutch law. In 

order to provide a critical discussion on the circumstances that might justify 

the establishment of an anonymous witness system in Sweden, the current 

problems of organized crime in Sweden as well as a few legal arguments in 

the debate, are presented. 

 

The use of anonymous witnesses is permitted in The European Convention 

of Human Rights, according to judgements settled in The European Court of 

Human Rights. Even so, the use still constitutes a breach on fundamental 

principles and procedural guarantees established in Swedish criminal law. 

Moreover, it cannot be established that anonymous testimonies would 

provide a higher clearance rate in organized crimes. Due to a comparison of 

interests in the main functions of the criminal procedures, there are reasons 

to believe that the use of anonymous witnesses in Swedish criminal law 

would impair the procedural guarantees of the defendant and simultaneously 

not increase the crime-solving efficiency. Other measures are suggested, as 

they do not restrain the accused’s procedural guarantees. Despite the need to 

maneuver the increasing problem with gang violence and the responsibility 

to ensure the protection of the witness, this essay finds that there are not 

enough reasons for a use of anonymous witnesses as a solution to the 

problem with organized crimes. 
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Sammanfattning 

Riksdagsdebatten om gängvåldet i Sverige har resulterat i ett förslag om en 

tillsatt utredning kring ett införande av möjligheten att vittna anonymt. 

Utredningen, som nu tas vidare av regeringen, är en av flera åtgärder som 

vidtas för att bryta tystnadskulturen inom organiserad brottslighet.  

 

Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns tillräckliga skäl för en 

användning av anonyma vittnen, som en lösning på problemet med den 

organiserade brottsligheten i Sverige. Uppsatsen redogör för relevant svensk 

lagstiftning såväl som för berörd europarättslig, norsk och nederländsk rätt. 

För att ur ett kritiskt perspektiv diskutera de skäl som torde kunna berättiga 

införandet av ett system med anonyma vittnen i Sverige, redogörs för 

nuvarande problematik inom organiserad brottslighet i Sverige och en del 

rättsliga argument som framhävts i debatten kring ämnet.  

 

En användning av anonyma vittnesmål är tillåten i Europakonventionen, 

enligt Europadomstolens utformade praxis. Trots det innebär användningen 

fortfarande ett avsteg från grundläggande principer och den rättssäkerhet 

som nuvarande svensk straffprocessrätt vilar på. Det kan därutöver inte 

visas att införandet av anonyma vittnesmål i svensk rätt skulle ge en högre 

uppklarningsprocent inom organiserad brottslighet. Utifrån en 

intresseavvägning mellan straffprocessens huvudsakliga funktioner, finns 

anledning att tro att användningen av anonyma vittnen i svensk rätt skulle 

underminera rättssäkerheten utan att effektivisera brottsbekämpningen. Det 

finns även alternativa åtgärder för en lösning på problemet, som samtidigt 

inte inskränker den tilltalades rättssäkerhet. Trots behovet av att lösa det 

eskalerande problemet med gängvåldet och ansvaret att tillförsäkra skydd 

för vittnet, finns inte enligt denna uppsats tillräckliga skäl för en användning 

av anonyma vittnen som lösning på problematiken med den organiserade 

brottsligheten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Antal fall av dödligt skjutvapenvåld länkat till konflikter i kriminella miljöer 

har ökat i Sverige under de senaste åren.1 Problematiken har 

uppmärksammats av såväl svenska myndigheter,2 som av riksdag och 

regering. Ett av flera lösningsförslag på problemet är införandet av ett 

system med anonyma vittnen, i syfte att bryta rådande tystnadskultur inom 

den organiserade brottsligheten.3 

 

I samband med att en motion inlämnades till riksdagen av Ellen Juntti (M) 

år 2018, beslutades att tillsätta en utredning i syfte att undersöka 

möjligheterna att införa ett system med anonyma vittnen i svensk domstol.4 

Motionens motivering löd; 

 
Den grova brottsligheten i Sverige är mycket allvarlig, och gängskjutningar 

har näst intill blivit vardagsmat. Polisen har mycket svårt att klara upp 

dessa grova brott, ofta beroende på att människor inte vågar vittna trots att 

vi har vittnesplikt i Sverige.  

Många vittnen har hotats till tystnad, och vissa har utsatts för grovt våld 

och till och med blivit mördade. Rädslan är alltså befogad och detta är ett 

mycket allvarligt samhällsproblem. Samhället är i stort behov av att 

människor ska våga vittna i domstol.  

I Norge finns möjlighet att vittna anonymt i domstol. Detta bör även 

övervägas i Sverige vid grov brottslighet.5 

 
1 Brå (2019:3) s. 14 f. 
2 Zachrisson </www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sarskild-nationell-handelse-utlyst> (besökt 
2019-12-07). 
3 Justitiedepartementet <www.regeringen.se/regeringens-politik/atgarder-mot-
gangkriminalitet-och-annan-organiserad-brottslighet/34-punktsprogrammet-regeringens-
atgarder-mot-gangkriminaliteten/> (besökt 2019-12-19) samt; bet. 2018/19:JuU12. 
4 Mot. 2018/19:2642. 
5 Mot. 2018/19:2642. 
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Ett genomfört betänkande från justitieutskottet utmynnade i ett förslag om 

att regeringen tillsammans med andra frågor bör utreda möjligheten för 

vittnen att i vissa fall avlägga sina vittnesmål anonymt. Förslaget bifölls i 

riksdagen den 3 april 2019.6 I ett kommittédirektiv publicerat den 21 

november 2019 angav regeringen utgångspunkterna för sitt utredningsarbete 

i frågan.7 Arbetet är även del av ett framtaget 34-punktsprogram med förslag 

på åtgärder att vidta mot gängkriminaliteten i landet.8 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Debatten om ett eventuellt införande av ett system med anonyma vittnen i 

svensk rätt har väckt meningsskiljaktigheter hos olika delar av 

rättssamhället. I väntan på regeringens utredning har jag valt att själv gräva 

djupare i ämnet. Syftet med denna uppsats är att utreda om det finns 

tillräckliga skäl för en användning av anonyma vittnen, som lösning på 

problemet med den organiserade brottsligheten i Sverige. För att ur ett 

kritiskt perspektiv analysera skälen för och emot en sådan användning, 

genomsyras hela uppsatsen av en intresseavvägning mellan å ena sidan 

statens ansvar för en rättssäker prövning, å andra sidan statens ansvar för en 

effektiv brottsbekämpning. 

 

Följande frågeställningar har valts för att kunna uppnå syftet: 

 

- Hur är möjligheten att vittna anonymt förenlig med grundläggande 

principer och intresseavvägningar i svensk straffprocessrätt? 

- Vilken betydelse för svenska rättsprinciper och intresseavvägningar 

har de krav som Europadomstolen utformat kring användningen av 

anonyma vittnen? 

 
6 Bet. 2018/19:JuU12. 
7 Dir. 2019:85. 
8 Justitiedepartementet <www.regeringen.se/regeringens-politik/atgarder-mot-
gangkriminalitet-och-annan-organiserad-brottslighet/34-punktsprogrammet-regeringens-
atgarder-mot-gangkriminaliteten/> (besökt 2019-12-19). 
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- Kan införandet av ett system med anonyma vittnen öka effektiviteten 

i uppklarandet av det dödliga skjutvapenvåldet inom organiserad 

brottslighet? 

- Kan skäl i andra rättssystem motivera införandet av ett system med 

anonyma vittnen i Sverige?  

 

1.3 Metod och material 

En rättsdogmatisk metod används för att korrekt redogöra för gällande rätt 

och de bakomliggande principer och ideologier som givit skäl till nuvarande 

utformning av svensk lagstiftning. Hjälp har tagits av allmänt accepterade 

rättskällor så som lagtext, viss praxis, förarbeten i form av propositioner och 

statliga utredningar och doktrin i form av lagkommentarer och litteratur.9 

Litteraturen i uppsatsen domineras av professorer i processrätt som Ekelöf, 

Edelstam och Heuman. I syfte att förklara övergripande straffrättspolitiska 

motsättningar inom lagstiftningsarbetet ges därtill utrymme för professorer i 

straffrätt som Nils Jareborg och Herbert L. Packer.  

 

En korrekt redogörelse för Europakonventionens inställning till 

lagreformen, kräver inläsning av berörd rättighet tillsammans med relevant 

praxis. Av denna anledning har Europadomstolens domar studerats primärt, 

tillsammans med en inblick i litteratur författad av Hans Danelius, som haft 

högt uppsatta positioner inom både rättsväsende och utrikesförvaltning.  

 

Brottsförebyggande rådets och Polismyndighetens rapportering har studerats 

i syfte att ge en bild över den rättsliga problematik som finns kring den 

organiserade brottsligheten i Sverige idag. Myndigheternas arbete präglas av 

dels brottsförebyggande10, dels brottsbekämpande11 verksamhet. I en sådan 

verksamhet finns skäl för att upprätthålla en objektiv rapportering, trots 

 
9 Kleineman (2018) s. 21. 
10 Se 1 § förordning (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet. 
11 Se 1 § polislagen (1984:387). 
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studiernas sekundära prägel. Rapportering kring tystnadskulturen är till stor 

del beroende av intervjupersoners uppfattning och inställning till problemet. 

Vid en analys av materialet har hänsyn tagits till att rapporten förmedlar en 

subjektiv och begränsad bild av verkligheten. Den korta inblick som görs i 

den rättspolitiska debatten genom nyligen publicerade tidningsartiklar, 

ämnar att genom sin subjektiva prägel påvisa argument och motstående 

intressen i frågan. 

 

En komparativ metod har slutligen använts i uppsatsens redogörelse för 

gällande rätt i Norge och Nederländerna. Hänvisningar sker främst till 

lagtext, förarbeten och europarättslig praxis. Då holländska rättskällor av 

språkliga skäl endast kunnat tillvaratas i begränsad mån, förklaras syfte och 

effekter av lagstiftningen delvis med hjälp av en engelskförfattad rapport 

skriven av två universitetslektorer i straffrätt vid Utrecht Universitet.  

 

1.4 Avgränsning 

Då debatten kring en användning av anonyma vittnen i svensk rättsprocess 

har fokuserat på problematiken med organiserad brottslighet och 

rättsprocessen därav, berör uppsatsen endast den straffrättsliga delen och 

därmed inte eventuella möjligheter att införa ett system med anonyma 

vittnen i svensk civilrättsprocess. Uppsatsen fokuserar på anonyma 

vittnesmål som lösningsförslag på situationer då vittnen inte vågar framträda 

i rätten med anledning av att de utsätts för hot om våld eller våld. De 

lösningsförslag på situationer då vittnen inte vill eller kan framträda i rätten 

av andra skäl kommer inte att beröras, även om sådana situationer 

bevisligen uppstår.12 I det kommittédirektiv som ligger till grund för 

pågående utredning, definieras anonyma vittnen som vittnen vars identitet 

inte är känd för den misstänkte eller tilltalade.13 Uppsatsen berör således 

 
12 Se avsnitt 4.2.3. 
13 Dir. 2019:85 s. 7. 
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endast denna typ av anonymitet, och inte en anonymitet gentemot andra 

aktörer i en rättegång. 

 

Det finns begränsat utrymme för att utreda omfattningen på problemet med 

den organiserade brottsligheten i Sverige. Viss statistik på begångna brott 

såväl som på uppklarningsstatistik har gått att finna, medan statistik kring 

tystnadskulturens omfattning har varit svårare att hitta. Då tystnadskulturer 

tidigare varit ett relativt outforskat ämne,14 är det vidare inte möjligt att 

granska problemets utveckling över tid. 

 

Språkskiljaktigheter och begränsad litteratur har medfört att relativt lite 

information stått att finna kring användningen av anonyma vittnen i norska 

och holländska domslut. Ländernas situationer berörs därför övergripande, 

med fokus på en komparation med rådande läge i Sverige. 

 
14 Brå (2019:10) s. 19. 
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2 Nuvarande svensk reglering 

2.1 Straffrättspolitiska motsättningar 

Enligt Asp m.fl. i boken Kriminalrättens grunder, finns en övergripande 

straffrättspolitisk motsättning mellan rättssäkerhet och effektivitet i 

samhällets debatt och beslutsfattande.15 De två strävandena anses vara 

straffprocessens huvudsakliga funktioner och beskrivs som individens 

behov av att skyddas mot rättsliga övergrepp från staten, kontra statens 

behov av en effektiv brottsbekämpning.16 

 

Professorn och kriminologen Herbert L. Packer, skriver om motsättningarna 

som två typer av modeller; rättssäkerhetsmodellen och 

brottsbekämparmodellen.17 Rättssäkerhetsmodellen förespråkar en formell 

straffprocess där den tilltalade får en oinskränkt möjlighet att betvivla 

anspråken som ställs mot honom.18 Brottsbekämparmodellen, å andra sidan, 

strävar efter en hög andel fällande domar där antalet utmaningar i 

straffprocessen reduceras, vilket leder till en acceptans av informellt 

genomförda förhör och utredningar utanför domstolen.19  

 

Under de senaste årtiondena har lagstiftande makt, enligt Asp m.fl., 

fokuserat på en effektiv brottsbekämpning. Statens straffrättspolitiska 

åtgärder har drivits på av allmänhetens vilja att se snabba resultat, vilket har 

resulterat i en symbolisk lagstiftning som på ytan utger sig för att främja 

effektivitet, men som i verkligheten endast leder till allmänhetens tro på en 

handlingskraftig statsmakt. Samtidigt leder dessa åtgärder till försvagade 

rättssäkerhetsgarantier.20 

 
15 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 55. 
16 SOU 2017:7 s. 23. 
17 Packer (1968) s. 153. 
18 Packer (1968) s. 163 f. 
19 Packer (1968) s. 159. 
20 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 56. 
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2.2 Grundläggande principer 

Nedan följer en redogörelse för ett antal grundläggande principer inom 

rättegångsbalken (1942:740)21, som bland annat syftar till att uppfylla 

straffprocessens huvudsakliga funktioner.22 Principerna utgör grunden för 

en analys kring problematiken med införandet av ett system med anonyma 

vittnen i svensk rätt.  

 

2.2.1 Principen om fri bevisprövning 

Numera råder principen om fri bevisprövning i svensk rätt och anses vara 

fastställd genom 35 kap. 1 § RB. Regleringen innebär att i princip ingen 

begränsning finns kring vilka bevismedel som får användas i målet. 

Domaren är därtill inte bunden av några regler i sin bevisvärdering.23 Även i 

de fall då bevisning tillkommit utan att föreskriven rätt iakttagits, har 

bevisningen ändå kunnat åberopas och tillmätas värde i rätten.24 

 

Principen om fri bevisprövning är en motsättning till den legala bevisteorin, 

som tidigare användes i Sverige. Den legala bevisteorin innehåller förbud 

mot användandet av vissa bevismedel och ger föreskrifter om hur 

bevisvärderingen ska göras i rätten. Enligt Ekelöf försvårade det tidigare 

skriftliga processförfarandet i svensk rätt en fri bevisvärdering av rätten. I 

syfte att åstadkomma bättre förutsättningar för den fria bevisvärderingen 

infördes därför regler om en koncentrerad och muntlig huvudförhandling.25 

 

 
21 Härefter förkortad RB. 
22 SOU 2017:7 s. 23. 
23 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 26. 
24 Fitger (1990), s. 35:27. 
25 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 26–27. 
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2.2.2 Bevisomedelbarhetens princip 

I 30 kap. 2 § och 17 kap. 2 § RB stadgas omedelbarhetsprincipen.26 Av 

lagrummen följer att domen i ett brottmål ska grundas på det som 

förekommit i huvudförhandlingen. Omedelbarhetsprincipen syftar, 

tillsammans med muntlighetsprincipen, till att säkerställa rättssäkerheten för 

den enskilde genom att rätten får ta del av det fullständiga processmaterialet 

i en huvudförhandling.27 

 

Endast utifrån omedelbarhetsprincipen finns det enligt Ekelöf m.fl. inget 

som stoppar en part från att lägga fram ett vittnesmål under 

huvudförhandlingen genom uppläsning eller uppspelning av ett förhör. 

Detta förfarande strider emellertid mot principen om bevisomedelbarhet 

enligt 35 kap. 8 § RB, som stadgar att bevis ska upptagas vid 

huvudförhandlingen. Detta lagrum ger även uttryck för principen om det 

bästa bevismaterialet, vilken innebär att bevisningen ska läggas fram genom 

att tas upp.28 

 

Som ett utslag av bevisomedelbarhetsprincipen råder enligt 35 kap. 14 § RB 

ett förbud mot användningen av skriftliga vittnesberättelser, kallade 

vittnesattester.29 Regleringen träffar de fall då vittnet inte själv hörs i 

målet.30 Undantag från förbudet innebär dock att vittnesattester under vissa 

förutsättningar ändå får läggas fram i en rättegång. I fall då detta inneburit 

bristande möjligheter för den tilltalade att bedriva motförhör, kan 

Europadomstolens praxis sätta begränsningar för bevisningens betydelse i 

en fällande dom.31 

 

 
26 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 27. 
27 SOU 2017:7 s. 173. 
28 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 44–45. 
29 Borgström, rättegångsbalk (1942:740) kommentar [1482] till 35 kap. 14 §, Karnov 2019-
12-06. 
30 Fitger (1990), s. 35:78. 
31 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 51–52. 
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2.2.3 Kontradiktionsprincipen 

Kontradiktionsprincipen har en central position i flera delar av den svenska 

rättegången trots att den inte stadfästs i en specifik paragraf. Principen 

innebär bland annat att parterna i ett mål har rätt att ta del av varandras 

bevisning och bemöta den i rätten. Rätten måste även se till att parterna har 

lika goda möjligheter att lägga fram sin bevisning. I Europakonventionen 

om mänskliga rättigheter (EKMR)32 stadgas principen i artikel 6.1 och 

6.3.d. Av den senare punkten framgår även att den tilltalade har rätt till 

motförhör av de vittnen som åberopas mot hen.33  

 

Kontradiktionsprincipen anses kunna upprätthållas med hjälp av en 

användning av omedelbarhetsprincipen. Ett exempel på detta är att 

kontradiktionsprincipen tillförsäkrar båda parters rätt att yttra sig i en 

huvudförhandling, samtidigt som omedelbarhetsprincipen kräver att domen 

endast får grundas på det material som lagts fram under detta tillfälle.34 

 

Enligt Ekelöf m.fl. utgör användningen av anonyma vittnen i rätten en 

typisk situation då kontradiktionsprincipen inte tillämpas i enlighet med 

dess betydelse.35  

 

 

 

 

 

 
32 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, Rom 4 november 1950, SÖ 1952:35. 
33 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 30–31. 
34 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 31. 
35 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 31–32. 
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2.3 Vittnets skyldigheter i en rättegång 

Som ett grundläggande steg i redogörandet för gällande rätt, följer ett avsnitt 

om vittnets skyldigheter i en process och om möjligheten att göra avsteg 

därifrån. 

 

I svensk brottmålsprocess råder vittnesplikt – det anses vara en 

medborgerlig skyldighet att vittna inför domstol.36 Vittnesplikten innebär att 

domstolen inte har någon uttrycklig rätt att tillåta en person avstå från att 

vittna, på grund av att denne exempelvis blivit utsatt för hot eller riskerar att 

utsättas för allvarliga repressalier. Enligt Ekelöf m.fl. är det dock möjligt för 

rätten att göra undantag i sådana situationer. Rätten får, vid beslut om 

användandet av tvångsmedel mot vittnen som inte vill medverka i en 

rättegång enligt 36 kap. 20 § RB, göra en proportionalitetsbedömning. Om 

vittnesmålet är av låg betydelse för målet i relation till hotbilden, kan rätten 

utifrån bedömningen besluta att avstå från att använda tvångsmedel. I 

sådana fall tillåts vittnet att avstå från sin medverkan.37 

 

Rätten ska innan ett vittnesmål avläggs, enligt 36 kap. 10 § första stycket 

RB, höra vittnet om hans fullständiga namn och om det behövs; hans ålder, 

yrke och hemvist. Bestämmelsen innebär att svensk rätt saknar möjligheter 

att låta ett vittne vara anonymt inför en part.38 Syftet med bestämmelsen är 

att rätten ska få reda på omständigheter som kan inverka på vittnets 

bevisvärde, såsom vittnets förhållande till parterna och saken.39 Lagrummet 

tillförsäkrar även en parts rätt att få kännedom om vittnets identitet.40  

 

 
36 Borgström, rättegångsbalk (1942:740) kommentar [1489] till 36 kap. 1 §, Karnov 2019-
11-18. 
37 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 219–220. 
38 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 32. 
39 Fitger (1990) s. 36:34. 
40 Borgström, rättegångsbalk (1942:740) kommentar [1521] till 36 kap. 10 § första stycket, 
Karnov 2019-12-13. 
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Det finns i princip inte någon rättslig möjlighet att göra avsteg från denna 

regel, med undantag för bestämmelsen i tredje stycket samma paragraf.41 

Undantaget innebär en rätt för ett vittne med kvalificerad skyddsidentitet att 

använda denna identitet som sitt namn. En sådan kvalificerad 

skyddsidentitet kan tilldelas tjänstemän inom polisen och försvarsmaktens 

underrättelseverksamhet, i syfte att inte röja åtgärder inom verksamheten.42 

 

2.4 Nuvarande vittnesskydd i svensk rätt 

För att kunna analysera det eventuella behovet av ytterligare vittnesskydd 

som skäl för möjligheten att vittna anonymt, redogörs nedan för vittnets 

nuvarande skyddsmöjligheter i svensk rätt. 

 

Övergrepp i rättssak är en kriminaliserad gärning enligt 17 kap. 10 § 

brottsbalken (1962:700)43. Kriminaliseringen har grund i det allmänna 

intresset av att en utsaga eller talan inför domstol eller myndighet inte 

otillbörligen ska påverkas. Brottsrubriceringen ger ett straffrättsligt skydd 

för bland annat vittnen, mot att bli utsatta för våld eller hot om våld i syfte 

att hindra denne att avlägga ett vittnesmål.44 Enligt Brås kriminalstatistik 

anmäls cirka 5 000 fall av övergrepp i rättssak varje år. Denna siffra tycks 

vara oförändrad under de senaste åren. Utifrån en åklagarenkät kunde Brå 

även konstatera att antalet påverkansförsök mot målsägare eller vittnen inte 

skiljer sig från resultat tidigare år. Däremot angav åklagare i större 

utsträckning än tidigare att dessa brott var begångna i socialt utsatta 

områden eller som en del av organiserad brottslighet.45  

 

Enligt 2 a § polislagen (1984:387) får Polismyndigheten bedriva särskilt 

personsäkerhetsarbete i fråga om vittnen. Syftet med lagrummet är att ge 

 
41 RH 2007:24. 
42 Borgström, rättegångsbalk (1942:740) kommentar [1522] till 36 kap. 10 § tredje stycket, 
Karnov 2019-12-13. 
43 Härefter förkortad BrB. 
44 Roos, brottsbalk (1962:700) kommentar [941–942] till 17 kap. 10 §, Karnov 2019-12-22. 
45 Brå (2019:10) s. 9. 
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polisen möjlighet att bland annat skydda bevispersoner som lever under 

starkt hot till följd av lämnade uppgifter under förundersökning eller 

rättegång.46 Arbetet får omfatta de personer som påtagligt riskerar att 

utsättas för allvarlig brottslighet riktad mot hens eller närståendes liv, hälsa, 

frihet eller frid.47 De allvarligaste hoten identifieras i samband med grov och 

organiserad brottslighet och skyddet av hotade personer benämns som i 

vissa fall en förutsättning för effektiv brottsbekämpning.48 

 

Rätten har enligt 36 kap. 18 § RB en möjlighet att besluta att en part eller 

åhörare inte får närvara i rättssalen. Enligt Ekelöf m.fl. är detta ett sätt att 

stödja ett utsatt vittne, som alternativ till anonyma vittnesmål.49 Lagrummet 

kräver att det finns ett i punkterna uppräknat skäl för beslutet. Det skäl som 

oftast aktualiseras i praktiken, är att det finns anledning att anta att vittnet av 

rädsla eller annan orsak inte fritt berättar sanningen pga. partens eller 

åhörarens närvaro.50 Den andra punkten i bestämmelsen är nytillkommen 

och innebär att rättens ordförande får besluta att en part eller åhörare som 

utsätter vittnet för påtryckningar inte får närvara i rättssalen. Dessa 

påtryckningar kan innefatta hot och trakasserier såväl som andra, mindre 

märkbara beteenden mot vittnet.51  

 

Parten ska, om det är möjligt, i sin frånvaro få följa sammanträdet genom 

antingen ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring. Bedömningen av vad 

som behöver återges görs med utgångspunkt i beaktandet av rätten till 

försvar.52 Parten ska även få möjlighet att ställa frågor till ett vittne som 

hörs i hens frånvaro. Enligt Ekelöf m.fl. är det vanligt att vittnen går med på 

att rätten gör ljud- och bildupptagning av förhöret. Problemet ligger därför i 

högre grad hos det faktum att vittnen inte alls vill medverka i rättegången.53  

 
46 Berg, polislagen (1984:387) kommentar [8] till 2 a §, Karnov 2019-12-07. 
47 Se 3 § förordning om (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m., jfr; prop. 
2005/06:138 s. 14. 
48 Prop. 2005/06:138 s. 12. 
49 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 220. 
50 Nordh (2019) s. 84. 
51 Prop. 2018/19:81 s. 94. 
52 Prop. 2018/19:81 s. 95. 
53 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 220. 
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3  Europadomstolens syn på 
anonyma vittnen 

2 kap. 19 § regeringsformen (1974:152) stadgar att ingen svensk lag eller 

föreskrift får meddelas i strid med Sveriges åtaganden i EKMR. För att 

utreda hur svensk rätt påverkas av Europakonventionens krav, redogörs 

nedan för dess inställning till användningen av anonyma vittnen i en 

medlemsstats straffrättsprocess.  

 

3.1 Rätten till en rättvis rättegång 

”Rätten till en rättvis rättegång” i artikel 6 EKMR innefattar dels rätten att 

få sitt mål prövat i domstol, dels rätten till en rättssäker domstolsprövning i 

sig. Bestämmelsen är tillämpbar i såväl tvister om civila rättigheter och 

skyldigheter, som i brottmål. Punkt 3 innehåller dock minimigarantier som 

endast tillämpas i brottmålsförfarande.54 

 

Den tilltalade ska enligt artikel 6 få möjlighet att angripa åklagarens 

åberopade skriftliga och muntliga bevisning. Här innefattas rätten för den 

tilltalade att ställa frågor till vittnen för att påvisa svagheter i deras utsagor. 

Rätten att förhöra vittnen som åberopas mot den tilltalade framgår av punkt 

3.d. i artikel 6 EKMR.55 Punkten är en specifik aspekt av rätten till en rättvis 

rättegång och anses uttrycka kontradiktionsprincipen mellan parterna i en 

rättegång.56 

 

 

 

 
54 Danelius (2015) s.158. 
55 Danelius (2015) s. 277. 
56 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2010) s. 30. 
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3.2 Anonyma vittnesmål 

Kontradiktionsprincipen i artikel 6.3.d riskerar att inskränkas då ett vittne 

inte hörts i en rättegång, vilket sker i situationer då vittnet exempelvis 

försvunnit eller avlidit, då vittnet har ett psykiskt lidande som inte kan 

motivera ett motförhör, då vittnet är ett barn eller då vittnet skulle kunna 

utsättas för repressalier genom att vittna inför domstol.57 En liknande 

inskränkning av principen anses ske då vittnen hörs anonymt i en 

rättsprocess.58 

 

I målet Kostovski mot Nederländerna från år 1989, hade försvaret inte fått 

tillfälle att ställa frågor till de två anonyma vittnen vars uppgifter låg till 

grund för en fällande dom. Europadomstolen konstaterade att försvarets 

rättigheter i artikel 6 hade kränkts i detta fall, med hänvisning till bland 

annat att domen i en avgörande omfattning varit baserad på de anonyma 

vittnesmålen.59 Samtidigt påvisade domen att en användning av anonyma 

vittnesmål inte under alla förhållanden är oförenlig med konventionen.60 

 

I målet Doorson mot Nederländerna som avgjordes några år senare, hade 

nationell fällande dom grundats på bland annat anonyma vittnesmål från 

missbrukare som identifierat den tilltalade med hjälp av fotografier. 

Vittnena ville vara anonyma gentemot den tilltalade eftersom de tidigare 

blivit utsatta för hot i samband med vittnesmål. Försvarsadvokaten fick i 

högre instans närvara vid ett förhör med två av de anonyma vittnena utan att 

bli informerad om deras identitet. Vid sidan av de anonyma vittnena 

användes två vittnen som var kända för försvaret, varav en av dem 

medverkade i rättegången.61 

 

 
57 Danelius (2015) s. 277. 
58 Danelius (2015) s. 287. 
59 Kostovski v. the Netherlands, no. 11454/85, 20 november 1989, punkt 44. 
60 Danelius (2015) s. 286. 
61 Doorson v. the Netherlands, no. 20524/92, 26 mars 1996, punkt 7 ff. 
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I sitt avgörande konstaterade Europadomstolen att medlemsstaterna enligt 

artikel 8 EKMR har en skyldighet att se till att vittnets intressen för liv, 

frihet eller personlig säkerhet inte oberättigat sätts på spel i en straffprocess. 

Europadomstolen angav att tillämpningen av principen om en rättvis 

rättegång därmed i lämpliga fall kräver en avvägning mellan försvarets och 

vittnets intressen i en straffprocess.62 

 

Till följd av att det fanns tillräckliga skäl för att bevara vittnenas anonymitet 

enligt ovan nämnda skyldigheter, att andra åtgärder var vidtagna av rätten 

som vägde upp svårigheterna för försvaret (exempelvis det faktum att 

försvarsadvokaten fått närvara vid förhöret med vittnena) samt att de 

anonyma vittnesmålen inte var den enda eller avgörande bevisningen för 

fällande dom,63 ansåg domstolen sammantaget att en kränkning av artikel 

6.1 och 6.3.d EKMR inte hade ägt rum.64 

 

Europadomstolen har i senare praxis kring anonyma vittnesmål använt sig 

av bedömningsgrunderna framtagna i målet Al-Khawaja och Tahery mot 

Förenade kungariket, som även gäller fall då ett åberopat vittne inte hörts i 

en rättegång.65 Den nationella domstolen måste enligt denna praxis först 

pröva om skälen för att låta personen vittna anonymt är tillräckligt starka. 

Som ett starkt skäl angivs exempelvis en reell hotbild mot vittnet, vars 

rädsla för livet är befogad. Även om skälen är tillräckliga, är det inte i varje 

fall förenligt med den tilltalades rättigheter i artikel 6 EKMR om det 

anonyma vittnesmålet utgör det enda eller avgörande beviset för en fällande 

dom. Domstolen måste slutligen i sådana fall pröva om det funnits faktorer 

som på ett tillräckligt sätt uppväger rätten till en rättvis rättegång enligt 

artikel 6.1.66 

 

 
62 Doorson v. the Netherlands, no. 20524/92, 26 mars 1996, punkt 70. 
63 Doorson v. the Netherlands, no. 20524/92, 26 mars 1996, punkt 71–76. 
64 Doorson v. the Netherlands, no. 20524/92, 26 mars 1996, punkt 83. 
65 Danelius (2015) s. 281 samt; Al-Khawaja and Tahery v. The United Kingdom, 15 
december 2011, nos. 26766/05 and 22228/06. 
66 Pesukic v Switzerland, no. 25088/07, 6 december 2012, punkt 44 ff. 
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4 Situationen i Sverige idag 

4.1 Den rättspolitiska debatten 

Åsikterna kring ett eventuellt införande av ett system med anonyma vittnen 

är delade. För att ge en bild över de motstående intressen som finns i frågan, 

redogörs för den rättspolitiska debatt som förts kring ämnet. 

I en debattartikel hos Aftonbladet skrev Björn Hurtig tillsammans med flera 

andra advokater att en vittnesanonymitet i domstolarna eliminerar ett viktigt 

verktyg för försvaret att kontrollera vittnets trovärdighet. Författarna 

menade att den personliga fejden mellan vittnet och den tilltalade utgör en 

viktig del av motbevisning och ställde sig mycket kritiska till en användning 

av anonyma vittnen.67 I en nyhetspublicering i Norstedts Juridik kritiserade 

Anne Ramberg, dåvarande ordförande i Advokatsamfundet, systemet med 

anonyma vittnen och menade att det utgör ett avsteg från rättssäkerheten, 

samtidigt som det har ett begränsat bevisvärde.68  

Å andra sidan framförde riksåklagare Petra Lundh under ett möte om 

gängvåldet med riksdagspartierna, frågan om anonyma vittnen som 

någonting som bör utredas trots dess kontroversiella prägel. Hon hänvisade 

till en diskussion med kollegor i Danmark, Norge och Finland, där systemet 

införts. Samtliga länders riksåklagare ser, enligt henne, systemet som ett 

viktigt verktyg trots att det sällan används.69 

Före detta hovrättslagmannen Håkan Lavén gav en replik på den starka 

kritik som förts mot användningen av anonyma vittnen. Han ansåg att 

kritiken vittnar om en uppfattning om rättssystemet som statiskt och 

 
67 Hurtig m.fl. <www.aftonbladet.se/debatt/a/xRobQp/nej-sverige-ska-inte-ha-anonyma-
vittnen> (besökt 2019-12-15). 
68 Svensson, Petter <www.nj.se/nyheter/anonyma-vittnen-hot-eller-mojlighet> (besökt 
2019-12-19). 
69 Klintevall, Mikael <www.svt.se/nyheter/inrikes/riksaklagaren-efter-motet-om-
gangvaldet-ta-bort-straffrabatten-vid-grova-brott> (besökt 2019-12-06). 
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orubbligt med hänsyn till rättssäkerhetsaspekter och menade att hänsyn 

måste tas till de utmaningar vi står inför inom den organiserade 

brottsligheten.70 

 

4.2 Statistik och rapportering 

Statistik, rapportering och uppklarningsmöjligheter inom organiserad 

brottslighet ska ge en bild över hur omfattande problematiken faktiskt är. 

Vidare redogörs kort för tystnadskulturens eventuella koppling till 

problemet. 

 

4.2.1 Våldsanvändning inom organiserad 
brottslighet 

Begreppet ”organiserad brottslighet” och dess egentliga användbarhet har 

diskuterats i litteraturen. Organiserade brottslingars aktivitet hävdas bättre 

beskriven genom begreppet ”kriminell företagsamhet”. Själva innebörden av 

organiserad brottslighet är nämligen en marknad av brottslig samverkan.71 

En liknande definition ges av Brottsförebyggande rådet (Brå), där 

organiserad brottslighet beskrivs som systematiskt begångna brott utförda 

av någon form av kriminell grupp i syfte att göra vinst. Den kriminella 

affärsverksamheten är ofta inriktad på häleri och smuggling av eftertraktade 

varor som alkohol, cigaretter och narkotika.72  

 

Polismyndigheten ser en generellt sett ökad omfattning av våldsanvändning 

inom organiserad brottslighet. Våldet i sig har även blivit grövre, med en 

ökad användning av skjutvapen och sprängmedel.73 I en av Brå publicerad 

 
70 Lavén, Håkan <www.svd.se/en-mycket-marklig-syn-pa-rattssystemet> (besökt 2019-12-
27). 
71 Duyne (1996) s. 53–54. 
72 Brå (2019:3) s. 14–15. 
73 Polismyndigheten (2019) s. 11. 
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tabell över konstaterade fall av dödligt våld i landet mellan åren 2011 och 

2018 syns att antal fall av dödligt våld med skjutvapen har ökat, samtidigt 

som fall av dödligt våld utan skjutvapen har minskat.74 En allt högre andel 

av det dödliga skjutvapenvåldet kan länkas till konflikter inom kriminella 

miljöer, där organiserad brottslighet förekommer.75  

 

4.2.2 Uppklarningsstatistik 

Uppklarningsstatistiken mellan år 1990 och 2017 visar en tydlig minskning 

på senare tid av andelen uppklarade fall av dödligt våld i Sverige. Denna 

minskning kan enligt rapporten sannolikt förklaras av brottens 

karaktärsförändring mot en allt större andel dödligt skjutvapenvåld i 

kriminella miljöer. Förklaringen till den låga uppklarningsstatistiken är 

enligt Brå en kombination mellan kontext och våldsmetod. Händelser i 

kriminella miljöer är i sig mycket svårutredda enligt rapporten, bland annat 

till följd av att få människor vågar vittna. Att våldet inom dessa miljöer 

begås med skjutvapen tros minska möjligheten till uppklarning ytterligare.76 

 

4.2.3 Tystnadskultur 

I en nyligen genomförd studie har Brå intervjuat totalt 21 stycken män som 

varit aktiva i kriminell miljö där skjutvapenvåld förekommer.77 Det framstår 

som otänkbart för intervjupersonerna att samarbeta med poliser när man har 

kännedom om en inträffad skjutning. En övergripande anledning är att 

samarbete mellan myndigheten och kriminellt aktiva personer försvåras 

eftersom poliser har i uppdrag att bekämpa kriminell verksamhet.78 Ledare 

inom organiserad brottslighet har både administrativ och personell kontroll 

 
74 Brå (2019) 
<www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e4fba/1553761944488/Tabell%2022_2011
-2018.xlsx>. 
75 Brå (2019:3) s. 14. 
76 Brå (2019:6) s. 52–55. 
77 Brå (2019:3) s. 16, 18. 
78 Brå (2019:3) s. 14–15. 
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över den fulla sekretess som råder på illegala marknader för att undvika 

uppmärksamhet från poliser.79 Ett annat skäl är att samarbetet medför stora 

risker för intervjupersonernas och deras familjs säkerhet. Rädslan hos 

deltagarna baseras på händelser och berättelser om vänner i den kriminella 

miljön som blivit mördade för att de vittnat i en rättegång. Det framhävs att 

även om ett samarbete med polisen leder till att någon person grips, finns 

fler personer på fri fot som utgör ett hot mot den som underlättat ett 

gripande. I ett samlat förundersökningsmaterial har Brå även egna exempel 

på ärenden där personer blivit skjutna pga. att de haft kontakt med polisen 

angående de hot de fått utstå.80 

 

I en annan rapport från Brå, som berör åtgärder mot tystnadskulturer inom 

kriminella nätverk81, efterfrågar flera intervjupersoner möjligheten att i vissa 

fall få vittna anonymt. Enligt uttalande från en polis som deltog i rapporten, 

borde möjligheten att vittna anonymt utredas om man ska få människor i 

den kriminella världen att våga berätta.82  

 

 
79 Duyne (1996) s. 56–57. 
80 Brå (2019:3) s.89. 
81 Brå har valt att benämna fokusområdet organiserad brottslighet enligt uppdragstext som 
kriminella nätverk (se Brå 2019:10 s. 22). 
82 Brå (2019:10) s. 174. 
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5 Komparativa perspektiv 

I både norsk och holländsk straffrättsprocess finns viss möjlighet att vittna 

anonymt. Lagstiftningens bakgrund, dess utformning och argument kring 

införandet redogörs nedan i komparationssyfte till de skäl som finns för en 

användning av anonyma vittnen i svensk rätt. 

 

5.1 Norge 

Den norska straffprocesslagen har sedan 2001 infört en möjlighet till 

användning av anonyma vittnen i domstol vid allvarliga brott.83 

Ändringarna är till för att skydda det utsatta vittnet och öka 

lagföringsmöjligheterna för rättsstaten, samtidigt som de utgör en markering 

om att hänsynslöshet inte ska kunna försvåra en rättsprocess.84 

 

Bakomliggande skäl till lagändringen var ökande fall av lagöverträdares 

våld och hot om våld mot vittnen, i syfte att påverka deras kontakt med polis 

och domstol. Polisen och Åklagarmyndigheten bekräftade denna situation i 

bakomliggande proposition. Emellertid varierade uppfattningen kring hur 

utbredd problematiken faktiskt var och därmed hur stort behov som fanns av 

en lagändring, mellan de tillfrågade remissinstanserna.85  

 

130 a § straffeprocessloven stadgar att ett anonymt vittnesmål endast får 

användas om det är nödvändigt och inte medför väsentliga olägenheter för 

försvaret. Förfarandet får vidare endast användas vid uppräknade 

brottsrubriceringar, såsom organiserad och annan allvarlig brottslighet.86 

Det krävs även att det kan finnas fara för att vittnet eller närstående utsätts 

 
83 Se 130 a § straffeprocessloven. 
84 OT.prp. nr. 40 s. 2. 
85 OT.prp. nr. 40 s. 10 ff. 
86 OT.prp. nr. 40 s. 2. 



 24 

för allvarligt brott mot livet, hälsan eller friheten om vittnets identitet blir 

känd.87 

 

5.2 Nederländerna 

I den holländska debatten anses hot mot vittnen vara ett allvarligt problem, 

mot vilket åtgärder måste vidtas. Bilden av vittneshot som ett allt vanligare 

fenomen skapades på tidigt 1980-tal, trots att det vid tidpunkten inte funnits 

något empiriskt bevis kring problemets omfattning.88  

 

Sedan Kostovski mot Nederländerna har en striktare hållning kring en 

användning av anonyma vittnen implementerats i både praxis och 

lagstiftning. Som ett resultat av lagreformen ”Witness Protection Act” från 

1994,89 stadgas i artikel 226a Code of Criminal Procedure (Wetboek van 

Strafvordering) att dold identitet kan ges ett vittne om avslöjandet av denna 

identitet kan hota hens liv, hälsa, säkerhet, familjeliv eller socioekonomiska 

existens, samtidigt som vittnet själv har klargjort att hen inte vill vittna på 

grund av just detta. Artikeln är, enligt Beijer & Hoorn, ur lagstiftarens 

perspektiv ett resultat av balanserandet mellan tre olika intressen. Strävandet 

efter att ta reda på sanningen vägs emot kravet på ett rättvist förfarande, 

samtidigt som individuella intressen hos vittnen, mot vilka staten anses ha 

ett skyddsansvar, haft betydelse för utformningen.90  

 

Författarna menar att en del anser att vittnen som vägrar att vittna till följd 

av repressalier äventyrar rättsstaten, vilket kan undvikas genom ett system 

med anonyma vittnen. Samtidigt innebär en användning av anonyma vittnen 

enligt andra en potentiell inskränkning av rättvisan. Ett exempel på detta är 

då all information som skulle kunna avslöja ett vittnes identitet förbjuds från 

 
87 SOU 2004:1, s. 99 samt; 130 a § straffeprocessloven. 
88 Beijer & Hoorn (1998) s. 525. 
89 Van Mechelen and others v. the Netherlands, nos. 21363/93, 21364/93, 21427/93 and 
22056/93, 3 april 2012, punkt 40 f. 
90 Beijer & Hoorn (1998) s. 543–544. 
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att tas upp i förhöret, vilket skulle leda till att mycket uppgifter av stor 

betydelse för trovärdigheten i ett vittnesmål uteblir. Utifrån en samlad bild 

menar Beijer & Hoorn att ett system med anonyma vittnesmål inte har 

tillräckligt många fördelar för att kunna uppväga nackdelarna.91 

 
91 Beijer & Hoorn (1998) s. 544–546. 
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6 Analys 

Den svenske lagstiftaren strävar efter att ett vittnesmål ska läggas fram 

under en huvudförhandling genom att tas upp. Genom det relativt 

långtgående förbudet mot användningen av vittnesattester, tillförsäkras den 

tilltalade och dennes försvar en möjlighet att på ett direkt sätt bemöta all den 

bevisning som har möjlighet att påverka målets utgång. Samtidigt har 

bemötandet av bevisningen genom sin omedelbarhet en faktisk betydelse för 

rättens bedömning i målet. Förhandlingen genomsyras av parternas lika 

möjligheter att under rättens åhörande få ta del av, ifrågasätta och försvara 

sig mot varandras bevisning. Principen om fri bevisprövning, 

bevisomedelbarhetsprincipen och kontradiktionsprincipen skapar genom sin 

utformning ett relativt långtgående skydd för den tilltalade mot att fällas i 

rätten på grundval av bevisning som denne på ett eller annat sätt inte haft 

tillräckligt goda möjlighet att försvara sig mot, vilket utifrån Packers 

teoretiska verktyg tyder på en någorlunda strikt användning av 

rättssäkerhetsmodellen. 

 

En användning av anonyma vittnen i en straffprocess skulle innebära 

svårigheter i att upprätthålla principen om bevisomedelbarhet i kombination 

med principen om det bästa bevismedlet. I syfte att låta vittnets identitet 

vara dold för den tilltalade, skulle det krävas att den tilltalade förbjöds att se 

eller höra vittnet i fråga. Detta torde innebära tekniska svårigheter i 

genomförandet av en huvudförhandling med de båda närvarande samtidigt. 

Rättsfallet Doorson mot Nederländerna exemplifierar hur domstolen kan gå 

tillväga i en straffprocess där anonyma vittnen används. I detta fall deltog de 

anonyma vittnena inte vid huvudförhandlingen, utan endast i förhör där 

försvarsadvokaten hade tillåtelse att närvara. Den tilltalade själv fick varken 

möjlighet att bemöta vittnesmålet omedelbart inför rätten eller omedelbart 

på något annat sätt.92  

 
92 Se avsnitt 3.2. 
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En användning av anonyma vittnen i en rättsprocess skulle vidare kräva ett 

avsteg från kontradiktionsprincipen som upprätthålls i såväl svensk rätt som 

i artikel 6.1 och 6.3.d EKMR. Trots det har systemet bedömts vara förenligt 

med Europakonventionen, under vissa förutsättningar som utformats i 

Europadomstolens redogjorda praxis. 

 

Europadomstolen kräver bland annat att domstolen, vid användning av 

anonyma vittnen, främjar andra faktorer som kan väga upp försvarets 

rättigheter i en rättegång enligt artikel 6 EKMR. Detta görs genom att 

försvaret ges tillfälle till motförhör med det anonyma vittnet åtminstone i ett 

tidigare skede.93 Att erbjuda försvaret en möjlighet till motförhör är givetvis 

bättre än att inte tillåta försvaret höra vittnet alls. Samtidigt har försvaret 

fortfarande berövats möjligheten att ta reda på vittnets identitet, som enligt 

svensk rätt avslöjar omständigheter kring vittnets förhållande till både saken 

och den tilltalade, vilket kan inverka på vittnets bevisvärde.94 Därtill finns 

det utifrån redovisade uppfattningar i nederländsk litteratur en risk för att 

ytterligare frågor som på annat sätt skulle kunna avslöja identiteten hos 

vittnet, inte tillåts upptas i förhöret. Utifrån redovisade uppfattningar från 

försvarsadvokater utgör vittnets trovärdighet och dess relation till den 

tilltalade även en viktig del av motbevisningsmöjligheten för försvaret. 

Enligt min mening finns en problematik i att möjligheten till motförhör i 

Europakonventionen anses uppväga försvarets rättigheter i processen, trots 

att försvaret fortfarande berövas sådana uppgifter som krävs för att på ett 

tillräckligt bra sätt kunna genomföra sitt motförhör och ha en lika bra 

möjlighet att lägga fram sin bevisning som motstående part. 

 

Enligt Europadomstolen har nationella domstolar även en skyldighet att 

begränsa ett anonymt vittnesmåls betydelse för målets utgång. För att 

försäkra sig om att domstolar inte dömer på annat sätt än vad som tillåts 

enligt artikel 6 i EKMR, torde svenska domstolar behöva använda sig av 

 
93 Se avsnitt 3.2. 
94 Se avsnitt 2.3. 



 28 

dessa riktlinjer i sin bevisvärdering i ett mål där anonyma vittnesmål 

förekommer. Riktlinjer om hur domstolen ska värdera bevisning i ett mål 

begränsar den fria bevisprövningen till fördel för en legal bevisteori. För att 

förfarandet ska vara förenligt med den tilltalades mänskliga rättigheter krävs 

därmed ett avsteg från ytterligare en av de grundläggande principerna i 

svensk straffprocessrätt. 

 

Ett införande av ett system med anonyma vittnen torde, utifrån ovan 

redovisade slutsatser, kräva avsteg från de tre grundläggande principerna, 

vilka tillsammans upprätthåller en straffprocessrättslig funktion i form av 

rättssäkerhet. Utifrån de redovisade straffrättspolitiska ideologierna torde 

systemet med anonyma vittnen, trots sitt avsteg från rättssäkerheten, dock 

kunna anses vara en legitim åtgärd om den främjar effektiviteten och 

därmed uppfyller andra delen av straffprocessens funktion. Genom 

nuvarande utformad lagstiftning är det inte osannolikt att lagstiftaren genom 

den höga rättssäkerheten samtidigt hämmar viss effektivitet i samhällets 

brottsbekämpning. Ett exempel på detta är just att vittnen inte vågar 

tillkännage sig inför rätten eftersom den tilltalade då har en oinskränkt rätt 

att få veta vittnets identitet. Om den bevisning som vittnet i annat fall fört 

med sig hade kunnat vara avgörande för en fällande dom, skulle förlusten av 

detta vittnesmål i värsta fall kunna leda till att en person som utifrån 

bevisningen skulle anses skyldig, istället skulle få gå fri. Uppfattningen 

utifrån den riksdagsmotion som presenterades, tycks vara att en användning 

av anonyma vittnesmål skulle kunna motverka detta scenario och därmed 

leda till en effektivare brottsbekämpning.  

 

Den redovisade statistiken över organiserad brottslighet från Brå och 

Polismyndigheten visar att det dödliga skjutvapenvåldet har ökat i 

kriminella miljöer, samtidigt som det har minskat på alla andra områden. 

Därtill verkar det finnas en tystnadskultur hos vittnen till händelser i 

kriminella miljöer. Såväl kontakt med polisen som ett vittnesmål i en 

rättegång utgör, enligt intervjustudier, ett hot mot både familjens och 

vittnets eget liv. Dessa hot verkar, utifrån motiveringen att föga skydd finns 
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att tillgå, vara en anledning till att personer som rör sig i kriminella nätverk 

inte vill vittna. Det finns således visst rapporterat stöd för att våldet inom 

organiserad brottslighet är ett ökande problem, samtidigt som en 

tystnadskultur inom dessa kretsar får vittnen att inte våga eller vilja träda 

fram. Utöver detta finns en proportionerligt låg uppklarningsprocent över 

mord i kriminella miljöer. Tystnadskulturen inom dessa miljöer tycks kunna 

förklara en del av den låga uppklarningsprocenten.95  

 

Frågan är om den specifika möjligheten att vittna anonymt hade fått fler 

människor att våga och vilja vittna. Otänkbarheten att samarbeta med 

polisen när man befinner sig inom organiserad brottslighet, existerar enligt 

Brås rapportering av fler anledningar än endast rädslan för att utsättas för 

våld eller hot om våld. Polisarbetet riktar sig inte bara mot skjutvapenvåldet 

i sig, utan även mot den kriminella verksamheten där skjutvapenvåldet äger 

rum.96 Ett vittnes framträdande inför rätten skulle underlätta polisens 

utredningsarbete och därmed kunna ge konsekvenser för den marknad där 

vittnet själv är verksam. Av denna anledning är det inte säkert att vittnen 

skulle vara mer benägna att träda fram bara för att de får vara anonyma inför 

den tilltalade.  

 

Även om vittnen genom möjligheten att vara anonyma skulle vilja och våga 

framträda inför rätten, är det därutöver svårt att veta hur många fler brott 

som hade klarats upp till följd av det. Rådande tystnadskultur innebär 

rimligen att brottsbekämpande verksamhet har svårt att få information om 

vad personer sett men inte berättar. Utan denna information är det svårt att 

dra en slutsats om vad ett eventuellt vittnesmål hade haft för värde i rätten. 

Det kan dessutom konstateras att ett anonymt vittnesmål enligt 

Europadomstolens praxis inte får utgöra den enda eller avgörande 

bevisningen i en fällande dom, vilket leder till att bevisningen oavsett 

kommer att ges ett begränsat värde i målet och behöver kompletteras av 

annan bevisning för att kunna leda till en fällande dom. 

 
95 Se avsnitt 4.2.2. 
96 Se avsnitt 4.2.3. 
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Det är utifrån redovisad statistik svårt att visa om och i vilken mån anonyma 

vittnesmål har betydelse för uppklarandet av våldsbrotten inom organiserad 

brottslighet. Det går härav knappast att utgå ifrån att en försvagad 

rättssäkerhet för den tilltalade verkligen skulle leda till ökad effektivitet i 

bekämpandet av organiserad brottslighet. Vi riskerar därmed, i enlighet med 

Asps resonemang, att införa en symbolisk lagstiftningsåtgärd som visar 

handlingskraft, utan att ge faktiska resultat. Detta kanske som ett resultat av 

en vilja att snabbt möta de krav som de utsatta i samhället ställer upp. 

 

Argument i såväl svensk som norsk politisk debatt visar tecken på 

motsättningar mellan försvarets företrädare och personer inom 

brottsbekämpande myndigheter. Dessa motsättningar torde orsakas av det 

faktum att kategorierna befinner sig på varsin sida av en straffrättsprocess 

och därför företräder varsitt intresse. Försvarets intresse för den tilltalades 

rättssäkerhet kan vägas mot målsägandes intresse av att få upprättelse. 

Utöver intresset av att komma åt sanningen och samtidigt bibehålla en 

rättssäker prövning, anses nederländska ”Witness Protection Act” även 

spegla det individuella vittnets intressen i en straffprocess. Intresset nämns 

därtill som bakomliggande skäl till det norska införandet av anonyma 

vittnesmål. Europadomstolen har argumenterat för att användningen av 

anonyma vittnesmål kan rättfärdigas med hänvisning till statens skyldighet 

att skydda vittnet mot att utsättas för brottsliga angrepp mot dennes liv, 

frihet eller personliga säkerhet. I både norsk och nederländsk rätt har 

möjligheten att vittna anonymt gjorts beroende av ett hot mot sådana 

intressen. Möjligen skulle en användning av anonyma vittnen i Sverige på 

samma sätt som i Norge och Nederländerna kunna rättfärdigas genom det 

utökade skydd det skulle innebära för vittnets individuella intressen, vilket 

skulle synas vara en annan aspekt av en brottsbekämpande verksamhet. 

 

Vittnesplikten i svensk rätt tvingar mer eller mindre ett vittne att delta i en 

rättsprocess och därtill riskera att utsättas för våld eller hot om våld. Rätten 

har visserligen befogenhet att låta vittnet förhöras i en huvudförhandling då 
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den tilltalade är frånvarande, men parten som utesluts ska om möjligt få 

följa förhöret genom ljud- och bildöverföring och måste även få fortsatt 

möjlighet att ställa frågor till vittnet om det hörs i partens frånvaro. Vittnets 

identitet måste därtill avslöjas för den tilltalade.  

 

Genom kriminaliseringen av övergrepp i rättssak och utformade 

straffbestämmelser därtill, har svenska staten tydliggjort allvaret i att utsätta 

ett vittne för hot om våld eller våld i anledning av ett vittnesmål. Därtill 

finns viss möjlighet till aktiva åtgärder för att begränsa brottets utövande, 

genom personsäkerhetsarbete. Personsäkerhetsarbetet får omfatta personer 

som riskerar att utsättas för allvarlig brottslighet bland annat riktad mot hens 

liv, vilket beroende på arbetets omfattning torde kunna uppfylla den 

nationella uppgiften att skydda vittnets rättigheter enligt artikel 8 EKMR.97 

Trots säkerhetsåtgärderna finns emellertid fortfarande exempel på hur ett 

samarbete med polisen medför stora risker för inblandades säkerhet.98 

Kanske krävs det, utifrån bilden av vittnens utsatthet, att fler åtgärder vidtas 

för att svensk rätt ska uppfylla de krav på vittnesskydd som 

Europakonventionen ställer. Exempel på detta kan vara utökade 

polisresurser för personsäkerhetsarbete och en eventuell skärpning av det 

straffvärde som anges i brottsrubriceringen övergrepp i rättssak. Åtgärderna 

skulle varken kräva avsteg från grundläggande principer i svensk rätt eller 

underminera den tilltalades rättssäkerhet. Ett infört system med anonyma 

vittnen i svensk rätt torde inte heller utifrån vittnets individuella skyddsskäl 

vara den bäst lämpade åtgärden som staten har att tillgå. Möjligen finns ett 

större behov av anonyma vittnesmål i norsk och nederländsk rätt till följd av 

en ökad utsatthet hos vittnet och mindre möjligheter att vidta andra 

lämpligare åtgärder i en jämförelse med svensk rätt. Alternativt har just 

vittnets intresse kommit att betonas i ett försök att rättfärdiga det avsteg från 

rättssäkerheten som ett system med anonyma vittnesmål innebär. 

 

 
97 Se avsnitt 3.2. 
98 Se avsnitt 4.2.3. 
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6.1 Avslutande kommentar 

I Europadomstolens praxis finns inte något egentligt motstånd till att införa 

ett system med anonyma vittnen i Sverige. Detta innebär dock inte att 

systemet skulle kunna rättfärdigas utifrån det avsteg som det innebär från 

våra svenska straffrättspolitiska ideologier och principer. Trots att anonyma 

vittnesmål från politiskt håll hävdas vara ett sätt att klara upp fler brott inom 

organiserad brottslighet, tycks effektiviteten av åtgärden vara svår att 

bevisa. I svensk rätt erbjuds dessutom andra alternativ som genom fler 

resurser enligt min mening skulle kunna ge ett tillräckligt skydd för utsatta 

vittnen inom organiserad brottslighet och samtidigt inte underminera den 

tilltalades rättssäkerhet. Min uppfattning är således att det inte finns 

tillräckliga skäl för en användning av anonyma vittnen i svensk rätt, som en 

lösning på problemet med den organiserade brottsligheten. 
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