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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund och syfte 
 

Vittnesutsagor är ett av de viktigaste bevismedlen som finns i processrätten. Att vittnen 

vågar vittna och att vittnesutsagor bedöms och utreds på ett korrekt sätt är därför av yt-

tersta vikt för att upprätthålla rättssamhället. Att vittna mot en tilltalad i en rättssal är för 

många skrämmande och kan i vissa fall vara farligt. Vittnen har ofta inte själva varit 

inblandade i något brott men tvingas ändå att delta i en rättsprocess. 

Enligt polisens rapport om organiserad brottslighet från år 2015 så tycks viljan 

hos allmänheten att delta i rättsprocesser minska i flera områden i landet.1 Villigheten 

har förmodligen inte ökat sedan 2015, kanske inte minst efter det uppmärksammade 

dubbelmordet i Hallonbergen i mars 2017, där motivet enligt media kan ha varit att tysta 

ett vittne.2 

 Enligt polisens rapport förekommer det att medborgare som har lämnat uppgifter 

till polisen, eller kan tänka sig att göra det, drar sig ur om de inte kan lämna uppgifterna 

anonymt. Det försvårar polisens möjligheter att utreda grova brott som exempelvis 

mord.3 Det finns idag inga möjligheter att lämna anonyma vittnesmål i svensk domstol.4 

 Frågan om vi ska tillåta anonyma vittnesmål uppkommer med jämna mellanrum 

och har utretts i omgångar sedan början av 1990-talet. Anledningen till att en ändring 

inte har skett har varit att det ansetts bryta mot grundläggande rättsliga principer och att 

det försvårar upprätthållandet av rättssäkerheten.5 Nyligen har frågan kommit på tal i 

samband med debatten kring ökad organiserad brottslighet i socialt utsatta områden i 

storstäderna.6 

 Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida vi bör tillåta anonyma vittnes-

mål i Sverige samt belysa några möjliga alternativ till en sådan reglering.7 För att utreda 

detta kommer en översiktlig genomgång av de svenska vittnesreglerna göras. Jag kom-

                                                
1 Polisens rapport om organiserad brottslighet, s 35. 
2 Aftonbladet 07/03 2017. jfr Aftonbladet 10/03 2017 och Dagens Nyheter 22/03 2017. 
3 Polisens rapport om organiserad brottslighet, s 35. 
4 Se avsnitt 3.1 nedan. 
5 Se bl.a. SOU 1990:92, Prop. 1993/94:143, Ds 1995:1, SOU 2004:1, bet. 2014/15:JuU15  bet. 
2013/14:JuU16, bet. 2016/17:JuU17. 
6 Sydsvenskan, 11/02 2017. jfr. Kris, 02/02 2017. 
7 Se avsnitt 4.4 nedan om anonymitet respektive ”delvis” anonymitet. 
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mer även undersöka förutsättningarna för att tillåta anonyma vittnesmål enligt EKMR 

samt beskriva hur en reglering som tillåter anonyma vittnesmål skulle kunna se ut. För 

att uppnå syftet kommer följande frågeställning att besvaras:  

 1: Hur ser de svenska vittnesreglerna ut?  

 2: Varför är vittnen rädda? 

 3: Hur har Europadomstolen bedömt användandet av anonyma vittnen? 

 4: Hur ser de norska vittnesreglerna ut? 

 5: Finns det några lämpliga alternativ till att tillåta anonyma vittnesmål? 

Den övergripande frågeställningen för uppsatsen är hur det i rättsprocessen går att upp-

rätthålla rättssäkerheten för den tilltalade och samtidigt värna om vittnets rättstrygghet. 

 

1.2 Metod och material 

Jag har valt att använda mig av en rättsdogmatisk metod där jag granskar gällande rätt 

genom att redogöra för främst författningar, doktrin, rapporter och förarbeten. Jag har 

även valt att ha med ett komparativt inslag där jag redogör för den norska lagstiftningen 

på området. Syftet är att ge en förståelse för hur en möjlig svensk reglering skulle kunna 

se ut och fungera i en rättsordning som liknar den svenska. Det norska systemet har 

även lyfts upp som ett gott exempel bland de som förespråkar ett införande av anonyma 

vittnen i Sverige varför det framstår som ett lämpligt jämförelseland.8 

 Normalt sett utgör avgöranden från norska Høyesterett en viktig rättskälla vid 

tolkning av norska lagrum. Den norska praxisen på området är dock mycket liten och 

användandet av anonyma vittnesmål har knappt kommenterats i de mål där anonyma 

vittnesmål använts varför ingen redogörelse för dessa mål kommer att göras. 

 Materialet består delvis av norska författningar och förarbeten. Jag har därför 

gjort översättningar som på sina håll kan vara bristande. För att få full förståelse för de 

norska rättsreglerna som behandlas i uppsatsen rekommenderas därför att även läsa de 

norska lagrummen på originalspråket. 

 

                                                
8 Dagens juridik 28/02 2013 jfr. Hallands Nyheter 23/03 2017. 
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1.3 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar endast vittnen i brottmålsprocessen eftersom det främst är i brott-

mål som hotfulla situationer uppstår. Den är också koncentrerad till vittnen som åbero-

pas av åklagarsidan. Detta delvis eftersom relevanta domar från Europadomstolen och 

svenska utredningar i frågan nästan helt uteslutande berör åklagarvittnen. Det kan dess-

sutom antas att hotfulla situationer inte förekommer i lika stor utsträckning när det 

kommer till försvarets vittnen. 

Uppsatsen behandlar av utrymmesskäl inte polisvittnen och de särskilda regler 

som rör dessa eller polisens möjligheter att hemlighålla identiteten på informatörer. Den 

kommer inte heller att behandla deltagande i förhandlingar via telefon eller videolänk 

eftersom de inte är direkt relevanta för uppsatsens syfte då de inte bidrar till anonymise-

ring. Frågor om offentlighetsprincipen och allmänhetens rätt till insyn behandlas inte 

heller då det är den tilltalades och vittnets perspektiv som är i fokus. 

 Trots att det finns ett komparativt inslag i uppsatsen har jag har valt att inte göra 

några statistiska jämförelser mellan Sverige och Norge gällande exempelvis förekoms-

ten av hot och trakasserier mot vittnen. Delvis eftersom våra straffbestämmelser vad 

gäller repressalier mot vittnen ser olika ut men också för att det har slagits fast att mör-

kertalet på området är mycket stort.9 

Jag har valt att inte heller redogöra för hur införandet av regler som tillåter ano-

nyma vittnen har påverkat den norska statistiken vad gäller repressalier mot vittnen. 

Detta eftersom reglerna om anonyma vittnesmål infördes i Norge i samband med att 

man införde flera andra lagändringar, bland annat paragrafen som kriminaliserar motar-

betande av rättsväsendet som återfinns i den norska lov om straff (straffeloven) 132 § a, 

vilken kan sägas vara den norska motsvarigheten till övergrepp i rättssak. Eftersom det 

inte fanns någon paragraf som gällde repressalier mot just rättsaktörer tidigare går det 

inte att på ett säkert sätt avgöra hur möjligheten att vittna anonymt har påverkat före-

komsten av dessa. 

 Det svenska vittnesskyddet kommer att behandlas i korthet för att ge en grund-

läggande förståelse för vad det består av, men jag kommer inte redogöra för hur välfun-

gerande vittnesskyddet är. Detta delvis för att uppsatsens huvudsakliga fokus ligger på 

rättsprocessen och möjligheterna att i den kunna upprätthålla rättssäkerheten för den 

                                                
9 Se avsnitt 4.1 nedan. 
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tilltalade samtidigt och samtidigt ge vittnet rättstrygghet. Det andra skälet är att det inte 

finns någon utförlig information om hur (väl) skyddet fungerar eftersom uppgifterna 

kring det mest omfattande skyddet är sekretessbelagda. 

 Frågor om mened är intressanta i sammanhanget eftersom ett hotat vittne, som 

tvingas att vittna, kan tänkas ljuga för att inte drabbas av repressalier och då göra sig 

skyldig till ett brott. Mened kommer dock inte att behandlas i uppsatsen då frågan om 

eventuella brott som vittnen gör sig skyldiga till ligger utanför uppsatsens syfte. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en deskriptiv del i vilken jag redogör för gällande rätt vad an-

kommer bevisrätten, vittnesplikten och vittnesskyddet. Syftet med detta är att skapa en 

bakgrund för att förstå hur det svenska systemet ser ut, vilka rättsliga principer som 

måste beaktas, samt problematiken på området. Därefter förklarar jag begreppet ano-

nyma vittnen och går igenom den Europadomstolens praxis på området eftersom denna 

styr hur den svenska regleringen får se ut. 

Efter det går jag igenom den norska lagstiftningen på området för att ge läsaren 

en inblick i hur ett alternativt system kan se ut. Därefter följer en argumenterande dis-

kussion om anonyma vittnen, en presentation till några möjliga alternativ, samt en av-

slutande del i vilken jag tar ställning till om det vore lämpligt att införa bestämmelser 

om anonyma vittnesmål i Sverige. 

 

2 Några grundläggande principer 

2.1 Fri bevisprövning och det bästa bevismaterialet 

I Sverige råder principen om fri bevisprövning vilket innebär att vi både har fri bevisfö-

ring och fri bevisvärdering. Fri bevisföring innebär i princip att det inte finns några be-

gränsningar i vilken bevisning som en part får anföra till styrkande av sin sak. Det inne-

bär också att det i princip inte föreligger något förbud mot att vissa utsagor får tas upp i 

rättegången.10 Vi har således inga förbud mot att i rätten ta upp bevisning i form av ut-

                                                
10 Edelstam, m.fl, s 34 ff. 
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sagor som åtkommits på ett olagligt eller olämpligt sätt. Detta innebär att det inte finns 

något generellt förbud mot att bevisning som framkommit vid utredandet av ett mål, 

genom en utsaga från ett okänt vittne, läggs fram inför domstolen och tillsammans med 

övrig bevisning, läggs till grund för en dom. Fri bevisvärdering innebär att det inte finns 

någon specifik metod som enligt lagen skall användas vid värdering av olika bevis. 

 Rättegångsbalken 35:14 ger uttryck för principen om det bästa bevismaterialet. 

Principen innebär att om en kunskapskälla kan utnyttjas på flera olika sätt så ska det be-

vismedel användas som medför den säkraste bevisningen. Det innebär också att om 

flera bevismedel bevisar samma sak så ska det bevismedel användas som ger säkrast 

bevisning. Om exempelvis en person bevittnat en händelse och en annan fått händelsen 

återberättad för sig så ska det vittne höras som bevittnade händelsen.11 Nära besläktad 

med principen om det bästa bevismaterialet är omedelbarhetsprincipen. 

 

2.2 Omedelbarhetsprincipen 

Principen om bevisomedelbarhet framgår av bland annat RB 20:2 och 35:8, i vilken det 

stadgas att ”Bevis skall, då huvudförhandling hålles, upptagas vid denna, om ej, enligt 

vad därom är stadgat, bevis må upptagas utom huvudförhandlingen.”12 RB 35:14 st .1. 

ger också uttryck för principen och innebär att huvudregeln vad gäller vittnens utsagor 

är att de ska avges under huvudförhandlingen. Processlagberedningen till den nuvarande 

rättegångsbalken erinrade om att det tidigare i stor utsträckning förekommit skriftliga 

vittnesberättelser och att det torde vara allmänt erkänt att dessa inte sällan var otillförlit-

liga och därför hade ringa bevisvärde.13Att vittnen ska höras vid huvudförhandlingen är 

således en fråga om tillförlitlighet, det hänger även ihop med muntlighetsprincipen.14 

 Det finns några undantag från principen om omedelbarhet. Ett av dessa undantag 

regleras i 35:14 st.1 p.3 och innebär att det i vissa fall kan vara tillåtet att använda sig av 

vittnesattester, dvs. läsa upp en berättelse som avgetts skriftligen av ett, vid huvudför-

handlingen, icke-närvarande vittne. Av stycket framgår det att det är tillåtet att använda 

sådana attester endast ”om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader eller 

olägenheter som ett förhör vid eller utom en huvudförhandling kan antas medföra, vad 
                                                
11 A a s 43. 
12 A a s 43 f. 
13 NJA II 1943 s. 457. 
14 Se avsnitt 2.3 nedan. 
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som kan antas vinna med ett sådant förhör, berättelsens betydelse och övriga omstän-

digheter.” Rätten har följaktligen möjlighet att göra en avvägning vid bedömningen av 

om det lämpar sig att göra undantag från omedelbarhetsprincipen. Det kan bero på att 

målet är ett bagatellmål eller vittnesmålet är av mindre vikt.15 Det rör sig således inte 

om att man kan göra undantag i enlighet med bestämmelsen när vittnen har anledning 

att vara rädda. 

 

2.3 Muntlighet och kontradiktion 

Förfarandet i brottmål är muntligt vilket hänger ihop med att skriftliga vittnesmål i prin-

cip inte får läggas fram.16 Det innebär även att vittnesutsagor ska avläggas muntligen 

under huvudförhandlingen. Muntlighetsprincipen framgår av RB 43:5 som reglerar hu-

vudförhandlingar generellt, samt RB 46:5 m.1. som reglerar huvudförhandlingar i mål 

vari allmänt åtal föres. Av RB 36:16 st. 1. framgår att kravet på muntlighet även omfat-

tar vittnesutsagor. 

 En av fördelarna med muntliga förhandlingar är att det finns goda möjligheter 

att upprätthålla den kontradiktoriska principen, dvs. parternas rätt att få kännedom om 

det som motparten anför och få tillfälle att yttra sig över det. Principen uttrycks inte ex-

plicit i rättegångsbalken men anses innefattas i vad som utgör en rättvis rättegång enligt 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna art. 6. I rätten till 

kontradiktion inbegrips rätten att få föra motförhör med vittnen.17 Förhör med vittnen 

förs normalt sett med vittnet närvarande i salen. Det finns dock möjlighet att bli hörd 

via videolänk eller telefon under de förutsättningar som framgår av RB 5:10.18 

 

2.4 Rätten till insyn 

Den som är misstänkt för brott har under förundersökningstiden rätt att få insyn i det 

bevismaterial som kan komma att användas mot denne i en rättsprocess. Den misstänkta 

har även rätt att utverka att bevismaterialet kompletteras. De här rättigheterna inträder i 

                                                
15 Fitger, m.fl., Zeteo Internet, Rättegångsbalken (SFS 1942:740), 35 kap. 14 §, (05/04 2017). 
16 Fitger, Särtryck ur rättegångsbalken s 36:3. jfr. RB 35:14. 
17 Edelstam, m.fl. s 30 f. 
18 A a s 196. 
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huvudsak när bevisstyrkan mot den misstänkte har nått upp till beviskravet ”skäligen 

misstänkt”. ”Skäligen misstänkt” innebär att det ska finnas konkreta omständigheter 

som med viss styrka talar för att den misstänkte har begått det antagna brottet. 19 För att 

en anonymisering av ett vittne skall fungera måste sådant material i vilket vittnets iden-

titet framgår undanhållas för den misstänkte och man skulle i sådant fall behöva göra ett 

visst avkall på insynsrätten. 

 

2.5 Sammanfattning 

Fri bevisföring innebär att det inte finns några begränsningar för vad en part får använda 

som bevis. Det är således inte förbjudet att återberätta något som någon annan berättat 

istället för att kalla förstahandskällan som vittne. Det finns dock även en princip som 

medför att man bör använda förstahandskällor då de utgör det bästa bevismaterialet. 

 Vittnesutsagor ska avläggas muntligen, under huvudförhandlingen och den tillta-

lade har rätt till kontradiktion vilket innebär att försvararsidan har rätt att ställa frågor 

till vittnet. Den tilltalade har även rätt till insyn i bevismaterialet vilket innebär att man i 

regel inte kan undanhålla information om ett vittnes personuppgifter som framgår av 

bevismaterialet. 

 Dessa principer utgör grunden för den svenska bevisrätten. Vittnesutsagor utgör 

en speciell typ av bevismaterial eftersom vittnen är levande människor med rättigheter 

och skyldigheter i förhållande till rättsväsendet. Därför finns det en rad regler som rör 

specifikt vittnet som bevisning. 

 

3 Vittnet 
3.1 Vittnesplikten 

Vem som helst som inte är part i ett mål kan på domstolens begäran kallas som vittne i 

en rättegång. Den vanligaste formen av vittnen är någon som bevittnat ett brott eller 

händelse som ligger i anslutning till ett brott. Karaktäristiskt för ett vittnesbevis är att 

                                                
19 A a s 133. 
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utsagan avser iakttagelser av något som kan vara av betydelse ur bevisningssynpunkt.20 

Vittnesutsagor utgör en av de viktigaste formerna av bevisning och är ofta helt avgö-

rande för utgången i ett mål. Eftersom vittnesutsagor är så viktiga har vi en vittnes-

plikt.21 

 Plikten innebär att var och en är skyldig att avlägga vittnesmål i en rättegång på 

en domstols begäran.22 Vittnesreglerna återfinns i RB 36 kap. Av 36:1 framgår att alla, 

som inte är part i målet, får höras som vittne men att målsäganden inte får vittna, även 

om han eller hon inte för talan. Det framgår också att det i brottmål inte får hållas vitt-

nesförhör med någon som har åtalats för medverkan till den gärning förhöret gäller eller 

för någon annan gärning som har omedelbart samband med den gärningen. Det finns 

vissa andra som undantas från vittnesplikten, bland annat behöver äkta makar inte vittna 

mot varandra.23 Att det är en plikt att vittna och vad den plikten omfattar, framgår inte 

direkt av lagens ordalydelse. Det framgår dock av motiven till rättegångsbalken att 

stadgandet i 36:1 ska tolkas som en allmän vittnesplikt trots sin utformning.24 

 Fitger menar att den svenska vittnesplikten är absolut. Med det menas att en 

domstol inte får göra en diskretionär prövning och upphäva plikten att vittna eller skyl-

digheten att besvara vissa frågor. Vi har inga lagrum som direkt medger undantag från 

vittnesplikten i fall där personer utsatts för hot eller löper risk att utsättas för repressalier 

om de vittnar.25 

 Som vittne ska man enligt 36:10 innan man avlägger sitt vittnesmål, uppge sitt 

fullständiga namn och om det behövs, sin ålder, sitt yrke och sin hemvist. Att vittnen 

ska uppge sitt fullständiga namn innebär att det inte är möjligt att lämna vittnesmål ano-

nymt.26 

 Skrivelsen om att rätten inte ska fråga vittnet om ålder, yrke och hemvist om det 

inte behövs var något som infördes i paragrafen år 1994. Syftet var att skydda vittnen 

och målsäganden från att utsättas för övergrepp från den tilltalade. Bestämmelsen är inte 

avsedd att begränsa rättens skyldighet att ställa frågor för att ta reda på omständigheter 

                                                
20 Fitger, Särtryck ur rättegångsbalken, s 36:3. Se dock avsnitt 3.2 nedan angående rättens möj-
ligheter att avstå från att rikta sanktioner. 
21 Ds 1995:1 s 3. 
22 Edelstam m.fl. s 219. 
23 A st. jfr RB 36:3. 
24 Svjt 1998 s 40. jfr. SOU 1938:44 s 389. 
25 Fitger, Särtryck ur rättegångsbalken, s 36:3. 
26 Fitger, Särtryck ur rättegångsbalken 36:84 jfr. Heuman, JT 1994-95 s 153. 
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som kan inverka på en utsagas bevisvärde. Den hindrar heller inte en tilltalad från att på 

begäran få uppgifter om ett vittnes identitet om det inte rör sig om ett polisvittne som 

vittnar under skyddsidentitet. Med andra ord utgör 36:10 inget anonymitetsskydd.27 

 Enligt RB 45:9 st. 2 ska uppgift om målsägandens eller vittnens ålder, yrke och 

bostadsadress, som saknar betydelse för åtalet, inte framgå av stämningsansökan. Ut-

trycket ”ska inte” bör uppfattas som ”får inte” och det gäller alltid när uppgifterna inte 

har betydelse för åtalet. En sådan betydelse kan exempelvis finnas om brottet begåtts i 

vittnets bostad.28 Den tilltalade har dock möjlighet att efter särskild begäran få ut upp-

gifterna från rätten i enlighet med rätten till insyn, i den mån en sekretessregel inte läg-

ger hinder i vägen för det.29 

 

3.2 Vittnespliktens gränser 

Det finns en lagstadgad form av anonymitetsskydd för vittnen i RB 36:5 st. 6 som hän-

visar till Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Bestämmelsen inne-

bär att exempelvis en artikelförfattare eller en uppgiftslämnare till en sådan har anony-

mitetsskydd. Regeln innebär att en journalist i princip inte får vittna om vem som läm-

nat uppgifter som återgetts och polisen får inte heller lov att utreda det.30 Det finns även 

enligt RB 36:6 en rätt att vägra yttra sig om vissa känsliga uppgifter som exempelvis 

yrkeshemligheter och uppgifter som skyddas med stöd av Offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400). Även den tilltalades agerande och icke-agerande kan påverka dennes 

möjligheter att få genomföra förhör. Rättsfallet NJA 2015 s. 222 belyser vad rätten till 

kontradiktion innebär. 

 I målet prövade HD om det var förenligt med rätten till en rättvis rättegång att 

som underrätterna gjort, lägga uppgifter som en målsägande lämnat i polisförhör till 

grund för sin bedömning då målsäganden inte kunde höras inför rätten på grund av psy-

kiska besvär. Den första frågan HD hade att besvara var om det förelåg en sådan undan-

tagssituation som regleras i RB 35:14 p.3 och kom fram till att det gjorde det eftersom 

målsäganden kunde uppvisa läkarintyg i vilka det framgick att hon led av psykiska be-

svär. Frågan därefter blev om det kunde anses vara förenligt med den tilltalades rätt till 
                                                
27 Fitger, m.fl., Zeteo Internet, Rättegångsbalken (SFS 1942:740), 36 kap. 10 § (03/04 2017). 
28 Fitger, m.fl., Zeteo Internet, Rättegångsbalken (SFS 1942:740), 45 kap. 9 § (03/04 2017). 
29 Sådana sekretessregler finns i exempelvis OSL. 
30 Edelstam m.fl. s 229 jfr. TF 3:3 och 3:4. 
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en rättvis rättegång att lägga uppgifterna som målsäganden lämnat till grund för sin be-

dömning eller om det stred mot kontradiktionsprincipen eftersom försvaret aldrig kun-

nat ställa frågor till henne under huvudförhandlingen. 

 HD konstaterade att den tilltalades försvarare fått ta del av polisförhöret med 

målsäganden i samband med slutdelgivningen av förundersökningen och att han då inte 

begärt att få ställa kompletterande frågor till målsäganden. Domstolen konstaterade 

också att försvararen vid det tillfället hade anledning att räkna med att målsäganden 

skulle komma att förhöras även vid huvudförhandlingen. I och med det skulle inte för-

hållandet att kompletterande förhör inte begärts i samband med slutdelgivningen med-

föra att den tilltalade kunde anses ha avstått från sin rätt att ställa frågor till målsägan-

den. Men sedan åtal väckts och det framställts önskemål om att målsäganden inte skulle 

behöva infinna sig vid huvudförhandlingen i tingsrätten så godtog försvararen att mål-

sägandens uppgifter i polisförhöret lades fram genom att videoupptagningen spelades 

upp i rätten. Den tilltalade hade både i det läget och vid överklagandet till hovrätten 

kunnat begära att det skulle ha hållits ett nytt förhör med målsäganden utom rätta, där 

försvaret skulle ha haft möjlighet att ställa frågor till henne. När han avstått ifrån den 

möjligheten så hade domstolen inte brutit mot bestämmelserna om rätten till en rättvis 

rättegång.31 

 Motsvarande scenario skulle kunna inträffa även om det varit frågan om ett 

vittne och inte en målsägande. Den tilltalade har således ingen absolut rätt till att få 

ställa frågor till vittnen under en huvudförhandling. Så länge det föreligger tillräckliga 

skäl för att inte genomföra förhör under en huvudförhandling och man under processens 

gång har gett den tilltalade möjligheten till kontradiktion så kan kontradiktionsprincipen 

ändå anses ha respekterats. 

 

3.3 Sanktioner 

När man kallas som vittne kallas man ”vid vite” enligt RB 36:7. Det innebär att man, 

om man inte dyker upp, kan behöva betala vite om till att börja med 4 000 kr. Man kan 

även bli hämtad av polis i enlighet med 36:20, det innebär alltså att polisen åker till ens 

bostad och eskorterar en till rätten. 

                                                
31 NJA 2015 s. 222. 
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 Om man som vittne under en förhandling, utan ”giltigt skäl” vägrar att avlägga 

ed, avgiva vittnesmål eller besvara frågor, kan man enligt 36:21 bli förelagd om vite 

och, om man inte fullgör sin vittnesplikt efter detta, bli häktad i upp till tre månader. 

Förutom det kan man, om man vägrar svara på frågor eller inställa sig till rätten och det 

ger upphov till rättegångskostnader för någon part, även bli tvungen att betala den rätte-

gångskostnaden. Med andra ord har vi en tvingande vittneslagstiftning som innebär att 

man kan få betala stora kostnader om man vägrar vittna och ytterst alltså bli frihetsbe-

rövad. Det har dock i doktrin och praxis ansetts möjligt att göra undantag i situationer 

där ett vittne blivit hotad eller riskerar att bli utsatt för repressalier om denne vittnar. 

Detta eftersom även om uttrycket ”giltigt skäl” i RB främst tar sikte på reglerna i 36 

kap. 1-6 §§, så kan det inte uteslutas att uttrycket ges en sådan innebörd att rätten har en 

möjlighet att ta hänsyn till andra skäl vid bedömningen av om en sanktion skall tillgri-

pas mot ett vittne eller ej. Ett sådant skäl kan vara att ett vittne utsatts för, eller kan be-

faras utsättas för, ett allvarligt hot samt att det finns skäl att anta att hotet kan komma att 

infrias om vittnet uttalar sig.32 

 Även om man inte anser att en sådan omständighet kan tolkas som ett ”giltigt 

skäl” enligt 36:21 så kan sådana vittnen undantas i och med att reglerna ej är av obliga-

torisk karaktär. Det innebär exempelvis att rätten inte måste förelägga någon om vite 

eller häkta den som vägrar att avlägga vittnesmål utan att ha ett ”giltigt skäl” i paragra-

fens mening. Rätten ska använda sig av proportionalitetsprincipen vid beslutandet av 

detta eftersom det inte krävs någon uttrycklig bestämmelse för att så ska göras när det 

rör sig om ett tvångsmedel.33 

 Sammanfattningsvis kan rätten tvinga personer till att vittna mot sin vilja med 

hjälp av olika tvångsmedel men den kan också välja att låta vittnen avstå från att svara 

på frågor under ett vittnesmål, oavsett om det kan anses föreligga giltiga skäl i lagens 

mening eller ej. När det vid en proportiornalitetsbedömning framstår som orimligt att 

tvinga någon till att besvara frågor så ska inte rätten rikta sanktioner mot den som väg-

rar. Enligt vårt nuvarande system finns det således möjlighet att rikta sanktioner mot 

vittnen som inte vågar vittna men det finns också möjligheter att avstå från det när det 

inte framstår som proportionerligt.34 

                                                
32 Edelstam m.fl. s 219  jfr RH 1995:32 och Heuman, JT 1994-95 s 154. 
33 Fitger m.fl. Zeteo Internet, Rättegångsbalken (SFS 1942:740), 36 kap. 21 §, (04/04 
2017) jfr. prop. 1988/89:124 s 28 och RH 1995:32. 
34  Fitger m.fl. Zeteo Internet, Rättegångsbalken (SFS 1942:740), 36 kap. 23 §, (04/04 2017) 
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4 Hoten, rädslan och skyddet 
4.1 Reella hot 

I ett rättssystem som har en lagstadgad vittnesplikt med möjligheten att rikta sanktioner 

mot den som vägrar vittna bör man även kunna tillförsäkra vittnen tillräcklig säkerhet 

och trygghet för att kunna upprätthålla rättstryggheten. Det brott man som vittne riske-

rar att utsättas för är framför allt övergrepp i rättssak som regleras i Brottsbalken 17:10. 

Brottet innebär att någon med våld eller hot om våld angriper någon som exempelvis 

avlagt eller ska avlägga vittnesmål. 

 Enligt en specialstudie som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjorde år 2008 

ökade antalet anmälda fall av övergrepp i rättssak med 70 procent mellan 1999 och 

2006. Även lagföringarna för brottet ökade markant under andra halvan av 90-talet och 

första halvan av 2010-talet. De gick från 394 lagförda brott år 1996 till 758 år 2006.35 

På senare år tycks trenden ha brutits och antalet anmälningar verkar ha stabiliserats. An-

talet anmälda fall av övergrepp i rättssak (som började redovisas som en egen post i 

Brås statistik först 2009) uppgick år 2015 till 4 686. Det kan jämföras med år 2009 när 

antalet anmälda fall var 5 139.36 För att ge en uppfattning om hur stor del av alla vittnen 

det rör sig om kan nämnas att närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år en-

ligt Domstolsverket.37 

 Enligt Brå är den huvudsakliga gruppen som anmäler övergrepp i rättssak inte 

vittnen utan brottsoffer. Brå har dock antagit att när det gäller den organiserade brotts-

ligheten så kommer hoten ofta inte till myndigheternas kännedom då den som drabbats 

själv ofta är brottsligt belastad. 38 Med andra ord är mörkertalet troligtvis stort och det är 

därför svårt att säkert avgöra hur vanliga repressalier mot vittnen är. Det vanligaste när 

vittnen utsätts för repressalier är att det finns någon form av relation mellan aktörerna. 

Det är ovanligt att gärningspersoner utsätter okända vittnen eller deras anhöriga för 

övergrepp i rättssak. Enligt uppgifter från Brå är det mer utbrett vid ungdomsbrott och 

                                                                                                                                          
2017 jfr Fitger särtryck ur rättegångsbalken, s 36:48. 
35 Brå, 2008:8 s 22. 
36 Brå, Hot och påverkan mot samhället. 
37 Domstolsverket, Till Vittne. 
38 Brå, Hot och påverkan mot samhället jfr.  Brå, 2008:8 s 98. 
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relationsvåld än vid organiserad brottslighet, förutsatt att de inomkriminella uppgörel-

serna undantas.39 

 Brå har även konstaterat att de allvarligaste fallen av hot och våld ofta uppstår i 

brottsutredningar rörande grov eller organiserad brottslighet.40 Men även där rör det sig 

således om vittnen som har någon form av relation till den tilltalade och inte tillfällig-

hetsvittnen. Ett tillfällighetsvittne är ett vittne som inte har någon koppling till den tillta-

lade och som av en händelse iakttagit eller fått kännedom om ett brott.41 

 

4.2 Rädslan och censuren 

Ovilligheten att vittna verkar dels bero på ett hårdare brottsklimat men även av en 

medial bild av ett hårdare brottsklimat. Andelen människor som inte vill vittna tros vara 

mycket större än de som riskerar att utsättas för hot eller våld. Rädslan kan dock ha en 

stor inverkan i människors liv även om de inte riskerar att utsättas för brott.42 Ovillig-

heten verkar delvis bestå av en ökande rädsla för att drabbas av repressalier som hot och 

våld, men också i att bara behöva möta den tilltalade och dennes kumpaner under och 

efter domstolsförhandlingen. Att inte vilja vittna kan också bero på att man har en relat-

ion till den tilltalade eller att man inte vill delta i en rättsprocess för att man finner den 

skrämmande.43 

 Enligt flera rapporter från Brå är självcensur en vanligare orsak till vittnens ovil-

lighet att vittna än de faktiska repressalierna. Självcensur kan bero på många olika fak-

torer, några som har lyfts fram av Brå är bilder av hur det är att vittna som kommer från 

filmer eller annan media.44 Enligt en av rapporterna är det vanligt att ungdomar som ska 

vittna antingen skräms upp eller förbjuds att vittna av sina föräldrar. Detta beror på en 

rädsla som ofta inte grundas i att det faktiskt har förekommit hot eller indikationer på att 

personerna är i fara. Snarare verkar mångas oro bero på en diffus rädsla grundad i en 

tror på att rättsprocesser fungerar som i amerikanska filmer, där vittnen får fly undan 

                                                
39 Brå, 2008:8  s 98. 
40 SOU 2004:1. s 115.  
41 Brå, 2008:8 s 98. 
42 Lindgren m.fl, s 138. 
43 Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) s 182. 
44 Brå, 2008:8 s 55 jfr. Brå 2016:12, s 41. 
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maffian.45 Ett ökat medialt fokus på att vittnen och brottsoffer utsätts för repressalier 

bidrar följaktligen till rädslan hos den som inte blivit utsatt för repressalier. Rykten om 

att det är farligt att vittna eller anmäla brott kan också förstärka rädslan hos dem som 

faktiskt har utsatts för övergrepp i rättssak så att dessa inte vågar anmäla brottet.46 

 En annan faktor som påverkar vittnen i mål som rör organiserad brottslighet är 

specifika gruppers skrämselkapital. Det går att dela upp begreppet skrämselkapital i tre 

delar: individuellt skrämselkapital vilket handlar om hur rädd allmänheten är för en 

specifik individ, kollektivt skrämselkapital är det samlade skrämselkapitalet hos perso-

ner som ingår i en grupp eller ett nätverk samt immateriellt skrämselkapital, vilket defi-

nieras som det skrämselkapital som finns laddat i sammanslutningens ”varumärke”, vil-

ket kan jämföras med att goda egenskaper kan förknippas med ett företagsnamn.47 Ett 

skrämselkapital kan byggas upp genom faktiska eller påstådda våldshandlingar eller hot. 

Har en person eller grupp ett stort skrämselkapital behövs oftast inga uttryckliga hot el-

ler faktiska våldsutövningar för att vittnen och målsäganden ska bli rädda för att vittna.  

 

4.3 Vittnesskyddet 

Några av de skyddsåtgärder som hotade vittnen kan erbjudas inkluderar sekretessmarke-

ring i folkbokföringsregistret, kvarskrivning och i mer allvarliga fall, tillfälligt livvakts-

skydd eller fingerade personuppgifter. Man kan också tilldelas ett trygghetspaket som 

inkluderar bl.a överfallslarm. Om man hotas och trakasseras av en specifik person kan 

man också begära att åklagaren utfärdar ett besöksförbud för denne.48 

 Den mest ingripande formen av vittnesskydd kallas för ”Det särskilda personsä-

kerhetsprogrammet” och är ett skydd som enbart riktas till människor som lever under 

mycket hotfulla förhållanden. Bestämmelser om skyddet återfinns i förordningen 

(2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. En förutsättning för att få delta i 

programmet är enligt 2 § i förordningen att vittnet har medverkat i en förundersökning 

eller rättegång rörande grov eller organiserad brottslighet eller fortlöpande lämnar eller 

har lämnat information till polisen rörande sådan brottslighet. Anledningen till att den 

organiserade brottsligheten nämns särskilt är att det anses vara där som de allvarligaste 
                                                
45 Brå, 2008:8 s 114. 
46 Brå, 2008:23 s 398. 
47 Brå, 2016:12 s 10. 
48 Brå, Vittnesstödshandboken s 23. 
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hoten förekommer.49 I förarbetena till bestämmelserna anges det att risken för ett brotts-

ligt angrepp ska vara kvalificerad och nära till hands.50 

 Exakt vad personsäkerhetsprogrammet innebär för den enskilde är svårt att ut-

reda eftersom det inte finns redovisat eller reglerat i några officiella dokument, dessu-

tom får de som är föremål för ett sådant personsäkerhetsprogram inte tala om program-

met eftersom uppgifterna omfattas av sekretess.51 Vad som framgår av de uttalanden 

som ändå kommit fram i media är att programmet innebär att hela ens liv vänds upp och 

ner. Man behöver flytta, vissa utomlands, och påbörja ett helt nytt liv med ett nytt jobb, 

nytt namn och det kan vara svårt att ha kontakt med sina anhöriga.52 

 Förutom att det är svårt att hitta information om hur programmet faktiskt funge-

rar så är det även svårt att hitta information om hur effektivt det är. Det förs ingen of-

fentlig statistik på hur många som ingår i programmet eller hur många som blir utsatta 

för repressalier efter att de har fått skyddsåtgärder. 

 För många av de som är ovilliga att vittna är det dock inte aktuellt att tilldelas 

något vittnesskydd alls eftersom det inte går att konstatera att de lever under hot. De 

som lever under verkligt hotfulla förhållanden, som oftast har en relation till gärnings-

mannen, kan däremot behöva ett långtgående vittnesskydd som kan påverka livet på ett 

mycket negativt sätt. 

 
4.4 Ett anonymt vittne 

Att tillåta anonyma vittnesmål har lyfts fram som ett alternativ för att säkerställa vitt-

nens trygghet och minska deras rädsla.53 Vad innebär det då att vara ett anonymt vittne? 

En vanlig definition av att vittna anonymt är att den tilltalade aldrig får kännedom om 

vittnets identitet under rättegången. Det är den definitionen som man utgått från i Norge 

och som har behandlats i de rättsfall från Europadomstolen som kommer att behandlas. 

Hur man bör gå tillväga för att garantera att en tilltalad aldrig ska få kännedom om ett 

vittnets identitet beror på utgångsläget i målet och på landets lagstiftning. 

                                                
49 SOU 2004:1 s 128 jfr. Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. 
50 SOU 2004:1 s 132. 
51 Prop. 2005/06:138, s 16 f . jfr. PMFS 2016:11 8 §. 
52 Sydsvenskan, 20/02 2015. 
53 Se t.ex. Motion 2012/13:Ju234 jfr. Motion 2011/12:Ju284. 
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 Det kan gå till så att rätten beslutar att den tilltalade ska lämna salen medan vitt-

net hörs eller låta vittnet sitta bakom en skärm och använda sig av teknisk utrustning 

som förvränger vittnets röst. Det finns också exempel där man läser upp skriftliga vitt-

nesmål från anonyma vittnen.54 

 Ett alternativ till att tillåta åtgärder som de nyss nämnda för att garantera full 

anonymitet är ett system som tillåter delvis anonymitet. Det innebär att vissa av vittnets 

personuppgifter hålls hemliga för den tilltalade antingen under förundersökningsstadiet, 

rättegången eller efterforskningsstadiet. Det kan röra sig om exempelvis en adress.55 

Europadomstolens tolkning av EKMR och de vägledande rekommendationerna på om-

rådet utgör den yttersta ramen för i vilken utsträckning och under vilka omständigheter 

som anonyma vittnen kan tillåtas inom EU. Användandet av anonyma vittnen kan 

komma i kollision med den tilltalades rätt till en rättvis rättegång som regleras i EKMR 

art. 6. Av art 6.1 framgår bland annat att var och en har rätt till en rättvis och offentlig 

förhandling och av art 6.3 d framgår att den som är anklagad för brott har rätt att förhöra 

eller låta förhöra vittnen som åberopas mot denne. 

 

5 Förutsättningarna enligt Europadomstolen  
5.1 Rekommendationer 

Europarådet har antagit två rekommendationer angående användandet av anonyma vitt-

nesmål. Rekommendationer är till skillnad från EKMR inte bindande för staterna, utan 

skall ses som riktlinjer för hur artiklarna i EKMR ska tolkas. Europarådet antog år 1997 

en rekommendation om hot mot vittnen och den tilltalades rätt till försvar. I rekommen-

dationen gav rådet riktlinjer för under vilka omständigheter som anonyma vittnesmål 

skulle tillåtas. Till att börja med skulle vittnets liv eller frihet vara allvarligt hotat, vitt-

nesmålet skulle antas utgöra ett betydelsefullt bevis, och vittnet ifråga skulle anses vara 

trovärdigt. Dessutom fick en fällande dom inte enbart grunda sig på det anonyma vitt-

nesmålet och vittnesutsagor ska inte (shall not) utgöra det avgörande beviset.56 

                                                
54  Ds 1995:1, s 109. 
55 Se avsnitt 8.6 nedan.  
56 Rec No. R (97) 13 p 11-13. 
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 År 2005 kom rådet ut med en ny rekommendation angående olika former av 

vittnesskydd i medlemsnationerna. Angående anonyma vittnen framgår av rekommen-

dationen bland annat att en fällande dom inte bör (should) baseras endast eller i avgö-

rande delar på ett anonymt vittnesmål.57 I övrigt ser punkterna kring anonyma vittnes-

mål likadana ut som i 1997 års rekommendation. Skillnaden ser liten ut men visar på 

hur inställningen till anonyma vittnesmåls bevisvärde ändrades, från att tidigare inte ha 

tillåtits som ensamt fällande bevisning lättade rådet upp sin inställning till att det inte 

bör göra det. 

 

5.2 Kostovski mot Nederländerna  

Användandet av anonyma vittnen har kommenterats i en rad olika rättsfall från Europa-

domstolen. Jag avser att redogöra för de mål som jag anser klargör vilka krav som finns 

för att anonyma vittnesmål ska anses vara förenliga med EKMR och varför vissa former 

av anonyma vittnesmål har ansetts förenliga med EKMR art 6. 

 I det nederländska målet Kostovski mot Nederländerna från 1989 hade en fäl-

lande dom grundats på vittnesutsagor från två anonyma personer som enbart hörts under 

förundersökningen. Den ena hördes enbart av polismän och den andre av först polismän 

och senare av två undersökningsdomare. Domarna  kände inte till vittnets identitet. Vare 

sig den misstänkte, Kostovski, hans advokat, eller åklagaren hade varit närvarande un-

der något av dessa förhör. Under det ena domarförhöret hade försvararen fått lämna in 

14 frågor till domarna som skulle besvaras av vittnet. Av dessa 14 frågor så besvarades 

enbart 2. Resterande 12 frågor besvarades inte då dessa skulle avslöja vittnets identitet. 

Under huvudförhandlingen läste man enbart upp rapporterna som skrivits av polisen och 

domarna vid förhören. Polisen och domarna försäkrade att vittnena skulle försättas i 

verklig fara om deras identiteter avslöjades.58 

 Europadomstolen uttalade i sin dom bland annat att en misstänkt alltid ska ges 

möjlighet att förhöra ett vittne. I det aktuella fallet kunde inte vittnena på något stadium 

höras av den misstänkte eller dennes försvarare. Ingen av dem var heller närvarande vid 

det vittnesförhör som skedde hos de så kallade undersökningsdomarna. Domarna som 

                                                
57 Rec No. R (2005) 9 p 21. 
58 Kostovski mot Nederländerna, p. 18-20. 
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utförde förhöret kände inte heller de till vittnets identitet. Europadomstolen fann således 

att den tilltalades rättigheter enligt art. 6 hade kränkts.59 

 

5.3 Windisch mot Österrike 
 

I målet Windisch mot Österrike som avgjordes av Europadomstolen året därpå hade den 

tilltalade i det nationella målet dömts på grundval av uppgifter som hade lämnats till 

polisen av två oidentifierade personer. Polismännen som hört dessa personer vittnade 

sedan i domstolen. Windisch begäran att få höra dem under rättegången avslogs av 

domstolarna med motiveringen att polisen hade lovat vittnena, som fruktade att drabbas 

av repressalier, att inte avslöja deras identitet.60 Domstolen hänvisade till Kostovski-

målet och konstaterade följande: 

 ”All the evidence must in principle be produced in the presence of the accused at 

a public hearing with a view to adversarial argument. However, the use as evidence of 

statements obtained at the pre-trial stage is not always in itself inconsistent with para-

graphs 3(d) and 1 of Article 6 (art. 6-3-d, art. 6-1), provided the rights of the defence 

have been respected. As a rule, these rights require that the defendant be given an ade-

quate and proper opportunity to challenge and question a witness against him, either 

when he was making his statement or at a later stage of the proceedings (see the above-

mentioned Kostovski judgment, Series A no. 166, p. 20, para. 41).”61 

 I rätten hade den tilltalade och hans försvarare möjlighet att förhöra de poliser 

som tidigare förhört de anonyma vittnena. Det fanns då även en möjlighet att lämna in 

skriftliga frågor till vittnena som kunde besvaras. Detta ansåg domstolen inte räcka 

framför allt med hänsyn till att beslutet att hålla vittnenas identitet dold innebar att den 

tilltalades möjligheter att ställa och få svar på sina frågor var små.62 

 Även i detta mål ansåg Europadomstolen att en kränkning av art. 6 hade skett 

eftersom den tilltalade aldrig hade beretts en tillräcklig möjlighet att ställa frågor till 

vittnena. 

                                                
59 Kostovski mot Nederländerna, p. 15 och p. 45. 
60 Windisch mot Österrike, p. 12-15. 
61 Windisch mot Österrike, p. 26. 
62 Windisch mot Österrike, p. 28. 
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5.4 Doorson mot Nederländerna 

Ett tongivande avgörande från Europadomstolen är det i Doorson mot Nederländerna 

som avgjordes av Europadomstolen år 1996. I den holländska rättegången hade en vik-

tig del av bevisningen bestått av vittnesutsagor från två anonyma personer som identifi-

erat Doorson som narkotikahandlare vid en fotokonfrontation. Sammanlagt hade 150 

personer visats bilder på olika narkotikaförsäljare i syfte att erhålla bevisning mot 

dessa.63 De flesta av de 150 personerna ville vittna anonymt och de ansågs även vara i 

behov av anonymitet för att inte riskera att utsättas för repressalier. Anledningen till 

detta var att det sedan länge var känt hos den holländska polisen att många personer 

som vittnat mot narkotikaförsäljare senare hade utsatts för hot. Doorson häktades efter 

det att åtta personer hade känt igen honom vid fotokonfrontationen. Två av dessa vitt-

nen, som var anonyma, förhördes av en undersökningsdomare innan rättegången. Door-

sons försvarsadvokat var kallad till detta förhör men lämnade rätten innan de två vitt-

nena hade anlänt. 

 Efter att Doorson åtalats för narkotikabrott begärde försvaret att få förhöra de 

åtta personer som pekat ut honom. Domstolen avslog begäran att få förhöra alla förutom 

de två som inte ville vara anonyma. I domstolen hördes sedan det ena av dessa icke-

anonyma vittnen medan det andra inte kommit till rätten och ett försök att hämta honom 

misslyckats. Förhandlingen ställdes då in och man kallade de båda icke-anonyma vitt-

nena till en ny förhandling. Till den nya förhandlingen dök ingen av dem upp.64 

 Doorson överklagade den fällande domen mot honom. Hans försvarare påtalade 

att vare sig han eller Doorson själv haft möjlighet att fråga ut de två anonyma vittnena. 

Försvaret ifrågasatte även nödvändigheten i att upprätthålla vittnenas anonymitet och 

begärde att få den bekräftad. Domstolen beslutade att undersökningsdomaren på nytt 

skulle höra de två anonyma vittnena men denna gång i försvarsadvokatens närvaro. För-

svarsadvokaten fick då möjlighet att ställa frågor till vittnena men fick, till skillnad från 

undersökningsdomaren, inte veta deras identiteter. Båda vittnena hade tidigare utsatts 

för repressalier från narkotikahandlare i samband med vittnesmål. Den ena av dem hade 

uppgett att han blivit skadad av en narkotikahandlare för att han talat med polisen och 

                                                
63 Doorson mot Nederländerna, p. 8-10. 
64 Doorson mot Nederländerna, p. 16-20. 
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den andre uppgav att han blivit hotad av en säljare att utsättas för våld om han skulle 

vittna.65 

 Det enda icke-anonyma vittne som hörts i underrätten hördes sedan även av 

domstolen i överrätten. Han tog där tillbaka sitt tidigare påstående om att Doorson sålt 

narkotika. Det andra icke-anonyma vittnet som inte dykt upp i underrätten dök inte hel-

ler upp i överrätten och hördes således aldrig av rätten. Överrätten fastställde domen 

mot Doorson. Rätten grundade sin dom i huvudsak på fyra vittnesmål. Dels de icke-

anonyma vittnena varav den ena bara kunnat höras av polis innan rättegången, och den 

andre vittnat i rätten vid två tillfällen och ändrat sitt vittnesmål i överrätten genom att ta 

tillbaka uttalandet om att Doorson sålt narkotika. Dels de två vittnesmålen från de ano-

nyma vittnena.66 

 Frågan som uppkom efter att Doorson klagat till Europakommissionen var 

huruvida hans rättigheter enligt art. 6.1, läst tillsammans med 6.3, hade blivit kränkta. 

Europadomstolen uttalade bland annat att även om det inte framgår av art.6 att hänsyn 

tas till vittnen så skyddas dessas liv, frihet och säkerhet till person av andra bestämmel-

ser i konventionen (art. 8). Det innebär att de fördragsslutande parterna ska organisera 

sina rättegångar i brottmål på ett sådant sätt att vittnens intressen enligt art. 8 ej äventy-

ras. Mot den bakgrunden kräver principen om en rättvis rättegång att försvarets intresse 

balanseras mot vittnenas och offrens intressen när de skall höras.67 

 Efter att ha konstaterat detta gick domstolen in på att bedöma om det, i det aktu-

ella målet, varit skäligt att tillåta att två vittnen hördes anonymt. Doorson hade påpekat 

att de inte hade blivit hotade eller skadade av honom själv. Domstolen ansåg dock att 

hänsyn måste tas till det faktum som den holländska domstolen fastställt och som Door-

son själv inte ifrågasatt, nämligen att försäljare av narkotika ofta begagnade sig av hot 

eller fysiskt våld mot personer som lämnade bevis mot dem. Europadomstolen la även 

vikt vid att ett av vittnena vid ett tidigare tillfälle hade blivit misshandlad av en narkoti-

kahandlare som han tidigare vittnat mot samt att den andre hade blivit hotad av en nar-

kotikahandlare. Sammantaget innebar detta enligt Europadomstolen, att det hade före-

lagt tillräckliga skäl för att bibehålla vittnenas anonymitet.68 

                                                
65 Doorson mot Nederländerna p. 22-25. 
66 Doorson mot Nederländerna, p. 36 jfr. Steen Sundberg, Anonyma vittnen  s 14 ff. 
67 Doorson mot Nederländerna, p. 70. 
68 Doorson mot Nederländerna, p. 71-74. 
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 Domstolen påpekade även att ingen kränkning av art. 6.1 och 6.3 kan påstås ha 

förelegat om det kunde fastställas att det handikapp som anonymiteten innebar för för-

svaret kunde balanseras tillräckligt av det rättegångsförfarande som användes.I det före-

varande fallet förhördes de anonyma vittnena i närvaro av Doorsons försvarsadvokat 

som då fått tillfälle att ställa frågor till dem. Han kunde ställa vilka frågor han ville föru-

tom sådana som kunde röja vittnenas anonymitet och samtliga av hans frågor besvara-

des. Undersökningsdomaren kände till vittnenas identitet och antecknade omständighet-

er som domstolen kunde använda sig av för att dra slutsatser vad gäller vittnenas trovär-

dighet.69  

 Europadomstolen ansåg sammantaget att den holländska domstolen varit berät-

tigad att bedöma att Doorsons intresse av att närvara vid förhören och känna till vittne-

nas identitet inte övervägde vittnenas intresse av att tillförsäkras säkerhet genom att få 

vara anonyma. Domstolen konstaterade i domen att en fällande dom inte får grundas 

enbart eller i avgörande omfattning på anonyma vittnesmål men att så inte heller varit 

fallet i det aktuella målet. Det framgår av avgörandet att domstolen anser att försvaret 

ska ges möjlighet att förhöra och korsförhöra även anonyma vittnen, vilket Doorsons 

advokat fick. Slutsatsen blev att Doorsons rättigheter enligt art. 6 ej hade kränkts.70 

 

5.5 Pesukic mot Schweiz 

I målet Pesukic mot Schweiz från år 2012 frångick Europadomstolen sin tidigare praxis 

avseende bedömningen av anonyma vittnen. I det nationella målet stod Pesukic åtalad 

för dråp. Ett vittne som påstått sig ha sett dråpet ville vara anonym av rädsla för repres-

salier. Under förundersökningen hölls det förhör med vittnet. Under förhöret fick för-

svaret och den tilltalade sitta i ett annat rum och lyssna på förhöret via en förvrängd 

ljudlänk. Försvaret fick tillfälle att ställa frågor till vittnet. Under huvudförhandlingen 

satt vittnet tillsammans med domarna och juryn i ett rum medan försvaret, den tilltalade 

och allmänheten fick sitta i ett annat rum och även där följa förhöret via en förvrängd 

ljudlänk. Försvaret fick möjlighet att ställa frågor till vittnet. Pesukic dömdes för dråp 

och överklagade domen till Europadomstolen.71 

                                                
69 Doorson mot Nederländerna, p. 75. 
70 Doorson mot Nederländerna, p. 76 och p. 83, jfr Steen Sundberg, Anonyma vittnen s 18. 
71 Pesukic mot Schweiz, p.10-12. 
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 Europadomstolen hänvisade i sin dom till ett ställningstagande som den gjort i 

ett mål där en skriftlig utsaga med ett frånvarande vittne använts som bevisning och på-

pekade att problemen som uppkommer när vittnen hörs anonymt liknar dem som upp-

kommer i mål med frånvarande vittnen. Ett av dessa problem är att försvaret kan berö-

vas sin rätt till kontradiktion och möjligheten att visa att den som hörts är fientligt in-

ställd eller icke-pålitlig. 

 I målet som domstolen hänvisade till, Al-Khawaja och Tahery mot Storbritan-

nien, hade försvaret inte haft möjlighet att höra vittnet under rättegångsförfarandet och 

formulerade utifrån detta nya bedömningsgrunder för användandet av anonyma vittnen. 

Till att börja med konstaterade domstolen att den måste utreda om det föreligger goda 

skäl till att hålla vittnets identitet hemlig. För det andra måste domstolen ta ställning till 

om det anonyma vittnesmålet utgjort det enda eller det avgörande beviset i en fällande 

dom. För det tredje måste domstolen, om det visar sig att domen är baserad enbart eller i 

avgörande delar på det anonyma vittnesmålet, göra en noggrann kontroll av rättegångs-

förfarandet och utreda huruvida det funnits ett tillräckligt motbalanserande förfarande 

som kan uppväga det handikapp som det innebär för försvaret att inte känna till vittnets 

identitet.72 

 Domstolen konstaterade att det i Pesukics fall hade funnits giltiga skäl till att låta 

vittnet vara anonymt. Beslutet hade tagits med med hänsyn till behovet av att upptaga 

bevisning från vittnet och samtidigt kunna skydda vittnet från repressalier. Det rörde sig 

även om ett narkotikarelaterat brott, dvs. en organiserad brottslighet i vilken påtryck-

ningar är vanliga, och det fanns andra vittnen som uppvisade en stor rädsla för att uttala 

sig om den tilltalade, vilket ansågs stödja det anonyma vittnets uppgifter om att hans liv 

skulle vara i fara om han skulle vittna utan anonymitetsskydd. 

Europadomstolen ansåg inte att det anonyma vittnesmålet varit det enda avgö-

rande beviset i målet eftersom det bland annat funnits ett annat vittnesmål som stödde 

det anonyma vittnets version, men att det anonyma vittnesmålet varit av stor betydelse 

för att konstatera den tilltalades skuld.73 Därför behövde domstolen undersöka huruvida 

det motbalanserande förfarandet, inklusive de rättssäkerhetsmekanismer som funnits, 

varit tillräckliga. Angående detta konstaterar domstolen följande: 

                                                
72 Pesukic mot Schweiz, p. 44-45. jfr. Danelius s 287. 
73 Pesukic mot Schweiz, p. 46 och p. 48. 
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 ”Firstly, the witness had not been examined by the regional prosecutor, but by 

the president of the court. Secondly, the identity of X had been confirmed by the police-

officer in charge of the investigation and had been known to the regional prosecutor and 

to the president of the court. Thirdly, the police officer and the regional prosecutor gave 

testimony about X’s reputation, his criminal record and credibility. Furthermore, X had 

been interrogated before the complete court and all persons participating in the decision-

making process could gain a personal impression of the witness and of his reaction to 

the questions put to him. Lastly, the jury court took into account that, under the case-

law of the European Court of Human Rights as applicable at the relevant time, a convic-

tion could not be exclusively based on testimony given by an anonymous witness. Con-

sequently, the jury court did not rely on X’s submissions with regard to the immediate 

circumstances of the crime”.74 

 Domstolen menade att detta utgjort ett tillräckligt motbalanserande förfarande 

för att väga upp det handikapp som det innebar för den tilltalade att inte få känna till 

vittnets identitet och att den nationella domstolen därför inte hade brutit mot art. 6.1 läst 

tillsammans med art. 6.3 d. 

 

5.6 Sammanfattning 

Europadomstolen har gått från att inte acceptera anonyma vittnesmål överhuvudtaget till 

att anamma en alltmer liberal inställning gentemot dem. Domstolens ursprungliga in-

ställning var att den tilltalade alltid ska ges möjlighet att förhöra ett vittne. Det ansågs 

inte räcka att försvaret får tillfälle att ställa skriftliga frågor till ett vittne, särskilt inte då 

det föreligger stora restriktioner gällande vilka frågor försvaret kan ställa till ett ano-

nymt vittne för att inte riskera att avslöja dennas anonymitet. 

 När Europadomstolen sedan valde att ändå godkänna ett anonymt vittnesmål var 

den tydlig med att en fällande dom inte får grundas enbart eller i avgörande omfattning 

på anonyma vittnesmål. Den domen kan tolkas som att rätten till kontradiktion, enligt 

Europadomstolen, inte alls innebär att den tilltalade har en ovillkorlig rätt att förhöra 

vittnen. 

                                                
74 Pesukic mot Schweiz, p. 50. 
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 Efter detta vände Europadomstolen och kom fram till att en fällande dom får 

grundas enbart eller i avgörande omfattning på anonyma vittnesmål under förutsättning 

att försvaret har fått tillgång till ett motbalanserande förfarande som kan anses väga upp 

för den nackdel som det innebär för en tilltalad att inte känna till vittnets identitet. Exakt 

vad som krävs för att ett tillräckligt motbalanserande förfarande ska anses föreligga 

klargörs enligt min mening inte helt i domen. I ett senare avgörande har domstolen dock 

ansett att det kan innebära att försvaret får lov att ställa frågor till det anonyma vittnet 

via skrift.75 

 I samtliga mål från Europadomstolen gällande anonyma vittnen har det påpekats 

att det måste föreligga goda skäl till att vittnets identitet ska hållas dold. Sådana goda 

skäl har ansetts finnas när vittnet har haft objektiva grunder för att frukta repressalier. 

Sådana objektiva grunder anses föreligga om vittnet blivit hotad av den tilltalade eller 

dennes kumpaner men också om det av andra skäl finns grund att anta att det finns goda 

skäl för vittnet att frukta repressalier. 

 

6 Anonyma vittnesmål enligt norsk lagstiftning 
6.1 Fri bevisvärdering och vittnesplikt 

I Norge är de grundläggande bestämmelserna kring bevisvärderingen och vittnesplikten 

väsentligen desamma som i Sverige. Principen om fri bevisföring gäller även i Norge 

och rätten att göra undantag från principen måste vila på rättslig grund.76  

 Det finns även en plikt att vittna. Vittnesplikten framgår av ordalydelsen i Lov 

om rettergångsmåten i straffesaker 108 §. Vissa kategorier av vittnen undantas från vitt-

nesplikten. Det rör sig, precis som i Sverige, om bland annat minderåriga och närstå-

ende till den tilltalade enligt 122 §. Muntlighetsprincipen påverkar även norska vittnen 

vilket framgår av 133 § som stadgar att vittnen ska förklara sig muntligt. I Norge finns 

även omedelbarhetsprincipen, som för vittnen framgår av 296 §, och anger att vitten ska 

höras under huvudförhandlingen. Av 130 § framgår att huvudregeln är att rätten skall 

fråga vittnet om dennes identitetsuppgifter och förhållande till den tilltalade. Även i 

Norge kan repressalier riktas mot vittnen som inte uppfyller sin vittnesplikt. Av dessa är 
                                                
75 Scholer mot Tyskland, p. 60-62. 
76 Rt. 1996 s. 1114 s 1118. 
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häktning i upp till tre månader den mest ingripande sanktionen mot den som vägrar 

vittna.77 

 De grundläggande reglerna är således mycket lika de svenska. I Norge har det 

dock sedan år 2001 funnits en möjlighet att vittna anonymt. Norge var först i norden 

med att tillåta en sådan bestämmelse. Denna var en del i ett omfattande arbete för att 

bekämpa den växande organiserade brottsligheten i landet. Hot och repressalier gente-

mot vittnen hade ökat i landet vilket av lagstiftaren ansågs utgöra ett allvarligt hot mot 

rättssäkerheten och effektiviteten i brottsbekämpningen.78 

 I NOU 1997:15 konstaterades även att vittnesskyddsprogram som går ut på att 

man ger ett vittne en ”ny identitet” inte fungerar tillfredsställande rent praktiskt i Norge 

på grund av att det norska samhället är så litet.79 Ju färre människor det bor i ett land 

desto krångligare blir det naturligtvis att se till att människor kan börja om någonstans 

där de inte riskerar att bli igenkända eller funna. 

 

6.2 Rätten att vittna anonymt 

6.2.1 Förutsättningar 

Rätten att vittna anonymt i Norge regleras i den norska straffprocesslagen 130 § a 1 st. 

Av paragrafen framgår att anonyma vittnesmål endast får användas vid grov brottslig-

het, det rör sig bland annat om folkmord, terrorbrott, motarbetande av rättsväsendet, 

grova narkotikabrott, grova rån, människohandel och mord. Det ska även antingen före-

ligga en hotbild mot vittnet som innebär att den riskerar att utsättas för brott som krän-

ker dennes, eller närståendes liv, hälsa eller frihet om den personens identitet blir känd 

(p.a). Eller så ska möjligheten för vittnet att delta dolt i efterforskningen i ett andra mål 

av den art som nämns i paragrafen bli väsentligt försvårad (p.b). Punkten b avser enligt 

förarbeten poliser som arbetar under cover och faller därmed utanför uppsatsens syfte.80 

 Faran för att vittnet eller en närstående till vittnet ska utsättas för ett sådant brott 

som tas upp i p. a) behöver inte vara överhängande. Värderingen av faran grundas dels 

på vittnets uppfattning av situationen, dels på generella erfarenheter av den miljö som 

den misstänkte kommer ifrån. Det är således inte tillräckligt att bedöma faran utifrån 
                                                
77 Bestämmelsen återfinns i 137 §. 
78 NOU 1997:15 s 118. 
79 NOU 1997:15 s 118. 
80 Ot.prp.nr.40 (1999-2000) s 161. 
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enbart vittnets subjektiva uppfattning av situationen, det krävs dessutom en objektiv 

möjlighet att ett brott faktiskt skall inträffa. Vid bedömningen görs en helhetsbedöm-

ning där det främst beaktas om den tilltalade eller någon annan har hotat eller betett sig 

på ett hotfullt sätt mot vittnet.81 

 Av paragrafens andra stycke framgår att det endast är tillåtet att vittna anonymt 

när det är strängt nödvändigt och inte medför några väsentliga betänkligheter  med hän-

syn till den tilltalades försvar. Med ”strängt nödvändigt” menas att anonymitet enbart 

beviljas om vittnet inte kan skyddas på något annat sätt, dvs. genom andra former av 

vittnesskydd. Att det inte får medföra väsentliga betänkligheter för den tilltalades för-

svar begränsar möjligheter att tillämpa paragrafen på andra än tillfällighetsvittnen ef-

tersom identiteten på ett vittne som har en relation till den tilltalade i regel har en stor 

betydelse vid utredandet av exempelvis motiv och sanningsbenägenhet hos vittnet.82 

 Enligt förarbeten till lagen så ska man, vid bedömningen av om något medför 

sådana väsentliga betänkligheter, utgå ifrån omständigheterna i målet och därefter av-

göra hur viktigt det är att den tilltalade känner till vittnets identitet. Om det exempelvis 

rör sig om ett så kallat tillfällighetsvittne, som inte har någon relation till den tilltalade 

eller motparten, bör det inte medföra väsentliga betänkligheter för den tilltalade om 

vittnets identitet hålls dold. Om vittnet däremot känner den tilltalade kan det innebära 

att vittnet har intressen eller motiv som kan påverka dess utsaga. 

Gällande sådana vittnen kan man således anta att det kan medföra väsentliga be-

tänkligheter för den tilltalades försvar. I förarbeten nämns även att då vittnesmålet är av 

avgörande betydelse för utgången av ett mål kan det innebära att det föreligger sådana 

väsentliga betänkligheter för den tilltalades försvar. Det beror dock på om vittnet känner 

den tilltalade eller ej. Om vittnet inte känner den tilltalade kan anonymitet beviljas även 

då vittnesmålet är av avgörande betydelse i målet. Det framgår även av förarbetena att 

om vittnesmålet har en avgörande betydelse i målet och vittnet känner den tilltalade så 

kan anonymitet ändå godkännas om det kan fastslås att vittnet saknar motiv för att inte 

tala sanning. 83 

                                                
81 A st. 
82 Se avsnitt 7.5 nedan. 
83 Ot.prp.nr.40,(1999-2000) s 162 f. 
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6.2.2 Vad omfattar anonymiteten? 

Hur ett anonymt vittnesmål går till ska enligt norsk rätt avgöras av situationen och kan 

innebära en eller flera av följande åtgärder som framgår av 130 § a 2 st. p.a) vittnets 

namn hålls hemligt, b) andra uppgifter om vittnet som kan leda till att vittnets identitet 

blir känd hålls hemliga eller c) fysiska eller tekniska åtgärder används för att hålla vitt-

nets identitet hemlig. 

 Vilka av dessa åtgärder som kan vara aktuella beror på den tilltalades relation till 

vittnet. En fysisk åtgärd som kan bli aktuell när det vittnet skulle kunna kännas igen av 

den tilltalade är att låta den tilltalade lämna rättssalen under huvudförhandlingen medan 

det anonyma vittnet hörs. När den tilltalade sedan har kommit tillbaka ska han bli in-

formerad om vad som har framgått under hans frånvaro. Det gäller dock inte uppgifter 

som kan leda till att vittnets identitet avslöjas.84 

 Av 130 § a 3 st. framgår att domarna och försvaret ska upplysas om vittnets 

namn och andra faktorer som är av betydelse i målet. Dessa upplysningar ska dock inte 

ges till försvararen om denne motsätter sig det. Enligt fjärde stycket har domare och ad-

vokater som fått kännedom om vittnets identitet tystnadsplikt. 

 Den fria bevisföringen påverkas av möjligheten att föra anonym bevisning bland 

annat genom bestämmelsen i 292 § 2 st. som stadgar att när anonym vittnesföring är 

aktuell så tillåts inte bevisning som kan leda till att vittnets identitet blir känd. Regeln 

går ut på att man inte skall kunna gå runt rätten att vittna anonymt genom att ställa frå-

gor, som röjer det anonyma vittnets identitet, antingen till det anonyma vittnet eller till 

andra vittnen som inte omfattas av tystnadsplikten enligt 130 § a 4 st.   

 Om försvaret fick lov att ställa frågor som avslöjar vem vittnet är skulle rätten 

att vittna anonymt bli verkningslös. Problemet med stadgandet är att det kan få stora 

konsekvenser för möjligheterna för försvaret att utreda omständigheterna under vilka 

vittnet gjort sina iakttagelser. Det kan exempelvis innebära att vittnet kan få lov att avstå 

ifrån att svara på frågor om när och var den gjort sina iakttagelser eller vilken relation 

denne har till den tilltalade, vilka är frågor som kan påverka vittnesmålets bevisvärde på 

ett avgörande sätt. 

 

                                                
84 Straffeprosessloven 245 § 2 st, jfr. 284 § 3 st. 
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6.3 Ett fullgott anonymitetsskydd eller en falsk trygghet? 

Den norska regleringen kring anonyma vittnen ställer upp stränga kriterier som måste 

vara uppfyllda för att anonyma vittnesmål ska tillåtas. Som följd härav har möjligheten 

endast använts ett fåtal gånger och den norska praxisen på området är liten. Förutom att 

det ställs höga krav för att reglerna överhuvudtaget ska bli tillämpliga har många rätts-

liga aktörer tillåtits känna till vittnets identitet. Förutom yrkesdomare och åklagare tillå-

ter man även lekmannadomare och försvarsadvokater, som kan vara ett antal personer i 

ett och samma mål, att få information om vittnets identitet. 

Även om tystnadsplikt råder för alla de som får veta vem vittnet är så går det 

inte att helt garantera att någon inte bryter mot denna. Något som lyfts fram i norska 

förarbeten till bestämmelsen är att just lekmannadomare inte kan antas ha samma erfa-

renhet som yrkesdomare vad gäller att hemlighålla uppgifter.85 Även i ett svenskt sy-

stem med anonyma vittnesmål skulle man enligt Europadomstolens praxis behöva ha en 

reglering där domarna känner till vittnets identitet.86 

 Det har även funnits praktiska problem. Exempelvis är de norska domstolsbygg-

naderna inte uppbyggda på ett sådant vis att det är enkelt att transportera vittnen in och 

ut ur rättssalar utan att den tilltalade eller någon från allmänheten får syn på vittnet. Det 

finns heller inga separata väntrum i vilka vittnen som ska höras under en huvudförhand-

ling kan vänta utan att riskera att stöta på den tilltalade. Den bristfälliga användningen 

och svårigheterna att omsätta reglerna kring anonyma vittnen i praktiken har enligt vissa 

inneburit att reglerna invaggat vittnen i Norge i en falsk trygghetskänsla eftersom det är 

mycket få som kan få ett fullgott anonymitetsskydd.87 

 Under tiden som reglerna om anonyma vittnesmål har funnits i Norge har listan 

på de brott som omfattats av bestämmelsen i 130 § a blivit längre. Man har således ut-

vidgat tillämpningsområdet för bestämmelserna om anonymitetsskydd. De brott som 

man lagt till efter hand är dock även de av grov karaktär.88  

 

                                                
85 Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) s 42. 
86 Kostovski mot Nederländerna. 
87 Aarli s 101 f. 
88 Ot.prp. nr. 24 (2002-2003) s 7 jfr NOU 2003:18 s 149. 
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6.4 Fotograferingsförbud som skydd för tilltalade som vittnar 

För att skydda den tilltalades privatliv, har man i Norge valt att införa ett förbud mot att 

fotografera den som är tilltalad eller dömd påväg in eller ut ifrån rättssalen.89 Däremot 

finns det ingen motsvarande regel i norsk rätt för vittnen eller målsäganden. Som den 

norska professorn i rättsvetenskap Ragna Aarli har konstaterat så kan dock gränsen mel-

lan vem som är en tilltalad och vem som är ett vittne vara oskarp. I ett och samma mål 

kan en person vara både tilltalad och vittne mot en annan tilltalad. 

 Något som kan bli avgörande för om fotografiförbudet ska gälla den som är både 

tilltalad och vittne i ett mål kan bli om vittnesförhöret sker under samma dag som per-

sonen blir hörd som vittne. Om så inte sker utan personen ifråga uppträder som vittne i 

samma mål men under en annan dag så faller vederbörande utanför bestämmelsen  om 

fotografiförbud och man får således fotografera denne. Den norska tidningen Bergens 

tidende gjorde just detta, dvs. fotograferade och publicerade en bild på en tilltalad i ett 

mål påväg till rättssalen under en dag då denne skulle vittna mot sin medtilltalade. Det 

ansågs inte bryta mot förbudet av fotografering av tilltalad. Men det hade det alltså gjort 

om förhören med vederbörande i sin roll som tilltalad och vittne hade skett på samma 

dag. Det var således en ren tillfällighet som gjorde att personen ifråga inte omfattades 

av det skydd som han hade rätt till i sin roll som tilltalad.90 

 I Sverige har vi inget förbud mot att fotografera någon rättslig aktör utanför 

rättssalen. Det dilemma som uppstod i Norge kan därför inte inträffa här. Det belyser 

dock det problematiska i att ha ett fotografiförbud som enbart gäller en rättslig aktör, 

samt det problematiska i att tillåta anonyma vittnen men samtidigt tillåta fotografering 

av vittnen utanför rättssalen. Vittnet i det nyss nämnda målet var inget anonymt vittne 

men även om han varit det hade det inte funnits någon rättsregel som hade skyddat ho-

nom ifrån att bli fotograferad utanför salen. Om domstolen inte har någon rätt att för-

bjuda allmänheten från att fotografera vittnen utanför rättssalen kan det onekligen upp-

stå svårigheter med att bibehålla vittnens anonymitet. 

 

                                                
89 Lov (1915-08-13-5) om domstolene § 131 a. 
90 Aarli, Offentlig rettergang s 515. 
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6.5 Den norska vittnespliktens gränser 

Ett norskt mål ifrån 1994 (då Norge inte tillät anonyma vittnesmål) belyser hur den till-

talades agerande bör kunna påverka rätten att få korsförhöra vittnet och vittnets skyldig-

heter att framträda inför rätten. I målet påpekade den norska högsta domstolen följande: 

 ”Eg legger til grunn at det er press fra domfelte som er årsak til at vitnene ikke 

ville forklare seg for retten. I denne situasjonen kan det ikke være i strid med kravet til 

”fair trial” at domfelte ikke fikk eksaminere vitnene. Han har selv valgt å fremtvinge 

den situasjon han beklager seg over.”91 

 I ett mål från 2004 resonerade den norska domstolen på ett liknande sätt. I målet 

misstänktes två män ha hotat och misshandlat en kvinna som var syster till den ena gär-

ningsmannen och dotter till den andra. Hon vågade inte möta de tilltalade i rätten och 

uppläsning av ett polisförhör med henne tilläts inte. Domstolen menade att rätten till 

kontradiktion för den tilltalade kan undantas, även om vittnesmålet är det avgörande 

beviset i målet, om den tilltalade genom sitt agerande kan anses ha skapat en situation 

där vittnet inte dyker upp eller vägrar att svara på frågor.92 

 Man kan tolka domarna som att när den tilltalade själv har framkallat rädslan 

hos vittnet, genom hot, så bör det inte gå emot rätten till en rättvis rättegång att fråntas 

rätten att ställa motfrågor till vittnet. Att den misstänkta själv har orsakat rädslan genom 

någon form av hot mot ett vittne hade således betydelse för vittnets plikt att vittna inför 

domstolen och bli förhörd av den tilltalade även innan rätten till att vittna anonymt in-

fördes i Norge. 

 Som framgått av redogörelsen för den svenska vittnesplikten så kan en tilltalads 

agerande mot ett vittne i form av hot och repressalier, anses vara en sådan omständighet 

som kan innebära att vittnesplikten åsidosätts genom att rätten väljer att inte rikta några 

repressalier mot den som vägrar vittna eller under ett vittnesmål vägrar att svara på vissa 

frågor. En fråga man kan ställa sig är om ett agerande från den tilltalade borde kunna 

leda även till att ett vittne får möjligheten att vittna anonymt. I Norge kom man fram till 

att det bör vara så. 

 

                                                
91 Rt. 1994 s. 469 s 470. 
92 Rt. 2004 s. 1425. 



 

 33 

7 Dilemman 
7.1 När försvararen känner till vittnets identitet 

I Norge har den tilltalades rättsliga ombud rätt att få veta vittnets identitet. Med andra 

ord ger den norska lagstiftningen försvararsidan en större rätt till insyn än vad som 

krävs enligt Europadomstolen. En sådan insynsrätt kan tyckas vara en rimlig avvägning 

till den tilltalades fördel men det ger även upphov till ett advokatetiskt dilemma ef-

tersom det kan leda till en lojalitetskonflikt. Frågan om att införa vittnesanonymitet och 

tillåta den tilltalades juridiska ombud att känna till vittnets identitet diskuterades i en 

svensk utredning år 1990. I den kom man fram till att en sådan ordning vore olämplig 

bl.a. på grund av lojalitetskonflikter som riskerade att uppstå.93 

En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot sin klient. Det inne-

bär att advokaten ska företräda och tillvarata klientens intressen inom ramen för gäl-

lande rätt och god advokatsed.94 Det finns ett antal delar inom det som kallas för god 

advokatsed som är svåra att kombinera med vetskaper om vittnen som man inte delar 

med sig av. Advokaten har enligt advokatsamfundets vägledande regler 2 § p. 3 en in-

formationsplikt gentemot sin klient som innebär att advokaten ska hålla klienten under-

rättad om vad som förekommer vid utförandet av uppdraget. 

 En advokat får inte heller, av vad som framgår av 3 § p. 2 första stycket, anta 

uppdrag om det föreligger en intressekonflikt eller beaktansvärd risk för sådan. Av p. 4 

framgår att en sådan intressekonflikt föreligger om det finns risk för att kunskap som 

omfattas av advokatens tystnadsplikt kan ha betydelse i saken. Kunskap om ett av åkla-

garen åberopade vittnes identitet kan onekligen ha betydelse i saken och skulle, om vi 

hade samma anonymitetsregler som i Norge, vara information som skulle omfattas av 

advokatens tystnadsplikt. I det norska reglementet tycks man ha försökt gå runt detta 

dilemma genom att inkludera en rätt för försvarsadvokaten att avstå från att få informat-

ion om ett anonymt vittnets identitet. Att som försvarsadvokat välja att inte ta del av 

information som kan vara potentiellt viktig i målet kan dock även det ses som något 

som går emot lojalitetsplikten. 

 I norska förarbeten till bestämmelsen om anonyma vittnen framfördes det en oro 

över att man aldrig säkert kan veta att en försvarare inte bryter mot sin tystnadsplikt ef-
                                                
93 SOU 1990:92 s 175. 
94 Advokatsamfundet, Vägledande regler om god advokatsed. 
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tersom den som är tilltalad har rätt att fritt välja vem denne vill ha som försvarare.95 Jag 

anser att det framstår som naivt att tro att inga försvarsadvokater, som arbetar för sin 

part och ingen annan, skulle kunna tänkas bryta mot reglerna kring anonymitet. Det går 

därför inte från rättens sida att säkert veta att vittnet förblir anonymt när försvararen 

känner till vittnets identitet. Vi måste också beakta det tidigare konstaterade faktumet att 

en del av anledningen till att vittnen inte vill vittna verkar basera sig på känslor av 

rädsla som i praktiken inte är motiverade. Därför kan försvarsadvokatens vetskap om 

vittnets identitet, även om inga försvarsadvokater skulle avslöja den anonymes identitet 

för sin klient, ändå innebära att vittnen inte vågar vittna. Att låta försvaret känna till ett 

anonymt vittnes identitet kan därför ses som problematiskt både ur ett advokatetiskt 

perspektiv och ur vittnets perspektiv. 

 

7.2 Rättssäkerhet kontra rättstrygghet 

”Ju allvarligare brottet är desto sämre rättssäkerhet ska man alltså ha?”.96 Så har gene-

ralsekreteraren i Sveriges advokatsamfund, Anne Ramberg, uttryckt dilemmat som upp-

står i ett system där man använder sig av anonyma vittnen enbart vid särskilt grov 

brottslighet, som i Norge. Det tål att tänkas på, är det inte just i de allvarligaste målen 

som rättssäkerheten är som allra viktigast? Anne Ramberg har även uttryckt att den till-

talades rättssäkerhet inte får åsidosättas för att det då blir enklare att lagföra brott. 

 En av de mest grundläggande principerna när det kommer till processrätt är att 

hellre fria än att fälla. Det innebär att det inte får införas regler som åsidosätter rättssä-

kerheten för den tilltalade enbart för att det blir enklare att döma den som begått brott. 

Dessa argument kan ställas upp mot konstaterandet som gjorts av många förespråkare 

till anonyma vittnesmål och även i norska förarbeten, dvs. att om vittnen inte vågar 

vittna så innebär det att ju hänsynslösare brottslingen är desto svårare blir det att fälla 

vederbörande.97 Något som är förödande ur ett brottsbekämpande perspektiv. 

 Förutom den tilltalades intressen så måste vittnets, målsägandens och samhällets 

intresse av att klara upp brott också begrundas vid avgörandet av hur lagstiftningen på 

området bör se ut. Att vittnen också har rätt till en rättvis rättegång är något som Euro-

                                                
95  Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) s 43 f. 
96 Sveriges television, 08/02 2017. 
97 Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) s 7. 
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padomstolen valt att lägga vikt vid när det kommer till bedömandet av anonyma vitt-

nesmål. I Pesukic mot Schweiz: 

 ” […] the guarantees in paragraph 3 (d) of Article 6 are specific aspects of the 

right to a fair hearing set forth in paragraph 1 of this provision which must be taken into 

account in any assessment of the fairness of proceedings […] the Court will look at the 

proceedings as a whole having regard to the rights of the defense but also to the inter-

ests of the public and the victims that crime is properly prosecuted (see Gäfgen, cited 

above, § 175) and, where necessary, to the rights of witneses”.98 

 Domstolen menar att en rättvis rättegång gäller även andra aktörer än den tillta-

lade och kräver att man vid behov även tar hänsyn till vittnets rättigheter. Av Europa-

domstolens ställningstagande att döma kan fullständig partsinsyn inte ses som en abso-

lut rättighet som den tilltalade har under alla omständigheter. Det i sig måste dock inte 

innebära att ett system med fullt anonyma vittnen är lämpligt eller nödvändigt. 

 

7.3 Risk för ett kausalt sluttande plan? 

Ett argument som framförts mot att tillåta anonyma vittnen i mål som berör särskilt grov 

brottslighet som bland annat framförts av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne 

Ramberg går ut på att vi kommer att tillåta det i allt fler mål: 

”Om man skulle införa anonyma vittnen för en viss typ av brott kommer det att 

sprida sig. Sedan kommer man att införa det i alla typer av mål. Det innebär att man 

frångår principen om att åklagaren ska ha full bevisning för att fälla en per son för 

brott.”99  

 Argumentet framstår åtminstone vid första anblick som vad som inom argumen-

tationsanalysen brukar kallas för ett kausalt sluttande plan. I det här fallet innebär det 

alltså att införandet av en bestämmelse som ska gälla vid en viss typ utav brottslighet 

oundvikligen kommer att leda till att bestämmelsen kommer att gälla för all typ utav 

                                                
98 Pesukic mot Schweiz, p. 43. 
99 Metro, 2017/02/08. 



 

 36 

brottslighet. Generellt sett är även det här en form av argument som man bör vara för-

siktig med att göra så tillvida man inte har faktaunderlag som stödjer ens påstående. 

Frågan är då om det finns något sådant underlag i förevarande fall. 

 Jag anser att det finns vissa belägg att befara att om vi tillåter anonyma vittnen i 

en viss typ utav mål så kan det komma att sprida sig till flera mål. Det finns även belägg 

för att befara att de hårda krav som ställs upp för att anonyma vittnesmål ska godkännas 

med tiden skulle kunna lättas upp sett till utvecklingen både i Europadomstolen och 

Norge. Europadomstolens uppfattning var inledningsvis att anonyma vittnesmål över-

huvudtaget inte får utgöra grund för en fällande dom. Efter detta menar domstolen att 

det får det men att det inte får utgöra det enda eller avgörande beviset mot den tilltalade 

och slutligen har man alltså kommit fram till att det får utgöra det enda eller det avgö-

rande beviset i en fällande dom så länge det går att konstatera att ett tillräckligt motba-

lanserande förfarande har använts. I Norge har tillämpningsområdet för anonyma vitt-

nesmål utvidgats genom att tillåtit att de används i flera typer av mål. 

  Huruvida anonyma vittnesmål ska tillåtas eller ej kan kanske ses som en 

principiell fråga. Konstaterar vi att det är befogat i vissa mål så har vi också konstaterat 

att det är ”tillräckligt rättssäkert” i sig. Då finns det lite utrymme till att inte tillåta det i 

andra typer av mål eller basera fällande domar enbart på sådana vittnesmål. 

 

7.4 Bevisvärdet av ett anonymt vittnesmål 

En viktig fråga är vilket bevisvärde som skulle kunna, eller borde, ges till ett anonymt 

vittnesmål. Bedömningen av en utsagas trovärdighet bör bland annat innefatta en analys 

av dess uppkomstbetingelser. Där innefattas bland annat var och hur vittnet har gjort 

sina iakttagelser. Dessa betingelser kan utgöra uppgifter som avslöjar vem vittnet är om 

antalet människor som varit på den aktuella platsen vid tillfället är begränsat. Samtliga 

uppgifter om i vilken situation utsagan kom till kan vara av relevans vid fastställandet 

av ett bevisvärde. Det rör sig bland annat om tidsutdräkt, avstånd till det inträffade, och 

vittnets sinnesbeskaffenhet. 

 Det går att tänka sig situationer i vilka försvaret inte skulle få några frågor gäl-

lande dessa betingelser besvarade eftersom det skulle riskera att avslöja vittnets identi-

tet. Vid bedömandet av om uppgifter är sanna eller ej brukar man även sätta vikt vid 

omständigheter som kan utgöra motiv för vittnet att lämna en oriktig berättelse och 
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således påverka vittnets sanningsvilja. Dessa faktorer beror i sin tur ofta på vilken in-

ställning vittnet har till den tilltalade vilket är beroende av vilken relation de har till 

varandra. Att fråga ett vittne om dessa omständigheter kan därför innebära att vittnets 

identitet avslöjas. Även det vore således uppgifter som försvaret inte skulle kunna ut-

reda vid ett förfarande med ett anonymt vittne.100 

 Sammanfattningsvis kan ett förfarande med anonyma vittnen innebära att för-

svaret inte får ställa frågor som kan avslöja viktiga omständigheter för fastställandet av 

ett bevisvärde för vittnesmålet. Jag har mycket svårt att se att de motbalanserande förfa-

randen som exempelvis Europadomstolen har godkänt faktiskt balanserar upp det han-

dikapp som det kan innebära för en tilltalad att inte kunna ställa relevanta frågor om 

vittnesmålets uppkomstbetingelser eller få en chans att redogöra för vilka eventuella 

motiv vittnet kan ha. 

 Vissa av de som proklamerat anonyma vittnesmål har påpekat att de inte skulle 

få användas som ensam bevisning eller huvudbevisning.101  Det skulle dock kunna vara 

svårt att säkert veta att det aldrig skulle ske. Utvecklingen i Europadomstolen har gått 

mot att bli alltmer liberal kring hur man betraktar anonyma vittnesmål och vilken vikt 

man får tillsätta dem. Frågan är om man kan vara säker på att inte utvecklingen skulle 

kunna gå åt det hållet även i Sverige. Principen om fri bevisvärdering innebär bland an-

nat att det inte finns en etablerad metod som ska användas vid värderingen och som kan 

tillförsäkra att en utsaga ges ett ”korrekt” bevisvärde. 

Domstolen behöver inte i sina domskäl redovisa hur stort värde man har gett till 

de enskilda bevisen eller göra någon form av matematisk uträkning i vilken det framgår 

vad som i realiteten har varit avgörande. Det finns därför en uppenbar risk att ett ano-

nymt vittnesmål skulle kunna få för stor betydelse i ett mål och faktiskt kunna utgöra 

”huvudbevisningen” eller i varje fall en tung del av bevisningen, även om vi skulle ha 

en reglering som anger att så inte får ske. 

 

 

 

                                                
100 Diesen, s 401 jfr. Christianson, SvJT 1992 s. 320 och Fitger m.fl. Zeteo Internet, Rättegångs-
balken (SFS 1942:740) 35 kap 1 § (08/04 2017).  
101 Motion 2012/13:Ju234 (Notera att motionen kom innan Europadomstolens dom Pesukic mot 
Schweiz). 
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7.5 En möjlighet enbart för tillfällighetsvittnen? 
 

Rikspolisstyrelsen (RPS) påpekade i ett förslag till handlingsprogram att ett system med 

anonyma vittnen i princip bara har en effekt när det gäller tillfällighetsvittnen.102 I andra 

fall, dvs. när vittnet har en relation till den tilltalade eller inte bara av en ren slump be-

vittnat ett brott, skulle det ofta inte gå att hålla vittnets identitet gömd. Jag håller inte 

helt med om detta. Som framgår av Europadomstolens praxis så har det förekommit det 

exempelvis att köpare av narkotika har fått vittna anonymt. 

Dessa kan inte betraktas som rena tillfällighetsvittnen eftersom de har en viss re-

lation till den tilltalade, de har inte bara råkat se något av en slump, men deras identitet 

kan ändå hållas gömd om det finns många med samma information. Dessutom menar 

jag att vid ett förfarande där man inte låter den tilltalade se vittnet kan man inte säkert 

veta om ett påstått tillfällighetsvittne verkligen är det eftersom den tilltalade aldrig får 

möjligheten att hävda motsatsen. RPS har ändå rätt i sitt konstaterande att det ofta inte 

går att undangömma identiteten till ett vittne som har någon form av relation till den 

tilltalade. Detta rör sig i praktiken om alla fall i vilka det bara kan finnas ett eller ett par 

möjliga vittnen som kan ha sett eller fått information om det som vittnesmålet berör, 

och den som är tilltalad vet vem eller vilka dessa personer är. 

 Som tidigare konstaterats är en av de vanligaste grupperna som utsätts för re-

pressalier från tilltalade motparten i fall av relationsbrott. Det rör sig då framför allt om 

brottsoffret ifråga som alltså är anhörig till den tilltalade. I sådana mål går det uppenbar-

ligen inte att anonymisera den som har blivit utsatt. Det har också konstaterats att äkta 

makar och nära släktingar tillhör en grupp som enligt RB 36:3 undantas från plikten att 

vittna. Har man ingen plikt att vittna kan man inte råka ut för några sanktioner när man 

inte vittnar och då är det inte lika orimligt att som rättsväsende inte kunna erbjuda alter-

nativet att vittna anonymt. 

 Enligt förarbeten till den norska regleringen så kan omständigheten att ett vittne 

inte är ett tillfällighetsvittne innebära att vittnet har intressen eller motiv som kan på-

verka dess utsaga och att man därför kan anta att det kan medföra väsentliga betänklig-

heter för den tilltalades försvar att låta ett sådant vittne vara anonymt.103 

                                                
102 SOU 2004:1 s. 210. 
103 Se avsnitt 6.2.1 ovan. 
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 Sammanfattningsvis vore det i många fall olämpligt att låta ett för den tilltalade 

känt vittne vara anonymt på grund av eventuella motiv som måste kunna utredas. Dess-

utom vore det i många fall verkningslöst att försöka undangömma identiteten på någon 

som känner den tilltalade, eftersom denne kan tänkas kunna räkna ut vem vittnet är oav-

sett. Det är även just vittnen som är kända för gärningsmannen som oftast utsätts för 

repressalier och inte tillfällighetsvittnen. I en stor del av de mål där vittnen riskerar att 

bli utsatta för övergrepp i rättssak så skulle därför en rätt att vittna anonymt inte skydda 

vittnet. 

 

8 Vad finns det för alternativ? 
8.1 Avskaffa vittnesplikten? 

En tilltalad i ett brottmål har en ovillkorlig rätt att avstå från att yttra sig i enlighet med 

Europadomstolens praxis.104 Även närståendevittnen har en sådan rätt. Andra vittnen 

har det i regel inte. Om vittnesplikten inte fanns skulle de som inte vågar vittna kunna 

avstå från det och problemet med att tvinga rädda eller utsatta människor att vittna 

skulle försvinna. Det skulle dock kunna få stora konsekvenser för rättssamhället ef-

tersom det skulle bli svårare att ställa skyldiga inför rätta och få dem fällda. Dessutom 

skulle en sådan lösning kunna innebära att det blir svårare att döma tilltalade som har ett 

stort skrämselkapital än de som har ett mindre och som därför fler vågar vittna mot. Om 

så blev fallet skulle det kunna ses som mer gynnsamt för gärningsmän att hota vittnen 

än det är i dagsläget. 

 Som framgått i tidigare avsnitt kan en tilltalad som riktar hot eller andra repres-

salier mot ett vittne anses ha ”förbrukat” sin rätt till kontradiktion även vid en tillämp-

ning av våra nuvarande regler. Att ett vittne blivit hotat kan också utgöra en sådan om-

ständighet som leder till att rätten väljer att inte rikta repressalier mot den som vägrar 

vittna eller under ett vittnesmål vägrar att svara på vissa frågor.105 

 Reglerna som rör sanktioner mot vittnen är således inte av obligatorisk karaktär, 

rätten har därför möjlighet att göra avvägningar och tillämpa proportionalitetsprincipen 

vid bedömandet av om det är lämpligt att rikta sanktioner mot ett vittne. Det går att be-
                                                
104 Edelstam m.fl. s 35 jfr. Danelius s 247 ff. 
105 Se avsnitt 3.3 och 6.5 ovan. 
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trakta som att rätten gör avkall på plikten att vittna, eller i alla fall att det är sanktions-

fritt att som vittne inte uppfylla sin plikt i en sådan situation. 

 Med andra ord framstår det som potentiellt kontraproduktivt att ta bort vittnes-

plikten. Vidare tillåter vårt nuvarande system att rätten gör en proportiornalitetsbedöm-

ning och därefter väljer att avstå från sanktioner, om det anses som lämpligt. Därför tror 

inte jag att det skulle vara en fruktbar lösning att avskaffa vittnesplikten. 

 

8.2 Motverka brottsligheten 

Eftersom anonyma vittnesmål skulle kunna komma att inskränka den tilltalades rättssä-

kerhet bör en sådan bestämmelse införas först efter att man uttömt alla alternativa åtgär-

der som kan öka tryggheten för vittnen utan att riskera att sänka rättssäkerheten. Föru-

tom att ta bort vittnesplikten finns det en rad alternativ som på olika sätt skulle kunna 

göra det. Nedan följer ett antal av dessa åtgärder. 

 För att öka den allmänna viljan att vittna behöver man öka förtroendet för att 

rättssystemet och vittnesskyddet fungerar tillfredsställande. För att kunna göra det måste 

rättsystemet fungera tillfredsställande men även åtgärder som ökar den subjektiva käns-

lan av trygghet är av värde. Advokatsamfundet menar att samhället istället för att tillåta 

anonyma vittnen måste ta itu med de socioekonomiska problemen i Sverige, vilka sam-

fundet menar är grundorsaken till kriminaliteten i landet.106 

 Förutom politiska lösningar för att lösa socioekonomiska problem så skulle nya 

polisiära strategier för att bekämpa den organiserade brottsligheten kunna avhjälpa pro-

blemet med repressalier mot vittnen. Enligt Polismyndighetens budgetunderlag för åren 

2018-2020 vill polisen särskilt prioritera brottsförebyggande verksamhet under kom-

mande år. Polisen vill också se bättre metoder för att kunna binda misstänkta personer 

vid brott, och då särskilt källdrivning, fysisk och teknisk spaningsverksamhet, teknisk 

inhämtning och ett bättre vittnesskydd.107 Förutom dessa åtgärder föreslås en strategi för 

att minska de kriminella gruppernas attraktionskraft och skrämselkapital genom att för-

ändra sättet som man rapporterar om dem.108 

 

                                                
106 Advokatsamfundet, Kritik mot förslag om anonyma vittnen. 
107 Polismyndighetens budgetunderlag 2018-2020 s 10 och s 15. 
108 Se avsnitt 8.3 nedan. 
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8.3 Minska skrämselkapitalet 

Medias belysning kan påverka allmänhetens inställning till att vittna, och bidra till käns-

lor av rädsla genom att belysa hur farliga kriminella grupper är eller framhäva att det är 

farligt att vittna.109 Mediernas informationskällor på området består av myndigheter 

som exempelvis polisen. I Brås rapport från år 2016 lyfter man fram möjligheten att po-

lisen och andra myndigheter, som en brottsförebyggande strategi, kan reducera krimi-

nella gruppers skrämselkapital och på så vis göra dem  mindre attraktiva som varumär-

ken. Varumärket och skrämselkapitalet är enligt rapporten viktiga komponenter för att 

olika kriminella grupperingar ska kunna attrahera nya medlemmar. En viktig del i en 

sådan strategi skulle vara att som myndighet se över hur man uttrycker sig om krimi-

nella grupperingar i media och undvika formuleringar som att grupperna är ”samhällets 

fiende nummer 1” eller ”professionella” och istället lyfta fram de negativa aspekterna 

med att tillhöra en sådan gruppering. 

 Skrämselkapitalet byggs enligt rapporten således delvis upp genom den bild av 

grupperna som förmedlas via polisen och medier. Får man gruppen att framstå som 

mindre farlig eller stark kan man därför både minska nyrekryteringen och göra männi-

skor (t.ex. vittnen) mer motståndskraftiga mot eventuell påverkan men kanske framför 

allt minska risken för självcensur.110 Jag tror att den mediala bilden av att det är farligt 

att vittna skulle kunna lättas upp något genom en sådan strategi och den mediala bilden 

påverkar vittnens rädsla. 

 

8.4 Förändra straffskalan 
 
Straffet för övergrepp i rättssak är högst fyra års fängelse eller, om brottet bedöms som 

ringa, fängelse i högst sex månader eller böter. I de fall brottet bedöms som grovt kan 

den tilltalade dömas till fängelse i högst åtta år. Att skärpa påföljden för övergrepp i 

rättssak har lyfts fram som ett alternativ för att minska antalet brott.111 Ett annat alterna-

                                                
109 Se avsnitt 4.2 ovan. 
110 Brå, 2016:12 s 139 f.  
111 Motion 2016/17:519 jfr. Motion 2016/17:1579. 
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tiv har varit att avskaffa straffrabatten på det ena av brotten när någon döms för både 

övergrepp i rättssak och det initiala brottet.112 

 De som utsätter vittnen för övergrepp i rättssak gör detta för att vittnen 

inte ska våga vittna mot dem eller deras kompanjon. Syftet är att bli frikänd från brott. 

Om då brottet som man initialt stått anklagat för har ett mycket högre straffvärde än 

övergepp i rättssak så kan gärningsmannen anse att det är värt risken att bli dömd för 

övergrepp i rättssak om man på så vis kan undvika att bli fälld för det initiala brottet. 

Därför kan det finnas en poäng i att åtminstone se över straffpåföljden för övergrepp i 

rättssak. Med det sagt är jag inte övertygad om att strängare straff är rätt väg att gå utan 

enbart att det bör utredas ytterligare. 

 

8.5 Fotograferingsförbud som skydd för vittnen 

Det har enligt en rapport från Domstolsverket blivit allt vanligare att parter, vittnen och 

åhörare blir fotograferade på väg in i och ut ur rättssalar.113 Det är något som kan upp-

fattas som obehagligt och hotande för vittnen, men också potentiellt för andra parter. 

Enligt nuvarande svensk lagstiftning är det inte tillåtet att fotografera i en rättssal om 

det inte följer utav lag vilket framgår av RB 9:5 och 5:9. Samtliga undantag gäller dom-

stolens rätt att ta upp ljud och bildupptagningar. 

Allmänheten har följaktligen ingen sådan rätt. I Sverige finns däremot inget för-

bud mot att fotografera parter eller vittnen utanför rättssalen. Det finns inte heller något 

förbud mot att fotografera in i rättssalen om kameran är utanför densamma vilket kon-

staterades i RH 2007:55 och följer av att straffbestämmelsen i 9:5 ej får tolkas extensivt. 

I ett kommittédirektiv från slutet av 2015 konstaterades att det finns skäl att överväga 

om förbudet mot bildupptagning i och bildöverföring från rättssalen bör utvidgas till att 

omfatta även utrymmen utanför rättssalen.114 

 Jag anser att förbudet bör utvidgas på det sättet. Jag anser också att det är viktigt 

att Sverige, vid införandet av ett utvidgat fotoförbud, inte upprepar misstaget som gjorts 

i Norge utan ser till att förbudet är generellt hållet och således även omfattar vittnen. Att 

slippa bli fotograferad på sin väg in i- och ut ur en rättssal eller för den delen, inne i en 

                                                
112 Motion 2007/08:Ju363. 
113 DV 2012:2 s 36. 
114 Dir. 2015:126 s 5. 
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rättssal av någon som står utanför, bör kunna öka om inte den faktiska tryggheten, så i 

alla fall känslan av trygghet för den som finner det obehagligt att vittna. Det kan också 

öka trygghetskänslan utan att samtidigt minska rättssäkerheten för den som är tilltalad. 

Rättegången kan på så vis kännas något tryggare för vittnen utan att riskera att äventyra 

rättssäkerheten för den tilltalade. Ett sådant allmänt hållet förbud skulle kunna gynna 

även den tilltalade och målsäganden som ju också kan känna obehag av att bli doku-

menterade i anslutning till en rättegång. 

 Enligt en rapport som domstolsverket tog fram år 2012 framgår det att bruket av 

mobiltelefoner i rättssalarna, och framför allt fotograferandet med mobiltelefoner, utgör 

ett relativt stort ordningsproblem och att vissa vill se ett förbud mot att ha med sig mo-

biltelefoner in i rättssalarna.115 Jag anser att det bör införas ett sådant förbud för parter 

och åhörare. Dels för att det rent allmänt kan störa förhandlingar, men framför allt för 

att det möjliggör olovlig fotografering och inspelning i rättssalen. 

Ett sådant förbud skulle inte kränka någon parts rättigheter men det skulle kunna 

öka tryggheten för vittnen, målsäganden och tilltalade som inte vill fotograferas och 

kanske utsättas för repressalier. Ett mobiltelefonförbud skulle givetvis innebära att man 

behöver införa någon form av praktisk lösning för var parter och åhörare skulle kunna 

förvara sina mobiltelefoner under förhandlingen men jag ser inte att dessa praktiska 

problem skulle bli orimligt stora varför även det skulle vara en lämplig lagändring. 

 

8.6 Delvis anonymitet 

I den så kallade Hedlundutredningen så utredde den norska domaren Mary-Ann 

Hedlund möjligheten att införa anonyma vittnen. Där konstaterade hon bland annat att 

det bör finnas möjligheter att hålla vittnen anonyma på efterforskningsstadiet samt att 

enklare personupplysningar, men inte namn, kan hållas dolda även under huvudförhand-

lingen.116 

 Redan innan 2001 fanns det i Norge en möjlighet att undanhålla vittnens adress 

för en tilltalad eftersom vittnen, sedan 1995, har kunnat uppge sin arbetsplats som 

adress istället för sin hemadress och att undantaget från den rätten endast gäller om det 

                                                
115 DV 2012:2 s 33. 
116 Ot.prp. nr. 40 1999-2000 s 6. 
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enligt rättens ordförande är nödvändigt att vittnet uppger sin hemadress. Vad som me-

nas med nödvändigt framgår inte av förarbeten eller lagens ordalydelse men Mary-Ann 

Hedlund har tolkat det som att rätten i undantagsfall kan kräva att vittnet uppger sin 

adress om denna har en betydelse i målet. Även om det anses ha det så kan en sådan 

uppgift ges in skriftligen till rätten så att den tilltalade inte får möjlighet att få reda på 

adressen.117 

 Som framgått så innebär den svenska RB 36:10 att vittnen under huvudförhand-

lingen bara skall behöva uppge sin ålder, yrke och sin hemvist om det behövs men att 

bestämmelsen inte begränsar en tilltalad från att på begäran ändå få uppgifter om ett 

vittnes hemvist. Jag anser, liksom Mary-Ann Hedlund, att möjligheten att begränsa den 

tilltalades rätt att begära ut sådana uppgifter bör kunna inskränkas. Eftersom 36:10 in-

nebär att vittnen måste uppge sin adress när detta är relevant för målet kan inte ett för-

bud mot att den tilltalade kräver sådan information utgöra någon väsentligt försvårande 

för den tilltalades försvar så länge man verkligen beaktar den tilltalades argument för 

varför adressen skulle vara relevant. 

 Enligt RB 45:9 st. 2 ska uppgift om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och 

bostadsadress, som saknar betydelse för åtalet, inte heller framgå av stämningsansökan. 

Men den tilltalade har ändå rätt att begära ut sådana uppgifter.118 Även där anser jag att 

det tas tillräcklig hänsyn till den tilltalades rätt i och med att adressen skall framgå om 

det behövs. Att som huvudregel tillåta den tilltalade att begära ut en sådan uppgift om 

han inte kan motivera varför det behövs bör inte vara nödvändigt. Huvudregeln skulle 

istället kunna vara att information om adress, yrke och ålder som inte har någon bety-

delse för åtalet bör kunna hållas skyld, även om vittnet inte har någon form av skydd 

genom OSL. 

Av Europadomstolens ställningstaganden framgår dock att det måste föreligga 

goda skäl för att låta ett vittne vara anonymt, detta bör gälla även om den enda anony-

mitetsåtgärden är att undanhålla vittnets adress. Om den tilltalade begär ut uppgifter om 

ett vittnes adress utan att kunna motivera varför det skulle vara av betydelse, kan det 

därför krävas att det görs en bedömning av om vittnet riskerar att drabbas av repressalier 

om adressen blir känd. Om så är fallet bör rätten kunna besluta att vittnets adressuppgif-

ter inte ska lämnas ut till den tilltalade. 

                                                
117 Ot.prp. nr. 40 1999-2000 s 186 jfr. Bjerke och Keiserud, s 400. 
118 Se avsnitt 3.1. ovan. 
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 Problemet med att enbart hemlighålla vittnens hemadress är att det i allmänhet 

är enkelt att ta reda på var någon bor om man känner till vederbörandes namn. Vittnets 

namn är i många mål inte heller en uppgift som är relevant för målet varför jag anser att 

man bör se över möjligheten att, i vissa fall, kunna gå ett steg längre än att hemlighålla 

vittnets adress. Jag anser att man bör kunna tillåta att vittnet inte heller uppger sitt namn 

i rätten om namnet inte har någon betydelse i målet och om det föreligger goda skäl för 

att hålla vittnets namn dolt. En sådan bestämmelse skulle i praktiken bara skydda så kal-

lade tillfällighetsvittnen eftersom vittnen som är bekanta för den tilltalade skulle kännas 

igen i rätten. Dessutom har jag svårt att tänka mig att det skulle kunna uppkomma en 

situation där identiteten på ett vittne som den tilltalade känner inte är en uppgift som är 

relevant för försvaret och dess möjligheter att belysa vittnets trovärdighet och tillförlit-

lighet. 

  Tillfällighetsvittnen drabbas mer sällan av övergrepp i rättssak än andra 

vittnen. Om tillfällighetsvittnen i mål där det föreligger risk för repressalier inte skulle 

behöva uppge namn och adress, och det dessutom skulle finnas ett förbud mot att foto-

grafera utanför rättssalen samt ha mobiler i rättssalen, så skulle riskerna för dessa att 

vittna sannolikt bli mycket små. Det borde öka den gruppens benägenhet att våga vittna. 

 För att en sådan form av delvis anonymitet inte skulle inskränka den tilltalades 

rätt till kontradiktion får den inte medföra att försvarets mister sin rätt att ställa frågor 

som riskerar att avslöja vittnets identitet (förutom frågor som ”vad heter du?” och ”vad 

är din adress?”). Alla frågor som rör eventuella motiv och vittnesmålets uppkomstbe-

tingelser skulle få lov att ställas. Det skulle inte heller innebära att man använde sig av 

några fysiska eller tekniska åtgärder för att hålla vittnens identitet anonym, som i Norge, 

den tilltalade skulle kunna se och bemöta vittnet. Om den tilltalade får möjlighet att se 

vittnet går det även på ett säkrare sätt att utesluta att vittnet är bekant med den tilltalade 

sedan tidigare. Eftersom vittnen som är bekanta för gärningsmannen inte skulle skyddas 

av en sådan bestämmelse vore den inget fullgott anonymitetsskydd. Men det skulle po-

tentiellt kunna öka tryggheten bland tillfällighetsvittnen. 
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9 Sammanfattning och slutsats 

Rätten till en rättvis rättegång är en av de viktigaste processrättsliga principer som finns. 

I den rätten innefattas rätten till kontradiktion. För att rätten till kontradiktion ska kunna 

upprätthållas måste tilltalade få förhöra vittnen, bland annat för att kunna utreda eventu-

ella motiv hos vittnet som kan påverka vittnesutsagan. Att förbjuda en tilltalad från att 

veta vem ett vittne är eller att ställa frågor som riskerar att avslöja detta innebär att möj-

ligheterna att komma fram till vilket bevisvärde en utsaga har kan försvåras. 

 Även vittnen och målsäganden har rätt till en rättvis rättegång, därför är det inte 

acceptabelt att tvinga vittnen att delta i en rättsprocess utan att arbeta aktivt för att de 

ska vara trygga i rättsprocessen. Jag anser därför att en lösning med anonyma vittnen 

kan godkännas men endast om det inte finns några andra alternativ för att förbättra 

skyddet för vittnen och öka tryggheten bland dem utan att minska rättssäkerheten. Det 

har kommit många nya förslag på hur man kan ta itu med den organiserade brottslighet-

en och skänka trygghet till vittnen utan att i lika stor utsträckning behöva tumma på den 

tilltalades rättigheter och rättssäkerhet. Jag har i denna uppsats behandlat några av 

dessa: ett utökat fotograferingsförbud, mobiltelefonförbud och ett aktivt arbete med att 

förminska de organiserade kriminella gruppernas skrämselkapital är några exempel. 

 Att tillåta vittnen som riskerar att utsättas för repressalier att inte uppge namn 

och adress när dessa uppgifter inte har någon betydelse i målet, anser jag vara en lös-

ning som borde utredas ytterligare. Jag tror att en sådan möjlighet, i kombination med 

ett utökat fotograferingsförbud samt mobiltelefonförbud i rättssalarna, skulle kunna öka 

tryggheten hos tillfällighetsvittnen. Sådana anonymitetsåtgärder skulle i de flesta fall 

inte skydda personer som har en relation till den tilltalade, vilket är den grupp som ut-

sätts för mest repressalier. Det innebär att tillämpligheten av regeln vore bristfällig. Jag 

anser dock att anonymisering av människor som har en relation till den tilltalade är 

olämplig. För att minska problemet med repressalier mot denna grupp av vittnen krävs 

istället andra åtgärder: Vittnesskyddet och straffskalan för övergrepp i rättssak bör ses 

över men framför allt krävs ett aktivt och förebyggande arbete mot den organiserade 

brottsligheten.  
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