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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den svenska rättsordningen bygger på att vittnen ska kunna avlägga sina vittnesmål fritt och 

sanningsenligt.1 Vittnesmål utgör även en betydande del i att effektivisera rättsskipningen och 

utan dem försvåras lagföringen av organiserad brottslighet. 2  I en rapport från 

Brottsförebyggande rådet (Brå) år 2008 hade åtta procent av Sveriges åklagare misstänkt eller 

varit övertygade om att bevispersoner under en fyraveckorsperiod blivit utsatta för otillåten 

påverkan.3 Lagföring av främst organiserad brottslighet tycks också försvåras av att vittnen 

inte vågar träda fram och berätta om sina iakttagelser då de är rädda att de själva eller deras 

familjer ska utsättas för repressalier, som t.ex. våld eller hot om våld, av den tilltalade i syfte 

att tysta vittnen.4 Enligt den politiska debatten är detta något som har ökat under de senaste 

åren.5 Den tilltalades chanser att frias från anklagelser kan öka om vittnen talar osanning eller 

helt uteblir från rättegången.6 Detta i och med domstolarna måste få del av all tillgänglig 

bevisning för att kunna fatta ett välgrundat beslut och där anses vittnesmål utgöra en viktig 

form av bevisning.7 

 

I samband med att den organiserade brottsligheten ökat leder detta till att antalet s.k. 

tillfällighetsvittnen med stor sannolikhet kommer öka. Det innebär att enskilda personer 

riskerar att utsättas för påverkansåtgärder från tilltalade i större utsträckning. Så sent som i 

juni 2018 avgjorde Svea hovrätt (HovR) mål B 1314-18 där ett flertal personer dömdes till 

fängelse för ett mord som skedde på ett vittne och dennes maka i Hallonbergen.8 Motivet 

bakom mordet var att förhindra vittnet från att lämna ytterligare vittnesmål om de iakttagelser 

han gjort kort tid dessförinnan när en annan person mördades. Ett flertal europeiska länder, 

däribland Nederländerna och Norge, har infört en möjlighet för vittnen att lämna anonyma 

vittnesmål i syfte att motverka problematiken med att vittnen utsätts för hot eller våld från den 

tilltalade.9 Anonyma vittnen kan säkra tryggheten för vittnen men det kan också påverka den 

                                                 
1 SOU 1990:92, s. 24 och 172. 
2 SOU 2004:1, s. 124. 
3 Brå rapport 2008:8, s. 119. 
4 Se t.ex. Mot. 2018/19:2463; Mot. 2008/09:Ju363; Mot. 2015/16:2251; Mot. 2017/18:1235; Mot. 2017/18:3849. 

Mot. 2008/09:Ju363; Mot. 2017/18:3849. 
5 Se t.ex. Mot. 2008/09:Ju363; Mot. 2012/13:Ju294; Mot. 2015/16:2251; Mot. 2018/19:133; Mot. 2018/19:2463. 
6 Brå rapport 2008:8, s. 119. 
7 Ekelöf m.fl., 2009, s. 219. 
8 Avkunnandedatum 2018-06-13. 
9 Se vidare avsnitt 5. 
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tilltalades rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i den Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).  

 

Det finns en politisk vilja att se över om det finns möjlighet att införa anonyma vittnen för att 

förhindra att vittnen utsätts för repressalier.10 I flera utredningar har lagstiftaren sagt att frågan 

om anonyma vittnesmål kommer behöva utredas ytterligare i framtiden.11 Jag tror att den 

framtiden är här nu. Det finns därmed anledning att se över hur bestämmelserna kring den 

allmänna vittnesplikten är utformade och huruvida de tillgodoser behovet av skydd som 

vittnen anses ha i mål om grov och organiserad brottslighet. Genom att klarlägga vilka 

eventuella brister som finns kring de aktuella reglerna kan dessa problem förhoppningsvis 

åtgärdas med hjälp av lagstiftning. En fråga som inställer sig – och som denna uppsats avser 

att undersöka – är huruvida det finns stöd i EKMR att i svensk rätt införa en möjlighet att 

vittna anonymt i brottmål. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i EKMR undersöka det rättsliga utrymmet 

för att införa anonyma vittnesmål för privatpersoner i svensk brottmålsprocess samt att 

undersöka andra rättsliga alternativ till en sådan reglering. I samband därmed 

uppmärksammar jag utländsk rätt för att se hur vissa andra länder tillämpar regler om 

anonyma vittnen och hur de förhåller sig till EKMR. Min undersökning kommer att utgå från 

ett rättssäkerhetsperspektiv. Teoretiskt kommer jag således att använda mig av teorin om 

rättssäkerhet för att konstruera ett analysverktyg och måttstock för min diskussion kring 

avvägningen mellan den tilltalades rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR och 

vittnets rätt till skydd för liv och hälsa enligt artikel 8 EKMR. Syftet kommer att besvaras 

genom följande frågeställningar: 

- Vilka krav ställs enligt artikel 6 och artikel 8 i EKMR vad avser användningen av 

anonyma vittnesmål och hur bör dessa krav vägas mot varandra? 

- Hur regleras vittnesplikten i svensk rätt? 

- Vilka erfarenheter går att dra från förhållandena i Nederländerna och Norge? 

- Hur skulle ett system med anonyma vittnen kunna vara utformat för att bättre 

tillgodose samt balansera den tilltalades rätt till en rättvis rättegång och vittnets skydd 

                                                 
10 Mot. 2008/09:Ju363; Mot. 2015/16:2251; Mot. 2017/18:1235; Mot. 2017/18:3849. 
11 Ds 1995:1, s. 50–51; SOU 2004:1, s. 210. 
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för liv och hälsa enligt EKMR? Vilka andra rättsliga möjligheter finns att förstärka 

vittnenas ställning? 

 

En utgångspunkt för mitt val av ämne är att jag anser att vittnesskyddet bör stärkas och i den 

här uppsatsen undersöker jag om det är möjligt genom anonyma vittnesmål, vilket jag anser 

skulle vara en bra lösning medan andra är av åsikten att det inte är en bra lösning. Därför vill 

jag undersöka om det är möjligt med hänsyn till gällande rätt idag och vilket utrymmet är för 

att göra det. 

 

1.3 Metod och material 

För att uppfylla den första och andra frågeställningen använder jag en rättsdogmatisk metod 

och med det avser jag följande. Begreppet rättsdogmatisk metod avser inom ramen för denna 

uppsats att fastställa och utarbeta gällande rätt genom att studera rättskällor i enlighet med den 

svenska rättskälleläran. Vid fastställande av gällande rätt finns en rättskällehierarki där 

rättskällornas dignitet avgör vilka källor som på olika nivå är relevanta att använda sig av. Det 

är främst fyra rättskällor som accepteras i den svenska rättsordningen; författningar, 

förarbeten, rättspraxis och rättsvetenskaplig doktrin.12 Den inbördes hierarkin mellan dessa 

rättskällor är varierande, men lagtext har generellt sett det högsta rättskällevärdet. Förarbeten 

används för att undersöka närmare vad lagtexten innebär. Förarbetenas tillämplighet minskar 

många gånger i takt med att lagstiftningen blivit äldre och rättspraxis utvecklas på området. 

Den rättsvetenskapliga doktrinens ställning är omdiskuterad men det är i varje fall klarlagt att 

den har lägre rättskällevärde ställt i förhållande till de övriga tre rättskällorna. 13 

Rättskälleläran styr även hur materialet bearbetas. Om det t.ex. finns ett förarbetsuttalande 

som berör något då väger det tyngre än ett doktrinuttalande. Även om jag personligen anser 

att doktrinuttalandet har mer fog för sig är det fortfarande förarbetsuttalandet som väger 

tyngre enligt rättskälleläran. 

 

Med utgångspunkt i den hierarki som finns i rättskälleläran tar jag min utgångspunkt i lag, 

förarbeten, praxis och doktrin i syfte att fastställa möjligheten att använda sig av anonyma 

vittnen. Eftersom lagtext har det högsta rättskällevärdet enligt rättskälleläran studeras i första 

hand relevanta lagrum i lagtext.14 Vad gäller regleringen kring vittnesplikten börjar jag därför 

                                                 
12 Bernitz m.fl., 2017, s. 32–34. 
13 Bernitz m.fl., 2017, s. 30–32; Bengtsson, 2002, s. 14–32. 
14 Bernitz m.fl., 2017, s. 30–31. 



8 

 

med att studera relevanta lagrum i rättegångsbalken (RB). Sedan redogör jag för och 

analyserar doktrin för att få fördjupad förståelse av lagen. Ekelöf m.fl. har behandlat både 

vittnesplikten och processrättsliga principer samt sådana aspekter av detta som är av intresse 

för uppsatsen på ett tydligt och ingående sätt varför jag väljer att referera till detta verk i stor 

utsträckning.  

 

Det är grundläggande för besvarandet av den första frågeställningen att diskutera hur långt det 

konventionsrättsliga skyddet enligt artiklarna 6 och 8 i EKMR sträcker sig. Med anledning av 

detta undersöks de för uppsatsen relevanta delarna av EKMR. Eftersom artiklarna i EKMR är 

kortfattade samt allmänt och vagt formulerade krävs att artiklarna tolkas för att de ska vara 

effektiva. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har därför 

i enlighet med artikel 32.1 i EKMR till uppgift att tolka och applicera EKMR. 15  Det 

konventionsrättsliga skyddet får således sitt närmare innehåll genom Europadomstolens 

praxis.16 Europadomstolen ser även konventionen som ett levande dokument vilket innebär att 

Europadomstolens praxis ständigt utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och 

konventionens artiklar anpassas därefter. Enligt artikel 32 i Wienkonventionen om 

traktaträtten utgör förarbeten till traktater endast en sekundär rättskälla. Av den anledningen 

får förarbetena till EKMR mindre betydelse vid tolkning av konventionsrätten.17 En utredning 

av Europadomstolens praxis ger därför en inblick i utvecklingen av och det nu rådande 

rättsläget kring anonyma vittnen. Det ger även ett uppslag för hur svensk lag kan utformas för 

att vara förenlig med EKMR. Av den orsaken läggs stor vikt vid Europadomstolens praxis för 

att belysa hur långt skyddet för tilltalade och enskildas intressen enligt artikel 6 och artikel 8 

EKMR sträcker sig och vad som krävs för att dessa ska anses vara beaktade. 

 

Den bedömning Europadomstolen gör i ett mål baseras på omständigheterna i det enskilda 

fallet och medför att generaliteten i Europadomstolens avgöranden kan ifrågasättas. Däremot 

måste Europadomstolen ta i beaktande att dess avgöranden ska vara vägledande inom flertalet 

rättssystem varför avgörandena ofta innehåller generella principresonemang som kan 

användas i olika nationella rättssystem.18 Det är även viktigt att EKMR betraktas som en 

helhet och att konventionens artiklar tolkas på ett sätt som förhindrar att konflikt uppstår 

                                                 
15 Rainey m.fl., 2017, s. 64. 
16 Danelius, 2015, s. 55. 
17 Cameron, 2014, s. 79–80; Danelius, 2015, s. 55. 
18 Nowak, 2003, s. 105. 
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sinsemellan konventionens artiklar.19 Det här innebär att Europadomstolens avgöranden kan 

anses ha en mer generell innebörd och således tillämpas även på andra fall. 20  Vid 

undersökningen av vilka krav som EKMR ställer vad avser användningen av anonyma vittnen 

och hur dessa krav ska vägas betraktas därmed artikel 6 och artikel 8 i EKMR i ett 

sammanhang. Jag beaktar även att ett system med anonyma vittnen måste utformas på ett sätt 

som inte hamnar i konflikt med konventionen. 

 

Genom att undersöka vilka krav som EKMR ställer vad avser användningen av anonyma 

vittnen enligt artiklarna 6 och 8 i EKMR och hur dessa krav ska vägas får jag även svar på hur 

svensk rätt förhåller sig frågan om anonyma vittnen. Anledningen till det är att Sverige 

inkorporerade EKMR i den svenska lagstiftningen år 1995 genom lagen (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna och således är bundet av EKMR sedan dess. I samband med 

inkorporeringen infördes en bestämmelse i nuvarande 2 kap. 19 § i kungörelse (1974:152) om 

beslutad ny regeringsform (RF) som stadgar att svensk lag eller föreskrift inte får strida mot 

EKMR. Bestämmelsen innebär att om konflikt uppstår mellan en artikel i EKMR och en 

bestämmelse i svensk lag ska de svenska domstolarna genom lagprövning enligt 11 kap. 14 § 

RF underlåta att tillämpa den svenska bestämmelsen. Det innebär att om konflikt uppstår 

mellan svensk lag och konventionen ska de svenska domstolarna i första hand lösa konflikten 

genom fördragskonform tolkning och för det fall reglerna är sinsemellan motstridiga ska de 

allmänt erkända principerna lex posterior och lex specialis tillämpas.21 Skulle EKMR däremot 

hamna i konflikt med en svensk grundlagsbestämmelse är det EKMR som åsidosätts och 

således ger inte 2 kap. 19 § RF konventionen i sig grundlagsstatus.22 För att svensk rätt ska 

åsidosättas till förmån för EKMR krävs att det finns en klar konflikt mellan svensk rätt och 

EKMR.23 

 

De avgöranden jag redogör för i uppsatsen finner jag genom svenska och engelska 

samlingsverk.24 Därefter söker jag efter respektive avgörande på databasen Hudoc och får då 

fram rättsfallen i fulltext. För att försäkra mig om att inte förbise något viktigt avgörande 

använder jag mig också av olika sökord på databasen Hudoc. Några av dessa sökord är 

                                                 
19 Cameron, 2014, s. 80–81; Danelius, 2015, s. 55. 
20 Danelius, 2015, s. 60. 
21 Prop. 1993/94:117, s. 36–38. 
22 Bull, Sterzel, 2015, s. 88. 
23 Lebeck, 2014, s. 154. 
24Danelius, 2015; Rainey m.fl., 2017; Harris m.fl., 2018. 
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”anonymous witnesses”, ”anonymous witnesses art 8” och ”anonymous witnesses art 6”. 

Eftersom det finns ett stort antal avgöranden som behandlat anonyma vittnesmål görs ett urval 

för att begränsa uppsatsens omfång. De avgöranden som väljs ut är vidare avsedda att vara 

exemplifierande snarare än uttömmande. Samtliga avgöranden refereras och analyseras sedan. 

De avgöranden som väljs ut i förhållande till artikel 6 i EKMR görs utifrån tre faktorer. För 

det första att avgörandena finns tillgängliga på antingen svenska eller engelska. För det andra 

att de behandlar anonyma vittnesmål med utgångspunkt i artikel 6:3 d) i EKMR och att 

avgörandena har betydelse för att beskriva de krav som Europadomstolen uppställer för att 

tillåta inskränkningar av nämnda artikel.  

 

En enskild person har enligt artikel 34 i EKMR klagorätt och kan således göra gällande att en 

konventionsstat inte har fullgjort sina förpliktelser enligt EKMR. Klagorätten gäller däremot 

inte när klagomålet riktar sig från en enskild person till en annan enskild person, vilket 

framgår av artikel 35.3 i EKMR. Eftersom repressalier från den tilltalade mot ett vittne rör sig 

om en åtgärd som en enskild företar mot en annan enskild hänskjuter Europadomstolen 

sådana frågor till den berörda konventionsstaten. 25  Av den anledningen har inte 

Europadomstolen bedömt frågan huruvida ett ingripande i vittnets skydd för liv och hälsa 

enligt artikel 8:1 EKMR omfattas av undantagsbestämmelsen i artikel 8:2 EKMR utan endast 

bedömt frågan om anonyma vittnesmål med utgångspunkt i artikel 6 EKMR, varför urvalet av 

avgöranden endast görs med utgångspunkt i artikel 6:3 d) EKMR. 

 

De avgöranden som väljs ut i denna uppsats har behandlats av kammaren och stora 

sammansättningen.26 Avgörandena från underrätterna har lägre prejudikatvärde än de som 

avgjorts av stora sammansättningen. Avgörandets ålder kan ha betydelse för prejudikatvärdet 

om det gått några år från det att ett fall avgjorts av stora sammansättningen. Det beror på att 

senare tillkommen praxis från underrätterna kan ändra slutsatserna som dragits i tidigare fall 

av stora sammansättningen. Det kan däremot också vara på det viset att det med åren finns 

fler avgöranden i samma riktning som de från stora sammansättningen. Ytterligare en faktor 

som påverkar avgörandenas prejudikatvärde är huruvida ledamöterna är enhälliga eller inte i 

sina avgöranden. Ett enhälligt avgörande har högre prejudikatvärde jämfört med en dom med 

skiljaktiga ledamöter. Många av de fall jag väljer ut har fler avgöranden i samma riktning, 

                                                 
25 Se t.ex. Europadomstolens dom i Doorson mot Nederländerna den 26 mars 1996, § 70. 
26 Enligt artikel 27 i EKMR är Europadomstolen uppdelad i tre instanser. Dessa är kommittéer som består av tre 

ledamöter, kamrar som består av sju ledamöter och stor sammansättning, s.k. Grand Chamber, som består av 

sjutton ledamöter. Stora kammaren är högsta instans och kommittéer och kamrar utgör underinstanser. 
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varför jag anser att dessa relevanta att behandla trots att prejudikatvärdet kan ifrågasättas. De 

domar från underinstanserna som går i samma riktning som avgöranden från stora 

sammansättningen visar däremot på att de från stora sammansättningen fortfarande har 

bäring. Dessutom är rättsfallen från kamrarna viktiga i undersökningen av såväl den tilltalades 

rätt till en rättvis rättegång som vittnets rätt till skydd för liv och hälsa. 

 

Eftersom jag använder mig av en rättsdogmatisk metod för att besvara den andra 

frågeställningen använder jag mig främst av rättskällor för att besvara frågeställningarna. Med 

beaktande av valda metoden är det inte särskilt relevant för mig att använda underrättspraxis 

p.g.a. att praxis från underrätt saknar prejudikatvärde och status som rättskälla. 27  Ett 

avgörande från Högsta domstolen (HD) hade däremot varit en prejudicerande dom som gett 

stöd för gällande rätt och fallit in under det som betecknas som rättskälla.28 Trots det refererar 

jag RH 2001:71 som är ett avgörande där ett anonymt vittne accepterades men som senare 

blivit utsatt för kritik av justitieombudsmannen (JO). Jag refererar även RH 2007:24 som 

förutom frågan om anonyma vittnesmål även behandlat en fråga rörande lagen (2006:939) om 

skyddsidentiteter (KSI). Det är en lag som inte i övrigt är intressant för besvarandet av mitt 

syfte. Trots det anser jag att domen på ett tydligt sätt illustrerar inställningen som svensk rätt 

har i förhållande till anonyma vittnen och därför väljer jag att kortfattat redogöra för domen. 

Jag redogör även för Svea HovR dom i mål B 1314-18 och är medveten om att även denna 

dom saknar rättskällevärde. Domen används däremot för att visa på att det faktiskt finns 

problem med vittnen som utsätts för repressalier i Sverige och således är domen relevant inom 

ramen för denna uppsats. 

 

För att besvara den tredje frågeställningen används en komparativ ansats. Vid en komparation 

jämförs olika rättsordningars lösningar på ett visst rättsligt problem. Att göra en komparation 

är inte mitt huvudsakliga syfte utan det gör jag enbart för att se hur en annan rättsordning har 

resonerat och hur de har förhållit sig till EMKR. Jämförelsen är således inte avsedd att bidra 

till att fastställa gällande rätt. 29  Jag gör således en komparation men inte en komparativ 

undersökning där jag analyserar utländsk rätt på samma sätt som jag analyserar svensk rätt. 

Detta är anledningen till att jag benämner metoden för en komparativ ansats i stället för 

komparativ metod. Jag kommer göra en komparation med Norge i första hand och sedan med 

                                                 
27 Bernitz m.fl., 2017, s. 140; Ramberg m.fl., 2018, s. 37. 
28 Bernitz m.fl., 2017, s. 31; Ramberg m.fl., 2018, s. 36. 
29 Sandgren, 2015, s. 47. 
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Nederländerna för att se hur deras system med anonyma vittnen ser ut. Jag väljer att studera 

norsk rätt i första hand p.g.a. arbetsekonomiska skäl. Norge har en snarlik rättsordning och 

rättshistoria samt att språket är näraliggande. I och med att Norge är ett land inom nordisk rätt 

innebär det att deras rättssystem och rättskällor är väldigt likt vårt med lagtext och förarbeten. 

Det blir därför givande att ta del av hur Norge resonerat och gjort sina avvägningar vad avser 

anonyma vittnen. Med anledning av att Nederländerna har varit part i mål om anonyma 

vittnen i Europadomstolen väljer jag också att titta på hur deras system ser ut. Det skulle 

däremot ta för lång tid att gå igenom Nederländernas rättssystem lika ingående som den 

norska rätten eftersom jag inte kan det nederländska språket, varför jag endast studerar 

svenska förarbeten avseende nederländsk rätt.  

 

Med hjälp av komparationen vill jag se hur några andra rättsordningar hanterar anonyma 

vittnen samt undersöka om vi kan hitta lösningar på de brister som finns inom vårt rättssystem 

vad avser vittnesmål. Det ger mig även en översikt på hur rättssäkerhetsaspekterna 

tillgodosetts i andra system där anonyma vittnen införts. Jag vill se hur andra rättsordningar 

tillämpats och därigenom ge exempel på vilka avvägningar som har gjorts i nationell rätt i 

andra konventionsstater. Jag kan därför se vilket utrymme deras rättsregler ger för ett 

eventuellt införande i svensk rätt men också för att belysa de nackdelar som finns i ländernas 

system med anonyma vittnen. Jag använder således komparationen som ett sätt att belysa att 

det är möjligt att införa anonyma vittnen. 

 

Mitt huvudsakliga syfte med den fjärde frågeställningen är inte att undersöka gällande rätt 

utan snarare att undersöka de lege ferenda hur anonyma vittnesmål kan komma att utformas i 

svensk rätt samt vad det skulle få för följder om en ordning med anonyma vittnen införs i 

svensk rätt. Metoden jag använder kan därför beskrivas som en rättsvetenskaplig metod. Den 

rättsvetenskapliga metoden skiljer sig från den rättsdogmatiska metoden p.g.a. att den inte 

endast fastställer gällande rätt utan den möjliggör även förslag på ändringar och 

problematiserande av gällande rätt.30 Därtill kan andra källor än de traditionella rättskällorna 

användas, exempelvis material som inte ligger till grund för gällande rätt.31 Metoden kräver 

dock vissa rättsdogmatiska inslag eftersom en analys av rätten inte kan ske innan gällande rätt 

                                                 
30 Sandström, 2002, s. 290; Olsen, 2004, s. 122; Se Sandgren, 2015, s. 45–47, som benämner metoden 

rättsanalytisk metod. 
31 Sandgren, 2015, s. 46. 
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fastställts. Därför fastställer jag gällande rätt i den första och andra frågeställningen innan jag 

utreder den fjärde frågeställningen. 

 

För att analysera fördelarna som ett system med anonyma vittnen kan medföra diskuterar jag 

frågor ur en normativ synvinkel. Vidare använder jag andra källor än endast de traditionella 

rättskällorna såsom motioner från olika politiska partier och tidningsartiklar där bl.a. jurister 

framför sina åsikter kring anonyma vittnen. Jag beaktar de åsikter Anne Ramberg och 

uttrycker i frågan. Anne Ramberg uttalar sig samtidigt för Advokatsamfundet. I och med att 

hon är ordförande där är det rimligt att tänka sig att det är Advokatsamfundets uppfattning 

som Ramberg framför. Hon är alltså inte en privatperson som uttalar sig i den här frågan utan 

hon talar å Advokatsamfundets vägnar. Jag är medveten om att Anne Ramberg i sin roll som 

generalsekreterare för Sveriges Advokatsamfund är partisk i frågan men väljer ändå att ta med 

det i min framställning för att visa på den debatt som råder bland jurister.  

 

För att diskutera de invändningar som finns mot en ordning med anonyma vittnen ligger fokus 

främst vid de invändningar som framkommer i den senaste offentliga utredningen som 

behandlat anonyma vittnesmål.32 Jag är medveten om att utredningar inte är rättskällor som 

ger stöd för gällande rätt. Stöd för gällande rätt finns i propositioner och framför allt i 

utskottsbetänkanden eftersom det är i utskottet och i riksdagen som lagstiftaren sedan beslutar 

om lagändringar. De utredningar som lyfts i uppsatsen innehåller däremot resonemang som 

ger en utgångspunkt för hur gällande rätt ska förstås. Det är även vara relevant att visa på vad 

som sagts i departementspromemorior och offentliga utredningar såtillvida att de har 

diskuterat frågan om anonyma vittnen men det utgör endast förslag som lagts i utredningar. 

Därför är detta material inte någonting jag kan använda mig av när jag redogör för vad som är 

gällande rätt. Min tanke är däremot att resonera för de rättsliga förutsättningarna för att införa 

anonyma vittnen och sedan säga någonting om hur ett sådant system skulle kunna utformas. 

Jag tar även upp utländsk rätt som ett exempel på hur det är möjligt att utforma system med 

anonyma vittnen. Utredningarna jag behandlar har framfört skäl till varför anonyma vittnen 

inte bör införas. Det är därför intressant att läsa om förslag som lagts i svenska förarbeten 

oavsett om det är förslag som lagts i propositioner eller utredningar. Genom att även ta upp de 

förslag som lagts i samtliga förarbeten breddar det underlaget för att diskutera kring anonyma 

vittnen. Vidare går jag igenom de förslag till alternativa lösningar som lagts i förarbetena 

                                                 
32 SOU 2004:1. 
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genom åren kring att stärka vittnenas skydd i brottmål. Även här beaktar jag förarbeten som 

inte har status som rättskälla. Med hjälp av de förslag som lagts i förarbetena konstruerade jag 

tänkbara lösningar i de delar som gällande rätt har kritiserats. 

 

Jag undersöker även hur rättsliga principer påverkar tillämpning. När en regelkollision 

uppstår mellan två regler, d.v.s. att reglerna är oförenliga med varandra, är det alltid en av 

reglerna som går före den andra t.ex. genom att en av reglerna har högre dignitet framför den 

andra. När principer står i konflikt med varandra är det däremot enligt Dworkin möjligt att 

lösa konflikten genom att väga principerna mot varandra och ta hänsyn till respektive princips 

värde.33 I den avslutande analysen väger jag processrättsliga principer och principer som finns 

inbyggda i teorin om rättssäkerhet mot varandra för att sedan ge förslag på hur principerna 

kan uppfyllas på andra sätt än de gör i gällande rätt som den ser ut för närvarande i syfte att 

tillgodose såväl den tilltalades som vittnets rättigheter på ett bättre sätt. Det bör påpekas att 

även om det är möjligt att väga principer mot varandra är dessa endast vägledande medan 

rättsregler är avgörande när en fråga ska lösas.34 

 

Rättsvetenskaplig metod möjliggör, förutom användandet av material som inte ligger till 

grund för gällande rätt, även en analys som bygger på värderingar som t.ex. rättssäkerhet.35 

Eftersom syftet med uppsatsen är att analysera såväl gällande rätt som en föreslagen gällande 

rätt och analys av den föreslagna rättens förenlighet med kravet på rättssäkerhet förefaller sig 

denna metod vara passande.36 För att kunna använda begreppet rättssäkerhet i uppsatsen har 

jag ett deskriptivt avsnitt i uppsatsens andra kapitel där jag dels beskriver vad teorin om 

rättssäkerhet innebär generellt, dels redogör för hur jag ska tillämpa teorin i min 

undersökning. I slutet av uppsatsen har jag sedan ett analytiskt avsnitt där jag utvärderar om 

gällande rätt är rättssäkert med utgångspunkt i modellen jag ställt upp om rättssäkerhet. 

 

Jag använder teorin om rättssäkerhet i uppsatsen både för att bilda en ram kring uppsatsen och 

för att utforma en extern måttstock i syfte att diskutera utformningen av ett system med 

anonyma vittnen. Teorin om rättssäkerhet hjälper mig att utvärdera och bedöma för- och 

nackdelarna med ett införande av anonyma vittnen i den avslutande analysen. I slutet av 

uppsatsen utvärderar jag om teorin instämmer mot resultatet av min undersökning eller inte. 

                                                 
33 Dworkin, 1977, s. 26–28. 
34 Dworkin, 1977, s. 24–28. 
35 Sandgren, 2015, s. 47. 
36 Teorin om rättssäkerhet utvecklas i avsnitt 2.1. 
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Utifrån det kan jag diskutera hur systemet med anonyma vittnen borde utformas för att i 

enlighet med EKMR tillgodose en bra balans mellan den tilltalades rättigheter och vittnets 

rättigheter. I diskussionen förs resonemang de lege ferenda. Undersökningen jag redogör för i 

de tre föregående frågeställningarna ligger till grund för besvarandet av hur ett system med 

anonyma vittnen borde utformas. Det är främst min utredning och analys av de krav EKMR 

uppställer i förhållande till anonyma vittnen och de förslag som lagts i förarbetena som 

används som underlag för diskussionen kring systemets utformande. För att besvara om det är 

rättssäkert problematiserar jag de förslag som lagts i förarbetena och annan debatt kring 

anonyma vittnen i förhållande till Europadomstolens praxis och utifrån de brister som för 

närvarande finns i gällande rätt för att därefter dra slutsatser. 

 

1.4 Terminologi 

Begreppet vittne innefattar alla personer vars vittnesutsaga har betydelse i ett mål.37 Begreppet 

anonyma vittnen definieras i denna uppsats som ett vittne, där uppgifter om vittnet eller andra 

förhållanden som kan medföra att vittnets identitet blir känd, hemlighålls för den misstänkte 

eller tilltalade.38 Begreppet delvis anonymitet innebär att vittnet endast behöver uppge sitt 

namn medan andra uppgifter hemlighålls.39 

 

Med begreppet tillfällighetsvittne avses i den här framställningen ett vittne som inte känner 

den tilltalade men som av en tillfällighet bevittnat något som kan tillmätas bevisvärde i en 

rättegång.40 Vittnen som har en relation till den misstänkte eller tilltalade benämns i uppsatsen 

som relationsvittnen. Begreppet kronvittne avser att en tilltalad avslöjar sin egen delaktighet 

samt medtilltalades delaktighet i brott i utbyte mot att vittnet får strafflindring vid 

straffmätningen och påföljdsvalet.41 

 

Enligt artikel 1.1 i den Europeiska unionens råds rambeslut om kampen mot organiserad 

brottslighet definieras begreppet organiserad brottslighet som: ”en strukturerad 

sammanslutning, som har inrättats under en tid, av mer än två personer som handlar i 

samförstånd för att begå brott som bestraffas med frihetsberövande eller en frihetsberövande 

säkerhetsåtgärd på maximalt minst fyra år eller en strängare sanktion, för att direkt eller 

                                                 
37 SOU 2004:1, s. 204. 
38 SOU 2004:1, s. 203. 
39 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 20. 
40 SOU 1998:40, s. 325; SOU 2004:1, s. 210. 
41 Prop. 2014/15:37, s. 14; SOU 2005:117. 
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indirekt erhålla ekonomiska eller materiella fördelar.” 42  Med begreppet strukturerad 

sammanslutning avses enligt artikel 1.2 i rådets rambeslut: ”en sammanslutning som inte 

tillkommit slumpartat i det omedelbara syftet att begå ett brott eller som inte nödvändigtvis 

har formellt fastställda roller för medlemmarna, kontinuitet i sammansättningen eller en 

utarbetad struktur.”43 

 

2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen för att visa på den 

ideala bilden av hur det bör fungera i en rättsstat och vad det bygger på. Jag presenterar först 

definitionen av teorin om rättssäkerhet och hur jag kommer att tillämpa teorin i uppsatsen. 

Därefter presenteras de för uppsatsen relevanta processrättsliga principerna och ett avsnitt om 

att det är möjligt att väga principer mot varandra om det uppstår konflikt dem emellan. 

 

2.1 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet uppfattas ofta som rättstillämpningens övergripande mål. 44  Begreppet 

rättssäkerhet har trots det ingen fastslagen definition.45 Det finns däremot en viss enighet 

kring innebörden av begreppet rättssäkerhet. Formell rättssäkerhet innebär att medborgarna i 

en rättsstat ska kunna förutse rättsverkningarna av sitt handlande. Materiell rättssäkerhet avser 

att tillämpningen av lagen ska motsvara de rättigheter och skyldigheter som framgår av 

densamma.46 Rättssäkerheten delas således upp i en formell och en materiell del. 

 

Formell rättssäkerhet består av legalitet samt förutsebarhet.47 I vissa delar är den formella 

rättssäkerheten lagfäst. Legalitetsprincipen framgår av 1 kap. 1 § RF och innebär att det måste 

finnas lagstöd för att en myndighet eller domstol ska kunna ålägga en medborgare något. 

Legalitetsprincipen förutsätter att regler är klara och tydliga samt utformade för att undvika 

                                                 
42 Rambeslut 2008/841/RIF, artikel 1.1. 
43 Rambeslut 2008/841/RIF, artikel 1.2. 
44 Peczenik, 1995, s. 91–92. 
45 Anledningen till att rättssäkerhet har många olika definitioner beror enligt Zila på att om en diskussion om 

rättssäkerhet uppstår med anledning av diskussioner kring konkreta rättsliga åtgärder kan olika attityder i relation 

till åtgärden ifråga i stället leda till en diskussion kring hur rättssäkerhet definieras. Vidare förmodar Zila att 

rättssäkerhet anpassas av den som tillämpar begreppet på så sätt att författaren instämmer i den definition av 

rättssäkerhet som bäst överensstämmer med dennes egna intressen, Zila, 1990, s. 289. 
46 Prop. 1984/85:32, s. 11 och 36; Jareborg, 1984, s. 40; Zila, 1990, s. 284; Peczenik, 1995, s. 51–52, 84 och 89–

90; Frändberg, 2000/01, s. 271 och 274. 
47 Se Thelin, 2001, s. 62; Zila, 1990, s. 284 och 288; Jfr Peczenik, 1995, s. 49–52, 54, 58–59, 84 och 89–90, 

Peczenik anser att förutom förutsebarhet och legalitet ingår även domstolarnas skyldighet att offentliggöra sina 

domskäl samt att den juridiska argumentationen ingår i den formella rättssäkerheten. 
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godtycklig användning. 48  Vidare innebär principen att all offentlig makt utövas under 

lagarna. 49  Med förutsebarhet avses att det ska vara möjligt för enskilda personer att få 

kännedom om vad den offentliga makten får göra och under vilka förutsättningar.50 Enskilda 

personer kan därmed förutse hur den offentliga makten kommer förfara vilket ger 

medborgarna säkerhet i förhållande till den offentliga makten.51 Rättsreglerna ska också vara 

lätt tillgängliga för alla medborgare.52 

 

Axberger definierar rättssäkerhetens innebörd som ”lagar och rättsprinciper så utformade att 

de utan risk för misstag kan tillämpas på ett förutsebart och kontrollerbart sätt.”53 Det är 

däremot inte möjligt att definiera rättssäkerheten på detta vis eftersom det endast är en 

beskrivning av legalitetsprincipen. Om rättssäkerhet definieras på detta vis skulle det innebära 

att det inte finns någon skillnad mellan legalitetsprincipen och rättssäkerhet.54  

 

Skillnaden mellan legalitetsprincipen och rättssäkerhet består i att rättsordningen måste ha en 

stark legitimitet. 55  Det innebär att rättstillämpningen måste överensstämma med 

medborgarnas föreställning om deras ställning i samhället samt att de har en grundläggande 

tilltro till att staten inte kommer kränka deras fri- och rättigheter utan lagstöd.56 Denna tilltro 

kan inte säkerställas på ett effektivt sätt med hjälp av lagtext då det är staten som garanterar 

att lagen efterlevs. Förtroendet för rättsstaten är således inte en direkt följd av 

legalitetsprincipen. 57  Det kan förekomma att rättsreglerna inte överensstämmer med 

grundläggande värderingar som finns i samhället t.ex. genom att medborgarna blir utsatta för 

eller vittne till upprepade handlanden som de anser vara brottsliga men att staten inte ingriper. 

Detta kan resultera i påtryckning om förändring eller också kan det leda till att förtroendet för 

staten går förlorad om situationen förblir oförändrad.58 

 

                                                 
48 Axberger, 1988, s. 189. 
49 Zila, 1990, s. 284 och 297; Peczenik, 1995, s. 50; Åhman, 2015, s. 85. 
50 Zila, 1990, s. 284 och 288; Frändberg, 2000/01, s. 270. 
51 Jareborg, 1984, s. 40 och 57–58; Zila, 1990, s. 297–298; Peczenik, 1995, s. 49–52 och 90; Frändberg, 2000/01, 

s. 274–275; Axberger, 1988, s. 153. 
52 Frändberg, 2000/01, s. 274 och 278. 
53 Axberger, 1988, s. 153. 
54 Zila, 1990, s. 297. 
55 Peczenik, 1995, s. 47–48. Begreppet legitimitet betyder att rättsreglerna, institutionerna och fattade beslut 

godtas av medborgarna. 
56 Zila, 1990, s. 298–299; Peczenik, 1995, s. 48. 
57 Zila, 1990, s. 298. 
58 Zila, 1990, s. 305; Peczenik, 1995, s. 49. 
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Enligt Zila tar inte den formella rättssäkerheten hänsyn till rättens innehåll medan den 

materiella rättssäkerheten ställer krav på att rättssystemet också tar hänsyn till etiska värden. 

Det innebär att materiell rättssäkerhet kräver att t.ex. jämlikhet och social rättvisa garanteras i 

rättssystemet.59 Den materiella rättssäkerheten uppnås enligt Peczenik när rättstillämpningen 

är förutsebar med stöd av lag samt förenlig med etiska värden.60 Begreppet etiska värden 

definierar Peczenik som moraliska värderingar som har till syfte att säkerställa det som är bra 

för människor och dessa värden behövs för att en rättsstat ska anses vara materiellt rättssäkert. 

Som exempel kan nämnas att ”[d]et är etiskt sett bra att ha en hög levnadsstandard, att leva i 

en ren miljö, att leva i ett fritt samhälle och att alla behandlas lika.”61 Vad avser rättssäkerhet i 

rättsprocesser är det närmast ett begrepp som sammanfattar straffprocessuella principer. Dessa 

principer kan i sin tur återföras till grundläggande värden som är av värde för en etiskt 

godtagbar rättsprocess.62 

 

Om etiska värden hamnar i konflikt med varandra i konkreta beslutssituationer måste de 

vägas mot varandra.63 Rättssäkerhet är inte ett absolut värde utan ett av många i samhället. I 

vilken omfattning rättssäkerheten kommer att tas hänsyn till vid övervägande av konkreta 

lagstiftningsåtgärder måste även beaktas gentemot andra värden som t.ex. jämlikhet eller 

social rättvisa.64 Även effektivitetsprincipen ingår i rättssäkerhetsbegreppet och innebär att 

människor ska skyddas mot brott.65 

 

Jag kommer använda mig av teorin om rättssäkerhet på två sätt i denna uppsats. Teorin 

tillämpas för det första som ett övergripande ramverk för uppsatsen, för det andra som ett 

analysverktyg och måttstock i kapitel 6 kring möjligheten att införa anonyma vittnesmål i 

svensk rätt och hur Sverige på bästa sätt kan utforma ett system med anonyma vittnesmål. 

 

                                                 
59 Zila, 1990, s. 300. 
60 Peczenik, 1995, s. 92 och 94–95. 
61 Peczenik, 1995, s. 93. 
62 Peczenik, 1995, s. 92, Peczenik hävdar att Hans-Gunnar Axberger beskriver rättssäkerhet inom rättsprocesser 

på det här sättet. 
63 Peczenik, 1995, s. 94–95. 
64 Zila, 1990, s. 299. Med begreppet social rättvisa avses värdet av ett visst sätt att ordna sådana 

samhällsförhållanden som gäller bl. a. fördelning av materiella tillgångar i samhället. 
65 Prop. 1984/85:32, s. 24; Jfr dock Jareborg, 1992, s. 91–91. 
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2.2 Processrättsliga principer 

2.2.1 Kontradiktionsprincipen och principen om parternas likställdhet 

Kontradiktionsprincipen innebär att parterna ska ha rätt att ta del av det material som 

motparten anför samt att parterna ska få tillfälle att yttra sig över materialet. Den 

kontradiktoriska principen finns inte uttryckligen lagfäst i RB men anses innefattas i vad som 

utgör en rättvis rättegång enligt artikel 6:1 EKMR.66 

 

Likt kontradiktionsprincipen kan även principen om parternas likställdhet innefattas i vad som 

utgör en rättvis rättegång enligt artikel 6:1 EKMR.67 Principen innebär att parterna ska vara 

likställda i rättsprocessen samt att förfarandereglerna inte ska gynna den ene parten på den 

andre partens bekostnad. Parterna behöver inte ha samma processuella rättigheter men den 

tilltalade får däremot inte ha sämre möjligheter än åklagaren att föra sin talan.68 

 

2.2.2 Partsinsyn 

Det framgår av 23 kap. 18 § 1 st. RB att den som är misstänkt för brott rätt har rätt att få insyn 

i förundersökningen. Den misstänktes rätt till insyn i förundersökningen inträder när 

misstanken mot hen uppgår till beviskravet skälig misstanke.69 Av 23 kap. 18 § 2 st. RB följer 

att den misstänkte och dess försvarare sedan har rätt att löpande ta del av vad som 

framkommit i förundersökningen förutsatt att det kan göras utan men för utredningen. I 

enlighet med 23 kap. 18 a § 1 st. RB ska den misstänkte och dennes försvarare underrättas om 

vad som framkommit under förundersökningen samt ges rätt att begära komplettering av 

förundersökningen när förundersökningen är avslutad. Underrättelsen kallas slutdelgivning. 

Eftersom förundersökningsledaren anser att förundersökningen är avslutad vid slut-

delgivningen anses det inte finnas uppgifter som är till men för utredningen om de kommer 

till den misstänktes kännedom vid den tidpunkten.70 

 

2.2.3 Omedelbarhetsprincipen 

Omedelbarhetsprincipen innebär att endast den bevisning som framläggs vid 

huvudförhandlingen utgör processmaterial och får användas av domstolen för att avgöra 

                                                 
66 Ekelöf m.fl., 2009, s. 30–31. 
67 Ekelöf m.fl., 2009, s. 33. 
68 Danelius, 2015, s. 260; Ekelöf m.fl., 2009, s. 33. 
69 Beviskravet skälig misstanke innebär att det ska finnas konkreta och objektivt underbyggda omständigheter 

som med viss styrka tyder på att den misstänkte har begått det presumerade brottet, se t.ex. JO 1998/99 s. 112. 
70 Prop. 2016/17:68, s. 60–62. 
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målet, vilket framkommer av 30 kap 2 § 1 st. RB. Det innebär att den slutliga utredningen 

sker under huvudförhandlingen. Det finns undantag från omedelbarhetsprincipen, däribland 

35 kap. 14 § 1 st. 3 p. RB som stadgar att det kan vara tillåtet att använda skriftliga 

vittnesutsagor i om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader eller olägenheter ett 

förhör kan medföra. Skriftliga utsagor kan t.ex. tillåtas i de fall ett muntligt förhör inte tillför 

målet något utöver vad som framgår av den skriftliga utsagan.71 

 

2.2.4 Muntlighetsprincipen och principen om bevisomedelbarhet 

Muntlighetsprincipen följer av 46 kap. 5 § RB och innebär att parter ska närvara och lämna 

sin utsaga muntligen vid huvudförhandlingen. Anledningen till att vittnen ska höras muntligen 

under huvudförhandlingen är att vittnesmål tillför det bästa bevismaterialet och därför ska 

samtliga inblandade, däribland vittnen, komma till huvudförhandlingen och berätta vad de 

känner till i målet inför domstolen. 72  Detta kallas principen om bevisomedelbarhet och 

framgår av 35 kap. 8 § RB. Principen tar endast sikte på det sätt domstolen tar del av 

bevisningen och inte värderingen av beviset. 

 

2.2.5 Principen om fri bevisprövning och det bästa bevismaterialet 

Principen om fri bevisprövning råder inom svensk rätt. Principen i sig innefattar principerna 

fri bevisföring samt fri bevisvärdering och framgår av 35 kap. 1 § 1 st. RB enligt vilken 

”rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är 

bevisat.”73 Regeln innebär att allt som förekommit vid huvudförhandlingen i ett mål ingår i 

processmaterialet.74 Principen om fri bevisföring innebär att i princip alla bevismedel som 

åberopas under en rättegång är tillåtna.75 Det finns således inga lagregler som begränsar vilka 

bevis parterna får åberopa för att styrka ett visst förhållande.76 Bevis som uppstått på ett 

otillbörligt eller olagligt sätt kan således läggas fram i en rättegång och därtill tillmätas ett 

högt bevisvärde. Bevisets tillkomstsätt kan däremot påverka bevisvärdet negativt. 77 

Domstolen får däremot inte bortse från bevis som tillkommit på ett otillbörligt eller olagligt 

                                                 
71 Ekelöf m.fl., 2009, s. 52. 
72 Ekelöf m.fl., 2009, s. 44–46. 
73 35 kap. 1 § 1 st. RB; Fitger m.fl., 2018, kommentaren till 35 kap. 1 § RB, Zeteo. 
74 Ekelöf m.fl., 2009, s. 34. 
75 Med begreppet bevismedel avses de olika typer av bevisning som kan tänkas förekomma vid en rättegång 

såsom t.ex. förhör med vittnen och parter eller skriftlig bevisning. 
76 Schelin, 2007, s. 19; Ekelöf m.fl., 2009, s. 34–37; Fitger m.fl., 2018, kommentaren till 35 kap. 1 § RB, Zeteo. 
77 Schelin, 2007, s. 19–20; Fitger m.fl., 2018, kommentaren till 35 kap. 1 § RB, Zeteo. 
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sätt utan att först värdera beviset.78 Principen om fri bevisvärdering innebär att det inte finns 

några lagregler som anger vilken betydelse olika slags bevis ska tillmätas.79 

 

Principen om det bästa bevismedlet innebär att för det fall ett bevis kan användas på olika 

sätt, ska det användas på det sätt som medför den säkraste bevisningen. I 35 kap. 14 § RB 

fastslås principen om det bästa bevismaterialet. Skulle det finnas flera bevismedel som 

påvisar samma slutsats ska bevismedlet som ger den säkraste bevisningen användas. Om det 

t.ex. står mellan två vittnen varav ett är ett hörsägenvittne och ett vittne som faktiskt bevittnat 

en händelse, utgör vittnet som bevittnat händelsen det säkraste beviset och ska höras som 

vittne under rättegången.80 

 

2.3 Att väga principer mot varandra 

Ibland är det nödvändigt att ta ställning till hur olika principer förhåller sig till varandra. När 

principer står i konflikt med varandra är det enligt Dworkin möjligt att lösa konflikten genom 

att väga principerna mot varandra och ta hänsyn till respektive princips värde.81 

 

3 EKMR och anonyma vittnesmål 

Nedan följer inledningsvis ett avsnitt om EKMR:s ställning i svensk rätt, något om 

konventionsstaternas skyldigheter enligt konventionen samt de principer som är vägledande 

vid tolkningen av EKMR. Vidare behandlas de krav som ställs av EKMR vad avser 

tillämpningen av anonyma vittnen enligt artiklarna 6 och 8 i EKMR. Först redogörs för 

relevanta delar av rättighetsskyddet enligt artikel 6 i EKMR, närmare bestämt 6:1 och 6:3 d) 

EKMR. Därefter redogörs allmänt för omfattningen av rättighetsskyddet enligt artikel 8:1 och 

de krav som finns enligt artikel 8:2 för att ett åsidosättande av vittnets rättigheter ska vara 

godtagbart.  

 

Efter det följer den praxis som rör rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6, de krav som 

Europadomstolen uppställer på användningen av anonyma vittnen samt 

proportionalitetsbedömningen mellan artikel 6 och 8 i EKMR. I det avslutande avsnittet dras 

slutsatser om de rättsliga förutsättningarna för att införa anonyma vittnen samt analyseras hur 

                                                 
78 Ekelöf m.fl., 2009, s. 37. 
79 Nordh, 2013, s. 38. 
80 Ekelöf m.fl., 2009, s. 43. 
81 Dworkin, 1977, s. 26–28. 
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kraven på användande av anonyma vittnen enligt artikel 6 och 8 i EKMR ska tolkas och 

balanseras. I samband därmed analyseras huruvida ett införande av anonyma vittnesmål i 

svensk rätt strider mot EKMR:s krav vad gäller den tilltalades minimirättighet enligt artikel 

6:3 d) EKMR. 

 

3.1 EKMR i förhållande till svensk rätt 

Sverige ratificerade EKMR år 1952. 82  Konventionen inkorporerades i den svenska 

lagstiftningen år 1995 genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Enligt 1 § i 

förevarande lag gäller EKMR och dess tilläggsprotokoll som lag i svensk rätt. I samband med 

inkorporeringen infördes en bestämmelse i nuvarande 2 kap. 19 § RF som stadgar att svensk 

lag eller föreskrift inte får strida mot EKMR.83  

 

Frågan är vilken ställning EKMR har i svensk rätt. Bestämmelsen i 2 kap. 19 § RF innebär att 

om konflikt uppstår mellan en artikel i EKMR och en bestämmelse i svensk lag ska de 

svenska domstolarna genom lagprövning enligt 11 kap. 14 § RF underlåta att tillämpa den 

svenska bestämmelsen. 84  En allmän tolkningsprincip i svensk rätt är även att svenska 

författningar ska överensstämma med Sveriges internationella åtaganden.85 Konflikten ska 

således i första hand försöka lösas genom fördragskonform tolkning och för det fall reglerna 

är sinsemellan motstridiga ska de allmänt erkända principerna lex posterior och lex specialis 

tillämpas. Skulle EKMR däremot hamna i konflikt med en svensk grundlagsbestämmelse är 

det EKMR som åsidosätts och således ger inte 2 kap. 19 § RF konventionen i sig 

grundlagsstatus. 86  Svenska domstolar har dessutom tillmätt EKMR allt större betydelse. 

Domstolarna många gånger ovilliga att tillämpa svensk lagstiftning på så sätt att avgörandet 

riskerar att underkännas om det eventuellt skulle komma upp till prövning vid 

Europadomstolen.87 

 

                                                 
82 SÖ 1952:53. 
83 Prop. 1993/94:117, s. 36–38. 
84 Prop. 1993/94:117, s. 36; Jfr dock Nergelius, 2018, s. 182–185, som anser att lagstiftarens avsikt med 

bestämmelsen införandet av 2 kap. 19 § RF inte var att EKMR skulle ges företräde framför svensk lag samt att 

lagstiftaren avsåg att 11 kap. 14 § RF skulle tillämpas som en sista möjlighet när det inte fanns något annat sätt 

för rättstillämparen att ge konventionen företräde framför svensk lag. 
85 Prop. 1993/94:117, s. 37–38. 
86 Bull, Sterzel, 2015, s. 88. 
87 Se t.ex. RÅ 1997 ref. 6, RÅ 2001 ref. 56, NJA 2005 s. 462, NJA 2007 s. 584 och NJA 2009 s. 463. 
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EKMR skyddar i första hand medborgerliga och politiska rättigheter,88 och de artiklar som 

behandlas i konventionen bedöms som fundamentala för ett demokratiskt samhälle.89 EKMR 

är ägnad att skapa en europeisk minimistandard som inte får underskridas av 

konventionsstaterna. Det är därför av vikt att konventionens artiklar tolkas på ett sätt att den 

får samma materiella innebörd för alla konventionsstater. Vissa begrepp som finns i EKMR 

ges därför en autonom betydelse oberoende av vilken innebörd begreppet har i 

konventionsstaternas rättssystem.90 Staterna är däremot inte förhindrade att tillämpa en högre 

standard än den konventionen föreskriver.91 

 

Det är huvudsakligen konventionsstaterna som ansvarar för att rättigheterna i konventionen 

respekteras. Konventionsstaterna har därför viss frihet vad avser att tolka och tillämpa 

rättigheterna med beaktande av konventionsstaternas rättstraditioner och inhemska 

förhållanden. 92  Detta benämns subsidiaritetsprincipen. 93  Subsidiaritetsprincipen motiveras 

genom att de enskilda konventionsstaterna är bättre på att göra vissa bedömningar av exakta 

rättigheter jämfört med internationella domare. Subsidiaritetsprincipen är däremot inte 

obegränsad utan konventionsstaterna står under tillsyn av Europadomstolen, som slutligen 

avgör huruvida tillämpningen på det nationella planet är förenlig med rättigheterna i EKMR.94 

 

Enligt artikel 33 och 34 i EKMR har såväl enskilda personer som konventionsstater rätt att 

framföra klagomål om att en konventionsstat kränkt någon av konventionens rättigheter.95 

Eftersom artiklarna i EKMR är kortfattade samt allmänt och vagt formulerade krävs att 

artiklarna tolkas för att de ska vara effektiva. Europadomstolen har därför i enlighet med 

artikel 32.1 i EKMR till uppgift att tolka och applicera EKMR.96 Det konventionsrättsliga 

skyddet får således sitt närmare innehåll genom Europadomstolens praxis.97 Europadomstolen 

ser även konventionen som ett levande dokument vilket innebär att Europadomstolens praxis 

ständigt utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och konventionens artiklar anpassas 

därefter. Det är även viktigt att EKMR betraktas som en helhet och ges en rimlig innebörd för 

                                                 
88 Danelius, 2015, s. 367; Harris m.fl., 2018, s. 4. 
89 Harris m.fl., 2018, s. 4–5. 
90 Danelius, 2015, s. 55–56; Harris m.fl., 2018, s. 20. 
91 Danelius, 2015, s. 55–56. 
92 Danelius, 2015, s. 56. Harris m.fl., 2018, s. 14. 
93 Danelius, 2015, s. 56. 
94 Europadomstolens dom i Handyside mot Förenade kungariket den 7 december 1976, § 48–49; Danelius, 2015, 

s. 56–57. 
95 Harris m.fl., 2018, s. 5. 
96 Rainey m.fl., 2017, s. 64. 
97 Danelius, 2015, s. 55. 
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att förhindra att rättigheterna inte enbart blir teoretiska eller illusoriska. Artiklarna i 

konventionen måste även tolkas på ett sätt som förhindrar att konflikt uppstår med andra 

artiklar i konventionen.98 

 

Enligt artikel 46:1 i EKMR är de enskilda konventionsstaterna enbart bundna att efterleva 

avgöranden i de mål där staterna själva är parter. konventionsstaterna ansvarar dock i enlighet 

med artikel 1 i EKMR för att alla som befinner sig under respektive stats jurisdiktion 

garanteras konventionens fri- och rättigheter. Det är därför av vikt att konventionsstaterna 

anpassar lagstiftning eller vidtar andra åtgärder efter Europadomstolen avgjort tolkningen av 

konventionen i en viss fråga, oavsett om konventionsstaten är part i målet eller inte. Det är ett 

krav för att konventionssystemet ska fungera samt att Europadomstolen inte ska överbelastas 

av mål som avser tolkningen av samma fråga.99 

 

3.2 Artikel 6 EKMR 

Rätten till en rättvis rättegång framgår av artikel 6 i EKMR. 100  En grundläggande 

rättssäkerhetsgaranti är att tvister om rättigheter och brottsanklagelser ska vara föremål för 

domstolsprövning och även att domstolsprövningen i sig innehåller rättssäkerhetsgarantier.101 

Artikel 6:1 i EKMR föreskriver bl.a. att var och en, vid prövning av hens anklagelser för 

brott, är berättigad en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid samt att förhandlingen 

ska äga rum inför en opartisk domstol som upprättats enligt lag. En allmän princip vad gäller 

artikel 6 i EKMR är att Europadomstolen har att pröva huruvida ett förfarande i sin helhet har 

varit rättvist eller inte enligt artikel 6.102 

 

Principen om parternas likställdhet och principen om ett kontradiktoriskt förfarande anses 

vara framträdande för vad som utgör en rättvis rättegång. Principerna är nära sammanlänkade 

med varandra och syftar till att skapa en rättvis balans mellan parterna i en rättegång. 

Principerna gäller under hela det processrättsliga förfarandet. 103 Principen om parternas 

                                                 
98 Cameron, 2014, s. 80–81; Danelius, 2015, s. 55; Harris m.fl., 2018, s. 18–19. 
99 Danelius, 2015, s. 41; Bernitz, Kjellgren, 2018, s. 153. 
100 I svensk rätt finns motsvarande beskrivning om rättvis rättegång i 2 kap. 11 § 2 st. RF där det föreskrivs att en 

tilltalad ska ha rätt till en rättegång som genomförs rättvist, att förhandlingen ska ske inom skälig tid samt att 

förhandlingen ska vara offentlig. Vidare har den tilltalade rätt till kontradiktion, partsinsyn och att parterna ska 

vara likställda under rättsprocessen, se avsnitt 2.2.1 och 2.2.2. 
101 Danelius, 2015, s. 158. 
102 Se t.ex. Europadomstolens dom i Taxquet mot Belgien den 16 november 2010, §84. 
103 Se t.ex. Europadomstolens dom i Avotiņš mot Lettland den 23 maj 2016, § 119. 
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likställdhet gäller i både brottmål och tvistemål. 104  I brottmål innebär principen att den 

tilltalade inte får ha sämre möjligheter än åklagaren att framföra sin talan i domstol. Det finns 

däremot inget hinder mot att den tilltalade har en bättre ställning än åklagaren i vissa 

hänseenden.105 Principen om ett kontradiktoriskt innebär att parterna ska ha rätt att ta del av 

det material som motparten anför och att parterna ska få tillfälle att yttra sig över materialet. I 

rätten till kontradiktion inkluderas rätten att föra motförhör med vittnen.106 Även principen 

om ett kontradiktoriskt förfarande gäller för både brottmål och tvistemål.107 

 

Artikel 6:3 i EKMR innehåller minimirättigheter för den som åtalats för brott.108 Av relevans 

för denna uppsats är artikel 6:3 d) EKMR, där det framgår att den tilltalade eller dess 

försvarare ska beredas tillfälle att förhöra vittnen som åberopats mot hen och att denne ska ha 

rätt att för egen räkning få vittnen inkallade och förhörda. Anledningen till detta är att denne 

ska få möjlighet att få fram ytterligare upplysningar eller ifrågasätta vittnets trovärdighet. 

Domstolen får således inte till nackdel för den tilltalade grunda domen på muntliga utsagor av 

vittnen som denne inte haft möjlighet att förhöra.109 När Europadomstolen prövar mål som rör 

anonyma vittnen bedömer de målet med utgångspunkt i både artikel 6:1 och 6:3 d) EKMR 

p.g.a. att minimirättigheterna i artikel 6:3 EKMR utgör specifika aspekter av rätten till en 

rättvis rättegång som beskrivs i artikel 6:1 EKMR.110 Förutom att bedöma förfarandet i sin 

helhet bedömer Europadomstolen även hur bevisningen har införskaffats med hänsyn till den 

tilltalades rätt att förhöra vittnen, samhällets och brottsoffrens intresse av att målet bedöms 

korrekt.111 Hänsyn tas även till vittnenas rättigheter när det anses nödvändigt.112 

 

3.3 Artikel 8 EKMR 

Av artikel 8:1 i EKMR framgår vittnets rätt till liv, hälsa och frihet. Konventionsstaterna har 

att vidta positiva åtgärder för att säkra rättigheterna i EKMR, såsom att införa lagstiftning 

som ger ett tillfredsställande skydd för rättigheterna i artikel 8 EKMR men även att skydda 

mot övergrepp i särskilda situationer. Det ställs således vissa krav på skydd genom lag samt 

                                                 
104 Europadomstolens dom i Steel och Morris mot Förenade kungariket den 15 februari 2005, § 59. 
105 Danelius, 2015, s. 260. 
106 Ekelöf m.fl., 2009, s. 30–31; Danelius, 2015, s. 260 och 271. 
107 Se t.ex. Europadomstolens dom i Vermeulen mot Belgien den 20 februari 1996, § 23. 
108 Rainey m.fl., 2017, s. 274. 
109 Danelius, 2015, s. 277. 
110 Se t.ex. Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 100. 
111 Europadomstolens dom i Gäfgen mot Tyskland den 1 juni 2010, § 163. 
112 Europadomstolens dom i Doorson mot Nederländerna den 26 mars 1996, § 70; Europadomstolens dom i Al-

Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket den 15 december 2011, § 118. 
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skyldighet för myndigheter att vidta rimliga åtgärder när t.ex. en person är utsatt för konkreta 

hot eller trakasserier för att avvärja hotet eller för att få trakasserierna att upphöra.113 Ett 

exempel på sådana positiva skyldigheter är att staterna enligt artikel 8, måste skydda individer 

från konventionsstridiga handlingar utförda av andra individer.114 

 

I händelse av att staten har ingripit i den av artikel 8:1 EKMR skyddade rättigheten måste det 

avgöras om ingreppet omfattas av undantagsbestämmelsen i artikel 8:2 EKMR.115  Det är 

enligt artikel 8.2 tillåtet för offentliga myndigheter att ingripa i rättigheterna som stadgas i 

artikel 8:1, men endast med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt 

med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller 

till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra 

personers fri- och rättigheter. Artikel 8:2 EKMR innebär således att det finns ett utrymme för 

nationella aspekter om konventionsstaterna uppfyller de villkor som konventionen uppställer 

enligt nämnda artikel. 

 

3.4 Praxis från Europadomstolen 

Anonyma vittnesmål finns i ett flertal konventionsstater. Det finns ett stort urval av praxis 

från Europadomstolen och nedan kommer redogöras för ett urval av dessa avgöranden. 

 

3.4.1 Rätten att förhöra vittnen 

Tillåtligheten av bevisning är en fråga som regleras i konventionsstaternas nationella 

lagstiftning och nationella domstolar. Därför är Europadomstolens uppgift att undersöka om 

förfarandet i sin helhet har utförts rättvist.116 Huvudregeln enligt artikel 6:3 d) i EKMR är att 

den tilltalades rätt till kontradiktion ska uppfyllas genom att allt bevis mot den tilltalade ska 

framställas under en offentlig förhandling. Det är möjligt att göra avsteg från denna regel men 

det får inte strida mot rätten till försvar, som i regel kräver att den tilltalade ska ges en lämplig 

och ordentlig möjlighet att förhöra och ifrågasätta ett vittne som åberopats mot denne, 

antingen när vittnet lämnar sitt vittnesmål eller i ett senare skede av förfarandet.117 Dessa 

                                                 
113 Danelius, 2015, s. 58 och 365–366; Harris m.fl., 2018, s. 25. 
114 Europadomstolens dom i X och Y mot Nederländerna den 26 mars 1985, § 23. 
115 Danelius, 2015, s. 369. 
116 Europadomstolens dom i Gäfgen mot Tyskland den 1 juni 2010, § 162; Europadomstolens dom i Al-Khawaja 

och Tahery mot Förenade kungariket den 15 december 2011, § 118. 
117 Europadomstolens dom i Al-Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket den 15 december 2011, § 118; 

Europadomstolens dom i Lucá mot Italien den 27 februari 2001, § 39; Europadomstolens dom i Solakov mot 

Makedonien den 31 oktober 2001, § 57. 
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principer gäller särskilt när vittnesmål tillkommit under utredningsskedet i ett mål. Trots att 

det huvudsakliga syftet med artikel 6 i EKMR är att själva rättegången ska vara rättvis, gäller 

det även under förundersökningen. Därför är det viktigt att den tilltalade får möjlighet att 

förhöra och ifrågasätta vittnen som åberopats mot denne även under förundersökningen.118 

Även om det är viktigt för Europadomstolen att beakta att det finns väsentliga skillnader i 

konventionsstaternas rättsliga system och förfaranden, inklusive olika tillvägagångssätt för 

bevisupptagning i straffrättsliga prövningar, måste Europadomstolen i slutändan tillämpa 

samma granskningsstandard enligt artiklarna 6:1 och 6:3 d) EKMR oberoende av det 

rättssystem som ett avgörande utgår från.119 

 

Med tanke på vikten av att behandlas rättvist i ett demokratiskt samhälle bör alla åtgärder som 

begränsar rätten till försvar vara strängt nödvändiga. Om en mindre restriktiv åtgärd kan 

räcka, ska den åtgärden tillämpas.120 I avgörandet Al-Khawaja och Tahery mot Förenade 

kungariket förklarade domstolen att de nationella domstolarna måste besvara tre frågor när de 

ska avgöra om ett vittne inte behöver delta i en offentlig rättegång. 121  Dessa frågor kan 

sammanfattas enligt följande: 

 

- Finns det ett bra skäl för vittnets frånvaro,  

- är vittnesmålet den enda eller avgörande bevisningen i målet, och 

- finns det tillräckligt med motbalanserade faktorer som kan kompensera för 

inskränkningen av den tilltalades rätt till försvar, såsom ett starkt processuellt skydd 

eller något annat som medför att förfarandet anses rättvist.122 

 

I avgörandet Schatschaschwili mot Tyskland klargjorde Europadomstolen förhållandet mellan 

de tre frågorna som de nationella domstolarna ska ställa sig. Europadomstolen betonade att 

den första frågan som de nationella domstolarna ska utreda inte i sig själv är avgörande för 

om en rättegång har varit orättvis. Avsaknaden av skäl för vittnets frånvaro är däremot en 

viktig faktor när domstolen bedömer om förfarandet i sin helhet varit rättvis.123 Det måste 

finnas anledning från domstolens perspektiv för vittnens frånvaro, d.v.s. att domstolen har 

                                                 
118 Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 104–105. 
119 Europadomstolens dom i Al-Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket den 15 december 2011, § 130; 

Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 108. 
120 Europadomstolens dom i Van Mechelen m.fl. mot Nederländerna den 23 april 1997, § 58. 
121 Europadomstolens dom i Al-Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket den 15 december 2011, § 119–

147. 
122 Europadomstolens dom i Seton mot Förenade kungariket den 31 mars 2016, § 58–59. 
123 Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 113. 
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haft faktiska eller rättsliga skäl att inte säkra vittnets närvaro vid rättegången. Om det fanns 

anledning till vittnesmålens frånvaro i den meningen följer att det finns rättfärdigande för 

domstolen att erkänna de oprövade vittnesmålen som bevis. Vad gäller skälet för vittnets 

frånvaro exemplifierade Europadomstolen att det kan vara fråga om att vittnet känner rädsla 

för repressalier, att vittnet inte kan närvara p.g.a. hälsoskäl eller att vittnet är onåbar. När 

vittnet är onåbar måste den nationella domstolen vidta rimliga åtgärder för att förmå vittnet att 

närvara vid rättegången.124 

 

Frågan huruvida ett vittnesmål från ett frånvarande vittne kan tas upp får betydelse när 

vittnesmålet är den enda eller avgörande bevisningen i målet. Begreppet avgörande bör 

förstås som ett bevis av sådan betydelse eller vikt att den sannolikt kommer att vara 

avgörande för utgången av målet. Om det finns annan stödbevisning i målet kommer 

bedömningen av huruvida det är avgörande att bero på styrkan i stödbevisningen; ju starkare 

stödbevisning, desto mindre sannolikt är det att beviset från det frånvarande anses vara 

avgörande. När ett vittnesmål anses avgörande kan det inverka på den tilltalades rätt till 

försvar.125 

 

Omfattningen av de motbalanserande faktorerna bedöms utifrån hur stor betydelse 

vittnesmålet har för målets utgång och hur stor inverkan vittnesmålet har på den tilltalades rätt 

till försvar. De motbalanserande faktorerna måste möjliggöra en rättvis och korrekt 

bedömning av tillförlitligheten av bevisningen. 126  De nationella domstolarna måste vara 

medvetna om att vittnesmål som kommer från frånvarande vittnen har ett lägre bevisvärde.127 

Vid bedömningen av vittnesmålets bevisvärde måste beaktas om de nationella domstolarna 

tillämpat bevisningen med försiktighet och huruvida de lämnat detaljerade resonemang om 

varför de ansett att bevisen varit tillförlitliga, samtidigt som de också beaktat övriga 

tillgängliga bevis som styrker vittnesmålet.128 Sådan bevisning kan vara uttalanden gjorda 

under rättegången av personer till vilka det frånvarande vittnet berättat om händelserna 

omedelbart efter de inträffat. Vittnen som närvarar personligen vid rättegången och bekräftar 

det frånvarande vittnets beskrivning av brottet gör att vittnesmålet från det frånvarande vittnet 

                                                 
124 Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 119–120; Se 

Europadomstolens dom i Al-Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket den 15 december 2011, § 120. 
125 Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 116 och 123. 
126 Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 116 och 125. 
127 Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 126; Europadomstolens 

dom i Al-Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket den 15 december 2011, § 157. 
128 Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 126–127. 
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kan ges större betydelse.129 Ytterligare någonting som ökar vittnesmålets betydelse är om 

försvararen fått möjlighet att framföra frågor till vittnet på något vis under förundersökningen 

eller under rättegången. Vidare måste den tilltalade få möjlighet att ge sin egen version av 

händelserna och ifrågasätta det frånvarande vittnes trovärdighet.130 Om det finns tillräckligt 

motbalanserade faktorer kan således vittnesmål från frånvarande vittnen godtas även om de 

utgör den enda eller avgörande bevisningen. När det föreligger mindre motbalanserade 

faktorer ska vittnesmålet i stället ges ett läge bevisvärde.131 

 

3.4.2 Anonyma vittnen 

Även om de problem som uppkommer av anonyma och frånvarande vittnen inte är identiska, 

är de två situationerna inte helt olika i grunden, eftersom båda förfarandena resulterar i en 

potentiell nackdel för den tilltalade. De förutsättningar Europadomstolen uppställt för 

frånvarande vittnen kan således även tillämpas på anonyma vittnen. Den underliggande 

principen är att den tilltalade ska få tillfälle att ifrågasätta bevisen som åberopas mot denne. 

Europadomstolen har därför i ett flertal avgöranden konstaterat att försvararen måste få 

möjlighet att förhöra vittnen för att deras anonymitet ska tillåtas.132 

 

Det finns däremot viss skillnad mellan frånvarande vittnen och anonyma vittnen vad avser 

försvararens möjlighet att hålla förhör. Problemet med frånvarande vittnen är att försvararen 

inte kan korsförhöra vittnena. Deras identiteter är däremot kända för försvaret, som därför kan 

undersöka vittnets trovärdighet och identifiera eller undersöka de motiv som vittnena kan ha 

för att ljuga. Vad avser anonyma vittnen, där varken uppgifter om vittnets identitet eller 

bakgrund är kända för försvararen, står försvararen inför svårigheten att varken kunna förhöra 

och ifrågasätta vittnet eller kunna påvisa motiv som vittnena kan ha för att ljuga. Vittnena ska 

däremot svara på frågor, såtillvida de inte resulterar i att deras identitet avslöjas, vilket 

möjliggör för försvararen att förhöra vittnena. Omfattningen av vittnenas svar inverkar i sin 

tur på den tilltalades rätt till försvar.133 Den tilltalade får således fortfarande möjlighet att 

förhöra vittnet, om än under andra förhållanden än vad som är sedvanligt då vittnen 

exempelvis kan höras från ett annat rum i stället för att höras inne i rättssalen samt att vittnet 

                                                 
129 Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 127–128; 

Europadomstolens dom i Al-Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket den 15 december 2011, § 156. 
130 Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 129–131. 
131 Europadomstolens dom i Al-Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket den 15 december 2011, § 147 och 

157; Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 116 och 125. 
132 Europadomstolens dom i Al-Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket den 15 december 2011, § 127; 

Europadomstolens dom i Asani mot Makedonien den 1 februari 2018, § 33. 
133 Europadomstolens dom i Asani mot Makedonien den 1 februari 2018, § 36. 



30 

 

eventuellt har förställd röst. 134  När rätten att förhöra vittnen varit alltför begränsad har 

anonyma vittnesmål ansetts strida mot artikel 6:1 och 6:3 d) i EKMR.135 

 

Anonyma vittnesmål är däremot inte oförenliga med EKMR under alla omständigheter.136 

Även om artikel 6 EKMR inte uttryckligen kräver att vittnens intressen beaktas kan deras liv, 

frihet och säkerhet vara en fråga som faller inom ramen för artikel 8 i konventionen. Dessa 

rättigheter faller även in inom andra bestämmelser i konventionen, varför konventionsstaterna 

har ett ansvar att organisera sina rättsordningar på ett sätt att dessa intressen inte inskränks. 

Det krävs därför att försvarets intresse är balanserad mot vittnens intressen när vittnena ska 

höras.137 

 

Den nationella domstolen måste lägga fram relevanta och tillräckliga skäl för att vittnets 

identitet ska hemlighållas. Ett sådant skäl är när det föreligger en betydlig risk för att vittnens 

liv eller hälsa hotas om identiteten blir känd för den tilltalade. 138  Europadomstolens 

rättspraxis visar att det är vanligare att vittnen har en allmän rädsla för att vittna, snarare än att 

rädslan är direkt hänförlig till hot som kommer från den tilltalade eller hens medtilltalade. I 

många fall har t.ex. rädslan varit hänförlig till den tilltalades rykte om att vara hotfull. 

Relevanta överväganden vid bedömningen av huruvida en vittnesutsaga ska införas i 

rättegången på annat sätt än genom personlig närvaro är om vittnet utsatts eller riskerar 

utsättas för hot eller annan påverkan. En subjektiv känsla av rädsla är däremot inte tillräcklig. 

De nationella domstolarna måste därför avgöra om det finns objektiva skäl för denna rädsla 

samt huruvida dessa objektiva grunder stöds av bevis.139 

 

                                                 
134 Europadomstolens dom i Pesukic mot Schweiz den 6 december 2012, § 51. 
135 Se t.ex. Europadomstolens dom i Kostovski mot Nederländerna den 20 november 1989, § 42; 

Europadomstolens dom i Lüdi mot Schweiz den 15 juni 1992, § 49–50; Windisch mot Österrike den 28 juni 1993, 

§ 27–28; Saïdi mot Frankrike den 20 september 1993, § 44. 
136 Europadomstolens dom i Doorson mot Nederländerna den 26 mars 1996, § 69; Europadomstolens dom i Van 

Mechelen m.fl. mot Nederländerna den 23 april 1997, § 52; Europadomstolens dom i Krasniki mot Tjeckien den 

28 februari 2006, § 76. 
137 Europadomstolens dom i Doorson mot Nederländerna den 26 mars 1996, § 70; Europadomstolens dom i Van 

Mechelen m.fl. mot Nederländerna den 23 april 1997, § 53. 
138 Europadomstolens dom i Doorson mot Nederländerna den 26 mars 1996, § 71; Europadomstolens dom i 

Visser mot Nederländerna den 14 februari 2002, § 47; Europadomstolens dom i Scholer mot Tyskland den 18 

december 2014, § 53–56. 
139 Europadomstolens dom i Al-Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket den 15 december 2011, § 124; 

Europadomstolens dom i Pesukic mot Schweiz den 6 december 2012, § 45–46; Se Europadomstolens dom i Van 

Mechelen m.fl. mot Nederländerna den 23 april 1997, § 60–61, där Europadomstolen ansåg att det måste 

föreligga starka skäl för att bevilja polismän anonymitet. 
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Om ett vittne medges anonymitet står försvararen inför svårigheter som inte normalt 

föreligger i brottmål. Det måste därför föreligga tillräckligt motbalanserade faktorer för att det 

processuella förfarandet ska anses rättvist.140 En dom får grundas på ett anonymt vittnesmål 

som enbart eller i avgörande omfattning är av betydelse för målets utgång om det processuella 

förfarandet är välbalanserat.141 En viktig förutsättning för att förfarandet ska anses balanserat 

är om domstolen känner till vittnets identitet och om domstolen fått möjlighet att förhöra 

vittnet.142 

 

3.5 Sammanfattande kommentarer 

De avgöranden som refererats ovan har gällt mot andra stater än Sverige. Europadomstolens 

avgöranden är därmed inte helt anpassade efter den svenska rättsordningen vilket medför 

svårigheter att med säkerhet fastställa huruvida svensk rätt strider mot EKMR. Trots det är 

Sverige såväl som övriga medlemsstater skyldig att följa de avgöranden som 

Europadomstolen utvecklar. För det fall Sverige inte beaktar avgörandena riskerar de 

personers fri- och rättigheter som befinner sig inom landets jurisdiktion kränkas. Det måste 

givetvis beaktas att Europadomstolen dels uttalar sig om omständigheterna i det enskilda 

fallet, dels att domstolen baserar dessa uttalanden på andra konventionsstaters lagstiftning. 

Det är därför viktigt att beakta att generaliserbarheten av de slutsatser som Europadomstolen 

drar kan påverkas. 

 

Rättsfallen ovan visar på att Europadomstolen anser att anonyma vittnesmål bör användas 

med försiktighet. Det är inte möjligt att använda anonymitet för alla vittnen, men det är 

möjligt när samtliga förutsättningar som Europadomstolen ställt upp är uppfyllda. En sådan 

förutsättning är att den tilltalades rätt till försvar beaktas. Europadomstolen har fastställt att de 

nationella domstolarna måste göra en avvägning i varje enskilt fall mellan vittnens rätt till liv, 

hälsa och frihet samt den tilltalades rätt till försvar. Den tilltalade har således inte en 

ovillkorlig rätt att förhöra vittnen. Det ställs däremot upp stränga kriterier för att anonymitet 

ska beviljas, såsom att det måste föreligga objektiva grunder för vittnet att befara repressalier. 

De nationella domstolarna måste fråga sig i varje enskilt fall om det finns ett bra skäl för 

                                                 
140 Europadomstolens dom i Doorson mot Nederländerna den 26 mars 1996, § 72; Europadomstolens dom i Van 

Mechelen m.fl. mot Nederländerna den 23 april 1997, § 54; Europadomstolens dom i Asani mot Makedonien den 

1 februari 2018, § 37; Europadomstolens dom i Schatschaschwili mot Tyskland den 15 december 2015, § 116 

och 125. 
141 Europadomstolens dom i Pesukic mot Schweiz den 6 december 2012, § 47–53; Se Europadomstolens dom i 

Al-Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket den 15 december 2011, § 147. 
142 Europadomstolens dom i Pesukic mot Schweiz den 6 december 2012, § 50. 
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vittnets frånvaro, huruvida vittnesmålet är den enda eller avgörande bevisningen i målet, och 

om det i sådana fall finns tillräckligt med motbalanserade faktorer som kan kompensera för 

inskränkningen av den tilltalades rätt till försvar, såsom ett starkt processuellt skydd eller 

något annat som medför att förfarandet anses rättvist. Det är således av stor vikt att rätten till 

kontradiktion upprätthålls och att rätten till försvar inte inskränks i alltför stor utsträckning. 

 

Under vilka förutsättningar har Europadomstolen varit mer benägen att godta anonyma 

vittnen eller avsteg ifrån det här utgångsläget att det ska finnas en öppenhet enligt artikel 6:1 

och 6:3 d) EKMR? När det uteslutande är det anonyma vittnesmålet som ligger till grund för 

domen har det inte ansetts proportionerligt att använda anonyma vittnen om det saknas 

stödbevisning eller någon ytterligare bevisning som styrker den anonyma utsagan eller som i 

vart fall utgör bevis som ligger till grund för en fällande dom. Finns däremot sådan 

stödbevisning är det möjligt att använda anonyma vittnen trots att de utgör det enda eller 

avgörande beviset. Europadomstolen gör således en proportionalitetsbedömning mellan 

artikel 6 och artikel 8 i EKMR och där väger skälen bakom artikel 6 EKMR tyngre i sådana 

situationer där anonyma vittnesmål utgör det yttersta underlaget för den fällande domen. 

 

Användandet av anonyma vittnen handlar dels om skyddet för den som är tilltalad d.v.s. 

rättssäkerhetsaspekterna kring brottmålsprocessen, dels om grundläggande rättigheter för 

vittnen. En proportionalitetsbedömning måste göras däremellan. I fallet Doorson mot 

Nederländerna tog Europadomstolen för första gången upp att konventionsstaterna måste 

göra en avvägning i den nationella rätten mellan den tilltalades och vittnets rättigheter för att 

avgöra om anonymitet är lämplig.143 Europadomstolen har genom detta uttryckt stöd för att 

tillskriva vittnen fler rättigheter i brottmålsprocessen. Det handlar således om att väga 

grundläggande rättigheter mot varandra. Europadomstolen har genom detta både erkänt och 

beaktat vittnens behov i brottmål. Det här visar på att den tilltalades rättigheter inte alltid ges 

företräde. Frågan är om det finns förutsättningar för att från den utgångspunkten göra en 

annan avvägning än den avvägning som gjorts tidigare i svensk rätt. D.v.s. att inte göra 

avvägningen som Sverige gör idag att den tilltalades rättigheter alltid väger tyngre i 

jämförelse med vittnenas säkerhet.144 

 

                                                 
143 Europadomstolens dom i Doorson mot Nederländerna den 26 mars 1996, § 70. 
144 Frågeställningen besvaras i avsnitt 6. 



33 

 

Vittnets rätt till anonymitet avser huvudsakligen att skydda vittnet från repressalier samt att 

utgöra ett medel som gör det möjligt att säkerställa alla omständigheter som existerar kring ett 

händelseförlopp har beaktats inför och under en rättegång. Rätten till anonymitet kan inte i sig 

beröva den tilltalades minimirättighet att förhöra vittnen. Frågan är om vittnets rätt till 

anonymitet får någon negativ effekt på den tilltalades rättigheter, p.g.a. att den tilltalade inte 

tar del av vittnets identitet? Den tilltalades rätt att förhöra vittnen kvarstår fortfarande. 

Skillnaden är att den tilltalade inte får ta del av vittnets identitet och att vittnet inte behöver 

besvara frågor som kan riskera att avslöja dennes identitet. Den tilltalade får således 

fortfarande möjlighet att förhöra vittnet, om än under andra förhållanden än vad som är 

sedvanligt då vittnen exempelvis kan höras från ett annat rum i stället för att höras inne i 

rättssalen samt att vittnet eventuellt har förställd röst. Vittnets rätt till anonymitet torde på så 

vis inte beröva den tilltalade på dennes minimirättigheter. Den tilltalade borde på så vis 

fortfarande betraktas som oskyldig till dess att hens skuld fastställts, hen torde ha samma tid 

att förbereda sitt försvar samt att rätten att förhöra vittnen kvarstår. 

 

4 Att vittna i brottmål 

Nedan följer ett inledande avsnitt om förutsättningarna för den allmänna vittnesplikten i 

svensk rätt. Sedan redogörs för några rättsfall som berört frågan om anonyma vittnen i svensk 

rätt genom åren. I nästkommande avsnitt redogörs för det nuvarande vittnesskyddet i svensk 

rätt. Därefter följer ett avsnitt med förslag som lagts i förarbeten om anonyma vittnen samt de 

förslag och åsikter som finns i den politiska debatten kring anonyma vittnen. Efter det följer 

en presentation av förslag som lagts i förarbeten på andra rättsliga möjligheter som kan vidtas 

för att skydda vittnen. Avslutningsvis följer sammanfattande kommentarer kring resultaten 

från ovanstående avsnitt. 

 

4.1 Den allmänna vittnesplikten 

Av 36 kap. 1 § 1 st. RB framgår den allmänna vittnesplikten. Bestämmelsen stadgar att ”[v]ar 

och en, som inte är part i målet, får höras som vittne.”145 Bestämmelsen är utformad som en 

rättighet för domstolen men i själva verket utgör den en medborgerlig skyldighet. Det innebär 

att en enskild är skyldig att avlägga vittnesmål på en domstols begäran. Den medborgerliga 

skyldigheten grundar sig i att det är av vikt att ge domstolarna förutsättningar att på ett korrekt 

                                                 
145 36 kap. 1 § 1 st. RB. 
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sätt avgöra brottmål. För att domstolarna ska kunna fatta riktiga beslut måste de få del av all 

tillgänglig bevisning och där anses vittnesmål utgöra en viktig form av bevisning.146 

 

För det fall någon med våld eller hot om våld angriper ett vittne i syfte att förmå vittnet att 

ändra sin utsaga eller att helt utebli från rättegång, anses det utgöra övergrepp i rättssak enligt 

17 kap. 10 § brottsbalken (BrB). Vittnespåverkan är därmed straffbelagt. Många vittnen 

känner ett starkt obehag och vill inte medverka vid rättegångar överhuvudtaget. Fastän en 

person riskerar repressalier om denne vittnar saknas lagstöd för att ta hänsyn till vittnets 

rädsla. Den som blir kallad att vittna är därför skyldig att göra det.147  

 

Trots att det är en medborgerlig skyldighet att vittna finns undantag mot denna bestämmelse i 

händelse av att vittnen uteblir från rättegången. Enligt 36 kap. 20 § 1 st. RB har domstolen 

möjlighet att ta till tvångsmedel i form av hämtning av vittnet. Domstolen måste däremot göra 

en proportionalitetsprövning innan beslutet fattas. Vid prövningen måste en avvägning göras 

mellan hotbilden mot vittnen, vittnesmålets bevisvärde, brottets allvarlighetsgrad samt risken 

för att en felaktig dom meddelas till följd av vittnets utevaro. Om domstolen anser att det är 

oproportionerligt att hämta vittnet försvinner följaktligen vittnesplikten. Vittnet kan däremot 

hämtas och tvingas att vittna om domstolen anser att det är proportionerligt med hänsyn till 

utsagans betydelse för målet.148 I de fall vittnen känner påtaglig rädsla för att vittna är det 

möjligt för domstolen att i enlighet med 5 kap. 10 § 2 st. 2 p. RB besluta att vittnet ska avge 

sin utsaga genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring. Enligt 5 kap. 10 § 3 st. RB får 

ett sådant förfarande endast användas om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med 

vittnets inställelse och övriga omständigheter. 

 

Det finns ytterligare inskränkningar i den allmänna vittnesplikten. Av 36 kap. 3 § 1 st. RB 

framgår att en person som är eller har varit gift, barn, syskon eller som på något annat sätt har 

nära släktskap med en part inte har en plikt att vittna. Det stadgas vidare i 36 kap. 5 § RB att 

en del personer som omfattas av tystnadsplikt, såsom advokater, läkare och psykologer, är 

vittnespliktiga men att de däremot endast höras om sådant som omfattas av deras tystnadsplikt 

om det är medgivet i lag eller att personen till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker 

till det. 

                                                 
146 Ekelöf m.fl., 2009, s. 219. 
147 SOU 1990:92, s. 172; Ekelöf m.fl., 2009, s. 219–220. 
148 Ekelöf m.fl., 2009, s. 219–220. 
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4.2 Anonyma vittnesmål i svensk rätt 

Innan vittnet avger sitt vittnesmål ska domstolen höra vittnet om dennes fullständiga namn 

och om det är nödvändigt ska vittnet också uppge ålder, yrke och hemvist i enlighet med 36 

kap. 10 § 1 st. RB. Det innebär att vittnet alltid ska framträda med namn innan denne avlägger 

sitt vittnesmål. På grund därav finns ingen bestämmelse i svensk rätt som möjliggör för 

vittnen att vara anonyma. Enligt 45 kap. 9 § RB ska däremot uppgifter om vittnens ålder, yrke 

och bostadsadress, som saknar betydelse för åtalet, inte framgå av stämningsansökan och 

andra handlingar som delges den misstänkte eller den tilltalade. Den misstänktes eller 

tilltalades rätt till insyn i förundersökningen enligt 23 kap. 18 a § 1 st. RB möjliggör dock för 

den tilltalade att få del av uppgifter om vittnen eftersom vittnens fullständiga namn, 

personnummer, telefonnummer, yrke eller anställning, bostadsadress, postadress och 

arbetsplats ska antecknas i förundersökningsprotokollet enligt 21 § 1 och 3 st. 

förundersökningskungörelsen (1947:948) (FUK) om det har betydelse för brottsutredningen. 

Den tilltalade har även rätt att enligt 23 kap. 21 a § 1–2 st. RB begära ut en kopia av 

förundersökningsprotokollet och andra handlingar som inte ingår i protokollet när åtal har 

väckts mot den tilltalade. 

 

Ett fåtal svenska avgöranden har berört frågan huruvida anonyma vittnesmål bör tillåtas eller 

inte. I RH 2001:71 hade ett vittnesmål upptagits utom huvudförhandling i enlighet med 23 

kap. 15 § RB p.g.a. att vittnet skulle utvisas från Sverige innan huvudförhandlingen ägde rum. 

Vittnet ville inte framträda med namn under förhöret av rädsla för repressalier från den 

tilltalade. HovR frångick förbudet mot skriftliga vittnesintyg med motiveringen att vittnet 

utvisats tre dagar efter förhöret och att uppläsning av utsagan därför ansågs vara det bästa 

bevismedlet. Utsagan tillmättes dock lågt bevisvärde. JO kritiserade avgörandet och ansåg att 

reglerna i 36 kap. RB gällde även vid förhör utom huvudförhandling och att vittnet därför var 

skyldig att ange sitt namn innan vittnesmålet avgavs.149 

 

Ett annat mål som behandlat anonyma vittnen är RH 2007:24. I målet hade flera nederländska 

poliser vittnat i svensk domstol utan att uppge sina namn. Poliserna i fråga hade en 

nederländsk motsvarighet till kvalificerad skyddsidentitet varför tingsrätten (TR) ansåg att de 

omfattades av KSI och tillät dem använda fiktiva beteckningar för att inte avslöja deras riktiga 

                                                 
149 JO 2002/03 s. 67. 
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identiteter. KSI hade inga bestämmelser om att skyddsidentiteter utfärdade av andra stater 

skulle omfattas av lagen. HovR menade därför att de tilltalades rättigheter till insyn i 

materialet hade åsidosatts. att TR saknade lagstöd då KSI inte hade bestämmelser om att 

skyddsidentiteter. Ett sådant förfarande utgjorde ett grovt rättegångsfel och av den 

anledningen undanröjdes TR dom. Hade skyddsidentiteterna däremot utfärdats av den 

svenska staten hade de omfattats av KSI och således beviljat poliserna anonymitet. 

 

4.3 Nuvarande vittnesskyddet 

Det finns både fysiska och administrativa skydd för vittnen som utsätts för repressalier. Den 

minst ingripande formen av skydd är att vittnen kan ansöka hos Skatteverket om att få 

sekretessmarkering i folkbokföringsregistret. Denna åtgärd syftar till att varna myndigheter 

om att de måste göra en sekretessprövning innan de lämnar ut uppgifter om vittnet.150 Om ett 

vittne hotas och trakasseras av en person kan vittnet även begära att åklagaren i enlighet med 

1 § 1 st. lagen (1988:688) om kontaktförbud utfärdar ett kontaktförbud för personen som 

trakasserar. Enligt 1 § 2 st. i förevarande lag krävs att vittnet riskerar att utsättas för brott, 

förföljelse eller trakasserier för att kontaktförbud ska kunna medges. Ett annat sätt att 

förhindra förföljelse är att ändra för- och efternamn enligt 9–13 §§ och 27 § lagen 

(2016:1013) om personnamn. 

 

Ett annat administrativt skydd är skyddad folkbokföring vilket framgår av 16 § 

folkbokföringslagen (1991:481). Skyddet innebär enligt 16 § 1 st. folkbokföringslagen att 

vittnet ansöker om att bli folkbokförd på en annan ort än den personen faktiskt är bosatt i om 

vittnet riskerar att utsättas för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier samt att åtgärden 

kan tillgodose vittnets behov av skydd. Åtgärden innebär att vittnets nya adress förvaras i ett 

manuellt register och den gamla adressen tas bort från folkbokföringsdatabasen och ersätts av 

att personen är ”på kommunen skriven”.151 Av 16 § 2 st. folkbokföringslagen följer att vittnet 

kan välja mellan att flytta till en annan adress inom samma bostadsort, att flytta till en annan 

ort men vittnet kan också bo kvar på samma adress om det kan antas ge tillräckligt skydd.152 

 

                                                 
150 Prop. 2017/18:145, s. 31–32. 
151 Prop. 2017/18:145, s. 33. 
152 Prop. 2017/18:145, s. 49. 
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Det är möjligt att kombinera skyddad folkbokföring med kontaktförbud och med larm eller 

andra åtgärder om det anses lämpligt.153 Vittnet skulle t.ex. kunna få ett s.k. trygghetspaket 

som innebär att vittnet bl.a. kan få ett överfallslarm, en mobiltelefon som larmar direkt till 

polisens larmdator. I mer allvarliga fall kan vittnet även få livvaktsskydd, vilket är en fysisk 

skyddsåtgärd. Den sistnämnda åtgärden innebär dock såväl höga kostnader som ett stort 

ingrepp i vittnets privatliv.154 

 

När vittnet inte anses få tillräckligt skydd av skyddad folkbokföring kan vittnet få fingerade 

personuppgifter enligt 1 § 1–2 st. lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter. Ytterligare 

en förutsättning enligt nämnda lagrum är att vittnet riskerar att utsättas för allvarlig 

brottslighet riktad mot vittnets liv, hälsa, frihet eller frid. Åtgärden innebär att vittnet är 

registrerad med andra personuppgifter, d.v.s. namn och personnummer, i folkbokföringen i 

stället för vittnets riktiga identitet. En fördel med denna skyddsåtgärd jämfört med skyddad 

folkbokföring är att vittnet kan vara öppen med sina nya personuppgifter utan att denne 

riskerar att bli igenkänd. Nackdelen är att vittnet inte kan använda någon form av 

dokumentation som utfärdats med de gamla identitetsuppgifterna, vilket ett vittne som står 

under skyddad folkbokföring kan använda sig av, och det innebär att vittnet således kan 

behöva byta arbete.155 

 

Den mest ingripande formen av vittnesskydd kallas för det särskilda 

personsäkerhetsprogrammet och är ett skydd som enbart riktas till människor som lever under 

mycket hotfulla förhållanden. Bestämmelser om programmet finns i förordningen (2006:519) 

om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. Enligt 2 § 1 st. 1 p. i förordningen måste det röra sig 

om bevispersoner som medverkat till att klara upp grov eller organiserad brottslighet antingen 

genom medverkan i en förundersökning eller rättegång eller också att personen fortlöpande 

lämnar eller har lämnat information beträffande sådan brottslig verksamhet till polisen. 

Organiserad brottslighet omnämns särskilt i förordningen med anledning av att det är i sådan 

brottslighet de allvarligaste hoten anses förekomma. 156  I förarbetena till bestämmelserna 

anges att risken för ett brottsligt angrepp bör vara påtaglig, kvalificerad, konkret och nära till 

hands för att en person ska omfattas av personsäkerhetsprogrammet.157 

                                                 
153 Prop. 2017/18:145, s. 54. 
154 SOU 1988:40, s. 287. 
155 Prop. 2017/18:145, s. 36–37. 
156 SOU 2004:1, s. 128. 
157 SOU 2004:1, s. 132. 
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Det är svårt att veta hur omfattande personsäkerhetsprogrammet är och vad den innehåller 

p.g.a. att programmet omfattas av sekretess.158 Det som däremot är känt är att programmet 

innebär ingripande åtgärder i den enskilde personens liv såsom att flytta till ny ort, skaffa ny 

identitet, nytt arbete då det inte är möjligt att använda sig av varken tidigare referenser eller 

utbildningar samt att personen måste säga upp kontakten med sin familj.159 Eftersom Sverige 

dessutom är ett relativt litet land kan personen behöva flytta utomlands för att få ett fullgott 

skydd.160 

 

4.4 Förslag till ändringar av svensk rätt 

Genom åren har ett antal utredningar lagt fram förslag angående införande av anonyma 

vittnen. Förslagen som lagts fram har hittills inte lett till lagstiftning. Nedan redogörs för de 

viktigaste utredningarna. 

 

4.4.1 Sekretessbelägga uppgifter om vittnet på olika sätt 

I den offentliga utredningen SOU 1990:92 föreslog Rikspolisstyrelsen att identiteten på 

vittnen som riskerar att utsättas för repressalier skulle hemlighållas för den tilltalade. Polis, 

åklagare, domstol och den tilltalades försvarare skulle däremot med tystnadsplikt få 

kännedom om vittnets identitet. Vidare skulle vittnet inställa sig personligen vid rättegången 

och den tilltalade skulle ges möjlighet att förhöra vittnet med förbehåll att vittnet inte behövde 

svara på frågor som avslöjade dennes identitet. Vid bevisvärderingen av vittnesmålet skulle 

domstolen ta i beaktande att den tilltalade inte fått ta del av vittnets identitet.161 

 

Utredarna anförde att den svenska rättsordningen bygger på att vittnen ska kunna avlägga sina 

vittnesmål fritt och sanningsenligt. 162  Det finns däremot en långtgående skyldighet för 

medborgare att vittna och denna vittnesplikt är sanktionerad på olika sätt.163 Utredarna ansåg 

dessutom att det skulle uppstå allvarliga lojalitetskonflikter mellan försvararen och den 

                                                 
158 Prop. 2005/06:138, s. 16–17. 
159 Prop. 2017/18:145, s. 36–37; SOU 2004:1, s. 129 och 146–149; Göteborgs-Posten 

[http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/r%C3%A4ttsexperten-du-m%C3%A5ste-l%C3%A4mna-

ifr%C3%A5n-dig-ditt-liv-1.4744653] 2019-01-29. 
160 Göteborgs-Posten [http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/r%C3%A4ttsexperten-du-m%C3%A5ste-

l%C3%A4mna-ifr%C3%A5n-dig-ditt-liv-1.4744653] 2019-01-29. 
161 SOU 1990:92, s. 170. 
162 SOU 1990:92, s. 24. 
163 SOU 1990:92, s. 172. 
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tilltalade om försvararen inte fick informera sin klient om vittnets identitet.164 I en senare 

utredning påpekades att ett sådant förfarande skulle strida mot god advokatsed eftersom en 

försvarare inte får ta del av information som denne inte får föra vidare till sin klient. Ett 

sådant förfarande ansågs därför vara olämpligt att införa.165 I samtliga utredningar som gjorts 

om införande av anonyma vittnen har lagstiftaren vidhållit att det utgjort en alltför 

genomgripande begränsning av den tilltalades insyn i processmaterialet och dessutom strida 

mot kontradiktionsprincipen varför vittnens säkerhet måste tillförsäkras på andra sätt. 166 

Partsinsynen har även ansetts vara en del av de grundläggande principerna för ett 

rättssamhälle och de krav rättssäkerheten ställer upp, varför en begränsning av partsinsynen 

inte skulle vara möjlig.167 

 

I departementspromemorian Ds 1993:29 gavs förslaget att uppgifter om vittnes ålder, yrke 

och bostadsadress inte skulle delges den tilltalade när denne får del av stämningsansökan för 

att förhindra att den tilltalade per automatik skulle ta del av vittnets samtliga 

personuppgifter. 168  Förslaget ansågs däremot inte hindra den tilltalade från att ta del av 

uppgifter om vittnet eftersom uppgifterna framgår av förundersökningsprotokollet samt av 

domstolens akter och att den tilltalade har rätt att få insyn i dessa.169 Lagstiftaren ansåg att den 

föreslagna åtgärden borde införas trots det och öppnade även upp för att införa regler som 

begränsar den tilltalades rätt till insyn i uppgifter inte endast på rättegångsstadiet utan även 

under förundersökningsstadiet genom att föreskriva att uppgifter om vittnet inte ska antecknas 

i förundersökningsprotokollet.170 

 

I både departementspromemorian Ds 1995:1 och utredningen SOU 1998:40 uttalades att 

användning av anonyma vittnen inte alltid behöver utgöra en kränkning av EKMR. Det 

framlades dock inte något förslag om införande av anonyma vittnen med anledning av den 

inställning som lagstiftaren tidigare intagit i frågan.171 

 

                                                 
164 SOU 1990:92, s. 175. 
165 SOU 1998:40, s. 327. 
166 SOU 1990:92, s. 175; Ds 1993:29, s. 50–51; Prop. 1993/94:143, s. 43–45; Bet. 1993/94:JuU25, s. 21–22; 

SOU 1998:40, s. 320; SOU 2004:1, s. 209–210. 
167 Prop. 1993/94:143, s. 43–47; Bet. 1993/94:JuU25, s. 21–22. 
168 Ds 1993:29, s. 50–51. 
169 Prop. 1993/94:143, s. 45. 
170 Prop. 1993/94:143, s. 45–47. Det bör här nämnas att det numera är föreskrivet i 21 § 3 st. 

förundersökningskungörelsen att uppgifter om vittnet endast ska antecknas i förundersökningsprotokollet om det 

är av betydelse för brottsutredningen, se SFS 1994:429. 
171 Ds 1995:1, s. 41 och 50–51; SOU 1998:40, s. 326–327. 
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4.4.2 Anonyma vittnen träffar för få fall 

Det konstaterades i SOU 2004:1 att det framför allt är tillfällighetsvittnen som kan skyddas av 

att vittna anonymt men att det främst är i mål där den tilltalade och vittnet har någon relation 

till varandra som påverkan förekommer. I sådana mål skulle inte anonymiteten ge något 

skydd eftersom risken är stor att vittnets identitet avslöjas p.g.a. vittnesmålets innehåll. I 

utredningen SOU 2004:1 framfördes även att det fanns en motsättning i svensk rätt mellan att 

inte förmå vittnen att fullgöra sin vittnesplikt med de risker det kan utsätta vittnen för och att 

den tilltalade ska ha fullständig insyn i de förhållanden som kan läggas till grund för ett 

avgörande mot hen. Anonyma vittnen ansågs däremot väcka svåra processuella frågor samt få 

liten betydelse för att skydda såväl tillfällighetsvittnen som relationsvittnen varför det 

betraktades vara mer lämpligt att vidta andra åtgärder för att skydda utsatta vittnen. Utredarna 

hänvisade även till att Sverige borde följa den internationella utvecklingen i grannländerna 

p.g.a. att det var angeläget med en samordnad strategi för att motarbeta den organiserade och 

gränsöverskridande brottsligheten.172 

 

4.4.3 Riksdagsdebatten 

Under hösten år 2018 har flera politiska partier lagt fram motioner om anonyma vittnesmål. 

Gemensamt för dessa motioner är att de berör att vittnen känner rädsla inför att vittna i 

brottmål som rör grov och organiserad brottslighet, vilket i sin tur leder till ett ineffektivt 

rättssystem.173 Några motioner indikerade att repressalier mot vittnen har ökat sedan frågan 

om anonyma vittnen senast utreddes, vilket tyder på att en ny statlig utredning bör tillsättas.174 

Även riksåklagaren vill tillsätta en utredning för att utvärdera om anonyma vittnesmål bör 

införas. 175  Justitieutskottet behandlade år 2017 motioner med liknande innehåll. 176 

Motionerna fick avslag med anledning av att det nyligen kommit en utredning, SOU 2017:46, 

som föreslagit åtgärder för att skydda vittnen samt att Brå fått i uppdrag att utreda orsaken 

bakom tystnadskulturen som råder i socialt utsatta områden och inom organiserad brottslighet. 

Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2019. Riksdagen har vidare avstyrkt frågan om 

                                                 
172 SOU 2004:1, s. 209–210. 
173 Mot. 2017/18:3576; Mot. 2018/19:133; Mot. 2018/19:933; Mot. 2018/19:2463; Mot 2018/19:2596; Mot. 

2018/19:2642. 
174 Mot. 2018/19:133; Mot. 2018/19:2463. 
175 Sveriges Radio Studio Ett  

[https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21986&artikel=7138383] 2019-01-28. 
176 Mot. 2017/18:884; Mot. 2017/18:1235; Mot. 2017/18:3576; Mot. 2017/18:3849. 
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anonyma vittnen vid ett flertal tillfällen och därför ansåg inte justitieutskottet att det inte fanns 

skäl att tillstyrka ett sådant förslag.177 

 

4.5 Andra rättsliga möjligheter att förstärka vittnenas ställning 

Det finns anledning att undersöka andra möjliga lösningar för att förhindra att vittnen utsätts 

för repressalier. Om vittnen är rädda för att ställa upp på att vittna då är det möjligt att finna 

lösningen på det på olika sätt. Nedan redogörs därför för befintliga skyddsåtgärder samt 

förslag på ytterligare åtgärder som kan förstärka vittnesskyddet. 

 

4.5.1 Förstärka vittnesskyddet 

I utredningen SOU 2017:46 ges förslag på införande av fotograferingsförbud när någon 

fotograferar eller filmar under pågående rättegång. Förbudet gäller både fotograferings som 

t.ex. sker genom dörren in i rättssalen samt fotografering av någon som befinner sig inne i 

rättssalen. Det föreslås även att det bör införas en möjlighet för vittnen som känner sig utsatta 

att delta via videokonferens. Vidare ska domstolarna få bättre möjligheter att förhindra att 

t.ex. vittnen utsätts för repressalier genom att domaren kan visa ut en part eller åhörare som 

utför repressalier. Domaren ska även ges möjlighet att hänvisa åhörarna att följa rättegången i 

en sidosal om det skulle göra vittnet mer trygg. Ytterligare en lösning är att det införs striktare 

regler för användning av elektronisk utrustning såsom mobiltelefoner inne i rättssalen samt en 

möjlighet för domaren att helt förbjuda sådan utrusning under pågående rättegång.178 

 

4.5.2 Införande av kronvittnen 

Det finns en bestämmelse i 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB och 29 kap. 5 § 2 st. BrB som anger att 

den tilltalade kan få strafflindring vid straffmätningen av brottet om denne frivilligt angett sig 

eller medverkat vid utredningen av brottet. Bestämmelsen hänför sig däremot endast till 

medverkan i utredningen av den tilltalades egna brott och inte medtilltalades brottslighet. 

Lagstiftaren föreslår därför att ett system med kronvittnen bör införas i svensk rätt som 

möjliggör för tilltalade att medverka vid utredningen av medtilltalades brottslighet i utbyte 

mot strafflindring.179 

 

                                                 
177  Bet. 2017/18:JuU15, s. 43, 45 och 47–48. 
178 SOU 2017:46, s. 105–116, 139–140 och 154–157. 
179 Regeringskansliet [https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/] 

2019-02-15. 
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4.6 Sammanfattande kommentarer 

Av min ovanstående undersökning framgår att anonyma vittnen inte tillåts i svensk rätt för 

närvarande samt att domstolarna saknar lagstöd för att ta hänsyn till risken för repressalier och 

kan därför inte underlåta att kalla ett vittne av den anledningen. Samtidigt utgör vittnesplikten 

en medborgerlig skyldighet. Domstolen har även möjlighet att besluta om hämtning av vittnet, 

enligt 36 kap. 20 § 1 st. RB om vittnet uteblir från rättegången. Utredningen från 2017 

föreslår att ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring bör tillåtas oftare. Det faktum att 

sådana förhör utförs oftare skulle däremot inte bidra till något högre skydd för vittnen. 

Flertalet vittnen vill däremot inte medverka vid rättegångar då de inte vill konfronteras med 

den tilltalade och riskera att utsättas för repressalier. 

 

Det finns bestämmelser om vittnesskydd i svensk rätt idag. Dessa skydd utgör väldigt 

ingripande åtgärder i den enskildes liv, inte minst för tillfällighetsvittnen. Frågan är om brottet 

övergrepp i rättssak ger skydd åt vittnen i mål om organiserad brottslighet eftersom det är i 

dessa mål som repressalier förekommer. 

 

Införande av anonyma vittnen skulle enligt lagstiftaren innebära en inskränkning av principen 

om parts rätt till insyn i förundersökningsmaterialet samt den tilltalades rätt till kontradiktion 

d.v.s. rätt att få kännedom om det som motparten anför och få tillfälle att yttra sig över det. De 

förslag som har lagts i förarbetena genom åren visar att rättigheterna ges till den misstänkte. 

Jag anser att det är av stor vikt att förutom den tilltalades rättigheter även se över andra 

intressen. Hot och våld mot vitten förekommer främst i mål om grov eller organiserad 

brottslighet. 180  För att det ska kunna finnas en välfungerande rättsprocess med effektiva 

brottsutredningar i Sverige krävs att det finns en tillfredsställande lagstiftning. En del i att 

uppnå detta kan vara att införa anonyma vittnen. Ett införande av anonyma vittnen skulle 

kunna motiveras på liknande sätt som när KSI infördes i svensk rätt, nämligen att en 

kvalificerad brottsbekämpning bedöms väga tyngre än den tilltalades rätt till insyn under 

förutsättning att de krav Europadomstolen uppställer vid användandet av anonyma vittnen är 

uppfyllda.181 Som nämndes i inledningen av denna uppsats utgör privatpersoners vittnesmål 

en betydande del i att effektivisera rättsskipningen och lagföringen av organiserad 

brottslighet. Av den anledningen anser jag att argumentet som användes vid införandet av KSI 

                                                 
180 SOU 2004:1, s. 115. 
181 Prop. 2005/06:149, s. 70–71. 
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kan användas även för ett införande av anonyma vittnesmål för privatpersoner i svensk 

brottmålsprocess. 

 

Enligt lagstiftaren är det s.k. relationsvittnen som utsätts för repressalier i högre grad och inte 

tillfällighetsvittnen. Det var dock länge sedan frågan om anonyma vittnen utreddes och 

brottsutvecklingen de senaste åren tyder på att även tillfällighetsvittnen utsätts för repressalier 

när till och med ett vittne mördade för inte länge sedan. Lagstiftaren anser även att anonyma 

vittnesmål skulle få liten betydelse för att skydda vittnen och att det därför inte borde införas. 

Under hösten år 2018 har flera politiska partier lagt fram motioner om anonyma vittnesmål. 

Året dessförinnan fick liknande motioner avslag av justitieutskottet. Det kan tänkas att det blir 

ett annat utlåtande av justitieutskottet i år med anledning av att flera politiska partier gick till 

val på frågan om anonyma vittnen förra hösten. 

 

5 Internationell utblick 

Nedan följer en genomgång av de bestämmelser som finns till skydd för vittnen som riskerar 

hot och repressalier i vissa andra länder, nämligen Nederländerna och Norge, för att visa på 

hur system med anonyma vittnen ser ut i andra rättsordningar. 

 

5.1 Anonyma vittnesmål i Norge 

I likhet med Sverige har Norge allmän vittnesplikt vilket framgår av 108 § lov (1981-05-22-

25) om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprocessloven). Huvudregeln är enligt 130 § 

straffeprocessloven att domstolen ska höra vittnet om dennes namn, födelsedatum, civilstånd, 

hemvist samt förhållande till tilltalade och målsägande. Sedan år 2001 har Norge en 

bestämmelse som möjliggör anonyma vittnesmål i 130 a § straffeprocessloven. 182 

Bestämmelsen är att se som ett undantag från huvudregeln. I förarbetena till bestämmelsen 

anges att hot och repressalier mot vittnen ökat i landet och det förekommer främst vid 

lagföring av organiserad brottslighet. Detta är något som lagstiftaren anser utgöra ett allvarligt 

hot mot såväl rättssäkerheten som effektiviteten i brottsbekämpningen.183 Avsikten med hot 

eller våld riktat mot vittnen är antingen att påverka vittnesmålet inför huvudförhandlingen 

eller också för att hämnas ett vittne som deltagit i en rättegång.184 Lagstiftaren påtalar även 

det faktum att ju mer ond och hänsynslös en tilltalad är, desto svårare är det att få den 

                                                 
182 SOU 2004:1, s. 99 och 205. 
183 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 12–14; NOU 1997:15, s. 21. 
184 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 12. 
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tilltalade dömd. 185  Möjligheten att använda anonyma vittnen i brottmål får dock endast 

användas under vissa förutsättningar.186 

 

Det krävs att fyra materiella rekvisit samt ett processuellt rekvisit är uppfyllda för att 

anonymitet ska kunna beviljas.187 Det första materiella rekvisitet framgår av 130 a § 1 st. 

straffeprocessloven och består av att det är ett brottmål av allvarlig karaktär för att en 

anonymisering ska bli aktuell. Brott som anses vara av allvarlig karaktär är t.ex. mord, dråp, 

våldtäkt, grovt rån och grovt narkotikabrott. Med tiden har antalet brott som omfattas av 

bestämmelsen utvidgats och även dessa utgör brott av allvarlig karaktär. 188  Det andra 

materiella rekvisitet är enligt 130 a § 1 st. a) straffeprocessloven att vittnet eller närstående till 

vittnet ska riskera att utsättas för ett allvarligt brott mot liv, hälsa eller frihet om vittnets 

identitet blir känd.  

 

I förarbetena anges att det krävs mer än endast en subjektiv uppfattning från vittnets sida för 

att bevilja anonymitet. Det måste därför föreligga objektiva omständigheter som påvisar att ett 

sådant brott kan inträffa. En helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall måste 

således göras. Brottet den tilltalade står åtalad för har också betydelse för bedömningen; ju 

mer våldsamt det begångna brottet är, desto större risk finns för att vittnet också kommer 

utsättas för våld i syfte att vittnet inte ska våga vittna i rättegången. Det ska finnas en 

sannolikhet för att vittnet utsätts för brott och ju allvarligare brott vittnet riskerar utsättas för, 

desto lägre blir kraven på att hot och våld kommer att förverkligas. Anonyma vittnesmål 

kommer främst tillämpas för s.k. tillfällighetsvittnen varför det inte krävs att vittnet redan ska 

ha utsatts för brott innan anonymitet beviljas. Domstolen har i stället att värdera hur stor risk 

som finns för att vittnet utsätts för påverkan om dennes identitet blir känd. Vid värderingen 

beaktar domstolen om den tilltalade eller någon för den tilltalades räkning hotat vittnet eller 

utsatt andra personer för otillåten påverkan i samband med andra brottmål. Domstolen ska 

vidare lägga särskild vikt vid om den tilltalade ingår i ett kriminellt organiserat nätverk.189 

 

Det tredje materiella rekvisitet framgår av 130 a § 2 st. straffeprocessloven och består av att 

anonyma vittnesmål endast får tillämpas när det är strängt nödvändigt. Rekvisitet strängt 

                                                 
185 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 13. 
186 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 161–164. 
187 Motion 2008/09:Ju363. 
188 Ot.prp. nr 24, 2002–2003, s. 7–8. 
189 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 161. 
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nödvändigt innebär att anonymitet inte kan användas om vittnet kan ges skydd genom andra 

former av vittnesskydd.190  

 

Det fjärde materiella rekvisitet är enligt 130 a § 2 st. straffeprocessloven att det inte får 

medföra väsentliga betänkligheter för den tilltalades försvarare att vittnets identitet 

hemlighålls. Rekvisitet väsentliga betänkligheter handlar om att den tilltalades rätt till 

kontradiktion inte får begränsas i för stor utsträckning. Vid bedömningen huruvida det medför 

väsentliga betänkligheter fästs vikt vid hur viktigt det är för den tilltalade att känna till vittnets 

identitet för att kunna försvara sig. När vittnet saknar anknytning till den tilltalade, d.v.s. när 

det rör sig om ett s.k. tillfällighetsvittne, kan vittnets identitet sakna betydelse för den 

tilltalade. Det är däremot främst när vittnet har en relation till den tilltalade på något vis som 

väsentliga betänkligheter kan föreligga. Detta eftersom vittnet kan ha egna motiv och 

intressen som kan påverka vittnesmålet och även vara svåra för domstolen att 

uppmärksamma. Detta gäller särskilt om vittnet och den tilltalade tillhör samma kriminella 

miljö eller kriminella gäng.191  

 

Anonyma vittnesmål som är av avgörande betydelse för utgången i brottmålet kan medföra 

väsentliga betänkligheter med hänsyn till den tilltalades försvar. Detta innebär däremot inte 

att begäran om anonymt vittnesmål per automatik ska avslås. Ett vittne vars utsaga är av 

avgörande betydelse kan beviljas anonymitet om det med stor säkerhet kan fastställas att 

vittnet inte känner den tilltalade och inte har några motiv till att fara med osanning i sitt 

vittnesmål.192 

 

Det processuella rekvisitet är enligt 130 a § 1 st. straffeprocessloven att begäran ska komma 

från statsadvokaten.  Domstolen prövar sedan om samtliga materiella samt processuella krav 

är uppfyllda och fattar sedan beslut om anonymitet ska beviljas eller inte. Domstolen måste 

inte bevilja vittnet anonymitet trots att samtliga rekvisit är uppfyllda utan domstolen ska 

snarare överväga om det är ändamålsenligt att hålla vittnets identitet dold i större eller mindre 

utsträckning.193 

 

                                                 
190 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 162. 
191 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 162. 
192 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 163. 
193 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 164. 
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Av 130 a § 3 st. straffeprocessloven framgår att det finns ett flertal tillvägagångssätt anonyma 

vittnesmål kan genomföras på och dessa kan användas var för sig eller gemensamt. Det kan 

ske genom att vittnets namn blir sekretessbelagt, att andra upplysningar som kan medföra att 

vittnets identitet blir känd hemlighålls eller att fysiska eller tekniska åtgärder används för att 

hemlighålla vittnets identitet. För det fall vittnets namn är vanligt förekommande behöver inte 

vittnets namn hemlighållas av den anledningen att den tilltalade inte kommer hitta vittnet 

enbart med hjälp av namnet. Om så är fallet kan namnet anges medan andra uppgifter hålls 

hemligt.194 Exempel på andra upplysningar kan t.ex. vara vittnets adress, arbetsplats eller 

födelsedatum. Fysiska åtgärder kan vara att vittnet sitter bakom en skärm inne i rättssalen för 

att den tilltalade inte ska se vittnet.195 En annan fysisk åtgärd är att den tilltalade kan lämna 

rättssalen när det anonyma vittnet ska höras vilket sker med stöd av 245 § 1 st. 

straffeprocessloven. När den tilltalade återvänder till rättssalen ska denne bli informerad om 

vad som framkommit i vittnesmålet i enlighet med 245 § 2 st. straffeprocessloven. Däremot 

ska den tilltalade inte bli informerad om uppgifter som kan leda till att vittnets identitet 

avslöjas vilket framkommer av samma lagrum. Vittnet får anonymitet när varken dess namn 

eller några andra upplysningar om vittnet offentliggörs. Full anonymitet kan genomföras 

genom att vittnet sitter dold bakom en skärm, att vittnet är förklädd eller att vittnets röst blir 

förställd så att den inte går att känna igen.196 

 

Såväl domare, åklagare som försvarare ska få kännedom om vittnets identitet enligt 130 a § 3 

st. straffeprocessloven. Försvararen får däremot motsätta sig att ta del av vittnets identitet. 

Anledningen till det är att många försvarare inte vill ta del av information som de i sin tur inte 

får framföra till sina klienter. Försvararen har däremot rätt att ta del av identiteten under 

processens gång om denne skulle ångra sig.197 Av 130 a § 4 st. straffeprocessloven framgår att 

de rättsliga aktörer som tagit del av vittnets identitet har tystnadsplikt. De försvarare som tagit 

del av vittnets identitet och därefter inte respekterat tystnadsplikten byts ut till en annan 

försvarare. 198 

 

                                                 
194 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 20. Denna typ av anonymitet benämns i förarbetena som delvis anonymitet. 
195 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 164. 
196 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 20. 
197 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 165; Jfr dock SOU 1998:40, s. 327, utredaren anser det olämpligt att försvararen 

försätts i en sådan situation att denne känner till vittnets identitet och samtidigt har tystnadsplikt gentemot sin 

klient. Det kan även ifrågasättas om försvararen kan tillvarata klientens intresse utan att avslöja vittnets identitet. 
198 Ot.prp. nr. 40, 1999–2000, s. 165. 
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5.2 Anonyma vittnesmål i Nederländerna 

Sedan år 1994 har Nederländerna bestämmelser som möjliggör anonyma vittnesmål i den 

holländska straffprocesslagen. En undersökningsdomare prövar anonymiteten efter ansökan 

från vittnet, åklagaren, den misstänkte eller dess försvarare. Undersökningsdomaren beviljar 

anonymitet om vittnet eller närstående till vittnet riskerar att utsättas för ett allvarligt brott 

mot liv, hälsa eller frihet eller också att vittnets sociala eller ekonomiska förhållanden riskeras 

om vittnets identitet blir känd för den tilltalade. Vittnet måste även ha uttalat att hen p.g.a. 

någon av nyss nämnda omständigheter inte vill lämna ett vittnesmål. Undersökningsdomaren 

har rätt att i samråd med åklagaren hemlighålla information om vittnets identitet ur handlingar 

som är del av ärendet innan beslut om anonymitet fattas. Vittnet, åklagaren, den misstänkte 

och dess försvarare ska ges möjlighet att uttala sig om begäran. Om undersökningsdomaren 

beslutar att vittnets identitet ska hemlighållas ska beslutet skickas ut till parterna med 

upplysning om att beslutet kan överklagas till allmän domstol inom viss tid.199 

 

När beslut har fattats om anonymitet förhörs vittnet av undersökningsdomaren på ett sätt som 

gör att vittnets identitet inte blir känd. Undersökningsdomaren får vägra den tilltalade och 

dennes försvarare att närvara vid förhöret. Om så sker får inte heller åklagaren närvara vid 

förhöret. Samtliga parter ska däremot ges möjlighet att ställa frågor till vittnet. 

Undersökningsdomaren känner till vittnets identitet och ska under förhöret utreda dennes 

tillförlitlighet. Såväl åklagaren som den tilltalade och dennes försvarare får sedan ta del av 

vad som sagts i förhöret. Vittnesförhöret får endast användas som bevis under 

huvudförhandlingen om förhöret har genomförts av undersökningsdomaren och det brott den 

tilltalade står åtalad för utgör ett allvarligt brott. Vidare måste vittnesförhöret stödjas av annan 

bevisning i betydande mån för att det ska kunna användas under rättegången. Vittnesmålet 

kan således inte ensamt ligga till grund för en fällande dom. Slutligen krävs att den tilltalade 

inte har framfört att hen vill ställa frågor eller få frågor framställda till vittnet under 

rättsprocessen. Det här innebär att vittnet inte behöver höras igen under huvudförhandlingen 

om samtliga nämnda förutsättningar är uppfyllda.200 

 

5.3 Sammanfattande kommentarer 

Den organiserade brottsligheten har ökat även i flera andra europeiska länder. Det har även 

blivit vanligare att vittnen utsätts för hot. För bekämpandet av den organiserade brottsligheten 

                                                 
199 SOU 1998:40, s. 318–319; SOU 2004:1, s. 206–207. 
200 SOU 1998:40, s. 318; SOU 2004:1, s. 207. 
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tillämpas anonyma vittnen tillämpas i andra konventionsstater. Två av dessa är Nederländerna 

och Norge. 

 

I Norge är det tillåtet att vittna anonymt när vissa specifika förutsättningar är uppfyllda. Det 

måste röra sig om ett brottmål av allvarlig karaktär, vittnet ska riskera att utsättas för hot och 

våld om den tilltalade får kännedom om vittnets identitet och det får inte innebära en väsentlig 

olägenhet för försvararen att identiteten hemlighålls och både domaren och försvararen ska 

känna till identiteten. Norsk rätt går således ett steg längre än Europadomstolen och tillåter 

även en möjlighet för försvararen att ta del av vittnets identitet. Försvararen kan dock 

motsätta sig detta och ska då inte få kännedom om identiteten. Omfattningen av anonymiteten 

kan variera beroende på vilket skyddsbehov vittnet har. 

 

I Nederländerna är det en undersökningsdomare som prövar och beviljar anonymitet. Det är 

även denna domare som prövar vittnets tillförlitlighet. För att anonymitet ska beviljas krävs 

att vittnet riskerar att utsättas för ett allvarligt brott mot liv, hälsa eller frihet eller också att 

vittnets sociala eller ekonomiska förhållanden om vittnets identitet blir känd för den tilltalade. 

Vittnet måste även ha uttalat att hen p.g.a. någon av nyss nämnda omständigheter inte vill 

lämna ett vittnesmål. 

 

Nu har flera länder anonyma vittnen och Norge har hittills klarat sig undan Europadomstolen 

vilket innebär att det kan vara möjligt att använda sig av sådana vittnesmål. Frågan är hur 

långt det är möjligt att använda anonyma vittnen. Det kan vara så att systemen med anonyma 

vittnen som finns i dessa två länder inte står i överrensstämmelse med EKMR. Länderna har 

vissa saker som stämmer överens med EKMR och andra saker där de går ett steg längre än 

EKMR. Eftersom jag inte undersökt i detalj hur dessa länders rätt står i överenstämmelse med 

EKMR kan jag inte dra slutsatsen att det sätt som dessa länder utformat sina system är ett 

bevis för att systemen är godtagbara. Systemen som finns i Nederländerna och Norge utgör 

således ingen garanti för att de skulle accepteras av Europadomstolen. Det faktum att flera 

länder har system med anonyma vittnen betyder inte att det skulle vara lagligt att införa ett 

system liknande dessa i Sverige. Jag ville endast se hur andra rättsordningar gjort och ge 

exempel på vilka avvägningar som gjorts i nationell rätt i andra konventionsstater. Det är 

således möjligt att använda anonyma vittnen men huruvida det är lagligt enligt EKMR det är 

en annan fråga som inte berörs inom ramen för denna uppsats. 
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6 Förutsättningarna för att införa anonyma vittnen i 

svensk rätt 

Denna avslutande del av uppsatsen inleder med en diskussion om vilka brister som finns i 

svensk rätt avseende vittnenas rättigheter. Därefter redogörs för balansen mellan den 

tilltalades och vittnets rättigheter enligt EKMR. Sedan redogörs för invändningar och fördelar 

med anonyma vitten i två separata avsnitt. Efter det följer ett avsnitt med förslag på hur ett 

system med anonyma vittnen kan utformas i svensk rätt. Vidare ges förslag på andra rättsliga 

möjligheter att förstärka vittnenas ställning i svensk rätt. Analysen avslutas med att jag 

redogör för rättssäkerheten och huruvida den anses vara uppfylld i svensk rätt. I samband 

därmed föreslår jag hur processrättsliga principer kan vägas mot varandra för att tillgodose 

såväl den tilltalades intresse av en rättssäker rättegång som vittnets intresse av rätt till liv och 

hälsa ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Analysen avslutas med att jag tar ställning till huruvida 

jag anser att anonyma vittnen bör införas i svensk rätt eller inte. 

 

6.1 Nuvarande situation i svensk rätt 

Av min undersökning framgår att anonyma vittnen inte tillåts i svensk rätt. Oberoende av 

skälen till detta anses den nuvarande situationen som vittnen befinner sig i allvarlig. 

Problemet i svensk rätt är att det befintliga vittnesskyddet innebär väldigt ingripande åtgärder 

i den enskildes liv i de fall där vittnen utsätts för allvarliga hot. Om vittnen utsätts för 

repressalier utgör det ett angrepp mot samhället och om samhället inte kan skydda vittnen 

utsätts hela rättsordningen för fara.201 Grundproblemet är att det är väldigt svårt att lagföra 

organiserad brottslighet samt att det är i samband med grov eller organiserad brottslighet som 

de allvarligaste fallen av våld eller hot om våld förekommer.202  Förutom detta hade åtta 

procent av Sveriges åklagare misstänkt eller varit övertygade om att bevispersoner under en 

fyraveckorsperiod blivit utsatta för otillåten påverkan. De mord som inträffade i Hallonbergen 

förstärker att repressalier mot vittnen utgör ett problem och ett angrepp mot samhället. 

Vittnen som talar osanning eller helt uteblir från rättegången leder till svårigheter för 

domstolarna att få del av all tillgänglig bevisning för att sedan kunna fatta ett välgrundat 

beslut. En konsekvens av det är att den tilltalades chanser att frias från anklagelser kan öka. 

Som det ser ut i Sverige idag verkar personer som ingår i strukturerade sammanslutningar 

således gynnas av att hota vittnen då repressalierna kan leda till att de frias för det initiala 

                                                 
201 SOU 1990:92, s. 24; Se SOU 1998:40, s. 384. 
202 SOU 2004:1, s. 115. 
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brottet som de begått. Därför anser jag att lagstiftaren har ett ansvar att vidta åtgärder för att 

komma till rätta med detta problem. En åtgärd kan vara att tillåta anonyma vittnen, men det 

finns också andra rättsliga möjligheter för att förstärka vittnenas ställning. 

 

Enligt Brå är det ovanligt tillfällighetsvittnen eller deras familjer utsätts för repressalier utan 

det vanligaste är att det finns någon form av relation mellan vittnet och den tilltalade.203 En 

alltmer vanlig orsak till att vittnen känner rädsla inför att vittna är att de föreställer sig att de 

kommer utsättas för repressalier om de vittnar trots att något konkret hot inte finns för att det 

ska inträffa. Detta beteende kallas självcensur. Många olika faktorer kan ligga bakom 

självcensur, däribland att tidningar och andra medier framställer stereotypa uppfattningar om 

t.ex. organiserad brottslighet. Det kan i sin tur inverka på vittnens benägenhet att vittna.204 

 

Enligt en undersökning av Brå har det dödliga skjutvapenvåldet ökat de senaste åren och en 

stor andel av detta skjutvapenvåld sker i samband med uppgörelser om organiserad 

brottslighet.205 Om en medborgare råkar gå förbi och bevittna ett mord kan det leda till att 

personen måste byta identitet eller flytta till en annan ort. Som vittnesplikten ser ut idag leder 

den till konsekvensen att personen säger sig inte minnas och har inte sett eller hört någonting 

och avstår från att gå till polisen och berätta vad de har iakttagit. I ett sådant läge hjälper det 

inte att ha vittnesplikt. Individen gör den avvägningen själv att inte gå till polisen p.g.a. att 

denne kommer bli känd för gärningspersonen och sedan bli tvingad att vittna i en kommande 

rättegång. Då utsätter sig personen för en stor risk. Den risken kompenserar lagstiftaren 

genom att ingripande åtgärder måste vidtas för att skydda personen. Det är således förståeligt 

att människor drar sig för att vittna. Problemet i svensk rätt är att det befintliga vittnesskyddet 

innebär väldigt ingripande åtgärder i den enskildes liv i de fall där vittnen utsätts för allvarliga 

hot. Det resulterar i att personer inte minns någonting vid rättegången eller att personen inte 

ens går till polisen och berättar vad de vet. Enligt mig är det inte rimligt att ställa sådana krav 

på ett vittne och att det ska få sådana långtgående konsekvenser för denne. 

 

 

                                                 
203 Brå rapport 2008:8, s. 98. 
204 Se Brå rapport 2008:8, s. 54–55. 
205 Se Brå rapport 2019:3, s. 14 och 132. 
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6.2 Balansen mellan den tilltalades och vittnets rättigheter 

Det är inte givet att artikel 6 och 8 EKMR måste harmoniseras men det är möjligt att det 

skulle tala för att stärka vittnenas rätt till anonymitet. Den praxis som finns från 

Europadomstolen visar i hög grad att rättigheterna bedöms vara starkare för den tilltalade 

jämfört med vittnen. Den tilltalade har ett uttalat skydd enligt artikel 6 EKMR, t.ex. i artikel 

6:3 EKMR som ger den tilltalade s.k. minimirättigheter. Det finns däremot inte någon artikel i 

EKMR som ordagrant uttrycker vittnens rättigheter under brottmålsprocessen. Vittnen kan 

däremot – i egenskap av individ – utkräva rättigheter enligt konventionen. Att EKMR endast 

reglerat minimirättigheter för den tilltalade kan tolkas som att konventionen medvetet har 

avsett att den tilltalade ska ha en mer fördelaktig position än exempelvis vittnen. Det faktum 

att vittnen generellt inte har samma rättigheter som den tilltalade behöver dock inte innebära 

att det råder orättvisa i konventionens mening.  

 

Den misstänkte och vittnet har olika intressen att skydda inför och under rättegången. En 

borde därför vara försiktig med att påstå att den tilltalade och vittnen borde ha samma 

rättigheter p.g.a. att det skulle anses mest rättvist. Inför och under rättegången kan det tänkas 

vara viktigt för den tilltalade att domstolen ser på den tilltalade fram till dess domen är 

kommen samt att den tilltalade inte blir oskyldigt dömd. Av den anledningen är det av vikt för 

den tilltalade att få bemöta allt som åberopas mot denne samt att få möjlighet att bemöta det. 

En del av det är att ges möjlighet att korsförhöra vittnen. Ett väsentligt intresse hos vittnet 

borde vara att få sina behov tillgodosedda, vilka är att vittnet inte vill riskera att utsättas för 

repressalier inför eller efter att denne avlagt vittnesmål. Rättvisa för vittnen borde därför 

förstås i en vidare mening än likabehandling av rättigheter, även om det i och för sig kan 

anses vara en sorts rättvisa. I stället borde rättvisa betraktas som att vittnets rätt till skydd för 

liv och hälsa ska tillmätas värde när vittnet genomför sin medborgerliga skyldighet att 

avlägga vittnesmål. 

 

Det borde vara möjligt att införa anonyma vittnen i den utsträckning Europadomstolen har 

tillåtit användningen av anonyma vittnen. Det är inte förbjudet för en konventionsstat att gå 

längre än vad EKMR gjort d.v.s. det är möjligt för konventionsstaterna att ha ett starkare 

skydd än EKMR ger. Det förstärkta skyddet kan däremot innebära nackdelar som att andra 

rättigheter inskränks. Europadomstolen har dock betonat att det måste finnas ett motbalanserat 

förfarande för att anonymitet ska beviljas, varför jag anser att den tilltalades rättigheter 
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kommer beaktas även om anonyma vittnen införs. Det hela handlar om en balans under vilka 

förutsättningar det är möjligt att skydda vittnet och på så sätt begränsa den tilltalades 

rättigheter men det finns inte någon rätt balanspunkt i den här frågan. Däremot finns det 

rättsligt möjliga balanspunkter med hänsyn till EKMR. 

 

6.2.1 Är avvägningen mellan rättigheterna i svensk rätt förenlig med EKMR? 

En slutsats som jag drar är att avvägningen som görs idag mellan den tilltalades och vittnets 

rättigheter i svensk rätt inte är riktigt bra. Avvägningen görs idag för mycket till den 

tilltalades fördel i situationer där det föreligger hot mot vittnen. Det är dessutom möjligt att 

anta att situationerna med hotade vittnen kommer att öka framöver och bli allvarligare i takt 

med att den organiserade brottsligheten ökar. Vittnen har förvisso skydd genom svensk rätt då 

de har möjlighet att leva under skyddad identitet och den tilltalade har skydd genom bl.a. 

kontradiktionsprincipen och rätten till partsinsyn. 

 

Vad får det för konsekvenser om en bedömer anonyma vittnen ur den enskildes perspektiv? 

Det betyder att det finns andra grupper som t.ex. den tilltalade eller staten och de har andra 

saker som de behöver förhålla sig till och upprätthålla. Vems perspektiv är då det rätta? Är det 

vittnets eller är det den tilltalades? Som Europadomstolens avgöranden har påvisat är det inte 

möjligt att tillämpa anonyma vittnen i varje given situation utan det krävs att vissa 

förutsättningar är uppfyllda för att så ska ske. I de fall anonyma vittnen kan användas har 

Europadomstolen konstaterat att den tilltalades rätt till rättvis rättegång enligt artikel 6:1 och 

6:3 d) EKMR inte åsidosatts. Ett vittnesmål kan säkerställa att viktiga omständigheter som 

existerar i ett mål har beaktats inför och under rättegången. Jag anser därför att det är av större 

vikt att vittnet förhörs utan att dennes identitet blir känd för den tilltalade än att den tilltalade 

ska ges möjlighet att se vittnet i person. Vidare anser jag inte att den tilltalades rättigheter 

kränks eftersom de fortfarande får möjlighet att ställa frågor till vittnen trots att denne inte får 

se vittnet i person. 

 

6.2.2 Vidtagandet av positiva åtgärder för att säkra rättigheterna i EKMR 

Det finns en koppling mellan EKMR och svensk rätt då svensk lag inte får strida mot EKMR 

enligt 2 kap. 19 § RF. Jag är medveten om att EKMR går före svensk lag men samtidigt finns 

ett vitt utrymme för lagstiftaren att reglera inom ramen om de uppfyller de villkor som 

konventionen uppställer enligt artikel 8:2 i EKMR. Det betyder att inskränkningen av 

vittnenas rättigheter måste framgå av lag, inskränkningen ska tillgodose antingen något av de 
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allmänna eller enskilda intressena samt att ingreppet är nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle. Utgångspunkten för EKMR är i hög grad att skydda individen mot staten varför 

Europadomstolen inte bedömt frågan om anonyma vittnen utifrån artikel 8 i EKMR.  

 

När vittnet utsätts för repressalier av den tilltalade rör det förhållandet mellan två individer, 

vilket är anledningen till att Europadomstolen inte prövat om inskränkningen av vittnets 

rättigheter är godtagbar enligt undantagsbestämmelsen i artikel 8.2 i EKMR. 

Europadomstolen tillåter i stället genom subsidiaritetsprincipen nationella variationer på hur 

staterna tolkar konventionen vad gäller exempelvis förhållandet mellan individer. 

Europadomstolen har endast uttalat att varje konventionsbunden stat har ett ansvar att 

organisera sin rättsordning så att de intressen som artikel 6 och 8 EKMR skyddar inte 

inskränks. För att det ska vara tillåtet att inskränka vittnets rättigheter enligt artikel 8:1 måste 

tre villkor uppfyllas. Enligt mig brister det redan på första rekvisitet som finns i artikel 8:2 i 

EKMR, nämligen att inskränkningen av rättigheten ska framgå av konventionsstatens 

nationella lagstiftning samt att lagstiftningen ska uppfylla rimliga anspråk på rättssäkerhet.206 

Att en tilltalad med våld eller hot om våld angriper ett vittne i syfte att förmå vittnet att ändra 

sin utsaga eller att helt utebli från rättegång är förvisso något som framgår av lag men som 

snarare är straffbelagt enligt lag. Av den anledningen anser jag att det inte är rimligt att sätta 

den tilltalades rättigheter högre än vittnenas. Vidare har Sverige som konventionsstat i EKMR 

att vidta positiva åtgärder för att säkra rättigheterna i EKMR, såsom att skydda individer från 

konventionsstridiga handlingar utförda av andra individer. Ett sätt att skydda individer är 

genom att införa anonyma vittnen. 

 

6.3 Invändningar mot anonyma vittnen 

6.3.1 Anonyma vittnen träffar för få fall 

Genom åren har ett antal utredningar lagt fram förslag angående införande av anonyma 

vittnen. Oberoende av hur anonyma vittnen skulle komma att utformas har flera invändningar 

har framförts i förarbetena. Det konstaterades i SOU 1998:40 och SOU 2004:1 att det framför 

allt är s.k. tillfällighetsvittnen, d.v.s. personer som inte känner den tilltalade men som av en 

tillfällighet bevittnat ett brott, som kan skyddas av att vittna anonymt. Lagstiftaren påpekade 

dock att det främst är i mål där den tilltalade och vittnet har någon relation till varandra som 

påverkan förekommer. I sådana mål skulle inte anonymiteten ge något skydd eftersom risken 

                                                 
206 Danelius, 2015, s. 369. 
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är stor att vittnets identitet avslöjas p.g.a. vittnesmålets innehåll. Anonyma vittnen ansågs 

därför få liten betydelse för att skydda såväl tillfällighetsvittnen som relationsvittnen. Jag 

instämmer i invändningen att den tilltalade inte skulle ha svårt att förstå vem vittnet är när det 

rör sig om relationsvittnen och instämmer i att det främst är tillfällighetsvittnen som skyddas 

av anonymitet. 

 

Ett av skälet till att inte införa anonyma vittnen i svensk rätt har, som nämnts i ovanstående 

stycke, enligt lagstiftaren varit att det träffar för få fall.207 Lagstiftaren anser att det är för få 

gånger som en bestämmelse om anonyma vittnesmål skulle komma att tillämpas vilket leder 

till att lagstiftaren anser att det inte är värt att införa en sådan lag. Det här handlar om att 

lagstiftaren genom att införa en sådan bestämmelse skulle åsidosätta den tilltalades rättigheter 

till en rättvis rättegång enligt artikel 6:1 och 6:3 d) EKMR. I och med att det är en 

inskränkning av den tilltalades rättigheter måste det stå i proportion till den åtgärd som införs. 

Lagstiftaren anser att om bestämmelsen träffar för få fall är det inte värt att införa 

bestämmelsen. För det första är detta ett rättsligt irrelevant argument. För det andra är det 

möjligt att vända på argumentet och säga att om det träffar för få fall då kommer det också 

vara lika få fall som den tilltalades rättigheter kommer inskränkas. Lagstiftaren menar just att 

det kan åsidosätta den tilltalades rättigheter innebär alltför mycket problematik för att kunna 

införa anonyma vittnen. Eftersom det finns en annan artikel som skyddar vittnenas rättigheter, 

artikel 8 i EKMR, kan den artikeln användas i en sådan argumentation. D.v.s. just att det 

kränker vittnenas rättigheter när den tilltalade otillbörligen påverkar dem inför rättegång är en 

anledning till varför anonyma vittnesmål borde tillåtas. 

 

Enligt mig är det tillräckligt att en person förskonas från repressalier bestående av hot, våld 

och i värsta fall att vittnet mister sitt liv, för att ett införande av lagstiftning ska anses 

berättigad. Det råder vittnesplikt i Sverige, vilket innebär att det utgör en medborgerlig 

skyldighet att vittna. Det går att fundera över huruvida det är nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle att utsätta medborgarna för den risk det innebär att vittna mot den organiserade 

brottsligheten som blivit allt större i Sverige och om det inte borde finnas regler som gör det 

tryggare för medborgarna att vittna. Lagstiftaren anser att det inte är värt att införa ett system 

med anonyma vittnen p.g.a. att det endast är för tillfällighetsvittnen som systemet skulle 

komma att användas. Jag är av den åsikten att det är tillfällighetsvittnena som bör skyddas 

                                                 
207 SOU 1990:92, s. 24; 2004:1, s. 210. 
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allra mest. De fysiska och administrativa vittnesskydd som finns idag är alltför inskränkande i 

ett vittnes liv. Av den anledningen är det inte rimligt att en person som råkar bevittna ett brott 

ska få sitt liv totalt förändrat enbart p.g.a. att denne är skyldig att vittna. Sverige är ett litet 

land varför vittnet fortfarande riskerar att utsättas för hot och våld om denne t.ex. flyttar till 

annan ort. 

 

6.3.2 Anonyma vittnen väcker svåra processuella frågor 

Ytterligare en invändning ansågs vara att anonyma vittnen väcker svåra processuella frågor. I 

samtliga utredningar som gjorts om införande av anonyma vittnen har lagstiftaren ansett att 

det utgjort en alltför genomgripande begränsning av den tilltalades insyn i 

förundersökningsprotokollet samt rätten att ta del av och kunna bemöta de uppgifter som 

domstolen grundar sitt avgörande på. Anonyma vittnesmål skulle ofrånkomligen inskränka 

den tilltalades rätt till försvar och är en berättigad invändning som måste övervägas noga 

innan inskränkningar i denna rätt genomförs. 

 

Med anledning av de invändningar som framförts i förarbetena kan det vara av intresse att 

fundera över om processen i sig kan ha betydelse för resultatet. Svaret på frågan är ja, då hela 

processen är skapad och designad för att hantera och förverkliga den materiella straffrätten. 

Spelreglerna kan utformas på olika sätt utifrån olika önskemål eller olika 

rättssäkerhetsönskemål, krav på garantier o.s.v. Vårt system ser ut som det gör och framstår 

på många sätt som bra. Systemet är också under någon slags ständig utveckling beroende på 

samhällsförändring och det går att kritisera systemet som t.ex. föråldrat ur vissa aspekter. Den 

tilltalades rättigheter och de processuella principerna förknippade till dess rättigheter som 

finns idag kan t.ex. fortfarande uppfyllas men på annorlunda sätt än de gör i dagsläget. De 

principer jag syftar på är främst kontradiktionsprincipen och partsinsyn. De processrättsliga 

principerna behöver därför inte se exakt likadana ut som när de infördes under 1940-talet. 

 

Partsinsyn har tjänat väl men den har också konsekvenser. En sådan konsekvens är att de 

vittnen som är rädda för hot och repressalier inte vågar ställa upp och vittna i rättegångar 

p.g.a. de måste möta den tilltalade i rättssalen. För att ett anonymt vittnesmål ska ha verkan 

måste även sådant material i vilket vittnets identitet framgår undanhållas för den tilltalade 

vilket innebär att ett frånsteg från partsinsynen enligt 23 kap. 18 § 2 st. RB och 23 kap. 18 a § 

1 st. RB måste göras. Att göra avsteg från partsinsynen är något som såväl Norge som 

Nederländerna har gjort i och med deras införande av anonyma vittnesmål. 
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Vad gäller kontradiktionsprincipen står det klart att det blir svårare för den tilltalade att 

förhöra vittnet om vittnet är anonymt. Kontradiktionsprincipen kan däremot fortfarande 

uppfyllas om vittnet sitter i ett annat rum och den tilltalade får höra personen prata med en 

förställd röst. Även om den tilltalade inte får se vittnet, får den fortfarande möjlighet att ta del 

av allt som åberopas samt ställa frågor till vittnet och ifrågasätta dess trovärdighet. Det finns 

således andra lösningar som kan vidtas utan att omedelbarhetsprincipen och 

kontradiktionsprincipen kränks. 

 

6.3.3 Rättssäkerheten inskränks 

”Ju allvarligare brottet är desto sämre rättssäkerhet ska man alltså ha?”.208 På detta sätt har 

Ramberg uttryckt sig kring användandet av ett system med anonyma vittnen vid särskilt grov 

brottslighet. Anonyma vittnen skulle innebära en begränsning av rättssäkerheten och Ramberg 

är av åsikten att ju allvarligare brottet är, desto viktigare är det att upprätthålla 

rättssäkerheten.209 Ramberg anser även att rättssäkerheten inte får åsidosättas med anledning 

av att det gör det enklare att lagföra brott.210 

 

Advokatsamfundet har haft och har fortfarande en kritisk inställning till anonyma vittnen 

p.g.a. att det fråntar den tilltalades rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR. 

Samtidigt anser Anne Ramberg att det är ett mycket stort problem att medborgare är för rädda 

för att våga ställa upp och vittna.211 Detta problem måste däremot lösas på annat vis än genom 

anonyma vittnen. Ramberg anser därför att lagstiftaren i stället borde satsa på att skydda 

vittnena på andra sätt, t.ex. genom att poliserna borde arbeta på samma sätt som poliserna i 

Södertälje gjorde vid insatsen mot det s.k. Södertäljenätverket.212 Insatsen bestod av att ett 

polisen samverkade med flera andra myndigheter för att komma till rätta med brottsligheten. 

                                                 
208 SVT Nyheter [https://www.svt.se/nyheter/inrikes/massi-fritz-tillat-anonyma-vittnen] 2018-10-28. 
209 Andersson, 2018. 
210 Sveriges Radio Studio Ett  

[https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21986&artikel=713838] 2019-01-28. 
211 Sveriges Radio Studio Ett [https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6791024] 

2018-12-13. 
212 Sveriges Radio Studio Ett 

[https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21986&artikel=7138383] 2019-01-28; Det 

s.k. Södertäljenätverket faller under definitionen för en strukturerad sammanslutning, se Sveriges Radio Studio 

Ett [https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5214909] 2019-02-15. 
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Polisen inriktade sig även mot de personer i sammanslutningen som hade störst inflytande.213 

Samtidigt som brottsoffer och vittnen fick stärkt skydd.214 Polisen anser dock att det kan vara 

svårt att direkt applicera den insats som genomfördes i Södertälje på andra orter då alla 

områden i Sverige är säregna.215 

 

6.4 Fördelar med anonyma vittnen 

Det vittnesskydd som finns i svensk rätt idag är inte tillfredsställande med hänsyn till den 

alltmer ökande organiserade brottsligheten. Vittnesskyddet innebär ingripande åtgärder i den 

enskilde personens liv, men dessa inte behöver användas i lika stor utsträckning om anonyma 

vittnen infördes. Anonymiteten innebär också att repressalierna mot vittnen skulle minska 

medan rättssäkerheten skulle öka.  

 

Vittnen är av stor betydelse för att brott ska uppklaras. Flera åklagare och poliser träder fram i 

media och anser att det är nödvändigt att införa anonyma vittnen för att effektiviteten i 

lagföringen ska bevaras och för att bryta den tystnadskultur som finns i socialt utsatta 

områden. Som svensk rätt ser ut idag är det få vittnen som vågar framträda och berätta om 

sina iakttagelser. För att komma till rätta med allvarlig brottslighet anser såväl åklagare som 

poliser att det krävs ett starkare skydd för vittnen.216 Anonyma vittnesmål kan således bidra 

till att fler personer vågar vittna, vilket innebär att ökningen av den organiserade 

brottsligheten skulle minska. Vittnesmålen skulle även bidra till materiellt viktiga avgöranden 

eftersom vittnen skulle våga berätta vad de faktiskt har sett. 

 

6.5 Hur skulle ett system med anonyma vittnen kunna vara utformat? 

En möjlig lösning på problemet med vittnen som utsätts för angrepp i samband med 

utredningar av organiserad brottslighet är ett införande av möjligheten att vittna anonymt i 

svensk rätt. När en ska ta ställning till om ett sådant system borde införas är det väsentligt att 

redogöra för hur systemet skulle kunna se ut i svensk rätt. Oavsett hur ett system med 

anonyma vittnen utformas är det omöjligt att undgå inskränkningar av den tilltalades 

rättigheter. Det är därför av vikt att det, i likhet med Norges system, införs stränga kriterier 

                                                 
213 SVT Nyheter [https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/sodertalje-3] 2019-02-15; Aftonbladet 

[https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9m65EM/gangmedlemmar-fallda--en-framgang]; Brå rapport 2012:6, s. 

97. 
214 Brå rapport 2012:6, s. 97. 
215 SVT Nyheter [https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/sodertalje-3] 2019-02-15. 
216 Se t.ex. Sveriges Radio Studio Ett  

[https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21986&artikel=713838] 2019-01-28. 
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samt att det sker en särskild domstolsprövning där en domare tar ställning till huruvida ett 

vittne ska beviljas anonymitet eller inte för att säkerställa att anonyma vittnen endast 

tillämpas under klart angivna förutsättningar. Konventionsstaterna måste inte ha anonyma 

vittnen, men det är någonting som Europadomstolen tillåter. Sverige skulle fortfarande ligga 

inom ramen för EKMR om anonymitet infördes förutsatt att anonymiteten endast används 

under vissa förutsättningar. Det är det som Europadomstolen drar ut gränserna för. 

 

6.5.1 Fullständig anonymitet 

Flera andra konventionsstater, däribland Nederländerna och Norge, har infört system med 

anonyma vittnen. Finns det någonting som skulle öppna upp för att anonyma vittnen kan 

användas även i Sverige efter att en internationell utblick förts?  

 

Nederländerna har varit uppe för prövning i Europadomstolen vid ett flertal tillfällen. Det är 

därför möjligt att förhålla sig till hur de utformat sitt system eftersom Europadomstolen uttalat 

sig om landets system. I Nederländerna genomför domaren förhöret med det anonyma vittnet 

samt att försvararen får möjlighet att förhöra vittnet från ett annat rum. Vittnets röst har då 

förvrängts för att inte avslöja vittnets identitet, detta förfarande har godkänts av 

Europadomstolen i avgörandet Pesukic mot Schweiz. Det här är något som jag anser bör ingå i 

det svenska systemet p.g.a. att det möjliggör att såväl omedelbarhetsprincipen som 

kontradiktionsprincipen kan upprätthållas samtidigt som vittnet skyddas. Den tilltalade ska får 

på detta vis möjlighet att förhöra vittnen genom sin försvarare men det kan uppstå situationer 

där den tilltalade inte får några av sina frågor besvarade p.g.a. att det avslöjar vittnets 

identitet. Det medför att försvararen inte får någon möjlighet att värdera tillförlitligheten av 

vittnets uppgifter eller ifrågasätta vittnets trovärdighet. Anonymitet beviljas endast om 

anonymiteten inte medför olägenheter för den tilltalades försvar. När det uppstår situationer 

där den tilltalade endast kan få svar på ett fåtal frågeställningar ska anonymitet inte beviljas. 

Syftet med dessa metoder är att kränkningen av den tilltalades rättigheter ska bli så liten som 

möjligt. Förfarandet motsvarar inte ett sedvanligt förhör men det är ett tillvägagångssätt som 

Europadomstolen anser vara förenlig med konventionen när vissa särskilda kriterier är 

uppfyllda. 

 

Det finns många aspekter av det norska systemet som kan användas vid utformandet av ett 

svenskt system. Faktorer som har betydelse är hur grovt brott det är, något som även 

Nederländerna beaktar, och hur starkt är hotet mot vittnet. Det läggs särskild vikt vid om den 
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tilltalade ingår i en strukturerad sammanslutning när domstolen bedömer om risk för 

repressalier föreligger. Det är en faktor som skulle kunna beaktas även i svensk rätt. Likt 

Europadomstolen tillåter Norge endast anonyma vittnen om det är strängt nödvändigt och 

andra former av skydd inte kan användas. Domstolen bedömer också hur viktigt det är för den 

tilltalade att känna till vittnets identitet. Enligt norsk rätt måste inte anonymitet beviljas 

oavsett om samtliga rekvisit är uppfyllda utan det måste också ske en 

proportionalitetsavvägning huruvida det är ändamålsenligt att hålla vittnets identitet dold. Det 

finns ett flertal tillvägagångssätt vid användandet av anonyma vittnen och dessa kan användas 

var för sig eller gemensamt. Fysiska åtgärder som kan beaktas vid utformandet av ett system 

är att vittnet sitter bakom en skärm i rättssalen, att vittnet är förklädd. En teknisk åtgärd är, 

likt systemet i Nederländerna, att vittnet sitter i ett annat rum än den tilltalade och dennes 

försvarare och att vittnets röst blir förställd för att den inte ska kännas igen. 

 

Som framgått av undersökningen tillåter norsk rätt en möjlighet för försvararen att ta del av 

vittnets identitet och går således längre än Europadomstolen. En försvarare har dock en 

skyldighet gentemot sin klient att informera om allt som försvararen känner till i ett mål.217 

Om försvararen undanhåller information från klienten kommer Advokatsamfundets 

disciplinnämnd ge försvararen en disciplinär åtgärd denne undanhåller information från sin 

klient.218 Försvararen får inte heller anta uppdrag om det ”föreligger en intressekonflikt eller 

beaktansvärd risk för sådan.”219 Att försvararen känner till vittnets identitet kan vara en sådan 

intressekonflikt. I Norge har de ordnat det så att försvararen får avstå från att ta emot 

informationen om vittnets identitet. Däremot kan vittnets identitet vara information som är 

viktigt i målet för att visa på vittnets trovärdighet eller brist på trovärdighet. Det kan därför 

betraktas som att försvararen går emot lojalitetsplikten gentemot sin klient om denne inte tar 

emot information om vittnets identitet. Av den orsaken anser jag att det vore mer lämpligt att 

utforma det svenska systemet som i Nederländerna där försvararen inte tillåts känna till 

vittnets identitet. 

 

                                                 
217 Sangborn, 2016, s. 17. 
218 Se Sangborn, 2016, s. 12. 
219 Sangborn, 2016, s. 22. 
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6.5.2 Delvis anonymitet 

Eftersom anonyma vittnesmål inte kommer vara möjligt att tillämpa i alla mål som rör 

organiserad brottslighet utan endast när samtliga förutsättningar för det är uppfyllda, måste 

det finnas andra rättsliga möjligheter för de vittnen som inte omfattas av full anonymitet. 

 

Ett sätt att skydda vittnen som inte omfattas av full anonymitet är att införa delvis anonymitet 

i svensk rätt. Delvis anonymitet innebär, likt de norska reglerna, att vittnet endast behöver 

uppge sitt namn men inte sin adress eller arbetsplats. Anonyma vittnen går inte heller att 

tillämpa på vittnen som har en relation till den tilltalade. Anonyma vittnesmål kan inte hjälpa 

de som har en relation till den tilltalade p.g.a. att den tilltalade kommer förstå vem vittnet är i 

de fallen. Delvis anonymitet kan i stället tillämpas på vittnen som känner den tilltalade om 

vittnet inte längre bor kvar på sin tidigare bostadsadress eller tidigare bostadsort. 

 

En annan åtgärd som kan tillämpas, åtminstone i större städer, för de tillfällighetsvittnen som 

riskerar utsättas för repressalier men som inte omfattas av anonymitet är att endast vittnets 

namn tillkännages om det är så att det är ett vanligt förekommande namn. Den åtgärden 

tillsammans med ett fotograferingsförbud utanför rättssalarna samt förbud mot att ha 

elektronisk utrustning inne i rättssalarna skulle innebära att vittnet fortfarande kan komma till 

rättegången och lämna sitt vittnesmål personligen. Den tilltalade får då tillfälle att påtala om 

denne har en relation till vittnet eller andra omständigheter som kan påverka bevisvärdet av 

utsagan och vittnet behöver inte känna oro över att den tilltalade har tillgång till vittnets 

övriga personuppgifter. Denna möjlighet finns i Norge. 

 

Enligt 45 kap. 9 § 2 st. RB ska uppgift om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och 

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

namn är många gånger inte en uppgift som är av relevans, det bör därför utredas vidare om 

det i vissa mål är möjligt att inte enbart hemlighålla bostadsadressen utan även vittnets namn. 

Det borde dock utredas om det är möjligt att gå ytterligare ett steg längre genom att begränsa 

den tilltalades rätt till insyn i uppgifter om vittnet redan under pågående förundersökning och 

sedan även vid slutdelgivningen, förutsatt att vittnets uppgifter inte är av betydelse för 

utredningen. Det kan uppnås genom att uppgifter om vittnet inte antecknas i 

förundersökningsprotokollet. Uppgifterna om vittnet får i stället antecknas i en separat 

handling för att inte den tilltalade per automatik ska få del av samtliga vittnets uppgifter. 
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Likt Sverige har även Norge fotograferingsförbud inne i rättssalarna. Idag har Sverige inget 

fotograferingsförbud utanför rättssalarna. I Norge har ett sådant förbud införts i 131 a § 1 st. 

lov (1915-08-13-5) om domstolene (domstolloven). Ändamålet med bestämmelsen är dock 

endast att skydda den tilltalades privatliv. Ett införande av fotograferingsförbud även utanför 

rättssalarna, inklusive fotografier på vittnen, skulle kunna vara en lösning på att svenska 

domstolsbyggnader inte är byggda för att transportera vittnen på ett bra sätt samt att det ger 

vittnen visst skydd då bilder på dem inte får tas och således inte spridas till allmänheten. 

Fotograferingsförbud skulle kunna vara en lösning tillsammans med anonymitet för att vara 

säker på att identiteten är skyddad. 

 

6.5.3 Bevisvärdering av ett anonymt vittnesmål 

En fråga som inställer sig är vilket bevisvärde anonyma vittnesmål bör ha. När trovärdigheten 

av ett vittnesmål bedöms måste det utredas t.ex. vilken relation vittnet har till den tilltalade 

samt huruvida vittnet har egna motiv och intressen som kan påverka vittnesmålet. Den 

tilltalade ska därför få möjlighet att förhöra vittnen men det kan uppstå situationer där den 

tilltalade inte får några av sina frågor besvarade p.g.a. att det avslöjar vittnets identitet. Det 

medför att försvararen inte får någon möjlighet att värdera tillförlitligheten av vittnets 

uppgifter eller ifrågasätta vittnets trovärdighet. 

 

En del förespråkare av anonyma vittnen anser att anonyma vittnesmål inte borde utgöra den 

avgörande bevisningen utan att det bör användas som stödbevisning eller ges ett lägre 

bevisvärde än vanliga vittnesmål, medan andra är av åsikten att det bör tillmätas lika stort 

bevisvärde som ett vanligt vittne.220 För att vittnesmålen ska kunna tillmätas värde som ett 

vanligt vittne krävs dock att domstolen, innan anonymitet beviljas, klargör att det inte är en 

person som har koppling till kriminella miljöer eller på annat sätt har koppling till den 

tilltalade. Ramberg ställer sig däremot frågande till vilken nytta anonyma vittnen 

överhuvudtaget kan göra om vittnesmålen inte tillmäts någon större betydelse.221 Principen 

om fri bevisvärdering innebär att det inte finns några lagregler som anger vilken betydelse 

olika slags bevis ska tillmätas och domstolen behöver inte redogöra för hur stort bevisvärde 

som varje enskilt bevis getts. Det är därför svårt att veta med säkerhet hur stor del av 

                                                 
220 Se Ramberg 2007, där Sven-Erik Alhem anser att vittnen borde tillmätas lägre bevisvärde; Sveriges Radio 

Studio Ett  

[https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21986&artikel=713838] 2019-01-28, där 

Håkan Lavén anser att vittnen kan tillmätas lika högt bevisvärde som ett vanligt vittne. 
221 Ramberg, 2007. 
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bevisningen anonyma vittnesmål kommer att utgöra, oavsett om det skulle införas en regel 

som säger att anonyma vittnesmål inte får utgöra det avgörande beviset. 

 

Ramberg uttrycker vidare att anonyma vittnen skulle innebära att beviskravet sänks.222  I 

Norge införde de först möjligheten att vittna anonymt för de allra grövsta brotten. Med tiden 

har de även utvidgat möjligheten att vittna anonymt ökat. De brott som tillkommit är 

fortfarande av grov karaktär men risken finns att det även kommer gälla för mindre grova 

brott. Ramberg anser att risken finns att det kommer ske även i svensk rätt och att det kommer 

leda till att åklagaren inte behöver full bevisning för att lagföra brott.223 Ett anonymt vittne är 

däremot inte den enda bevisningen som leder till en fällande dom, utan vittnesmålet är bara en 

del i utredningen som kan bidra till att någon blir dömd.224 

 

6.6 Andra rättsliga möjligheter 

Även om det finns en rättslig möjlighet att införa anonyma vittnesmål i svensk rätt är det 

relevant att undersöka alternativa lösningar. I den politiska debatten framförs förslag om att 

höja straffet för brottet övergrepp i rättssak för att komma till rätta med den organiserade 

brottsligheten.225 En straffhöjning av brottet övergrepp i rättssak är en annan väg att gå till 

väga än att införa anonyma vittnen. Straffet för övergrepp i rättssak har höjts flera gånger, 

främst för att visa på hur allvarligt samhället ser på brottet.226 Straffhöjningarna verkar dock 

inte ha fått någon normativ effekt eftersom det blivit allt mer vanligt att hota vittnen efter att 

straffskärpningarna trätt i kraft. I syfte att bli frikänd från det initiala brottet angrips vittnen 

med våld eller hot om våld. Om straffet för övergrepp i rättssak skulle öka markant skulle 

repressalierna möjligtvis minska. Jag är däremot inte övertygad om att en sådan 

straffskärpning skulle få preventiv effekt på personer som ägnar sig åt organiserad brottslighet 

men frågan borde utredas ytterligare. 

 

                                                 
222 Andersson, 2018. 
223 Metro [https://www.metro.se/artikel/m%C3%A5nga-v%C3%A5gar-inte-vittna-om-morden-ska-vi-

till%C3%A5ta-anonyma-vittnen] 2018-10-28. 
224 Sveriges Radio Studio Ett  

[https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21986&artikel=713838] 2019-01-28. 
225 Regeringskansliet [https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/] 

2019-02-15; Svenska Dagbladet [https://www.svd.se/borgerliga-oppnar-for-anonyma-vittnen#sida-7] 2018-10-

08; Svenska Dagbladet [https://www.svd.se/straff-for-overgrepp-i-rattssak-ska-hojas] 2019-02-15. 
226 Prop. 1996/97:135, s. 9; prop. 2001/02:59, s. 45–46. 
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S.k. kronvittnen skulle kunna vara en annan alternativ lösning till anonyma vittnen. 227 

Kronvittnen är ett system som används i flera andra länder för att komma tillrätta med 

organiserad brottslighet.228 Just inom strukturerade sammanslutningar är lojalitet någonting 

som medlemmarna värdesätter högt.229 Frågan är om tilltalade kommer våga medverka vid 

utredning av brott gentemot andra medlemmar. Risken är stor att detta kronvittne i stället 

kommer utsättas för repressalier efter rättegången om vittnet avslöjar vad medtilltalade begått 

för brott. 230  Det är därför tveksamt enligt mig om medlemmar i strukturerade 

sammanslutningar kommer medverka i utredningar i utbyte mot lägre straff, oavsett om den 

tilltalade själv riskerar ett längre fängelsestraff för sin delaktighet i brottet.231 Därför är jag av 

uppfattningen att ett system med kronvittnen skulle komma att användas mindre jämfört med 

anonyma vittnen. Ramberg ställer sig inte helt främmande till ett kronvittnessystem i mål om 

grov organiserad brottslighet men anser, likt argumenten kring anonyma vittnen, att det 

innebär en begränsning av rättssäkerheten och att ju allvarligare brottet är, desto viktigare är 

det att upprätthålla rättssäkerheten.232  

 

En annan fråga som uppstår är hur ett vittnesmål från ett kronvittne ska bevisvärderas.233 Det 

kan tänkas att den problematik som framförts om bevisvärdet av ett anonymt vittnesmål i 

norska förarbeten när vittnet har en relation till den tilltalade blir högst relevant vad gäller 

bevisvärdet av ett kronvittne. Som tidigare nämnts kan vittnet ha egna motiv och intressen 

som kan påverka vittnesmålet och även vara svåra för domstolen att uppmärksamma. Detta 

gäller särskilt om vittnet och den tilltalade tillhör samma strukturerade sammanslutning.234 

Förvisso kommer inte kronvittnen vara anonymt vilket gör det möjligt för försvararen att 

korsförhöra kronvittnen, men enligt min mening går det inte att utesluta att vittnet har egna 

motiv och medvetet avger en överdriven eller oriktig utsaga för att skydda sig själv. Även i en 

svensk prop. har frågan uppkommit huruvida ett införande av ett kronvittnessystem kommer 

                                                 
227 Svenska Dagbladet [https://www.svd.se/borgerliga-oppnar-for-anonyma-vittnen#sida-7] 2018-10-08. 
228 Sveriges Radio Nyheter Ekot 

[https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21986&artikel=7143496] 2019-02-15. 
229 Brå rapport 2008:8, s. 53–54. 
230 Svenska Dagbladet [https://www.svd.se/stora-svarigheter-med-kronvittnen] 2018-11-28; Se Brå rapport 

2008:8, s. 54; Jfr SOU 1990:92, s. 174. 
231 Jfr dock Sveriges Radio Nyheter Ekot 

[https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21986&artikel=7143496] 2019-02-15, där 

långa fängelsestraff anses utgöra incitament till att medverka i utredningen samt det faktum att skyddsprogram 

sätts in för den tilltalade. 
232 Svenska Dagbladet [https://www.svd.se/stora-svarigheter-med-kronvittnen] 2018-11-28. 
233 Prop. 2014/15:37, s. 15. 
234 Svenska Dagbladet [https://www.svd.se/stora-svarigheter-med-kronvittnen] 2018-11-28; Sveriges Radio 

Nyheter Ekot [https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21986&artikel=7143496] 

2019-02-15. 
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medföra några effektivitetsvinster med tanke på svårigheten att bevisvärdera ett sådant 

vittnesmål.235 Ett kronvittne är däremot inte den enda bevisningen som leder till en fällande 

dom, utan vittnesmålet är bara en del i utredningen som kan bidra till att någon blir dömd.236 

Bevisvärdet av ett kronvittne är därför en fråga som borde utredas närmare. 

 

 

6.7 Påverkar anonyma vittnen rättssäkerheten? 

Det är flera olika principer som ligger till grund för teorin om rättssäkerhet. Det kan finnas 

behov av att göra avvägningar mellan de olika principerna. Det är t.ex. möjligt att väga mellan 

förutsebarheten och effektivitetsprincipen. Teorin om rättssäkerhet är en ideal bild av hur en 

rättsstat fungerar. Sedan har många avsteg gjorts från detta ideal t.ex. genom användandet av 

anonyma vittnen. Vid användandet av anonyma vittnen har en sammanvägning mellan olika 

principer gjorts. Frågan är om det är möjligt att gå till väga på samma sätt i svensk rätt för att 

stärka vittnenas ställning i svensk rätt i stället för att stärka den tilltalades ställning? 

 

6.7.1 Förutsebarhet 

Förutsebarhet innebär att medborgarna måste kunna förutse vad konsekvenserna blir av rätten. 

Det kommer bli svårare för den tilltalade att förutse vad konsekvenserna blir om anonyma 

vittnen införs eftersom den tilltalade inte riktigt vet vilka argument denne har emot sig. Jag 

tog t.ex. upp ett avgörande, Kostovski mot Nederländerna, där vittnet endast hade svarat på 

några få frågor som försvararen ställt. I fallet fick försvararen och den tilltalade endast se 

svaret på två av fjorton frågor. Tolv av dessa frågor var frågor som inneburit att svaren hade 

gett den tilltalade uppgifter om vem som vittnat eller vilka som gjort iakttagelser vid brottet. 

Därför gjorde undersökningsdomaren i den nationella domstolen en avvägning huruvida den 

tilltalade skulle få se svaren eller inte.237 Det kan också bli svårare att veta vad den tilltalade 

anklagas för i vissa avseenden om denne inte får ta del av det material som motparten anför.  

 

Lagstadgas anonyma vittnen preciseras under vilka förutsättningar anonyma vittnen kan 

tillämpas, vilket leder till att förutsebarheten för den rättsliga tillämpningen ökar. För att 

                                                 
235 Se prop. 2014/15:37, s. 42. 
236 Sveriges Radio Nyheter Ekot 

[https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21986&artikel=7143496] 2019-02-15; 

Sveriges Radio Studio Ett  

[https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21986&artikel=713838] 2019-01-28. 
237 Europadomstolens dom i Kostovski mot Nederländerna den 20 november 1989, § 15–18. 
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anonyma vittnen ska kunna tillämpas måste det finnas klara kriterier för när anonymitet kan 

beviljas. Dessa kriterier gör det åtminstone något mer förutsebart för den tilltalade att veta om 

anonyma vittnen kommer användas mot denne, men det är inte möjligt att göra det absolut 

förutsebart p.g.a. att vittnet inte kan svara på frågor som riskerar avslöja vittnets identitet. 

Därför måste det göras en proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall mellan den tilltalades 

rätt till insyn och möjlighet att ifrågasätta och fråga ut ett vittne och huruvida det föreligger 

konkret fara för vittnets liv och hälsa. 

 

6.7.2 Effektivitetsprincipen 

Om den formella rättssäkerheten leder till att vittnen utsätts för hot vilket i sin tur leder till att 

brott inte klaras upp, är det möjligt att argumentera utifrån effektivitetsprincipen. 

Privatpersoners vittnesmål utgör, som tidigare nämnts, en betydande del i att effektivisera 

rättsskipningen och lagföringen av organiserad brottslighet. Effektivitetsprincipen spelar en 

stor roll i frågan om införande av anonyma vittnen och enskildas personers rättigheter. Många 

enskilda personer tvekar om de ska gå till polisen. Rättsväsendet blir därför mer effektiv om 

möjligheten att vittna anonymt införs eftersom fler begångna brott skulle lagföras. 

Effektivitetsprincipen kan ändra på de principer som en brottmålsrättegång bygger på och 

framför allt den tilltalades rätt att ta del av allt som åberopas emot denne och således få reda 

på vilka som ska vittna emot denne. I rättssäkerhetsbegreppet ingår även effektivitets-

principen och om den principen ökar i betydelse skulle fler vittnesmål tillkomma som kan 

leda till att fler tilltalade döms. Det finns ett stort tryck på att brottsutredningarna måste vara 

mer effektiva, men samtidigt måste vi ha rättssäkerhet. Effektiviteten skulle öka men det på 

bekostnad av den tilltalades rättigheter om anonyma vittnen infördes i svensk rätt. För att 

kunna bedriva en effektiv brottsbekämpning av organiserad brottslighet är rättsväsendet 

beroende av vittnesmål. Därför borde det vara angeläget för lagstiftaren att minska vittnenas 

utsatta situation. 

 

En grundläggande princip i brottmål är att domstolen ska döma till förmån för den tilltalade i 

tveksamma fall.238 Det får således inte införas bestämmelser som åsidosätter den tilltalades 

rättssäkerhet enbart i syfte att lagföringen ska förenklas mot den tilltalade. Mot detta kan 

ställas de motiv som framfördes i de norska förarbetena att det blir svårare att få den tilltalade 

dömd om denne utövar hot och våld mot vittnen. Det är stötande och även ett stort nederlag 

                                                 
238 Ekelöf m.fl., 2009, s. 150. 
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sett ur ett brottsbekämpande perspektiv. Vid övervägandet av hur ett system med anonyma 

vittnen kan se ut borde därför även vittnets och samhällets intresse att det ska finnas en 

välfungerande rättsprocess med effektiva brottsutredningar beaktas och inte enbart den 

tilltalades intressen. Jag anser därmed att lagstiftaren har en skyldighet att – på ett bättre sätt 

än vad som sker idag – ge domstolarna förutsättningar att kunna ta del av all tillgänglig 

information innan de avgör ett mål. För att svensk rätt på ett bättre sätt ska stå i 

överrensstämmelse med den balans som går att utläsas från EKMR borde Sverige reflektera 

över Europadomstolens ställningstagande att en fullständig partsinsyn inte alltid är en 

rättighet som den tilltalade innehar oavsett vilka omständigheter som är för handen i ett mål. 

 

Det går att ifrågasätta om ett system med anonyma vittnen kommer bli effektivt med tanke på 

det ställs höga krav för att det ska kunna tillämpas och att anonymitet därmed endast kommer 

beviljas i vissa specifika situationer. Det här innebär att anonyma vittnen kanske träffar för få 

fall. Ett sådant system kan däremot få normativa effekter. Den normativa verkan en 

lagstiftning som tillåter anonyma vittnesmål kan få är att den tilltalade kan bli avskräckt från 

att påverka vittnen p.g.a. det skulle ge vittnena möjligheten att vittna anonymt och således 

mindre chans för den tilltalade att ifrågasätta vittnets trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

6.7.3 Rättssäkerhet för den tilltalade eller vittnet? 

Rättssäkerhet är inte ett absolut värde utan ett av många i samhället. Om etiska värden hamnar 

i konflikt med varandra i konkreta beslutssituationer måste de vägas mot varandra. I vilken 

omfattning rättssäkerheten kommer att tas hänsyn till vid övervägande av konkreta 

lagstiftningsåtgärder måste även beaktas gentemot andra värden, i det här fallet vittnets rätt 

till säkerhet. Rättssäkerheten är således inte bara är fråga om den tilltalades rättigheter utan 

också rättigheter för vittnen. Som gällande rätt ser ut idag ligger betoningen på den som är 

tilltalad väldigt mycket. Det är därför möjligt att argumentera utifrån en materiell rättssäkerhet 

för att tona ner den formella rättssäkerheten. Den formella rättssäkerheten, den tilltalades rätt 

till kontradiktion och partsinsyn, ligger till grund för att anonyma vittnen inte finns i Sverige 

idag. Den materiella rättssäkerheten kan därför tillämpas på frågan om skydd för vittnen. När 

lagstiftning är mycket exakt och inte lämnar utrymme för att göra en bedömning i varje 

enskilt fall kan den betraktas som orättvis enligt Peczenik. Det beror enligt honom på att en 

detaljerad lagstiftning kan leda till att det strider mot vad som uppfattas som rättvist i varje 
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enskilt fall.239 Gällande rätt idag är mycket exakt vad gäller den tilltalades rätt till insyn i 

förundersökningsmaterialet och leder till att den tilltalade har en ovillkorlig rätt att ta del av 

vittnens personuppgifter, vilket i sin tur leder till att vittnen riskerar att utsättas för 

repressalier. Vad gäller den tilltalades rätt till kontradiktion är det något som anses innefattas i 

vad som utgör en rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR. Eftersom Europadomstolen har 

fastställt att de nationella domstolarna måste göra en avvägning i varje enskilt fall mellan 

vittnens rätt till liv, hälsa och frihet samt den tilltalades rätt till försvar, innebär det att den 

tilltalade inte har en ovillkorlig rätt att förhöra vittnen. För att vittnen ska få skydd mot den 

tilltalade är det möjligt att tänka sig att för att olika vägar ska leda fram till vittnens rättvisa 

skulle anonyma vittnen kunna inordnas inom materiellt rättssäkerhetsresonemang. Vittnens 

skydd mot att utsättas för brott kan också betraktas som rättssäkerhet,240 varför jag anser att 

vittnenas rätt till skydd väger tyngre än den tilltalades rätt att få del av vittnets 

personuppgifter. 

 

Min undersökning har visat på att den tilltalade har ett starkare skydd enligt svensk rätt 

jämfört med skyddet enligt EKMR. Det innebar att teorin om rättssäkerhet inte stämmer i det 

här avseendet sett ur vittnets perspektiv då det innebär att vittnet hamnar i ett sämre läge till 

följd av att svensk rätt ger den tilltalade ett starkare skydd. De behov som ett vittne har d.v.s. 

att få berätta vad denne sett och samtidigt känna att denne har ett skydd från statens sida 

gentemot den tilltalade motsvaras inte riktigt av de regler som finns i RB för de är mer 

utformade utifrån att den tilltalade ska tilldelas en hög grad av rättssäkerhet. Det innebär att 

vittnet har en väldigt marginell roll i den här processen. 

 

Konsekvenserna för vittnena är väldigt stora och de argument som framförts mot anonyma 

vittnen av exempelvis lagstiftaren, de är inte tillräckligt tungt vägande längre mot bakgrund 

av att den organiserade brottsligheten ökat i stor utsträckning de senaste åren i Sverige. 

Avvägningen som görs i svensk rätt idag ligger för långt åt det ena hållet, d.v.s. till fördel för 

den tilltalades rättigheter, och anonyma vittnen skulle leda till att avvägningen tar hänsyn till 

vittnets rättigheter i större utsträckning än vad som är fallet idag. Med beaktande av detta 

anser jag att lagen borde ändras för att tillgodose den politiska viljan av att vittnen inte ska 

utsättas för repressalier vid mål om organiserad brottslighet. Jag är därför av åsikten att 

anonyma vittnen bör införas i svensk rätt. 

                                                 
239 Peczenik, 1995, s. 94–95. 
240 Prop. 1984/85:32, s. 24; Jfr dock Jareborg, 1992, s. 80, som anser att detta utgör rättsskydd. 
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7 Slutsatser och sammanfattning 

En slutsats som jag drar från ovanstående undersökning är att den tilltalade har ett starkare 

skydd i svensk rätt jämfört med vittnen. I flertalet utredningar och propositioner har förslag 

till ändring av vittnenas rätt till anonymitet vid brottmål mot organiserad brottslighet 

föreslagits, men än idag har ingen ändring genomförts. Rätten till en rättvis rättegång är en 

viktig processrättslig princip som innefattar den tilltalades rätt att förhöra vittnen. Det är 

därför av vikt att den tilltalade ges tillfälle att förhöra vittnen på ett eller annat sätt. 

 

Vittnen har också rätt till en rättvis rättegång, varför det är av vikt att även deras rätt att känna 

sig trygg under rättsprocessen tillgodoses. En åtgärd kan vara att tillåta anonyma vittnen, men 

det finns även andra rättsliga möjligheter för att förstärka vittnenas ställning. Denna uppsats 

har visat på att det är meningsfullt att åter utreda anonyma vittnen ytterligare i svensk rätt 

därför att det finns ett rättsligt utrymme enligt EKMR att införa anonyma vittnesmål i svensk 

brottmålsprocess för vittnen som riskeras att utsättas för repressalier av den tilltalade. Det 

finns således en möjlighet att göra en annan avvägning mellan den tilltalades rättigheter och 

vittnets rättigheter än avvägningen som görs i svensk rätt idag. Uppsatsen har även visat på att 

mycket tyder på att problemet med den organiserade brottsligheten och repressalier mot 

vittnen har ökat i Sverige. För att komma till rätta med den organiserade brottsligheten har 

exempel visats på hur ett system med anonyma vittnen kan utformas med utgångspunkt i 

avgöranden från Europadomstolen samt Norge och Nederländernas system. 

 

En alternativ lösning till anonyma vittnen är att uppgifter om vittnets ålder, yrke och 

bostadsadress inte framgår av varken stämningsansökan eller förundersökningsprotokollet och 

att den tilltalades rätt till insyn i uppgifter om vittnen begränsas redan under pågående 

förundersökning och sedan även vid slutdelgivningen. Det är en lösning som borde utredas 

ytterligare. En sådan lösning kombinerat med fotograferingsförbud utanför rättssalarna kan 

även det öka tryggheten för tillfällighetsvittnen. Därför finns det mycket som talar för att 

införa en någon av dessa möjligheter för vittnen sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Huvudsyftet med dessa åtgärder är att tillgodose vittnenas behov och rättigheter. För Sverige 

som konventionsstat i EKMR innebär det ett tillfälle att såväl erkänna som tillvarata vittnenas 

behov av skydd och rättigheter. Det är däremot viktigt att det blir ett motbalanserat förfarande 

för att den tilltalades rättigheter ska tillgodoses. 
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Anonyma vittnesmål kan inte hjälpa de som har en relation till den tilltalade p.g.a. att den 

tilltalade kommer förstå vem vittnet är i de fallen. Enligt utredningar som genomförts är 

relationsvittnen den grupp av vittnen som utsätts för mest repressalier. Därför behövs 

alternativa lösningar till anonyma vittnesmål även om det finns en rättslig möjlighet att införa 

anonyma vittnesmål i svensk rätt. Sådana alternativa lösningar kan vara att ytterligare 

förstärka vittnesskyddet samt att se över straffskalan för övergrepp i rättssak. Även detta 

borde utredas vidare. 
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