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SAMMANFATTNING 

  
Detta arbete handlar om den utsatthet som vittnen kan känna i samband med att de blir kallade 

till en förhandling. Det är inte ovanligt att de som kallas aldrig har haft kontakt med 

rättsväsendet förut. I många fall har det gått lång tid efter att de förhördes av polisen och det 

datum de ska inställa sig som vittne.  

 

Vi försöker i uppsatsen beskriva den stödverksamhet som idag finns för vittnen i samband 

med en förhandling samt det skydd som finns enligt lagstiftningen. Vi beskriver även de 

ersättningsmöjligheter som finns att erhålla för vittnen.  

 

Det är mer förekommande idag att vittnen blir hotade att inte säga sanningen eller påverkade 

att inte ställa upp. Det finns både fysiska och tekniska skydd att erbjuda de som hotas men de 

är långt ifrån säkra och begränsar personens möjlighet till ett normalt liv. Uppsatsen 

behandlar även den utredning som ska utforma en ram för ett nationellt skyddsprogram för 

bevispersoner.  

 

Arbetet är uppbyggt på en litteraturstudie av förarbeten och utredningar, tidningsartiklar och 

Brottsoffermyndighetens material på området.  
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1. INLEDNING 
 

Vi har valt att fördjupa oss i renodlade vittnens utsatthet, regelverket som styr deras 

rättigheter och skyldigheter samt beskriva den vittnesstödsverksamhet som finns idag. Vi 

avser inte att behandla målsäganden eller andra brottsoffer. Vi ska beskriva den 

stödverksamhet som finns för vittnen idag i samband med en förhandling samt det skydd som 

finns enligt lagstiftningen. Vi kommer även att ta upp de ersättningsmöjligheter som finns att 

erhålla för vittnen. 

1.1 Bakgrund  

Grunden till vårt intresse är det faktum att vittnen och deras utsagor är grundläggande för 

rättsväsendets möjlighet att utreda och att lagföra personer för brott. För många vittnen är det 

inte ovanligt att den enda kontakten med rättsutredningen har varit ett polisförhör i direkt 

anslutning till brottet och att de därefter inte hört något under lång tid förrän kallelsen till 

domstolen ”dimper” ner i brevlådan.  

 

Känner inte vittnen sig trygga och väl behandlade i rättsprocessen så tror vi att risken är stor 

för att de kommer att känna sig både kränkta och utlämnade under huvudförhandlingen. Om 

så är fallet kommer vittnena då att ställa upp igen? Eller väljer de i så fall att avstå från att 

medverka genom att uppge för polisen att de inte sett något.  

 

När det gäller stöd till brottsoffer och vittnen i domstol kan USA betraktas som ett 

föregångsland. Under mitten av 70-talet upprättades ett federalt organiserat program som 

senare utvecklades i en mängd lokalt finansierade projekt. Vittnen kan få information om 

själva rättsprocessen, hjälp med transport, till och med erbjudas hjälp med barnpassning under 

rättegången med mera. Storbritannien har i sin verksamhet inspirerats av utvecklingen i USA, 

det finns dock en avgörande skillnad. När Storbritannien under1990-talet byggde upp sin 

verksamhet gjordes detta på ideell basis. Arbetet anfördes av en organisation som kan 

jämföras med den svenska Brottsofferjouren.1     

 

Med England som förebild inrättades 1995 den första vittnesstödsverksamheten i Sverige av 

brottsofferjouren i Växjö i samarbete med polismyndigheten och tingsrätten på orten. 

                                                
1 Porsfeldt och Klosterberg, 1996 sid 6 
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Verksamheten bedrevs ideellt men med ett visst ekonomiskt stöd från brottsofferfonden. 

Försöksverksamheten omfattade fjorton kvinnor som först fick genomgå en utbildning i form 

av en studiecirkel för att efter godkännande av Brottsofferjouren tjänstgöra som vittnesstöd 

vid tingsrätten.  

 
Detta projekt föll väl ut och liknade verksamheter har vuxit fram på flera håll i landet. De 

flesta av dessa drivs av de lokala brottsofferjourerna, men det finns även andra ideella 

organisationer som ansvarar för verksamheten. I propositionen 2000/01:79, stöd till 

brottsoffer, konstaterade regeringen att vittnesstödsverksamheten vid landets tingsrätter och 

hovrätter fyller en viktig funktion.2 Regeringen har i beslut Ju 2001/4716 gett 

Brottsoffermyndigheten i uppdrag att tillsammans med domstolsverket upprätta en 

handlingsplan för inrättandet av vittnesstödsverksamhet vid samtliga tings- och hovrätter i 

Sverige. I uppdraget ingår att resultatet av genomförandet ska redovisas till regeringen senast 

den första juli 2004.3  

 

Intressanta lagändringar/tillkomna lagar: 

• 1988 – tillkom lagen om besöksförbud. Samma år infördes möjligheten för vissa 

brottsoffer att få hjälp av målsägandebiträde. 

• 1991 – reglerna om ”kvarskrivning” för vissa allvarligt hotade samt möjlighet att förse 

utsatta personer med fingerade uppgifter införs. 

• 1994 – rättegångsbalken ändrades så att uppgifter om målsägandens/vittnens ålder, 

yrke och bostadsadress inte i onödan skulle framgå av handlingar som delges den 

tilltalade. 

• 1995 – föreslogs att vissa vittnen skulle få stöd av ”vittnesbiträde”. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att förtydliga vittnens utsatta ställning och förklara det befintliga 

skyddet samt beskriva den vittnesstödsverksamheten som finns idag. Vi avser också att 

presentera de förslag som lagts fram för att förbättra vittnens utsatta ställning.   

 

                                                
2 www.brottoffermyndigheten.se 
3 Vittnesstöd, domstolsverket 2001, sid 14-15 
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1.2.1 Frågeställning 

De frågeställningar som ska besvaras är: 

• Vilken informationsskyldighet har polisen mot brottsoffer. 

• Hur agerar åklagarkamrarna och domstolarna mot vittnen. 

• Vilka är vittnesstödjarens uppgifter. 

• Vilka typer av vittnesersättningar finns det. 

• Vilket skydd finns det för utsatt och hotade vittnen. 
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2. BEGREPPSFÖRKLARING  
 

I Sverige råder vittnesplikt och bestämmelserna om detta regleras i rättegångsbalkens 36 

kapitel. 

 

Var och en är i princip skyldig att på begäran av part eller av att rätten vittna om de 

iakttagelser som han/hon har gjort. Det finns dock ett förbud på att parter i målet inte skall 

behöva vittna, detta gäller även de som på något sätt är närstående till part. Det finns även ett 

vittnesförbud för vissa yrkesgrupper exempelvis präster och psykologer. 

 

Vittneskallelsen utfärdas av rätten. I denna kallelse står bland annat att, du kan bli skyldig att 

betala vite eller riskera att bli hämtad av polisen om du inte kommer. Du kan till och med få 

betala kostnader för andra som kommit till domstolen. 

 

Vittnesberättelsen ska avges muntligt. Det är endast i undantagsfall som det vid förhör får 

förekomma skriftliga handlingar. Vittnet ska sanningsenligt besvara framställda frågor och 

spontant upplysa rätten om sådana omständigheter som han förstår har betydelse i målet. Ett 

vittne har rätt att vägra yttra sig om sådant som skulle röja, att vittnet själv eller någon honom 

närstående har begått någon brottslig eller vanärande handling. Innan vittnesförhöret påminns 

vittnet om hans sanningsplikt och en vittnesed måste avläggas vilket innebär att man talar 

under straffansvar.4  

 

Den som försöker påverka ett vittne kan komma att åtalas för övergrepp i rättssak. I 

straffskalan finns böter med, staten anser därmed att det i normalfallet är en tillräckligt 

ingripande åtgärd med ett bötesstraff för den som gjort sig skyldig till detta brott. Den som 

inte talar sanning i vittnesbåset kan dömas för mened, där börjar straffskalan på fängelse lägst 

sex månader.5 

 

2.1 Begreppsförklaringskritik 

För att rättsväsendet ska fungera så krävs det att personer ställer upp och vittnar. Det borde 

därför vara av stor betydelse att istället för att ”hota” med hämtning eller vite försöker 

                                                
4 P, Fitger, särtryck ur rättegångsbalken sid 36.5-36.59 
5 Brottsbalken kap 15, kap 17 
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motivera människor att hjälpa till. De flesta vill ställa upp och vara en god 

samhällsmedborgare men till vilket pris. Det känns inte rättvist att det ska vara lägre straff för 

den som hotar någon till att ljuga i vittnesbåset än den som faktiskt sitter där och försöker 

skydda sig själv. 
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3. METOD 
 

Vi har byggt vårt arbete på litteratur, bestående av material från brottsoffermyndigheten, 

tidningsartiklar samt olika rapporter som skrivits inom området. De flesta artiklarna hittade vi 

genom databasen Artikelsök på universitetsbiblioteket. Sökord som vi använde oss av var 

bland annat vittnesstöd, vittnesskydd och hot mot vittnen. Vissa av artiklarna fick vi hämta 

från mikrofilm. Vi har även sökt och hittat artiklar på nätet.   

 

Vi har även tagit med erfarenheter från en person som blivit kallad som vittne samt pratat 

informellt med en vittnesstödjare i Umeå.  

 

För att få information om den utredning som pågår har vi även haft kontakt med en 

rättssakkunnig på regeringskansliet.  
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4. RESULTAT 

4.1 Polisen 

Informationsskyldigheten till brottsoffer från polisens sida har lyfts fram i många olika 

utredningar och förslag. De lagstadgade bestämmelserna finns i förundersöknings-

kungörelsens 13: e och 14:e paragraf. Dessa paragrafer är dock begränsade till målsägaren 

och berör inte vittnet. Som rättsläget ser ut i dag så finns det inget som reglerar vilken hjälp 

ett vittne ska eller bör få av polisen.6 Det är dock påvisat i flera undersökningar från BRÅ att 

polisens information och hjälp har stor betydelse för vittnet både före och efter rättegången.7  

Bemötandet från polisens sida är enligt en rad undersökningar från brottsofferjouren mycket 

bra enligt vittnena.8 Den främsta orsaken till  missnöje är emellertid bristen på information, 

den information som efterfrågas är upplysningar om ekonomisk kompensation och större 

inblick i vad som händer i deras ärende.9  

 

4.2 Åklagaren 

Det är inte ovanligt att den åklagare som lett förundersökningen lämnar över arbetet till en 

annan åklagare vid huvudförhandlingen. Utredningsgruppen har påtalat att det är av väsentlig 

betydelse för målsägare och vittnen att samma åklagare i den mån det är möjligt sköter 

ärendet. Man menar att de som annars ska vittna känner stor osäkerhet i en redan främmande 

värld.10  

 

Vid samtal med en vittnesstödjare fick vi veta att det är väldigt vanligt att vittnena känner sig 

rädda och illa till mods när dem ska svara på åklagarnas och försvararnas frågor. De upplever 

inte allt förr sällan att deras trovärdighet ifrågasätts. Det är även mycket vanligt att dem 

uttrycker stor olust för att ställa upp i framtiden. Vittnesstödjaren tillägger att det är ju förstås 

inte enbart åklagaren som ensam ger vittnena den känslan, utan stämningen i stort. Oftast 

förstår inte vittnet hela proceduren i sig. 

 

                                                
6 Sou 1998:40 sid 78 
7 Brå rapport 1997:1, sid 40 
8 Sou 1998:40 sid 95 
9 Sou 1998:40 sid 96 
10Sou 1998:40 sid148 
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4.3 Domstolarna 

Oftast är kallelsen till tingsrätten den första kontakten vittnet har med domstolen. I korthet 

kan sägas att den beskriver de lagar som gäller, bland annat om vittnesplikten och att ett 

vitesföreläggande kan bli aktuellt om man inte inställer sig. I en enkät från 1995 uppger 36 av 

37 tillfrågade tingsrätter att kallelsen som skickas till vittnen borde omformuleras. Den 

uppfattas nog som väldigt strikt och formell.11  

 

Idag 2003 skickas i stort sett samma kallelse till alla som ska vittna. En stor skillnad i 

utskicket är en bilaga med information från brottsoffer jouren som erbjuder stöd och hjälp 

inför förhandlingen.12 1998 gav regeringen domstolsverket i uppdrag att förbättra kallelserna 

som skickas till vittnen, samtidigt påtalas det att det är av vikt att domstolarna ser över sina 

rutiner för hur vittnen och målsägare bemöts.13  

 

4.4 En berättelse från verkligheten 

En vän hade blivit kallad som vittne till tingrätten för att vittna om en misstänkt rattfylla som 

han bevittnat. Han hade sett när mannen hade lämnat sin bil efter en vinglig färd. När polisen 

kom till platsen frågade de om han sett vem som kört bilen. Fredrik som vännen heter, 

berättade för polisen att det var en man som stod på trappen till ett hus ca 30 meter bort. 

Polisen hade bett om Fredriks telefonnummer ifall att dem behövde prata med honom igen. 

 

Åtta månader senare kom en kallelse från tingsrätten, det var ett papper bifogat där han 

upplystes om sin skyldighet att inställa sig vid rätten. Skulle han inte inställa sig så kunde han 

beläggas med vite eller bli hämtad av polis. 

 

Fredrik var säker på att dem måste ha skickat fel papper och ringde därför till tingsrätten för 

att höra efter om det hela stämde. Bemötandet från tingsrättens växel gick ut på precis det 

som stod i papperet han fått, nämligen att han blir hämtad av polisen om han inte själv 

inställer sig. Han undrade då om det är vanligt att man inte blir informerad om att man ska 

vittna, Fredrik själv upplevde hela situationen som att han gjort något fel. 

 

                                                
11 Se bilaga 1. 
12 Bilaga2 BOJ 
13 SOU1998:40 sid150 
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Fredrik ringde upp Anders och frågade om det verkligen ska gå till på det viset. Det enda svar 

jag kunde ge var att han mycket riktigt måste vittna. Jag tyckte dock det var lite underligt att 

ingen berättat för honom att han skulle få vittna om sina iakttagelser. Att vittna tyckte Fredrik 

var självklart men han förstod inte det bemötande han fick.  

 

Vad som fick mig att verkligen tänka till var det Fredrik sa till mig efter rättegången. Han sa. 

”det är förstås viktigt att man vittnar, men aldrig mer” han hade aldrig känt sig så utsatt och 

kränkt. 

 

4.5 Vittnesstödjarens uppgift 

Syftet med verksamheten är att minska den osäkerhet och rädsla som många känner inför att 

delta i en förhandling. Ett vittnesstöd kan ge stöd till både målsägande och vittnen, men 

eftersom våran uppsats handlar om vittnens situation så är det hjälpen som erbjuds dem vi 

kommer att beskriva. Arbetet som vittnesstöd är ideellt och utövas på fritiden. 

 

Det vanligaste sättet som ett vittne får vetskap om att det finns en vittnesstödsverksamhet är 

ett informationsbrev som bifogas med kallelsen till förhandlingen. Där beskrivs vad 

verksamheten kan bistå med och att det kommer att finnas en stödperson närvarande vid 

förhandlingen. Om ett vittne vill ha kontakt i förväg ankommer det på denne att ta kontakt. 

Den största delen av vittnesstödsverksamheten sker dock i domstolarnas väntsal.  

 

Vittnesstöden ska kunna ge information om domstolsförhandlingen och om praktiska 

förhållanden. Det kan exempelvis innebära att visa ett vittne till rätt sal, beskriva hur 

förhandlingen går till, förklara vilka de olika aktörerna under rättegången är och vilka 

uppgifter var och en har. Vittnen är ofta osäkra på vilka förväntningar som finns på dem. De 

kan därför också behöva få veta att det är tillåtet att säga att man inte förstår eller vill ha en 

fråga omformulerad. En annan viktig information är den om vittnets rätt till ersättning för 

kostnader i samband med inställelsen och att frågan angående detta lyfts efter det avlagt 

vittnesmålet. Ibland kan uppgiften bestå i att bara vara sällskap och medmänniska. 

 

Vittnesstöden får inte diskutera målet i sak vaken före eller efter, de får heller inte lägga några 

moraliska aspekter på den tilltalades eventuella handlande. Ett spänt och osäkert vittne kan 

lätt bli påverkat av en vittnesstödjare som känns erfaren och auktoritär. Det kan dock vara 
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värdefullt för vittnet att få samtala om sitt vittnesmål efter förhandlingen. Vittnesstödet får 

inte heller då ha några synpunkter på konflikten i målet. 

 

En del vittnen kan visa sig ha mer omfattande behov av stöd än vad vittnesstöden kan erbjuda. 

Vissa kan må mycket dåligt och behöva stödsamtal och hjälp från andra organisationer och 

instanser, då är det vittnesstödjarens uppgift att förmedla en sådan kontakt.14  

 

4.6 Vittnesersättningar med allmänna medel 

Rätten till ersättning för vittnen regleras i förordning 1982:805 om ersättning av allmänna 

medel till vittnen, med mera. Det är främst i 1-6 paragrafen som just vittnen behandlas. 

Förordningen omfattar ytterligare ett antal paragrafer. Eftersom dessa inte är av betydelse för 

vittnens ersättning så har vi valt att inte redogöra dessa.  Nedan givna text är en 

sammanfattning av de paragrafer som bedömts som väsentliga när det gäller 

vittnesersättningar. 

 

4.6.1 Beslut om ersättning 

Det är rätten som fastställer ersättningens storlek och beslutar vem som ska utge ersättningen. 

• Om personen har kallats av enskild part, det vill säga i praktiken den tilltalade, är 

huvudregeln att denne ska betala personens kostnader. 

• Om personen kallats av åklagaren eller rätten ska ersättningen betalas av allmänna 

medel. 

 

4.6.2 Kostnader som kan ersättas 

• Tåg (andra klass) 

• Tunnelbana, spårvagn och buss 

• Egen bil ersätts med 12 kronor per mil 

• Motorcyklar och mopeder ersätts med 5 kronor per mil 

 

Taxi och flyg ersätts endast i vissa fall. Det skall finnas särskilda skäl eller vara billigare än de 

andra alternativen. 

                                                
14 Vittnesstödshandboken 2002 sid 25-35 
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4.6.3 Uppehälle/traktamente 

Övernattning på hotell eller liknande ersätts med vad som motsvarar skälig kostnad för 

mellanklass hotell på orten för förhandlingen. Traktamente får ej överstiga 60 kronor per dag. 

  

4.6.4 Ersättning för förlorad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust 

Ersättning lämnas till den som förlorat inkomst eller gjort annan ekonomisk förlust på grund 

av inställelsen i rätten. Beloppet får ej överstiga 700 kronor. 

 

4.6.5 Hur man får ersättning 

Ersättningarna begärs av vittnet i samband med vittnesförhöret. Pengarna betalas ut kontant i 

receptionen direkt efter vittnesmålet eller rättegången.15  

 

4.6.6 Justering av ersättningsbelopp 

Nivåerna på ersättningsbeloppen regleras med förordningar. När det gäller vittnes och 

målsägande ersättningar så har dessa belopp reviderats 17 gånger sedan 1982. Det är dock ett 

fåtal av dessa ändringar som berört vittnena. 

 

1998 skrev folkpartisten Johan Persson en motion angående vittnens utsatthet och ekonomiskt 

stöd. Han påtalade bland annat den låga ersättningen för förlorad arbetsinkomst som legat på 

300 kronor sedan 1982. Johan Persson förordade en miniminivå på 700 kronor.  

 

Persson förordade i samma motion att vittnet inte skulle behöva redogöra för sina ekonomiska 

förehavanden inför hela rätten inklusive åhörare från exempel den tilltalades sida. Han 

påtalade att detta kan upplevas som kränkande för vittnet som är där för att berätta om sina 

iakttagelser.  

 

                                                
15 Sou 1998:40 
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I förordning 1999:706 ändrades beloppet för inkomstförlust för vittnet. Beloppet bestämdes 

till maximalt 700 kronor. Vittnet får än idag redogöra för samtliga ersättningsbelopp inför 

domstolen.16  

 

4.6.7 Ersättning för psykiskt lidande 

Som rättspraxis ser ut idag så är det enbart vittnen till närstående som utsatts för grovt våld 

som erkänns ersättning. Vittnen som bevittnat till exempel ett mord på en för vittnet okänd 

människa kan alltså inte med dagens praxis få ersättning för psykiskt lidande. 

 

Brottsoffermyndigheten fick under 2002 sin första begäran om ersättning för psykiskt lidande 

av ett vittne som hade bevittnat ett grovt överfall på sin bror som utsattes för livshotande 

skador. I det aktuella fallet fastslog hovrätten för Övre Norrland att systern skulle få 

ersättning för psykiskt lidande då hon bevittnat när hennes bror utsattes för livshotande våld.17  

 

4.6.8 Lagändring 

Genom en ändring i skadeståndslagen den 1 januari 2002 reglerades det att vittnen till 

anhöriga som avlidit genom brott skulle kunna få ersättning för psykiskt lidande.18 Det har 

anförts att med gällande rätt så torde även anhörigvittnen få ersättning för chockliknande 

tillstånd även då offret inte avlidit.19  

 

4.7 Hotade vittnen 

Det har blivit allt mer tydligt att många vittnen är rädda för att vittna vid en rättegång. Vittnen 

måste allt oftare ”upplysas” om sin skyldighet som medborgare att berätta det de sett 

angående en brottslig händelse. En del av den rädslan beror på det otrevliga faktum att det blir 

mer och mer vanligt att organiserade som oorganiserade personer systematiskt tillämpar hot 

och tvång mot personer som ska vittna. I september 2002 levde ett trettiotal personer i olika 

former av vittnesskydd efter att ha vittnat mot grovt kriminella. Sju av dem hade fått byta 

identitet och bostadsort.  

                                                
16 Motion1998/99:Ju404  
17 Nyhetsbrev brottsoffer myndigheten nr 1, 2003 
18 SFS2001:732, 5kap2§ 
19 Proposition 2000/01:68, sid 33,72 
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En person som får den högsta formen av skydd kostar mellan 350 000 och 400 000 kronor om 

året. Detta är en kostnad som den lokala polisen får betala. Det skydd som ett hotat vittne kan 

räkna med varierar över landet, bäst är det i storstäderna.20. I en undersökning som 

genomfördes i mitten på 90-talen berättar 85 procent av de tillfrågade åklagarna att de kände 

till vittnen som blivit hotade.21 Det måste föreligga ett lagstadgat hot mot vittnet för att han 

eller hon ska få skydd, det räcker inte med att de ”bara” känner sig hotade. 

 

4.7.1 Befintligt skydd 

I Sverige har man sedan länge sett mycket allvarligt på övergrepp i rättssak. En rad åtgärder är 

vidtagna inom rättsvårdande myndigheter för att skydda bland annat utsatta vittnen. 

Exempel på vidtagna åtgärder är: 

• Sekretessmarkering 

• Kvarskrivning 

• Fingerade personuppgifter 

• Trygghetspaket 

• Livvaktsskydd 

 

4.7.2 Skyddad identitet/Sekretessmarkering 

Folkbokföringsuppgifter som till exempel personnummer, namn och adress är normalt 

offentliga. I vissa fall kan någon få sina uppgifter skyddade genom att en markering för 

särskild sekretessprövning, en sekretessmarkering, förs in i folkbokföringsdatabasen. 

Ansökan ska vara skriftlig och begärs hos det skattekontor där du är folkbokförd. Dina skäl 

ska styrkas genom intyg från exempelvis sociala myndigheter, polisen, genom kopior av 

domar eller beslut om besöksförbud.  

 

Varje myndighet ansvarar för sina personregister, det finns dock ingen övergripande policy 

för hur myndigheterna ska behandla uppgifter om sekretessmarkerade personer. På grund av 

detta råds personer att själva ta kontakt med myndigheter och organisationer för att förklara 

behovet av sekretesskydd och komma överens om hur kontakten ska skötas. Det gäller posten, 

banken, Telia, finans- och försäkringsföretag, postorderföretag och föreningar för att nämna 

                                                
20 SvD 11 september 2002, Hot mot vittnen växande problem 
21 Arbetet Nyheterna, tis den 27 feb 1996 



 

 14 

några. Personer med denna typ av skydd måste alltid tänka sig för varje gång han/hon lämnar 

en adressuppgift till ett företag, bibliotek med mera så minskar skyddet.22 

 

4.7.3 Kvarskrivning 

Detta innebär att personen i samband med flytt till hemlig ort begär att få fortsätta vara 

folkbokförd på den gamla orten. På så sätt så blir den information som lämnas från 

skattemyndigheten missvisande och personen blir svårare att spåra. Om det föreligger ett hot 

mot personen så rekommenderas en kombination av sekretessmarkering och kvarskrivning.  

 

Den som är folkbokförd i ”fel” kommun kan komma att stöta på en del praktiska problem. 

Om de ska studera eller söka bostadsbidrag krävs många förklaringar och ett stort tålamod. 

För den som har familj och barn blir det ännu mer komplicerat. För att skyddet ska vara 

effektivt så måste alla familjemedlemmar som flyttar med kvarskrivas.  

 

4.7.4 Fingerade personuppgifter  

Det mest slagkraftiga skydd som kan erbjudas idag är en ny identitet.23 Den som riskerar att 

bli utsatt för allvarlig brottslighet som riktar sig dennes liv, hälsa eller frihet kan få 

medgivande av Stockholms tingsrätt att använda andra personuppgifter om sig själv än de 

verkliga.24 Detta skydd blir aktuellt först när det föreligger en extrem hotbild. En förutsättning 

för att få fingerade personuppgifter är att kvarskrivningen inte har fungerat, vilken kan 

innebära att bostadsadressen blivit röjd flera gånger. 

 

Det är polisen som kontaktar rikspolisstyrelsen som sedan ansöker hos tingsrätten som till slut 

avgör om skälen för identitetsbyte är tillräckliga.25  

 

4.7.5 Trygghetspaket 

Det är polisens uppgift att ge hotade personer fysiskt skydd. Utsatta personer kan utrustas 

med skärskilda trygghetspaket som polisen tillhandahåller. Vad ett sådant ”paket” innehåller 

skiljer sig från olika polismyndigheter. Det som kan ingå är en larmtelefon, 
                                                
22 rsv.se/folkbokforing/overigt/sekretess.html 
23 www.tidenefter.com 
24 Lag om fingerade personuppgifter  
25 www.tidenefter.com 
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telefonbandspelare och armbandslarm som ska vara kopplade till länskommunikations-

centralerna. De kan också få en mobiltelefon som ges förtur i polisens växel. Det finns också 

möjlighet för den hotade att få tillgång till tårgasspray och antimedel. Det bör anmärkas att 

det krävs vapenlicens för att inneha tårgasspray. 

 

4.7.6 Livvaktsskydd 

Är det fråga om mycket allvarliga hot är det möjligt för den hotade personen att få 

livvaktsskydd. På grund av de höga kostnaderna och det stora intrånget i den hotade 

personens privatliv är detta emellertid sällsynt.26 

 

Stöd åt bevispersoner blir en allt viktigare uppgift för polisen. I Västra Götaland arbetar två 

tjänstemän på heltid med sådana frågor. I Skåne, där kriminella mc-gäng länge varit aktiva, 

sysslar fem poliser på heltid med vittnesstöd.27 

 

4.8 Nationellt skyddsprogram för bevispersoner 

Brottsoffersutredningen konstaterade i SOU 1998:40 att ett nationellt handlingsprogram för 

skyddandet av bevispersoner behövdes eftersom man bedömt att förekomsten av hot mot 

bevispersoner förekommer och hindrar en fungerande rättskipning. Rikspolisstyrelsen fastslog 

detsamma i sin rapport Nationellt handlingsprogram från den 14 december 2000.28 

 

4.8.1 Beslut 

Regeringen beslutade den 13 december 2001 att rikspolisstyrelsens utredare skall få i uppdrag 

att utforma ramen för ett nationellt handlingsprogram till skydd av vittnen. Utredaren skulle 

slutredovisa utredningen för regeringen den 1 september 2003.29  

                                                
26 sou 1998:40 s. 280 
27 DN.se, publicerad 27 dec 2002 kl 22:39 
28 direktiv 2001:107 
29 pressmedelande 107, år 2001 regeringskansliet 
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4.8.2 Utredningsdirektiven 

Skyddsprogrammet skall enligt direktiven utarbetas i samarbete med övriga berörda 

myndigheter till exempel kriminalvårdsverket, domstolsverket och sociala myndigheter. 

Eventuella lagändringar skall beaktas. Programmet skall omfatta minst fyra skyddsnivåer. 

• omlokalisering och identitetsbyte,  

• omlokalisering utan identitetsbyte och med sekretesskyddande åtgärder i olika grader,  

• tillfällig omlokalisering för senare återgång till bostadsorten,  

• ingen omlokalisering men däremot säkerhetshöjande åtgärder.  

Vidare skall det finnas följande basutbud av möjliga åtgärder och arbetssätt: 

• skyddat boende, 

• sekretesskydd, 

• tekniska åtgärder, 

• fysisk övervakning, 

• ekonomiska åtgärder, 

• kontaktorganisation. 

 

Den myndighet som ansvarar för skyddsprogrammets genomförande bör ges möjlighet att 

ställa upp villkor och lämna direktiv till en bevisperson för att programmet skall kunna 

lyckas. Myndigheten bör också kunna vägra personer inträde eller utesluta någon ur 

skyddsprogrammet, om uppsatta villkor eller direktiv inte följs. En särskild organisation bör 

inrättas med regionala vittnesskyddsenheter. De särskilda vittnesskyddsenheterna skall 

organisatoriskt tillhöra respektive polismyndighet, företrädesvis storstadsmyndigheterna. En 

enhet för nationell samordning placeras vid Rikskriminalpolisen. Inom kriminalvården skall 

det finnas ett par centralt placerade handläggare.30 

 

4.8.3 Behovet av utredningen 

Ett skyddsprogram såsom det har beskrivits i Rikspolisstyrelsens förslag skulle enligt 

regeringens bedömning i huvudsak tillgodose det krav på skydd som en enskild person kan 

                                                
30 direktiv 2001:107 sid2 
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ställa på samhället. ”Regeringen anser därför att ett sådant program som utformas med 

utgångspunkt i förslaget så snart som möjligt skall genomföras” .31 

 

4.8.4 Uppskov av utredningen 

Uppdraget skulle slutredovisas senast den första september 2003 men regeringen beslutade 

den åttonde maj 2003 att förlänga utredarens uppdragstid till och med den 31 december 2003. 

Det har inte gått att få fram någon förklaring från regeringskansliet till varför utredningstiden 

förlängts.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
31 direktiv 2001:107, sid3 
32 Rättssakkunnig: Charlotte von Es sen vid regeringskansliet 
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5. SLUTSATSER 
 
Under vårt arbete har det framkommit att renodlade vittnen mest har skyldigheter och väldigt 

få rättigheter. Det är inte helt ovanligt att det kommer som en överraskning för ett vittne att de 

ska inställa sig till en huvudförhandling. I många fall går det lång tid mellan förhöret med 

polisen och själva kallelsen. Polisens informationsskyldighet är inriktade till målsägande som 

brottsoffer. Idag ligger det på enskilda polisers personliga engagemang om vilken information 

som lämnas till vittnen. 

 

Redan 1995 påpekade 36 av 37 tingsrätter att kallelsen till vittnen borde omformuleras. Fram 

tills idag har ingen förändring skett förutom att det numera skickas med en bilaga från 

brottsofferjouren att det kommer att finnas vittnesstödjare på plats vid rättssalen. Kallelsen 

uppfattas som strikt, formell och en aning hotfull. Det inte ovanligt att det byts åklagare i ett 

mål när det är dags för förhandling. Detta är en bidragande orsak till att vittnen känner 

osäkerhet i en redan så främmande och utsatt situation.  

 

Vittnesstödsverksamheten är koncentrerad till rättssalen vid förhandlingstillfället. Det är en 

brist i stödverksamheten att den bara finns tillgänglig i väntsalen i rätten. Det är många som är 

nervösa och rädda innan en förhandling. Behöver ett vittne stöd och hjälp före eller efter så 

ligger det på den personens eget ansvar att ta kontakt.  

 

Det är endast de som bevittnat grova brott mot närstående som med dagens lagstiftning som 

kan få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande. Vittnen som är obekanta med offret ges 

ingen möjlighet till hjälp om de mår dåligt. Det är en brist i systemet att det görs skillnad på 

traumatiserade personer. I de olika utredningar som gjorts sedan mitten på 80-talet har ofta 

brottsoffers utsatthet påtalats. Dessvärre så verkar skyddet för vittnen ständigt komma bort i 

utredningarnas slutfas.  

 

Det finns idag vissa skyddsåtgärder som kan vidtas om vittnen hotas. Även här ligger mycket 

ansvar på den som hotats att skyddet verkligen fungerar. Det är inte enkelt och det krävs stora 

uppoffringar för att dessa personer ska kunna leva ett någorlunda normalt liv. Det skydd som 

kan erbjudas till ett vittne som blivit hotat beror mycket på vilka resurser som finns på den 

polismyndighet som handlägger ärendet. 
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6. DISKUSSION 
 
 
Det som blivit mest påtagligt under arbetets gång är insikten i alla motioner, utredningar och 

tidningsartiklar som inte lett till något resultat för vittnens utsatthet. Debatterna i media har 

stundvis varit väldigt heta om just utsatta vittnen, det som förvånar är att tidningsartiklar från 

2003 tar upp exakt samma problem som artiklar från 1995.  

 

Vi blir besvikna över att se allt arbete som gjorts av våra folkvalda inte har lett till någon 

förbättring. Vi tycker att det är av yttersta vikt för vår rättssäkerhet att vittnen kan känna sig 

trygga i rättsprocessen. Det är beklagligt att nivån på säkerhet och skydd för ett utsatt vittne 

skall bero på de olika polismyndigheternas budgetanslag från rikspolisstyrelsen. Det bästa 

skyddet finns att tillgå i storstäderna. Givetvis har en person i Stockholm lättare att hålla sig 

undan än en person bosatt i Vilhelmina. Det kan ju även vara så att det blir väldigt svårt för 

den enskilde att införskaffa en ny bostad speciellt i storstadsregionerna där bostadsbristen är 

stor, medan personen från Vilhelmina kanske måste lämna kommunen. 

 

Idag måste kanske ett vittne som hotats både byta identitet och bostadsort. Är det verkligen 

rätt lösning för att få allmänheten att ställa upp att vittna? Det är en stor uppoffring för den 

enskilde att inte kunna ha kontakt med släkt och vänner. Ett alternativ borde vara att öka 

möjligheten att vittna anonymt. Detta kan dock vara svårt att genomföra med rättssäkerheten i 

åtanke.  

 

Till vittnesstödjarens uppgifter hör att hänvisa vittnen vidare till andra instanser som kan ge 

dem stöd och hjälp. Denna hjälp får bekostas helt på egen hand. Det är riktigt dåligt att det 

inte kan erbjudas ersättning till dem som exempelvis behöver psykolog- eller terapisamtal. I 

slutändan kanske det till och med blir billigare att betala några sessioner hos en terapeut än 

flera månaders sjukskrivning.   

 

Det är förståeligt att fler väljer att inte ställa upp, det vill säga ljuga om att de inte sett något 

eller säga under förhandlingen att de inte riktigt minns. Det är inte vanligt att vittnen hotas 

men det förekommer mer och mer. Det är ett samhällsansvar att kunna ta hand om dem som 

behövs för att rättssystemet ska fungera samt på ett positivt sätt motivera fler att fullgöra sin 
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plikt som goda medborgare. Nästa gång kanske det är du själv som är beroende av att någon 

ställer upp och vittnar för dig. 

 

Som blivande poliser känns det inte vidare lustigt att behöva förklara för rädda vittnen att de 

är skyldiga enligt lag att vittna när samma lagar inte kan ge dem ett grundläggande skydd eller 

ens ersättning för exempelvis terapisamtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

7. KÄLLFÖRTECKNING 
 
Offentligt tryck 

Brå rapport 1997:1: Brottsofferarbetet i Sverige - en kunskapsöversikt 

Direktiv 2001:107 Skydd av bevis personer   

Motion1998/99:Ju404 Vittnesskydd av Johan Persson 

Pressmeddelande 107,  2001 regeringskansliet  

SFS2001:732 Lag om ändring i skadeståndslagen Justitiedepartementet 

SOU 1998:40  

Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter 

 

Litteratur 

Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjouren (2002): Vittnesstödshandboken. Umeå 

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket (2001): Vittnesstöd – en kartläggning  

Höglund, O (2003): Sveriges rikes lag 

Fitger, P (2002): Särtryck ur rättegångsbalken. Nordstedt Juridik AB 

Porsfeldt, D och Klosterberg, C (1996): Vittnesstöd. Högskolan i Växjö 

 

Tidningsartiklar 

Billger, O, ”Hot mot vittnen växande problem” Svenska Dagbladet, 11 Sept 2002 

Ekholm, A och Lenstrup, M, ”Vittnen måste få bättre skydd”, Arbetet Nyheterna, 27 Feb 

1996 

Johansson, Lars, ”Hotade vittnen kan få bättre stöd”, Dagens Nyheter, 27 Dec 2002 

Wiken, Jidell Elisabeth.  Nyhetsbrev brottsoffer myndigheten,  nr 1 årgång 8, 2003 

 

 

Elektroniska adress 

www.brottoffermyndigheten.se  

www.rsv.se/folkbokforing/overigt/sekretess.html 

www.tidenefter.com 

 

Informanter 

Rättssakkunnig: Charlotte Von Essen, Regeringskansliet 



 

 i 

8. BILAGOR 

 



 

 ii 

 


