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Sammanfattning 
Skulle du våga vittna, ställa upp och berätta om vad du sett och vet, om du visste att det skulle 

leda till hot eller andra åtgärder från gärningsmannen? Det råder vittnesplikt i Sverige med ett 

fåtal undantag. Vittnen utgör en viktig del i vårt rättsystem och dessa har ett stort ansvar. Det 

är viktigt att kunna informera och upplysa ett vittne om vad för slags skydd och åtgärder un-

der en rättsprocess som är tillgängliga om en hotbild skulle föreligga. Som vittne kan man 

vara väldigt utsatt för påtryckningar av olika slag och hur dessa kan förebyggas och reduceras 

framkommer i denna rapport. Genom utredningar visar det sig att våld och hot främst före-

kommer i samband med organiserad brottslighet och mellan bekanta personer. Men det har 

även blivit allt vanligare att våld och hot mot vittnen även riktas från andra håll och det är 

därför angeläget att hålla jämna steg med brottsutvecklingen. Genom att programmet om na-

tionell personsäkerhet har tillkommit presenterar man en förstärkning av redan befintliga 

skyddsåtgärder för vittnen. Det föreligger vissa krav för inträde i programmet men väl inne i 

programmet finns en mängd olika åtgärder att tillgå. Vårt syfte med denna rapport har varit att 

belysa hur personsäkerheten för vittnen ser ut i dagsläget och om det fungerar som tänkt. Vi 

införskaffade kunskap om det genom bl.a. genom att samtala med två personer angående per-

sonsäkerhet. Den ena personen har varit med och skapat personsäkerhetsprogrammet och den 

andra personen lever med en hotbild över sig. 
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1. Inledning 

Vi har valt att skriva om personsäkerhetsarbetet i rättsprocessen för att det är ett aktuellt 

ämne i dagens samhälle. I vår framtida yrkesroll som poliser är det bra att kunna och 

känna till det skydd och stöd som finns att erbjuda för målsäganden, brottsoffer och vitt-

nen, innan, under och efter rättsprocessen. Ämnet är så omfattande och vi har valt att in-

rikta denna rapport på vittnen. Ett vittne är en person som har varseblivit om en händelse 

och kan ge en relevant utsaga om det i en utredning och/eller rättegång.1 

I Sverige föreligger vittnesplikt, dess omfattning uppställs i Rättegångsbalken 36:1 §. 

Vittnen utgör en viktig del i vårt rättssystem, vilket innebär ett stort ansvar för dessa indi-

vider. Vittnets berättelse kan avgöra om det blir en friande eller en fällande dom och kan 

därför bli ytterst utsatta för påtryckningar. 2 

För att ett brott skall kunna utredas och lagföras är det av grundläggande betydelse att 

medborgare som har upplysningar att lämna om ett brott vågar göra det till polis och 

åklagare. I dagens samhälle förekommer det dock att den som har lämnat uppgifter utsätts 

för hämndaktioner, särskilt i samband med grov eller organiserad brottslighet. Detta ut-

görs i form av hot eller våld av den, eller dem, som är delaktiga i den aktuella brottslighe-

ten.3 Konsekvensen av detta blir att vittnen inte vågar vittna om vad dem vet och har sett 

på grund av rädsla för repressalier. 

1.1 Bakgrund 

På senare tid har det i media uppmärksammats att mycket tyder på att brottet; övergrepp i 

rättssak BrB 17:10 § har ökat.4 Brottet innebär att den som med våld eller hot om våld 

angriper någon för att denna gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid 

förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från 

en sådan åtgärd, döms för övergrepp i rättssak. Detsamma gäller om man med någon an-

nan gärning som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gär-

ning angriper någon för att denne avlagt vittnesmål eller annars angett utsaga vid förhör 

hos en myndighet eller för att hindra honom från att avge en sådan utsaga.5 Den senaste 

ändringen i straffskalan gällande detta brott skedde 1 juli 2002.6 För normalgraden före-

                                                        
1 www.wikipedia.org 
2 Sjöberg, 2005 
3 SOU 2004:1 s. 73 
4 Ibid s. 119 
5 Brb 17:10 
6 SFS 2002:117 
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ligger fängelse i högst fyra år. Om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex måna-

der och vid grov överträdelse fängelse i lägst två år och högst åtta år. 

Enligt den statistik som finns har brottet övergrepp i rättssak ökat. År 1990 uppgick anta-

let anmälningar för detta brott till 1671 stycken. År 1999 var motsvarande siffra 3342 och 

år 2006 gjordes 5041 anmälningar för övergrepp i rättssak.7 Av dessa anmälningar som 

gjordes 2006 lagfördes 427 personer. Det är dock en liten del av den faktiska brottslighe-

ten som resulterar i att någon lagförs, mörkertalet är stort.8 

Att brottet har ökat är till en mycket stor nackdel för polisens förtroende. Detta brott är 

en ytterst allvarlig överträdelse som dessutom kan äventyra Sverige som rättstat.  

Ett vittne kan ha en stor tyngd i bevisfrågan i en rättsprocess. Rättsordningen i Sverige 

bygger på att enskilda människor våga träda fram och vittna. Det är inte rimligt att kräva 

att ett vittne skall försätta sig själv och sina anhöriga i fara för att säkra rättsprocessen. 

Att vittnen vågar vittna gör att effektiviteten inom rättsväsendet ökar. För att det demo-

kratiska samhället ska fungera krävs det också att lagar kan tillämpas utan påtryckningar.  

Polisen har ett stort ansvar gällande personsäkerheten. I Sverige skall polisen enligt 

lag förebygga brott och lämna allmänheten skydd. För att kunna fullgöra detta krävs ett 

nära samarbete med andra myndigheter och organisationer som kan vara t.ex. brottsoffer- 

och kvinnojourer samt socialtjänsten.9 

Sverige är ett relativt litet land och det kan därför vara svårt att gömma en hotad per-

son inom landet. Det finns idag ett samarbete mellan de nordiska länderna och de länder 

som är med i Haag-konventionen. Arbete pågår inom flera länder med att skapa vittnes-

skyddsprogram och att bygga upp riktlinjer och rutiner kring programmets tillämpning.10 

I Sverige finns ett brett utbud av skyddsåtgärder samt ett nationellt personsäkerhets-

program för vittnen vilka vi kommer att framställa närmare i rapporten. 

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att belysa hur personsäkerheten för vittnen ser ut i dagsläget samt att 

undersöka om det fungerar som tänkt i det svenska samhällets rättsprocess. Vi vill inför-

skaffa kunskap om ämnet då det är relevant i dagens rättssamhälle och i vår framtida yr-

kesroll som poliser.  

                                                        
7 Brå statistik 
8 SOU 2004:1 s.119 
9 PL (1984:387) 2,3§ 
10 SOU 2004:1 s.97 
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1.3 Frågeställningar 

1. Vad finns det för stöd och skydd för vittnen i rättsprocessen? 

2. Hur påverkas samarbetet med andra myndigheter detta personsäkerhetsarbete? 

3. Hur ser det nationella personsäkerhetsarbetet ut idag och hur står sig skyddsåtgär-

derna i arbetet i förhållande till hotbilden mot vittnen? 

4. Anses de skyddsåtgärder som finns idag tillräckliga eller bör ytterligare åtgärder 

vidtas? 

1.4 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet vi har valt är att klarlägga hur det nuvarande personsäkerhetsarbetet 

ser ut i Sverige. Detta har vi gjort genom att samla information från statens offentliga 

utredningar, propositioner, artiklar, böcker och lagtexter. Vi har intervjuat en kvinna, som 

vi kommer kalla Lisa  som  jobbar som analytiker hos polisen i Umeå och som även är 

legitimerad psykolog. Lisa är engagerad i arbetet angående personsäkerhet och har varit 

med och framställt föreskrifter och allmänna råd om personsäkerhetsarbetet. Ytterligare 

en intervju har gjorts med en person som varit föremål för skyddsprogrammet och som 

idag lever med fingerad personuppgift.  

Den information som vi har samlat och sammanställt, samt de intervjuer som vi har 

genomfört, har vi använt till att får svar på våra frågeställningar. 

1.5 Avgränsningar 

Ämnet vi valt är så pass omfattande att vi har begränsat oss till att bara belysa personsä-

kerhet i rättsprocessen gällande vittnen. På grund av sekretessen och att det nationella 

säkerhetsprogrammet är så nyligt antaget så blir vår rapport begränsad i dess fördjupning. 

Vi har även valt att begränsa våra intervjuer på grund av tidsbegränsning till två personer.  
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2. Begreppsförklaring 

Det är viktigt att klargöra begreppet vittne innan vi går vidare i rapporten och besvarar 

våra frågeställningar. 

2.1 Vittne 

Begreppet vittne definieras som en person som varseblivit en händelse med sina egna 

sinnen. Vittnen förekommer ofta inom rättsväsendet för att fastlägga vad som inträffat. I 

princip kan alla bli skyldiga att inställa sig i domstol och avlägga vittnesmål under ed.11  

Vid processreformen inför den nya rättegångsbalken, som trädde i kraft 1 januari 

1948, skedde stora förändringar.12 Tidigare var det så att vittnets uppgift endast var att 

intyga att brottslingen ertappats på bar gärning. Under ed skulle vittnet bevisa ett visst 

bevistema. Vittnen kunde endast uttala sig i fördel till den part som hade åberopat vittnet 

och inga korsförhör hölls. Vittnen blev snart det viktigaste bevismedlet och för att be-

gränsa vittnen fanns en omfattande reglering om vittnesjäv i den gamla rättegångsbalken 

före reformen. Vittnesjäv var uppdelade i absolut och relativ jäv.13 Absolut vittnesjäv 

gällde personer som aldrig kunde bli föremål för att vittna med anledning av de inte an-

sågs vara trovärdig genom att de var underåriga eller led av en psykisk störning. Med 

relativ jäv menade man personer som ansågs vara trovärdiga och skulle kunna få vittna 

men att det med anledning av gällande brott stod i närstående till part i målet och därför 

inte var lämpliga. 

I och med den nya reformen så grundlades principer om muntlighet, omedelbarhet och 

koncentration. Dessa principer påverkade starkt bevisningen och den fria bevisningen 

infördes som sedan i sin tur reducerade bestämmelserna om vittnesjäv.14 Detta innebar att 

det inte längre förelåg några hinder att höra en närstående.  

I rättegångsbalken kapitel 36:11 står det skrivet att en ed skall avläggas innan vittnet 

angiver sin berättelse. En ed får inte avläggas av den person som är under 15 år eller den 

som på grund av en psykisk störning befinns sakna erforderlig insikt om betydelsen av 

ed. Efter att man avlagt ed är det straffbart att inte hålla sig till sanningen. Bryter man 

mot detta döms man för mened.15 

                                                        
11 www.wikipedia.org  
12 SOU 2001:103 s. 7 
13 Diesen, Förhör s. 111 
14 SOU 2001:103 s. 77 
15 BrB 15:1 
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När det gäller vittnesplikten så står det om gällande i rättegångsbalken 36:1. Denna 

plikt är inte utformad mot den enskilda medborgaren utan är en rättighet som domstol har 

att använda sig av. Bestämmelsen är den att vittnen får höras och det ska ge uttryck för en 

allmän vittnesplikt.16 Det finns endast ett fåtal begränsningar till denna plikt. Dessa be-

gränsningar kan delas upp i två grupper. De som anses vara obehöriga17 att vittna och de 

som har inskränkt vittnesplikt.18  

Med de obehöriga menas de som är att betrakta som part i det aktuella målet. Inte hel-

ler får medhjälpare till den aktuella gärningen vittna i ett brottmål. Detta gäller även mål-

sägande.19 Hit hör även de personer som är under 15 år eller personer som lider av en 

psykisk störning. Rätten prövar då med hänsyn till omständigheterna om han/hon får hö-

ras som vittne.20 Under förundersökningen är det möjligt att spela in förhör med en per-

son under 15 år på video- eller ljudband. Denna inspelning kan användas vid rättegången 

så att personen slipper närvara.21  

Personer som omfattas av sekretesshinder, tystnadsplikt genom exempelvis sitt arbete 

underkastas vittnesplikten så vida de inte inskränker på de sekretessbelagda områdena, 

den resterande del är hon eller han obehörig att yttra sig om.22 Den som omfattas av tyst-

nadsplikt måste själv upplysa om detta. Denna person som sekretessen berör måste lämna 

medgivande och får då höras angående det som omfattas av tystnadsplikten.23 Även att 

bevara en yrkeshemlighet regleras i rättegångsbalken.24 Utredningsintresset i brottmål 

mot yrkeshemlighet ska rätten avväga. I de flesta fall bör intresse för yrkeshemlighet ge 

vika för brottsutredningen.25 

Om vi går vidare till den andra kategorin som gäller inskränkningar i vittnesplikten så 

hör de som anses är närstående till part i mål. I rättegångsbalken står det att den som är 

part är eller varit gift eller är i rätt upp – eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller 

är syskon eller är det i svågerlag, att den ena är eller varit gift med den andres syskon, 

eller som på liknande sätt är parten närstående, vare ej skyldig att avlägga vittnesmål. 

                                                        
16 Sjöberg, 2005  
17 RB 36:1, 36:4, 36:5 
18 RB 36:3, 36:6 
19 RB 36:1 
20 RB 36:4 
21 RB 36:16, 43:5 
22 RB 36:5 
23 Diesen, Förhör s. 38 
24 RB 36:6 
25 Diesen, Förhör s. 115 
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Står någon till parts ställföreträdare i sådant förhållande, som nu sagts, äge han ej på 

grund därav undandraga sig att vittna.26  

Ett sådant vittne kan dock vägra att yttra sig angående gällande omständighet om det 

skulle skada någon närstående till denne. Därav står det vidare i rättegångsbalken 36:13 

att ej heller i brottmål må ed avläggas av någon den tilltalade närstående. Detta omfattar 

även sambo.27 Det ska framgå i förhörsprotokollet om ett vittne är att anse som närståen-

de.28 Det är fritt för en närstående att välja om de vill avlägga vittnesmål eller ej. Det bör 

ej ha ett bevisvärde om en närstående väljer att inte vittna.29  

I rättegångsbalken är det skrivet att vittnet skall vid vite kallas att infinna sig vid för-

handling inför rätten.30 Om vittnet ej infinner sig vid huvudförhandling efter kallelse 

ålägges hon eller han vid ytterligare vite att inställa sig eller så förordnas polishämtning.31 

Om ett vittne inte skulle uppfylla sin vittnesplikt vid huvudförhandling genom att vägra 

yttra sig, svara på frågor eller att avlägga ed ska rätten förelägga vittne att vid vite uppfyl-

la sin vittnesplikt. Om vittnet ej fullgör sin skyldighet kan häktning ske.32 Någon får dock 

inte hållas i häkte under längre tid än tre månader. Vittnet ska höras var fjortonde dag om 

han eller hon står fast vid sin vägran. Vidare kan vittnet bli ersättningsskyldig för kostna-

der som dennes frånvaro har orsakat.33  

Sveriges rättssystem bygger i stort på vittnesmål. Vittnesmål utgör den vanligaste be-

visningen i brottmål. Samhället lägger ett stort ansvar på enskild medborgare att säkra 

rättsprocessen och verka för att brottslingar ska bli dömda och ordningen i samhället ska 

upprätthållas. Vittnesplikten utgör att det kan kännas som ett väldigt intrång i den enskil-

das privatliv. Genom att samhället lägger ett sådant tungt ansvar på enskild medborgare 

utgör de även som ett lämpligt offer för påtryckningar från kriminella aktörer för att för-

hindra att rättvisa skipas. Att känna rädsla för att bli utsatt för påföljder är inget som gör 

att man undkommer vittnesplikten i Sverige.  

                                                        
26 RB 36:3 
27 Diesen, Förhör s. 114 
28 FUK 21 § 
29 Diesen, Förhör s. 38 
30 RB 36:7 
31 RB 36:20 
32 RB 36:21 
33 RB 36:23 
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3. Resultat 

I detta kapitel ska vi besvara de frågeställningar som vi har lagt till grund för rapporten. 

Vi kommer att förklara vad det finns för stöd och skydd för vittnen att få i en rättsprocess. 

Hur samarbetet mellan myndigheter påverkar personsäkerhetsarbetet och även hur det 

nationella personsäkerhetsarbetet ser ut idag. Vidare har vi genom intervjuer fått svar på 

den sista frågeställningen angående skyddsåtgärderna, om de är tillräckliga eller om ytter-

ligare åtgärder bör vidtas. 

3.1 Vittnesskydd före och under rättegång 

Många tycker att det skydd för vittnen som finns idag är tillräckliga, andra hävdar att 

samhället är skyldig att erbjuda ytterligare skydd för att vittnesplikten ska kunna försva-

ras. Ett hot för att skrämmas till tystnad kan föreligga både före och efter en rättegång. 

Före rättegång kan ett hot vara överhängande för att få vittnet att inte uttala sig i domstol. 

Om vittnet inte vågade uttala sig i rätten så kan det föreligga ett hot även efteråt för att 

försäkra sig om att vittnet även i fortsättningen kommer att hålla tyst. Om ett uttalande 

gjordes, så kan en hämndaktion utföras. Det är därför viktigt med skydd både före och 

efter en rättegång. För att vittnesskydd ska fungera fullt ut måste vittnet själv visa samar-

betsvilja och inte överskrida några gränser inom ramen om vittnesskydd. 

Under en förundersökning i Sverige finns rätten att ta del av allmänna handlingar. 

Denna rätt begränsas av sekretess som föreligger för polis- och åklagarmyndighetens ma-

terial för att förebygga utreda och beivra brott.  

Rätten att ta del av förundersökningsmaterial är väl reglerat. Till viss del skyddas vitt-

nets identitet genom att begränsa insynen. Rätten till insyn varierar beroende på vem som 

begär att få ut uppgift eller handling och i vilket skede utredningen befinner sig i. 

Det finns två olika synsätt på denna rätt till insyn; det traditionella och det nya synsät-

tet.34 Dessa synsätt behandlar rätten till insynen olika beroende på att de har olika åsikter 

om misstänkt är att betrakta som part i förundersökningen eller inte. Det traditionella syn-

sättet ger insyn genom att ge misstänkt partställning i förundersökningen. I och med det 

så har den misstänkte rätt att ta del av uppgift eller handling och det kan inte hindras av 

sekretessbestämmelsen. Det kan finnas en begränsning att få ut handling eller uppgift i 

                                                        
34 Sjöberg, 2005 s.1 
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form av kopia om det är av synnerlig vikt att sekretessuppgift inte röjs. Däremot finns det 

inte en begränsning i parts insyn och rätt att få ta del av uppgift och handling.35  

Det nya sättet anser inte att misstänkt är att betrakta som part i förundersökningen. 

Detta pga. att det inte är ett ärende utan ett faktiskt handlande.36 Den misstänkte regleras 

då endast efter rättegångsbalkens 23:18 bestämmande och inte sekretesslagen då det bara 

gäller om man är part i förundersökning. Även i rättegångsbalken finns en begränsning av 

insyn. Det får ske om det kan utföras utan men för den fortsatta utredningen och det är 

förundersökningsledaren som har den bestämmande rätten. Det kan tyckas att det nya 

synsättet är det korrekta och bör tillämpas. Men även det traditionella är gällande detta 

enligt praxis som uttryckt att förundersökningen är att anses som ett ärende, vilket den 

misstänkte är part i.37  

När förundersökningen är klar sker en slutdelgivning som sedan ska leda till åtal.38 Det 

traditionella synsättet ger vid slutdelgivning part rätt att ta del av allt som hör till förun-

dersökningen, vilket innebär att vittnes utsaga eller identitet inte längre kan hemlighållas. 

Man har dock inte rätt till en kopia av förundersökningsprotokollet, utan känsliga uppgif-

ter som saknar betydelse för åtal kan fortfarande skyddas från att lämnas ut fram till åtal 

enligt 14:5 1st SekrL.39 Det är först vid åtal som rätten att få en kopia av hela protokollet 

ges.40 

Det nya synsättet innebär att den misstänkta skall ha rätt vid slutdelgivningen att ta del 

av och kopiera hela utredningsmaterialet, för att sedan kunna åtalas. Det finns inga förbe-

håll om rätten att lämna uppgift vidare då uppgift utlämnas genom RB:s bestämmelser 

och inte sekretesslagens. Genom detta kan känsliga uppgifter lämnas vidare. Allmänhe-

tens insyn i uppgift eller handling när åtal är väckt och handlingarna är lämnade till dom-

stol regleras av domstolssekretessen. Denna sekretess kommer inte att framställas i denna 

rapport. 

Det finns även hjälp och stöd man kan få under huvudförhandlingen för att minska 

obehagskänslor, ett s.k. vittnesstöd. För många människor innebär en kallelse till huvud-

förhandling det första besöket i en domstol. Man kan vara orolig över vad som förväntas 

av en, det kan kännas obehagligt att få sitta i ett förhör och få sina upplevelser ifrågasatta. 

Väntrummet är på många domstolar gemensamt för domstolens samtliga besökare. Det 

                                                        
35 SekrL 14:5 
36 SOU 2003:99 s. 191 
37 SOU 2003:99 s. 191 
38 RB 23:18 
39 SOU 2003:99 s. 190 
40 RB 23:21 



Rapport 468  2007-11-30 
 

9 (24) 

innebär att den tilltalade och eventuellt medföljande personer, delar väntrum med brotts-

offer och vittnen vilket i sin tur kan ge upphov till en känsla av otrygghet och rädsla.41  

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå vittnen och brottsoffer med 

mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång. Denna person bidrar 

till att skapa större trygghet för vittnen i domstolsförhandling. Ett vittnesstöd har avlagt 

ett etiskt tystnadslöfte och genomgått utbildning i bl. a. frågor om bemötande och rätts-

processen och fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med vittnet.42 

Ett vittnesstöd ska kunna ge vittnen information om domstolsförhandlingen och prak-

tiska frågor som kan handla om hur en förhandling går till, vilka de olika aktörerna är, 

vilka uppgifter var och en har och var vittnet ska sitta. På de flesta domstolarna kan vitt-

nesstöden erbjuda vittnet möjligheten att vänta avskilt i särskilda vittnesstödsrum. 

3.2 Skyddsåtgärder 

Det finns olika skyddsåtgärder som idag används för att hjälpa ett vittne. Dessa åtgärder 

förutsätter att en omsorgsfull riskbedömning görs på tillräckligt bra underlag. Hur den 

bedömningen går till framställs senare i rapporten. 

 

3.2.1 Besöksförbud 
Det finns företeelse som inte är kriminaliserade men som kan ingå i ett led för att skräm-

mas eller förhindra ett vittne från att lämna sin berättelse om en viss händelse. Dessa fö-

reteelser kan uppfattas som obehagliga och skrämmande. Det kan handla om telefonsam-

tal, eller att personen som man vittnar mot kan uppfattas som hotande bara av hans bete-

ende som t.ex. att förfölja, trakassera osv. Genom att man kan ansöka om besöksförbud 

önskar man kunna avskräcka och förhindra dessa företeelser och förhindra eventuella 

angrepp. Ansökan om besöksförbud görs skriftligen och prövas av åklagare. Det ska ligga 

till grund om särskilda omständigheter finns risk för att den förbudet avses gälla kommer 

att begå brott, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den förbudet avses skydda.43 

Vid riskbedömningen ska särskild hänsyn tas till den mot vilken förbudet avses gälla tidi-

gare har begått brott mot den andre personens liv, hälsa frihet eller frid.44 Har inga tidiga-

re brott begåtts mot personen ifråga används besöksförbud restriktivt.45 Om det anses att 

                                                        
41 Brottsofferjouren, vittesstöd s, 2 
42 Brottsofferjouren, vittnesstöd s, 3,  
43 Lag om besöksförbud (1988:688) 1§ 
44 Lag om besöksförbud (1988:688) 1§, 2 st 
45 Föreläsning på polisutbildningen 2007-10-02 
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förbudet inte räcker till kan man få ett utvidgat besöksförbud vilket innebär att förbudet 

riktas emot att inte få befinna sig i närheten av den andre personens bostad, arbetsplats 

eller något annat ställe där personen brukar vistas. Förbudet kan utvidgas ytterligare ett 

steg genom särskilt utvidgat besöksförbud vilket omfattar ett större område. Det kan även 

komma att gälla den gemensamma bostaden. 

Besöksförbud meddelas för en bestämd tid, högst ett år men gällande den gemensam-

ma bostaden gäller särskilda regler. Ett besöksförbud börjar gälla med omedelbar ver-

kan.46 

 

3.2.2 Trygghetspaket 
Trygghetspaketet innehåller en skyddstelefon vilken larmar direkt till polisen, en trygg-

hetstelefon som innebär en fast larmanordning i bostaden ett larmband som kan aktivera 

ett trygghetslarm, ett ljudlarm och en telefonsvarare och pepparspray.47  

Hotade personer kan i vissa fall få tillgång till skyddshund inklusive utbildning. Det 

finns även tillgängligt att få tårgasspray vilket kräver vapenlicens och viss utbildning.  

Ett livvaktsskydd finns även med som åtgärd och utförs av polis med det är en kortsik-

tig lösning då det är resurskrävande och utgör ett stort intrång i den hotades liv.  

 

3.2.3 Spärrmarkering 
I Sverige förespråkar och värdesätter vi offentlighet. Det finns en mängd register om en 

persons namn, adress och personliga förhållanden m.m. som går att få tag i förhållandevis 

enkelt. Register som gäller folkbokföringsuppgifter eller annan liknande registrering om-

fattas av sekretess.48 När det misstänkts att en uppgift kommer att efterfrågas för att an-

vändas på ett sätt som kan vara till men för den enskilde, kan Skattemyndigheten efter 

ansökan föra in en s.k. sekretssmarkering, s.k. spärrmarkering. Ansökan görs av enskild 

person och det ska föreligga ett konkret hot eller en objektiv risk för förföljelse eller våld 

för att det ska beviljas. Intyg från polis, sociala myndigheten och läkarintyg kan vara be-

vis som kan ligga till grund för utredning om påstådda hot eller förföljelser. Sekretess-

markeringen är inte lagreglerat och är tidsbegränsad till maximalt ett år. Det är den en-

skildes uppgift att ansöka om en ny tidsperiod. Det måste dock fortfarande kunna påvisas 

om hot eller risk för förföljelse eller våld för att få förnyad markering. Detta kan ju vara 
                                                        
46 Heimer, Posse, 2007 s. 191 
47 Heimer, Posse, 2007 s. 188 
48 SekrL. 7:15, 1st 
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svårt att påvisa om sekretessmarkeringen varit effektiv. Eftersom det inte är lagreglerat 

kan ett beslut om avslag på ansökan inte överklagas.49 

 

3.2.4 Kvarskrivning 
Om det finns särskilda skäl att anta att en person kommer att bli utsatt för brott, förföljel-

se eller allvarliga trakasserier på annat sätt får denne vid eventuell flyttning fortsätta att 

vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten, s.k. kvarskrivning.50 

 

3.2.5 Fingerade personuppgifter 
Detta är den största åtgärden av folkbokföringsåtgärder. Det innebär att en person som är 

folkbokförd i Sverige kan få beviljat att använda sig av andra personuppgifter än sina 

ursprungliga om det föreligger allvarlig brottslighet som riktar sig mot liv, hälsa eller 

frihet.51 Medgivande att använda fingerade personuppgifter lämnas av Stockholms tings-

rätt. Ansökan om medgivande görs av Rikspolisstyrelsen efter framställning från den som 

vill använda fingerade personuppgifter. Skyddsåtgärden kan även ges till familjemed-

lemmar som varaktigt bor ihop med den sökande. 52 Fingerade personuppgifter får inte 

lämnas om personen kan beredas tillräckligt skydd genom kvarskrivning. 

3.3 Samverkan med andra myndigheter 

Enligt 3§ polislagen skall polisen samarbeta med andra myndigheter och organisationer.53 

Detta rör då myndigheter och organisationer som berör polisens verksamhet. Det är stat-

liga och kommunala myndigheter samt allmänna och enskilda organisationer.  

I lagen står det också att polisen skall underrätta socialtjänsten om de i sitt arbete stö-

ter på något förhållande som bör innebära någon åtgärd från socialtjänsten. Socialnämn-

den bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp.54 

Det anges även i socialtjänstlagen att de som vistas i kommunen skall få den hjälp och det 

stöd som de behöver.55 Kommunen skall även svara för omsorg och service, upplysning-

                                                        
49 Sjöberg 2005, s.21 
50 Folkbokföringslagen (1991:481) 16§ 
51 Lag om fingerade personuppgifter 1§ 
52 Ibid 2§ 
53 Berggren, Munck Polislagen- en kommentar s. 40-43 
54 SoL 5:11§ 
55 SoL 2:2§ 
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ar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som 

behöver det.56 

Det finns ett stort utbud av organisationer som kan bistå polisen i deras arbete. Som ett 

exempel kan nämnas Brottsofferjouren. Brottsofferjouren är en ideell organisation som 

ger kostnadsfritt stöd åt brottsoffer och vittnen. Det finns drygt hundra lokala brottsoffer-

jourer runt om i landet. Hos brottsofferjourerna kan människor få konkret hjälp och stöd 

genom samtal med stödperson. På tingsrätterna finns även vittnesstöd som hjälper både 

målsäganden och vittnen.57 För att kunna bedriva skydd för personer som bevittnat något 

och är rädda för konsekvenserna för om de gör en anmälan eller vittnar om det de har sett 

är det mycket viktigt att polisen har ett tätt samarbete med andra organisationer och myn-

digheter. Detta för att polisens resurser inte är tillräckliga samt att vissa organisationer 

och myndigheter har en större insikt om vad som behövs för den enskilda individen. 

Det är svårt för den enskilda individen att veta vad för hjälp man kan få och var hjäl-

pen finns att finna. Det blir då viktigare med en tät samverkan för att polisen skall kunna 

informera personen om vilken sorts hjälp som kan vara aktuellt i just hans eller hennes 

fall. 

3.4 Det nationella programmet om särskild personsäkerhet 

Utsagor från vittnen och andra bevispersoner är av stor vikt för en effektiv rättsskipning. 

Hot och våld mot bevispersoner och deras anhöriga utgör därför ett stort hinder i det 

brottsbekämpande arbetet. Om polisen inte kan erbjuda bevispersoner ett tillräckligt 

skydd vid sådana angrepp, finns det risk för att dessa väljer att inte samarbeta, vilket i sin 

tur kan få till följd att grova brott blir ouppklarade.58 

Regeringen tillkallade år 2001 en särskild utredare med uppdrag att utreda frågor om 

skydd av hotade bevispersoner m.fl. I januari 2004 lämnade personsäkerhetsutredningen 

betänkandet ”Ett nationellt program om personsäkerhetsarbete”. Därefter har det till-

kommit föreskrifter, förordningar samt allmänna råd om hur detta särskilda personsäker-

hetsarbete skall gå till. I samband med att förordningen och författningssamlingen antogs 

gjordes också en ändring i polislagen 2006. Detta innebar att polisen får fördriva särskilt 

personsäkerhetsarbete beträffande vittnen och andra hotade personer. Regeringen får 

                                                        
56 SoL 3:1§ 
57 Lagerbäck, Kunskapsserien om brottsoffer nr 1:2006 
58 SOU 2004:1 s. 15 
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meddela föreskrifter om sådant säkerhetsarbete. I sådana föreskrifter får det anges att 

även andra myndigheter får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete.59 

Personer som blir föremål enligt detta program skall få hjälp med de säkerhetsåtgärder 

som bedöms möjliga att genomföra.60 

I förordningen behandlas grundläggande frågor såsom förutsättningarna för program-

mets tillämpning, ansvaret, beslutsgången och rätten till överklagande.61  

 

3.4.1 Risk och hotbilden 
Säkerhetsprogrammet är tänkt att användas som en sista utväg. Det är därför endast vid 

risk att bli utsatt för brott mot liv, hälsa, frihet eller frid och som man beviljas inträde i 

programmet, dvs. brott endast riktade mot egendom utgör inte skäl för skydd enligt pro-

grammet.62 Det finns dock inget krav på att brottsligheten ska vara av allvarligt slag.63 

Hotet måste dock vara påtagligt och objektivt konstaterbart. 

Utredningen anser att de allvarligaste hoten kommer från den grova eller organiserade 

brottsligheten. Det är därför personer som hotas av denna slags brottslighet som främst 

ska erhålla skydd enligt programmet.64 Hot som härstammar från andra håll kan också bli 

föremål för programmet, men det skall då röra sig om grova brott t.ex. våldsbrott eller 

hedersrelaterade brott.65 I fall då gärningsmannen är känd, som vid våld i nära relationer 

kan ofta andra åtgärder än programmet sättas in för att ge tillräckligt skydd menar utred-

ningen.66 

Det finns hotbildsanalyser av olika slag med åtföljande bedömning av behov om 

trygghetsskapande och skyddande åtgärder, till exempel behov av fortlöpande kontakter, 

skyddande av personuppgifter, rutiner i samband med beslut om besöksförbud och ökad 

uppmärksamhet på situationer som kan medföra risk för övergrepp i rättssak. Hit hör 

även frågor om utrustning för bättre bevissäkring och övervakning/larm.67 

 

 

                                                        
59 Polislagen 2a§ 
60 Ibid 
61 SOU 2004:1 s. 16 
62 Sjöberg 2005, s.62 
63 Sjöberg, 2005, s 62 
64 SOU 2004:1 s. 8 
65 Sjöberg 2005, s. 62  
66 Sjöberg 2005, s. 62 
67 www.polisen.se 2007-11-08 14:05 
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3.4.2 Inträde i programmet 
Programmet är inriktat på att omfatta en snäv personkrets. I första hand är det tänkt att 

tillämpas beträffande bevispersoner som medverkar i en förundersökning eller rättegång 

rörande grov eller organiserad brottslighet och deras närstående. Med bevispersoner avses 

målsägande och vittnen men även misstänkta och tilltalade.68 En av anledningarna till att 

de som får inträde i programmet bara kan omfatta en snäv personkrets är att programmet 

är mycket resurskrävande. Utländska erfarenheter av personsäkerhetsprogram har visat 

att det krävs mycket resurser. Mycket beror det på att nya personer får inträde i pro-

grammet och att ytterst få lämnar det. Hot och risk bilden består under lång tid. Den 

andra anledningen är den psykiska påfrestningen som programmet innebär för den en-

skilde. Den hotade måste i många fall lämna sitt hem och sitt arbete för att hållas gömd 

på annan ort. Individen måste i många fall säga upp sin bekantskap med vänner och släk-

tingar.69  

Ansökan får göras av den som önskar skydd i programmet. Ansökan om inträde i pro-

grammet skall göras hos polismyndigheten. 70 Polismyndigheten gör en hotbildsanalys 

beträffande den hotade personen. Hur denna hotbildsanalys är utformad kan ses i bilagan. 

Om ett eventuellt inträde i personsäkerhetsprogrammet anses föreligga, skickas ansö-

kan vidare till kriminalunderrättelsetjänsten i Stockholm för beslut.71 

Förfarandet skall koncentreras till små personsäkerhetsenheter som ska ta det avgö-

rande beslutet om inträde i programmet. Rikspolisstyrelsen svarar för samordningen av 

det särskilda personsäkerhetsarbetet inom polisen.72 Inom kriminalvården skall det finnas 

en eller flera tjänstemän som ansvarar för frågor som rör sådant biträde.73  

Bedömningen av hur hotbilden ser ut för en bevisperson som söker inträde i program-

met ska också lämpligen göras av polisen som ofta utreder brottet som ger upphov till 

hotbilden.74 

Ansökan ska handläggas skyndsamt och lämpliga åtgärder skall under tiden vidtas till 

skydd för den sökande. 

                                                        
68 SOU 2004:1 s. 16 
69 SOU 2004:1 s. 128-129 
70 SOU 2004:1 s. 17 
71 FAP 480-1 
72 Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. 6§ 
73 Ibid 
74 SOU 2004:1 s. 143 
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De förutsättningar för personer som skall inträda i programmet skall det föreligga en 

påtaglig risk för brottslighet som riktar sig mot dennes eller en närståendes liv, hälsa, 

frihet eller frid.  

För att en bevisperson skall beviljas inträde i det nationella programmet om personsä-

kerhet krävs där utöver;  

1. att de uppgifter som bevispersonen lämnar skall uppnå tillräcklig skäl för åtal och 

fällande dom 

2. att det finns ett samband mellan risken för brott och de uppgifter som bevispersonen 

lämnar, 

3. att bevispersonen samtycker till att genomföra programmet och att personen bedöms 

följa de villkor som ställs, 

4. att bevispersonen har rätt att stadigvarande vistas i landet och att andra säkerhetsåtgär-

der bedöms otillräckliga.75 

 

Beviljas personen inträde har polisen rätta att uppställa vissa villkor för att man ska få 

skydd enligt programmet. 76 Den hotade får inte begå brott eller sprida information om 

programmet så det drar uppmärksamhet till sig och äventyrar sin egen, handläggarnas och 

andras skydd som erhålls genom programmet. Personen får inte heller missköta sitt boen-

de eller falla i ett för stort missbruk.77 Skulle personen bryta mot de uppställda villkoren 

kan det bli aktuellt med utträde ur programmet.78 

Ansvaret att skydda hotade personer är i huvudsak en polisiär fråga. Polisen skall där-

för ha huvudansvaret för programmet.79 Detta kan sammankopplas till polislagen 2 § där 

polisen skall lämna skydd i syfte att förebygga ny brottslighet.80Även kriminalvården 

skall ha ett visst ansvar för programmet då gäller det personer som avtjänar fängelse-

straff, eller verkställer dom på fängelse utanför anstalten med hjälp av elektronisk kon-

troll81 

                                                        
75 SOU 2004:1 s. 16-17 
76 Sjöberg 2005, s. 64 
77 SOU 2004:1 s. 145 
78 Sjöberg 2005, s. 64 
79 SOU 2004:1 s. 16 
80 Polislagen 184:387 
81 Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete 5§ 
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3.4.3 Innehållet i programmet 
Den bevisperson som beviljats inträde i programmet skall få hjälp med de skyddsåtgärder 

som bedöms nödvändiga och möjliga att genomföra.82  

Det krävs ett särskilt anpassat skydd för varje enskild individ beroende på typ av hot, 

levnadssituation, familj etc. För att kunna anpassa skyddet efter olika förutsättningar har 

man uppställt ett basutbud av skyddsåtgärder så som skyddat boende. Programmet erbju-

der tre alternativ för skyddat boende. Antingen kan man vidta säkerhetshöjande åtgärder i 

den hotades befintliga bostad eller ordna med en tillfällig flyttning eller som sista utväg 

en definitiv flyttning.83 

Programmet erbjuder även mindre drastiska åtgärder såsom spärrmarkering, kvar-

skrivning, fingerade personuppgifter eller skyddad folkbokförning.84Personen skall också 

få hjälp i kontakten med andra myndigheter.85  

Uppgifter om dem som skyddas i programmet liksom uppgifter om polisens arbetsme-

toder och rutiner får inte hamna i orätta händer. Därför måste sekretesslagstiftningen vara 

utformad på ett ändamålsenligt sätt.86 I anslutning till lagstiftningen om personsäkerhets-

arbete gjordes ändringar i sekretesslagen. Detta innebar att sekretess gäller för uppgift 

som rör personsäkerhetsarbetet samt de enskilda personer som inträder i programmet.87 

Den person som har tystnadsplikt rörande personsäkerhetsarbetet får inte heller höras som 

vittne om förhållanden om programmet. Andra vittnen får också vägra att lämna sekre-

tesskyddade uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som rör programmet.88Ut-

ländska erfarenheter visar att ett fungerande personsäkerhetsprogram kräver ett starkt 

sekretesskydd. Sekretessen får dock inte vara så heltäckande att det förhindrar samarbete 

mellan myndigheter och organisationer. I sekretesslagen står det att uppgifter om en en-

skilds personliga och ekonomiska förhållanden inte får röjas om det är till men för den 

enskilda individen.89Detta rör sekretess inom polismyndigheten, åklagarmyndigheten, 

socialtjänsten, hälso- och sjukvården, arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt sko-

lan.90  

                                                        
82 SOU 2004:1 s. 18 och 87-91 
83 Sjöberg 2005, s. 64 
84 SOU 2004:1 s. 87-92 
85 SOU 2004:1 s. 18 
86 SOU 2004:1 s. 18 
87 SekrL 5:7, 9, 50§ 
88 RB 36:5, 6§ 
89 Ibid s. 171 
90 SOU 2004:1 s. 93-96 
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Ett inträde i programmet innebär stora förändringar i den hotades liv med ökade kost-

nader som följd. Exempel på åtgärder som utförs enligt programmet som kan ge ersätt-

ning är skyddat boende, namnbyte, tekniska installationer i bostaden t.ex. larm, transpor-

ter och resor med flera. Vid ersättning på grund av nämnda åtgärder skall en ersättning 

utbetalas kallad personsäkerhetsersättning.91 Syftet med ersättningen är att ett inträde i 

programmet inte skall medföra att individen hamnar i en alltför försämrad ekonomisk 

situation.92 I första hand skall personen få ersättning från socialtjänsten. Det är absolut 

inte nödvändigt att personen skall få ersättning från skadestånd, brottsskadeersättning, 

socialförsäkringsförmåner och bistånd från ovan nämnda exempel då detta förutsätter 

myndighetskontakter. Detta innebär alltid risk för att uppgifter om den hotade och pro-

grammet avslöjas.93 

Så efter särskilt beslut kan den som trätt in i programmet få ersättning från staten.94 

Personsäkerhetsersättningen skall bestämmas till ett engångsbelopp och får lämnas i skä-

lig utsträckning.95 

3.5 Intervju med ”Lisa” 

Lisa har varit delaktig i att skapa det nationella personsäkerhetsprogrammet. Arbetet med 

personsäkerhet har funnits sedan 1998 och det började i Skåne som sedan spred sig vidare 

till Stockholm och Götborg. I och med att arbetsbelastningen blev för stor och att de job-

bade osynkroniserat på de olika myndigheterna så förstod man det stora behovet av ett 

nationellt program.  

Utredningen blev klar juni 2006 och sattes i verket januari 2007. En utvärdering ska 

göras i slutet av detta år för att utvärdera om det har fungerat som det är tänkt i praktiken. 

Lisa berättar att det nationella programmet fungerar mycket bra och de skyddsåtgärder 

som åtgärdas är tillräckliga i förhållande till hotbilden. Vidare säger Lisa att det fortfa-

rande finns problem med personsäkerhetsarbetet. Problematiken ligger på den lokala ni-

vån hos den enskilda polismyndigheten. Problemen uppkommer när en myndighet gör en 

ansökan hos kriminalunderrättelsetjänsten i Stockholm angående en hotad bevisperson. 

När de anser att tillräckliga skäl inte föreligger för inträde i programmet så faller ansvaret 

för skydd av personen tillbaka till myndigheten där han eller hon är bosatt. Den då gäl-

lande ansvariga myndigheten kanske inte har tillräckliga resurser eller ekonomiska möj-
                                                        
91 SOU 2004:1 s 170-175 
92 SOU 2004:1 s. 171 
93 SOU 2004:1 s. 170-171 
94 SFS 2006:519 11§ 
95 Ibid 
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ligheter för de skyddsåtgärder som krävs. Orsaken till att personen inte beviljas inträde 

till det nationella personsäkerhetsprogrammet kan bero på bevispersonens missbruk eller 

en ovilja till att t.ex. byta bostad eller jobb. Kriminalunderrättelsetjänsten kan även be-

döma att tillräckliga hot inte föreligger och därför nekas inträde.  

Lisa berättar att många av de personer som får inträde i programmet själva är grovt 

kriminella. I USA har man beräknat att siffran ligger på 77 % av de som får inträde och 

Lisa uppger att det ungefär föreligger så även i Sverige.  

3.6 Intervju med person X 

Person X har levt under dödshot av en man som mördade hennes make och hon var den 

som bevittnade dådet. Hon berättar att hon fick en kontaktperson hos polisen och inträdde 

i ett skyddsprogram 2002 samtidigt som hon fick fingerade personuppgifter. I samband 

med detta inträde fick gärningsmannen besöksförbud samtidigt som rättgången startade 

mot mannen. Person X var delaktig i rättegången och var en viktig del i att mannen döm-

des till fängelse. Ett flertal gånger fick han dock permissioner och rädslan för honom och 

hans vänner kvarstod. 

Hon hade under denna period skyddspaket, vilket innebar att hon alltid bar med sig en 

telefon med direktanknytning till polisen, samt larmanordning i lägenheten. Hon fick 

även efter ett visst antal ansökningar om vapenlicens tillgång till pepparspray. Person X 

berättar att kontakten med polisen överlag har fungerat mycket bra. Ibland har hon stött 

på okunskap och oförståelse men sedan hon trädde in i skyddsprogrammet och fått en 

egen kontaktperson är hon nöjd med kontakten. Hon berättar att det stöd och den hjälp 

som hon har fått av polisen ibland har känts otillräckligt, detta för att mycket utav den 

rädsla om hot som hon känt varit konstant och att det varit oerhört svårt att känna sig 

trygg, trots de skyddsåtgärder som satts in. Om det väl hade hänt någonting så hade det 

ändå tagit en viss tid till dess att polisen infunnit sig. Hon berättar att hon över lång tid 

har levt på helspänn och varit rädd för att gå ut. Person X säger att hon ibland har valt att 

isolera sig och för det mesta stannat hemma på grund av rädsla för gärningsmannen och 

dennes bekanta och detta har tärt på hennes krafter. Hon har många gånger själv fått läsa 

sig till och tagit reda på sina rättigheter. Detta säger hon har varit ett mycket krävande 

arbete. Då hon känt sig utsatt och rädd och inte alltid orkat slåss för sina rättigheter. Innan 

hon fick vapenlicens för pepparspray var hon själv tvungen att ansöka tre gånger innan 

hennes ärende gick igenom. 
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Kontakten med olika myndigheter har inte heller alltid varit den bästa. Det har hänt ett 

flertal gånger att hon fått brev direkt hemskickade till bostaden istället för att gå via hen-

nes kontaktperson hos polisen. Hon påpekar dock att detta inte är polisens fel utan att 

okunskapen ligger hos diverse myndigheter. 

3.7 Kritisk granskning av resultatet 

Inom detta ämne har det funnits mycket information att tillgå och vi har inte stött på någ-

ra problem med att relatera resultatdelen till stadgad lagtext.  

Det som vi anser är av kritisk granskning i resultatdelen i denna rapport är bl.a. att det 

nationella programmet antogs så pass nyligen att några statistiska utvärderingar ännu inte 

har gjorts. I och med det har det varit svårt att få en konkret insikt i hur programmet fun-

gerar i verkligheten. Den enda utvärderingen som vi har utgått ifrån är information som vi 

har mottagit muntligen. Utvärderingarna kommer att sammanfattas i slutet av detta år då 

denna rapport redan är färdigställd. Detta har lett till att det är många frågor i vårt arbete 

som vi ännu inte har fått svar på.  

I resultatdelen har vi även besvarat frågan om hur vida det skyddsåtgärder som finns 

idag är tillräckliga eller om ytterligare åtgärder bör vidtas. Svaret på denna fråga har vi 

fått genom två intervjuer. Eftersom det har framkommit att problemet i det nationella 

programmet verkar ligga på lokal nivå skulle det ha varit mer informativt om intervjuer 

kunde ha gjorts på flera lokala polismyndigheter med aktuella personer inom området. 

Det hade gett oss ett bredare perspektiv på hur skyddsarbetet fungerar och om det funge-

rar.  

3.8 Resultatsammanfattning 

Rapporten har behandlat vittnen och deras utsatthet i den svenska rättsprocessen. Vittnen 

är en grundläggande sten när det gäller brottmål i en huvudförhandling. Det finns för ut-

satta vittnen skydd att tillgå före, under och efter en rättegång. De skyddsåtgärderna som 

finns idag är beroende av vittnets medgörlighet. Vittnet måste själv vilja medverka för att 

stöd ska kunna sättas in. Efter en hot- och riskbedömning hos den loka polismyndigheten 

avgörs vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella. Under bedömningen ska hänsyn tas till 

vittnets livssituation och personliga förhållanden. Polismyndigheten kan inhämta mycket 

hjälp och stöd av andra myndigheter och organisationer om samverkan mellan dessa fun-

gerar bra. Det nationella programmet har tillkommit på grund av att det behövs klara rikt-

linjer för samtliga polismyndigheter i landet. De skyddsåtgärder som sätts in ska inte bero 
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på vart i landet som det hotade vittnet befinner sig. Ofta är det vittnen i samband med den 

grova organiserade brottsligheten som inträder i det nationella personsäkerhetsprogram-

met. Av dessa är det många som själva är kriminella. Men det är av stor vikt att dessa 

skyddas för att förebygga utvecklingen av en sådan brottslighet.  

Två personer intervjuades och där framkom det att de skyddsåtgärder som finns att 

tillgå överlag fungerar bra. De problem som uppstår finns på den lokala nivån.  
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4. Diskussion 

I denna rapport har vi klargjort begreppet vittne. Vi har vittnesplikt i Sverige och det på 

grund av att Sverige i stort bygger på vittnesmål som bevisföring. Om man skulle ta bort 

vittnesplikten skulle det vara till stor skada för vårt rättsstatssamhälle. Antagligen skulle 

det antalet vittnen som vill lämna vittesutsaga minska drastiskt. Även all relevant bevis-

ning skulle inte komma att läggas till grund för dom, vilket påverkar chansen till korrekta 

domar. Chansen att klara upp brott skulle minska.  

Vi har även i denna rapport utförligt förklarat vad för slags hjälp och stöd det finns för 

ett hotat vittne att tillgå i rättsprocessen. Om någon tvingas till att vittna så måste staten 

kunna erbjuda ett tillräckligt skydd för att upprätthålla systemet. Det finns många olika 

varianter på skydd och hjälp i det svenska samhället och dessa sätts in efter en bedömning 

hos ansvarig polismyndighet. Det är därför mycket viktigt att en korrekt bedömning görs 

för att det hot som föreligger ska kunna bearbetas offensivt och preventivt. Den risk- och 

hotbildsanalys som görs hos myndigheterna har utarbetats noggrant i takt med vad som 

eftersträvas d.v.s. efter de skyddsåtgärder som finns att tillgå. Det är ett stort ansvar som 

vilar på gällande polismyndighet att denna bedömning blir så anpasslig som möjligt till 

gällande hotade person. Det är därför viktigt att bedömningsanalysen är enhetlig för att 

alla ska få en så korrekt och jämlik bedömning och få ut sådan stor maximal effekt som 

möjligt utefter den enskildes behov. Efter att aktuella skyddsåtgärder satts in kan man 

resonera om åtgärderna är tillräckliga med tanke på den psykiska påfrestningen som upp-

står för ett vittne som lever under en hotbild. Kanske en hel del tyngd i hjälpprocessen 

måste ligga på att få bearbeta sin egen rädsla som uppstått. Det är kanske den delen som 

är den svåraste att åtgärda.  

När det gäller samverkan med andra myndigheter är det till stor hjälp i polisens arbete. 

Det är många gånger där resurserna och kunskapen finns att tillgå. Ett närmare samarbete 

mellan polismyndigheterna och andra myndigheter kan underlätta arbetet med personsä-

kerhet. I dagsläget fungerar inte alltid samverkan som den bör göra. Detta trots att det står 

föreskrivet i lag. Möjligtvis kan det bero på att det föreligger okunskap och att det inte 

finns några klara direktiv för hur denna samverkan praktiskt ska ske. Man kan även dis-

kutera omkring hur det ser ut i organisationen inom andra myndigheter som inte har så-

dan nära samverkan med polisen. Hanteringen med personer som lever med skyddsåtgär-

der är mycket viktig även på dessa myndigheter då risken att bli röjd är stor om fel görs. 

Det kan handla om så simpla saker som att ett brev från t.ex. bank eller telefonbolag etc. 
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skickas ut direkt till personen. Ett felande kan bero på att de handskas med sådana ären-

den så sällan att vetskapen och kunskapen kanske inte är tillräcklig. 

Ett nationellt program antogs januari 2007 på direktiv av rikspolisstyrelsen för att få 

en enhetlighet och struktur på personsäkerhetsarbetet. Varför ett nationellt program om 

personsäkerhet dröjde så pass länge innan det antogs är oklart. Arbetet med personsäker-

het började i Skåne 1998 och behovet av ett program fanns uppenbarligen eftersom det 

skapades liknande program i storstäderna. Behovet av ett personsäkerhetsprogram kan 

dock tyckas ha förelegat under ett tidigare skede än så.  

4.1 Slutsatser och förslag 

Vittnets betydelse i en rättsprocess har framkommit i denna rapport och rättssamhället 

måste värna om att kunna ge ett fullgott skydd för dessa. Att skyddsåtgärder utnyttjas 

förutsätter att vittnen känner till dem. För att garantera detta bör en informationsskyldig-

het till vittnen om skydd införas, likt den som idag finns för målsägare. Att informera ett 

vittne om deras rättigheter att få stöd och hjälp inför en eventuell huvudförhandling. Idag 

finns det till bifogande att få vittnesstöd. En utvidgning av vittnesstöd skulle kunna stärka 

vittnen. Det skulle innebära en valmöjlighet att få tillgång till ett vittnesbiträde, som har 

samma befogenheter som ett målsägandebiträde. Detta vittnesbiträde har då rätt att sitta 

med vid vittnesförhör som stöd och hjälper till med rättsprocessen före, under och efter 

en rättegång samt sköter kontakter med olika aktuella myndigheter. Denne skulle då er-

sättas med allmänna medel.  

Ett förslag till att få bukt med problemet kring vittnen är att i Sverige tillåta anonyma 

vittnen. I vissa länder i Europa är det i lag föreskrivet att vittnen får vara anonyma. Själv-

klart skulle inte ett anonymt vittnesmål väga lika tungt som ett ”vanligt vittnesmål” gör. 

Möjligheten för vittnen att vara anonyma har diskuterats vid ett flertal tillfällen både på 

regerings- och riksdagsnivå i Sverige. Inställningen har varit att anonyma vittnen inte är 

möjliga och detta p.g.a. den tilltalades rätt till partinsyn i det som läggs till grund för en 

dom mot honom. Sverige har sina lagar och regler men vad är det som gör att det i vissa 

länder i Europa fungerar och andra inte? Är det inte viktigare att skydda vittnet än att den 

åtalade får ta del av förundersökningen?  

För att få ordning med problemet med samverkan mellan myndigheter tror vi starkt på 

information genom t.ex. utbildningsdagar. Om man får större insikt i vad de olika myn-

digheterna utför för arbete får man förståelse för att man i vissa fall strävar mot gemen-

samma mål och då borde viljan att samverka öka. På vissa myndigheter runtom i landet 
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sker samverkan med socialtjänsten genom att en som är anställd av socialtjänsten tjänst-

gör inne på polisstationen. På detta sätt blir samarbetet tätare och man får större förståelse 

och insikt i vad de olika myndigheterna handlägger för ärenden. Om man skulle få in 

detta på fler polismyndigheter tror vi att ett bättre samarbete mellan dessa myndigheter 

skulle ske.  

Angående det vi har skrivit om i rapporten så har vi kommit fram till att när man väl 

har fått inträde i det nationella programmet så fungerar skyddet bra för ett utsatt vittne. 

Det är på den lokala nivån som problemet kvarstår. Det går inte att undvika att den eko-

nomiska aspekten har mycket med det att göra. Att omfördela resurserna och förlägga 

mer till skydd för vittnen är en vital del. Det krävs offensiva åtgärder med lite mer inrikt-

ning på förövaren istället för på offret. Om man inte väntar till dess att ett brott har be-

gåtts utan sätter in åtgärderna i ett tidigare skede och ser dem just som preventiva åtgär-

der skulle med största sannolikhet något av problemet minska. Det skulle minska ytterli-

gare om man samtidigt klargjorde riktlinjerna för skyddsarbetet på den lokala nivån, ge-

nom direktiv från Rikspolisstyrelsen. Larmpaketet borde ses över och förbättras på ett 

bättre sätt än det är idag. Detta för att verkligen vara det stöd och skydd som det är me-

ningen att det skall vara och innebära.  
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1. HOTBILDSBEDÖMNING/INDIVID 
Följande mall används av Kriminalunderrättelseroteln i Västerbotten när det gäller be-
dömning på individnivå vid olika hotsituationer. Mallen gäller både för bedömning vid 
rättegångar samt ärenden där en åtgärd för att minska hotnivån är befogad. Vid kvinno-
fridsärenden kan den kompletteras med SARA-modellen. Den kan betraktas som en 
checklista. Hotbilden bedöms därefter i enighet med säkerhetsnivån (1-5). Utifrån detta 
tas sedan en åtgärdsplan fram.  

•  Hotet 

Innehållet i hotet;  

- Vad har uttalats? 

- Hur är hotet utformat? 

 

Hotets form;  

- Har hotet framförts muntligt eller skriftligt? 

- Har hotet framförts direkt eller indirekt?  

- Om hotelsen har framförts indirekt, vem är källan? 

- Är källan värderad?  

 

Situation vid hotet; 

- Var personen som framförde hotet pressad, provocerad, berusad eller påverkad av något         
annat? 

- Framfördes hotet i affekt eller i samlat tillstånd?  

 

Tid; 

Har hotet framförts i anslutning till någon händelse som kan ligga till grund för hotet? 

Har det framförts hot tidigare? 

 

•  Den hotande 

Personlig bakgrund;  

- Förekommer den misstänkte i polisiära register sedan tidigare? Vilken kännedom finns 
om den misstänkte? 

- Finns det något dokumenterat huruvida personen är våldsbenägen? 



 

 

- Finns det något dokumenterat om personen är missbrukare? 

- Finns det något dokumenterat om personens psykiska status?  

- Vad känner myndigheten till om den misstänktes personlighet? Lider den misstänkte av 
någon psykisk sjukdom eller har han eller hon någon diagnostiserad personlighetsstör-
ning? 

- Tillhör den misstänkte någon grupp som i kan ha påverkat beteendet?  

 

Orsak; (historia) 

- Vad ligger till grund för hotet?  

- Är det någon enskild händelse eller en serie händelser? 

 

Motiv; (nutid) 

- Vilken relation har den misstänkte till den hotade? 

- Hur starkt är den misstänktes behov av hämnd?  

- Hur stor är kränkningen som den misstänkte eventuellt känner? 

- Har den misstänkte mental kapacitet att utföra någon form av aktion mot den hotade? 

 

Syfte; (framtid)  

- Vad uppnår personen med att hota / eventuellt genomföra någon form av angrepp? 

- Vill personen skrämma, varna, hämnas, visa makt, eller är det ett uttryck för frustration? 

- Är ett hot i sig tillräckligt för den misstänkte? 

- Hur stor är vinsten i proportion till risken vid ett eventuellt angrepp?  

- Spelar rationalitet någon roll för den misstänkte? Är han/hon kapabel att tänka ratio-
nellt? Här är exempelvis psykisk status, övertygelse och grupptillhörighet viktiga faktorer 
att beakta. 

 

Praktiska möjligheter;  

- Har den misstänkte tillgång till exempelvis vapen, sprängmedel m.m.? 

- Är den misstänkte psykiskt kapabel att genomföra någon form av angrepp? 

- Är den misstänkte fysiskt kapabel att genomföra någon form av angrepp? 

- Har den misstänkte tillgång till potentiella medgärningsmän? 



 

 

- Finns det personer i den misstänktes närhet som kan tänkas utföra någon form av an-
grepp å dennes vägnar - oavsett om det är på uppdrag av den misstänkte eller på eget be-
våg? Återigen är begrepp såsom psykisk status, övertygelse och grupptillhörighet viktiga 
faktorer - men denna gång rörande eventuella medgärningsmän. 

- Har den misstänkte kunskap om den hotade, exempelvis uppgifter om dennes bostad, 
arbete, vanor, familj, etc.? 

 

Tekniska faktorer 

- Kunskapsnivå - vilken utbildning har personen? 

- Kunskap förvärvad på annat sätt som kan vara relevant? 

- Besitter personen de tekniska kunskaper som behövs? 

- Kan, eller har, personen möjlighet att skaffa sig teknisk utrustning som behövs? Hur? 

- Umgänge – finns personer i umgängeskretsen som besitter kompetens/kunskap som 
saknas? 

- Kan man misstänka att personen har kontakter i annat land eller själv reser till annat 
land för att skaffa sig utrustning, vapen e d? 

- Förmåga till logistik/planering 

- Finns ekonomiska resurser? Var kommer pengarna från? 

- Finns tidigare misstankar eller bevis att teknisk kompetens använts i brottsliga samman-
hang? 

- Ingår personen i ett nätverk eller är det en ”ensamvarg”?  

- Vilken typ av nätverk? (t ex oberoende cell eller hierarki) 

- Inköp/införskaffande av utrustning e d som kan väcka misstankar om någon specifik 
verksamhet? 

- Kontakter med nya personer med specifik kompetens? Vad kan den användas till? 

- Har personen vapen? Vilken typ? Införskaffat hur? 

- Bedömd tid från planering till verkställande? 

 

•  Den hotade 

- Erfarenheter; 

- Känner den hotade till den misstänkte?  

- Har de varit i kontakt med varandra? 

- Hur uppfattar den hotade den misstänkte?  



 

 

- Är kopplingen mellan dem av privat eller professionell karaktär? 

 

Utsatthet,  

- På vilket sätt är den hotade utsatt för hot av den misstänkte? 

- Hur sårbar är den hotade? 

- Vilka möjligheter finns att påverka utsattheten/sårbarheten?  

- Vilka praktiska möjligheter finns för att minska hotnivån? 

 

Symbolvärde; 

- Finns det andra personer/objekt som kan förknippas med person som hotas? 

- Kan dessa personer/objekt vara föremål för angrepp från den hotande? 

- Vilka möjligheter finns för att påverka sårbarheten/utsattheten hos dessa? 

- Vilka praktiska möjligheter finns för att minska hotnivån för dessa? 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmall 

Nivå  

5  Mycket hög hotbild Uppenbar risk för angrepp 

4 Hög hotbild  Betydande risk för angrepp 

3  Förhöjd hotbild  Risk för angrepp 

2  Låg hotbild  Viss risk för angrepp 

1 Ingen hotbild  Ringa risk för angrepp 



 

 

2. HOTBILDSBEDÖMNING/GRUPPER 
Grupper som bedöms enligt nedan är de grupper som är av organisatorisk karaktär, med 
ledargestalter, egna övertygelser och med klart formulerade mål. Bedömningen görs om 
hotet uttalats i gruppens namn eller om en individ i gruppen uttalat hotet i linje med 
gruppens mål och övertygelser. Vid informationsinhämtning beaktas alla källor av intres-
se. Hotbilden bedöms därefter i enighet med säkerhetsnivån (1-3). Utifrån detta tas sedan 
en åtgärdsplan fram. 

•  Hotet 

 

Innehållet i hotet;   

- Vad har uttalats? 

- Är hotet konkret eller diffust? 

 

Hotets form;   

- Har hotet framförts muntligt eller skriftligt? 

- Har hotet framförts direkt eller indirekt?  

- Om hotelsen har framförts indirekt, vem är källan? 

- Är källan värderad?  

 

Situation vid hotet; 

- Var personen som framförde hotet pressad, provocerad, berusad eller påverkad av något 
annat? 

- Framfördes hotet i affekt eller i samlat tillstånd?  

- Har hotet lämnats personligen eller skriftligt? 

 

Tid; 

- Har hotet framförts i anslutning till någon händelse som kan ligga till grund för hotet? 

- Har det framförts hot tidigare? 

 

•  Den hotande gruppen 

Bakgrund;  

- Vilken kännedom finns om den hotande gruppen? 



 

 

- Finns det något dokumenterat huruvida medlemmarna i gruppen är våldsbenägen? 

- Vilken historia har gruppen med avseende på hot? Har de genomfört sina hot tidigare? 

- Vilket ledarskap har gruppen?  

- Finns det några utpekade ledargestalter? Vilken kännedom har myndigheten om dessa 
med avseende på psykisk status, historia samt brottshistoria? 

- Hur ser organisationsstrukturen ut? Är den hierarkisk eller platt? 

- Var rekryterar gruppen medlemmar? 

- Hur ser kopplingen ut med andra grupper? 

- Hur ser aktivitetsnivån ut för gruppen? Har den eskalerat på senare tid eller har den varit 
stabil? 

- Vilka värderingar har gruppen? 

- Vilken syn har gruppen på samhällsnormer och lagar? 

Orsak; (historia) 

- Vad ligger till grund för hotet?  

- Är det någon enskild händelse eller en serie händelser? 

Motiv; (nutid) 

- Vilken relation har gruppen till den hotade? 

- Hur starkt är gruppens behov av hämnd?  

- Hur stor är kränkning anser sig gruppen varit utsatt för? 

Syfte; (framtid)  

- Vad uppnår gruppen med att hota / eventuellt genomföra någon form av angrepp? 

- Vill gruppen skrämma, varna, hämnas, visa makt, eller är det ett uttryck för frustration? 

- Är ett hot i sig tillräckligt för gruppen? 

- Hur stor är vinsten i proportion till risken vid ett eventuellt angrepp?  

- Spelar rationalitet någon roll för gruppen? 

Praktiska möjligheter;  

- Har den hotande gruppen kapacitet att utföra ett angrepp med avseende medlemmar som 
är kapabla att utföra ett angrepp samt uppbackning? 

- Har den hotande gruppen tillgång till exempelvis vapen, sprängmedel m.m.? 

- Hur ser den hotande gruppen övertygelser ut med avseende på angrepp som helhet? 



 

 

- Har den hotande gruppen kunskap om den hotade, exempelvis uppgifter om dennes bo-
stad, arbete, vanor, familj, etc.? 

 

•  Den hotade 

 

Erfarenheter; 

- Känner den hotade till gruppen?  

- Har de varit i kontakt med varandra? 

- Hur uppfattar den hotade den misstänkte gruppen?  

- Är kopplingen mellan dem av privat eller professionell karaktär? 

- Vilken position har den hotande med avseende på gruppens övertygelser? 

 

Utsatthet,  

- På vilket sätt är den hotade utsatt för hot av gruppen? 

- Hur sårbar är den hotade? 

- Vilka möjligheter finns att påverka utsattheten/sårbarheten?  

- Vilka praktiska möjligheter finns för att minska hotnivån? 

 

Symbolvärde; 

- Finns det andra personer/objekt som kan förknippas med person som hotas? 

- Kan dessa personer/objekt vara föremål för angrepp från den hotande gruppen? 

- Vilka möjligheter finns för att påverka sårbarheten/utsattheten hos dessa? 

- Vilka praktiska möjligheter finns för att minska hotnivån för dessa? 



 

 

3. HOTBILDSBEDÖMNING/HÄNDELSER 
Händelser som bedöms enligt nedan är de händelser som är av politiskt, ideologiskt eller 
medialt intresse. Det kan också röra sig om händelser där aktörer visat intresse rent histo-
riskt. Vid informationsinhämtning beaktas alla källor som kan tillföra bedömningen rele-
vant information av intresse. Hotbilden bedöms därefter i enighet med säkerhetsnivån 
(1-3). Utifrån detta tas sedan en åtgärdsplan fram. 

•  Händelsen 

- Är händelsen av politisk, ideologisk, massmedial eller kulturell karaktär? 

- Vilken slags grupperingar förväntar man sig att händelsen kan dra till sig? 

- Kan händelsen uppfattas som ett symbolvärde för några grupper eller individer? 

- Har liknande händelser utsatts för något form av hot eller angrepp tidigare? 

•  Situation kring händelsen 

- Var kommer själva händelsen att utspela sig? 

- Vilken struktur har händelsen? 

- Hur sårbar är själva händelsen? 

•  Aktörer 

- Vilka aktörer är det som arrangerar händelsen? 

- Vem kan ha intresse för händelsen? 

- Finns det några kända lokala grupperingar som är motståndare till dessa (bedöm enligt 
mallen för grupper)? 

- Finns det några icke lokala grupperingar som händelsen kan dra till sig (bedöm enligt 
mallen för grupper)? 

- Har medverkande aktörer i händelsen någon gammal hotbild som de tar med sig in i den 
nya händelsen? 

- Vilka ambitioner har de aktörer som händelsen kan dra till sig? 

- Vilka drivkrafter har de aktörer som händelsen kan dra till sig? 

- Vad skulle målet vara att utföra något just vid denna händelse? 

•  Motkrafter 

- Finns det något som kan verka som motkraft i själva händelsen? 

- Finns det något som kan göra att risken för ett angrepp kan öka? 

- Finns det någon faktor som kan göra att den minskar? 

 



 

 

6. SÄKERHETSNIVÅER 
Vid polismyndigheten i Umeå får alla hotbilds och riskbedömningar ett numeriskt värde 
(1-3). Detta oavsett om bedömningen ska ligga som grund för en rättegång i säkerhetssa-
len eller andra polisiära insatser. Det gäller även vid andra åtgärder såsom i kvinnofrids-
ärenden. Betydelsen av det numeriska värdet är följande: 

1. Ingen risk eller låg risk för angrepp 

2. Förhöjd risk för angrepp  

3. Mycket hög risk för angrepp. 

 

Värdets betydelse vid en sammantagen hotbild är följande: 

 

1. Ingen hotbild eller låg hotbild 

2. Förhöjd hotbild 

3. Hög hotbild eller mycket hög hotbild 

 

Säkerhetsnivån är det sammanvägda värdet av riskbedömningen och hotbildsbedömning-
en och det som ligger som grund för de rekommendationer som tas fram i ärendet. 



 

 

Hot och riskbedömning vid domstolsförhandling 
 

1. Ingen risk eller låg risk för angrepp 

 1.1. Nivå 1 

1.2 Rättegångsförfarande i tingsrätt, hovrätt eller länsrätt med eller utan säkerhets-
personal 

2. Förhöjd risk för angrepp eller betydande risk för angrepp 

 2.1. Nivå 2 

 2.2. Rättegångsförfarande i Särskild förhandlingssal 

 2.3. Åtgärder   

 2.3.1. Den särskilda förhandlingssalen 

 2.3.2. Insynsskydd 

 2.3.3. Avlyssningsrisk 

 2.3.4. Domstolspersonal 

 2.3.5. Åhörare 

 2.3.6. Polisbevakning alt. ordningsvakt 

 2.3.7. Larmbåge 

 2.3.8. Besökare 

 2.3.9. Säkerhetsundersökning 

 2.3.10. Utvärdering 

 2.3.11. Sändlista 

 2.4. PIC ansvarar för att åtgärderna enligt 2.3 följs 

3. Mycket hög risk för angrepp 

 3.1. Nivå 3 

 3.2. Rättegångsförfarande i Särskild förhandlingssal 

 3.3. Åtgärder 

  3.3.1 Den särskilda förhandlingssalen och vidhängande lokaler 

 3.3.2. Insynsskydd 

 3.2.3. Avlyssningsrisk 



 

 

 3.3.4. Domstolspersonal 

 3.3.5. Åhörare 

 3.3.6. Polisbevakning 

 3.3.7. Larmbåge 

 3.3.8. Besökare 

 3.3.9. Säkerhetsundersökning 

 3.3.10. Personskydd/Skyddsutrustning 

 3.3.11. Utvärdering 

 3.3.12. Sändlista 

 3.4. PIC ansvarar för att åtgärderna enligt 3.3 följs 

Extraordinära förhållanden.  

Till exempel bilbomb eller inskjutning 

Åtgärder: Särskild händelse: polisen går i stabsläge,  

 yttre när- och fjärrbevakning. 

 



 

 

Definitioner till risk och hotbildsanalyser 
Frida Kröger Nygren 

Kriminalunderrättelseroteln 

Polismyndigheten i Västerbottens län 

Definitioner 
Hot Uttalande skriftligt eller muntligt eller ett beteende som har för avsikt att 

inge rädsla.  

Risk Sannolikheten för att en oönskad händelse ska inträffa samt konsekvensen 
av händelsen. 

Hotbildsbedöm-
ning 

En sammanställning av alla risker och hot som föreligger vid ett specifikt 
tillfälle. Bedömning av möjligheter till ett visst utfall som utgår från offret 
eller händelsen. 

Riskbedömning En samlad bedömning av de risker som föreligger att ett specifikt utfall 
kommer att ske. Riskbedömningen utgår från gärningsmannen och bedö-
mer dennes avsikter. 

Symbolvärde Det underliggande värde som en specifik individ, grupp eller händelse kan 
ha för andra aktörer. Den mening som dessa aktörer tillskriver denna indi-
vid, grupp eller händelse. 

Säkerhetsnivåer Den nivå som säkerhetsinsatserna bör ligga på för att balansera hotet. Den 
sammantagna hot och risknivån. 

Struktur vid hän-
delse 

Hur en händelse är uppbyggd utifrån yttre kriterier, det vill säga utifrån 
vad som förväntas hända tidsmässigt, materiellt osv. Det är inte kopplat 
till själva risken eller hotet.  

Motkraft Den kraft som ställs mot det som utgör risken för att något ska hända. 

 


