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Abstract 
The crown witness institute - a effective system against organized crime or a threat against 
a individual´s procedural safeguards? 
 
Today, organized crime is a growing problem. Crime attributable to organizations has            
increased sharply over the past decade and has resulted in increased use of violence around               
the country, mainly in the socially vulnerable areas. The increased quantity of crimes             
committed in groups creates a societal concern that results in Sweden's authorities getting less              
legitimacy. In order to overcome organized crime, new methods are required. The majority of              
countries in Europe have opened up to allow mitigation of a sentence to crown witness in                
order to make the country's judicial enquiry more effective. In Denmark, a crown witness              
institute was introduced as a result of a precedent verdict from 1998. The Danish crown               
witness institute has had a significant role in the success of law enforcement authorities in               
their work against organized crime. To prevent and take legal proceedings against organized             
crime may be the strongest argument for introducing a crown witness institute in Sweden. 

The increasing amount of organized crime imply a increasing demand after a crown witness               
institute from the law enforcement authorities. What defines a crown witness is that a              
perpetrator, who cooperates with law enforcement authorities on other offender's crime, is            
allowed mitigation of a sentence. The crown witness institute, which was already a topic in               
the 1980s, is still being discussed extensively. Today, the question of whether a crown              
witness institute should be applied in Swedish law is a current topic on the political agenda.                
Mitigation of a sentence for a crown witness is not applied today, instead, mitigation of a                
sentence is applied to a perpetrator when cooperating with law enforcement authorities about             
the perpetrators own crime. The mitigation of a sentence for this is stipulated in 29 chapter 5                 
§ Brottsbalk (1962:700) and is attributed to the offender's personal circumstances. 

The discussion about a crown witness institute is characterized by both pro - and contra                
arguments. The thoughts behind the crown witness institute is to increase the effectivity,             
witch makes it a great risk that it affects the individual's procedural safeguards. It is common                
ground that an effective investigation often fails in quality and that investigations that makes              
the procedural safeguards it´s first guarantee often has a lack of efficiency. Arguments such              
as a more effective law enforcement and a more humane judiciary are opposed to arguments               
such as loss of procedural safeguards, widespread risks of erroneous informations and            
inadequate evaluation of evidence. The Swedish legal system includes principles that play a             
crucial role in maintaining the individual's procedural safeguards, including the principle of            
legality and the right to a fair trial. In order for it to be possible to apply a crown witness                    
institute in swedish law, it can not be at the expense of the principles. 

The essay lands in the fact that NJA 2009 s. 599 may already have opened up for a crown                    
witness institute by allowing mitigation of a sentence for a crown witness on other grounds               
than the basic idea behind the system. By permitting mitigation of a sentence because of               
serious threats of retaliation against the witness, there should be room to allow for mitigation               
of a sentence for crown witnesses in exceptional cases. That being said, it does not mean that                 
a crown witness institute should be introduced into Swedish legislation. There is still much              
uncertain whether the system's unclear efficiencies can be justified if it happens at the              
expense of the individual's procedural safeguards. If it's not possible to ensure that the              
individual's procedural safeguards is guaranteed, a crown witness institute should not be            
introduced. Considered the investigation commissioned by the Government this year, we are            
of the opinion that the results of the investigation will play a significant role in whether a                 
crown witness institute will be incorporated into swedish law. 
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Sammanfattning 
Kronvittnesinstitutet - ett effektivt system för att komma åt den organiserade brottsligheten 
eller ett hot mot rättssäkerheten?  
 
Den organiserade brottsligheten är idag ett växande problem. Brott som hänförs till            
organisationer har kraftigt ökat under det senaste decenniet och som resulterat i en ökad              
våldsanvändning runt om i landet, främst inom de socialt utsatta områden. Den ökade             
organiserade brottsligheten skapar en samhällelig oro som resulterar i att Sveriges           
myndigheter får minskad legitimitet. För att få bukt på den organiserade brottsligheten krävs             
metoder som inte tillämpas idag. Flertalet länder i Europa har öppnat upp för att medge               
strafflindring till kronvittnen för att effektivisera landets brottsbekämpning. I Danmark          
infördes ett kronvittnesinstitutet som ett resultat av en prejudicerande dom från 1998. Det             
danska kronvittnesinstitutet har haft en betydande roll i den framgång de brottsbekämpande            
myndigheterna haft i sitt arbete mot organiserad brottslighet. Att komma åt den organiserade             
brottsligheten får anses utgöra det starkaste argumentet som talar för att implementera ett             
kronvittnesinstitut. 

I samband med upptrappningen av den organiserade brottsligheten ökar efterfrågan om ett             
kronvittnesinstitut. Vad som definierar ett kronvittne är att en gärningsman, som samverkar            
med brottsbekämpande myndigheter om någon annan gärningsmans brottslighet, medges         
strafflindring. Kronvittnesinstitutet, som redan under 1980-talet var ett aktuellt ämne,          
diskuteras fortfarande flitigt. Idag är frågan om ett kronvittnesinstitut bör implementeras i            
svensk rätt en aktuell fråga på den politiska dagordningen. I dagsläget tillämpas inte             
strafflindring för kronvittnen, istället tillämpas strafflindring vid medverkan av den egna           
brottsligheten som stipuleras i 29 kap. 5 § Brottsbalk (1962:700). I bestämmelsen stadgas de              
billighetsskäl som hänförs till gärningsmannens person och som kan föranleda strafflindring. 

Diskussionen om kronvittnen präglas av såväl för- som motargument. Då tankar bakom             
kronvittnesinstitutet är effektivitetsmässiga, löper det stor risk att det sker på bekostnad av             
den enskildes rättssäkerhet. Det är vedertaget att ett effektivt förfarande ofta brister i kvalité              
och att ett rättssäkert förfarande ofta har en avsaknad av effektivitet. Argument som ett              
effektivare brottsbekämpande och ett mer humant rättsväsende ställs emot argument som           
rättssäkerhetsförluster och omfattande risker för felaktiga utpekanden och bristfällig         
bevisvärdering. Det svenska rättssystemet innefattar principer som spelar en avgörande roll           
för att den enskildes rättssäkerhet upprätthålls, bland annat legalitetsprincipen och rätten till            
en rättvis rättegång. För att det skall vara möjligt att implementera ett system som tillämpar               
kronvittnen, får det inte ske på bekostnad av de rättsliga principerna.  

Uppsatsen landar sammantaget i att NJA 2009 s. 599 redan kan ha öppnat upp för ett                 
kronvittnesinstitut genom att medge strafflindring för ett kronvittne på andra grunder än de             
samhälleliga effektivitetsintressen som är grundtanken bakom kronvittnessystemet. Genom        
att medge strafflindring för allvarliga hot om repressalier med stöd av billighetsskälen i 29              
kap. 5 § p. 9 BrB, torde det finnas möjlighet för rätten att medge strafflindring för kronvittnen                 
i undantagsfall. Med det sagt innebär det inte att ett kronvittnesinstitut bör implementeras i              
svensk lagstiftning. Det råder fortfarande stor oklarhet i om ett sådant system kommer att              
bidra till effektivitetsvinster och om effektivitetsvinster kan motiveras genom att inskränka           
på rättssäkerheten. För det fall det inte är möjligt att i ett effektivare utredningsarbete              
kvalitetssäkra rättssäkerheten, torde ett kronvittnesinstitut inte implementeras. Mot bakgrund         
av den utredning regeringen tillsatt i år, är vi av uppfattningen att utredningens resultat              
kommer spela en betydande roll i om ett kronvittnesinstitut kommer att tillämpas i svensk              
rätt.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering  
Den organiserade brottsligheten är i allra högsta grad ett aktuellt ämne. Problematiken med             
att få bukt på brottsligheten ökar i takt med att nya kriminella grupperingar tillkommer.              
Rättsväsendets största problematik ligger i de självdefinierade grupper som ständigt utmanar           
myndigheters kapacitet att upprätthålla ordningen i samhället. Konflikter som uppstår inom           
ramen för den organiserade brottsligheten skapar rädsla och en minskad legitimitet för            
samhällets institutioner när gängkriminaliteten inte kan hållas i schack. Vi lever i ett             1

samhälle där det är svårt att lagföra huvudmännen bakom den organiserade brottsligheten och             
där brott som hänförs till organiserad brottslighet erfarenhetsmässigt är synnerligen          
svårutredd. Amir Rostami menar att det inom gängkriminaliteten råder en genomgående           2

tystnadskultur eftersom att det saknas incitament för att samarbeta i utredningar avseende            
andras brottslighet. Mot bakgrund av det kan ett kronvittnesinstitut vara direkt avgörande för             
att komma åt den gängkriminalitet som växer sig allt större i dagens samhälle.   3

I den svenska rättsordningen tillämpas inte kronvittnen, trots att ett sådant system varit ett               
aktuellt ämne under de senaste decennierna. Moderaterna och Sverigedemokraterna har          
tidigare anfört att de är positivt inställda till att införa ett kronvittnessystem för att få ordning                
på den rådande gängkriminaliteten. Chefsåklagare Ola Sjöstrand, Malmö åklagarkammare,         4

menar att ett kronvittnessystem kan bidra till att fler brott uppklaras, eftersom att det i nuläget                
är svårt att komma åt de brottsliga organisationerna. Ett system som tillåter åklagare och              
andra tjänstemän att samverka med kriminella, i utbyte mot strafflindring, skulle kunna bidra             
till omfattande effektiviseringar i brottsutredningar.   5

Flera instanser har utfört utredningar som syftar till att undersöka om det finns utrymme för                
att implementera kronvittnen i rättsordningen. Fängelsestraffskommittén diskuterade redan        
under 80-talet om ett kronvittnessystem kunde implementeras i den svenska rättsordningen i            
SOU 1986:14. Kommittén, vars förslag ligger bakom regleringen av billighetsskälen i 29 kap.             
5 § Brottsbalk (1962:700), anförde i sin utredning att övervägande skäl talade mot att ett               
kronvittnessystem skulle innefattas i bestämmelsen med hänsyn till de omfattande          
svårigheterna i bevisvärdering och rättssäkerhetsaspekter det skulle medföra.   6

Begreppen rättssäkerhet och effektivitet är återkommande begrepp i det dagliga arbetet mot             
den växande organiserade brottsligheten. Trots önskemålen om att de brottsförebyggande          
myndigheternas arbete ska bli ännu effektivare, är det svårt för myndigheterna att finna ett              
sätt att kontrollera att rättssäkerheten i processen bibehålls. Eftersom begreppen tenderar att            7

inte samspela är det idag svårt att motivera hur ett förfarande kan uppfylla kravet på både                
rättssäkerhet och effektivitet. Vid sidan om diskussionen om huruvida ett förfarande kan vara             
både rättssäkert och effektivt pågår en parallell diskussion, som söker efter svar på frågor              

1 BRÅ, Rapport 2016:12, Kriminella nätverk och grupperingar- Polisers bild av maktstrukturer och marknader, 
2016, s. 20 f.  
2 Forskare inom kriminologi vid Stockholms universitet.  
3 Sveriges Radio, Intervju med Amir Rostami, kriminolog vid Stockholms Universitet, i P1-morgon, Regeringen 
vill införa kronvittnessystem, 2019. 
4 Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU12, s. 6. 
5 Sveriges Radio, Intervju med Ola Sjöstrand, Chefsåklagare i Malmö, av Helena Stenkvist Söderlin i P4 
Malmöhus, Åklagare vill se kronvittnen för att bryta tystnadskulturen, 2018. 
6 Lagrådsremiss, Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet, 2014, s. 14 f.  
7 Orton, F., Rättssäkerhet och effektivitet, SvJT, 1983, s. 558.  
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som möjligheter till kortare handläggningstider och sätt att få bukt på den organiserade             
brottsligheten. Även om ett kronvittnessystem ur en effektivitetsaspekt skulle leda till           
positiva konsekvenser, finns det ett motstånd gentemot att tillämpa ett sådant system. Det             
beror på att ett kronvittnessystem dels medför en gedigen kostnad för att utveckla nuvarande              
vittnesskydd, men också för att det föreligger en risk för felutpekningar, falska anklagelser i              
rättssalen, att oskyldiga individer döms och att skyldiga individer friges. Vi ställer oss vidare              8

frågan huruvida ett sådant system kan uppfylla kraven som ställs i principerna om muntlighet,              
omedelbarhet och rätten till en rättvis rättegång som stipuleras i rättegångsbalken.   9

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tidigare anfört att de inte ställer sig bakom förslaget att               
implementera kronvittnen i svensk rätt och hänvisar till att institutets nackdelar är fler än              
institutets fördelar. Kronvittensinstitutets för- och nackdelar slits mellan juristers åsikter          10

huruvida systemets fördelar väger upp potentiella nackdelar och vice versa. Det råder            11

således delade meningar avseende huruvida ett införande av ett kronvittnessystem kan           
effektivisera polisens arbete och öka antalet uppklarade utredningar i mål som hänför sig till              
den organiserade brottslighet utan att det sker på för stor bekostnad av rättssäkerheten i              
Sverige.  12

 
1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om ett kronvittnessystem bör implementeras i den             
svenska rättsordningen. Vidare ämnar uppsatsen att undersöka om ett kronvittnessystem kan           
genomdrivas, utan att det sker på bekostnad av den enskilda individens rättssäkerhet.  

Mot bakgrund av de rådande skiljaktigheter vad avser om ett kronvittnesinstitut skulle vara              
till gagn för att få bukt på den organiserade brottsligheten, eller om ett sådant system utgör ett                 
för stort hot mot rättssäkerheten ämnar uppsatsen att besvara följande frågeställningar:  

 
● Hur diskuteras kronvittnesinstitutet i doktrin och praxis?  
● Vilka argument talar för respektive emot att implementera ett kronvittnesinstitut i           

svensk rätt?  
● Kan den enskilde individens rättssäkerhet tillgodoses om ett kronvittnesinstitut 

implementeras i den svenska rättsordningen?  

1.3 Metod och material  
Uppsatsens valda metod syftar till den hantering av material som författaren behandlar i sitt              
uppsatsskrivande. En metod syftar till att genom frågeställningar, med hjälp av ett material,             13

nå en slutsats, varför en metod kan beskrivas som ett sätt att arbeta för att lösa ett rättsligt                  
problem. Den valda metoden får således ett viktigt syfte eftersom det är metoden som              14

8 Johansson, M., Stärkt vittnesskydd- Svar på skriftlig fråga 2017/18:1530, 2018; Sydvik, P., Polisförslaget om 
kronvittnen totalsågas, GP, 2015.  
9 Ramberg, A., Yttrande JU2015/04825/Å över betänkande SOU 2013:17, 2013, s. 1. 
10 Sveriges riksdag, Nya regler kring vittnen bör införas för att bekämpa den grova brottsligheten, 2019; Järkstig, 
L., Sex av åtta partier positiva till att införa kronvittnen, 2019. 
11 Se bl.a. Bergstedt, A.,Viktigare med rimlig bevisvärdering än kronvittnen och anonyma vittnen, DJ, 2019; 
Sveriges Radio, Intervju med Ola Sjöstrand, Chefsåklagare i Malmö, av Helena Stenkvist Söderlin i P4 
Malmöhus, Åklagare vill se kronvittnen för att bryta tystnadskulturen, 2018. 
12 Se bl.a. Motion 2017/18:884; SOU 2005:117 s. 86 f.  
13 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, Sthlm 2018, 
uppl. 4., s. 63 f. 
14 a.a., s. 44. 
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stipulerar huruvida materialet anses vara vetenskapligt eller icke-vetenskapligt. Vid val av           15

metod skall uppsatsförfattaren ta hänsyn till att tillvägagångssättet bör vara genomgående           
systematiskt för att bearbeta det valda materialet men också att den valda metoden är väl               
anpassad med det valda ämnet.   16

Vi har mot bakgrund av ovan valt den rättsanalytiska metoden med inslag av en komparativ                
metod. Med de nämnda metoderna som tillvägagångssätt kommer uppsatsen att besvara såväl            
frågeställningarna som att uppfylla syftet.     
 
1.3.1 Rättsanalytisk metod  
Inte sällan talas det om den rättsdogmatiska metoden när det avser juridiska metoder. Den              
rättsdogmatiska metoden syftar till att fastställa gällande rätt genom att tolka och            
systematisera den gällande rätten genom begränsade rättskällor som utgörs av lag, förarbeten,            
praxis och doktrin. Mot bakgrund av avsaknaden av rättskällor inom det aktuella ämnet,             17

samt bristen på utrymme för argumentation, valde vi istället den rättsanalytiska metoden. Den             
rättsanalystiska metoden har en friare form än den rättsdogmatiska, vilket i sammanhanget            
innebär att material som faller utanför rättskälleläran kan användas för att driva uppsatsen             
framåt. Claes Sandman menar att den rättsanalytiska metoden visserligen har vissa likheter            18

med den rättsdogmatiska metoden, men belyser att den rättsanalytiska metoden tillåter att ett             
större spann av material läggs till grund för analysen.   19

Då uppsatsens syfte inte är att fastställa gällande rätt, utan istället är att analysera och                
kritiskt granska rätten fann vi den rättsanalytiska metoden som mer passande för uppsatsens             
ändamål än den rättsdogmatiska metoden. Den rättsanalytiska metoden lämpar sig bra vid            20

tillfällen där ett rättsligt problem inte enbart har ett rätt svar. Grunden för ett sådant               
resonemang hänförs till rättsrealismen som understryker att problematiska rättsliga frågor          
ofta har flertalet legitima alternativ att välja bland. En rättsanalytisk metod ger uppsatsen en              21

vidare syftning, vilket i praktiken utgör att materialet kan bestå av material som i sig inte                
utgör gällande rätt men som ger underlag till en omfattande rättsvetenskaplig analys.   22

Den rättsanalytiska metoden tillåter forskaren att analysera uppsatsens material från en            
värderande aspekt. En av uppsatsens grundpelare utgörs av begreppet rättssäkerhet.          23

Rättssäkerhetsbegreppet kommer att värderas och sedermera ställas emot för- och nackdelar           
med den ökade effektiviteten som ett kronvittnessystem förväntas leda till inom det svenska             
rättsväsendet. Uppsatsen kommer därför att innefatta värderande moment vilket är i linje med             
metodens syfte. Claes Sandgren anför vidare att komparativa inslag med fördel kan användas             
i den rättsanalytiska metoden, vilket leder oss vidare till nästa valda metod i uppsatsen.   24

 
1.3.2 Komparativ metod  
Ett kronvittnessystem innefattas inte i den svenska rättsordningen men flertalet länder i            
Europa har valt att inkludera bestämmelser om strafflindring till kronvittnen i dess            

15 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, Sthlm 2018, 
uppl. 4. s. 43. 
16 a.a., s. 63.  
17 a.a., s. 49. 
18 a.a., s. 50. 
19 a.a., s. 61. 
20 a.a., s. 50 f. 
21 a.a., s. 50. 
22 a.a., s. 50 f. 
23 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, Sthlm 2015, 
uppl. 3., s. 47. 
24 a.a., s. 47. 
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rättsordning. Danmark är ett av nordens länder som tillämpar ett system med kronvittnen.             25 26

Eftersom att uppsatsen sammantaget syftar till att utreda om ett kronvittnessystem bör            
implementeras i Sverige eller inte, finner vi det intressant att jämföra hur resonemanget             
avseende för- och nackdelar med kronvittnessystemet i Danmark förhåller sig till de för- och              
motargument som presenterats i diskussionen om att införa ett likartat system i Sverige.   27

Claes Sandgren påpekar att det i en rättsanalytisk metod är naturligt att inkludera utländsk               
rätt. Uppsatsen kommer därför att innehålla komparativa inslag genom att utländska           28

utredningar och rättsfall används för att ta del av de för och nackdelar som lades fram när                 29 30

Danmark valde att införa systemet. Uppsatsen kommer vidare att inkludera ett avsnitt som             
redogör för aktuella lagrum samt betydande dansk praxis i frågan. Michael Bogdan påpekar             31

att den komparativa metoden kan användas vid en jämförelse mellan länders rättssystem för             
att uppmärksamma likheter och skillnader. Bogdan anför vidare att den komparativa metoden            
är gränslös vilket innebär att olika sammanställningar av jämförelser är tillåtna, men att             
komparativa studier ofta avgränsas till att beröra en viss fråga tillsammans med ett litet antal               
specifika länder. Värt att poängtera är att syftet med jämförelsen inom ramen för uppsatsen              32

inte är att jämföra Sverige och Danmarks rättsordningar på djupet, utan att tolka de danska               
pro- och contra argumenten för att stärka vår analys. Underlaget kommer mot bakgrund av              
det att vara begränsat och våra slutsatser kommer vid ett senare tillfälle i uppsatsen att               
användas som en “argumentationsbank”. Värt att nämna inledningsvis är att det råder stora             33

likheter mellan de nordiska ländernas rättsläror, vilket innebär att den nordiska doktrin kan             
vara direkt tillämpbar på den svenska rätten. Komparativa inslag på de nordiska            
rättsordningarna görs därför med fördel, vilket innefattar den danska rättsordningen.   34

Anledningen till att valet föll på den danska regleringen bottnar dels i kronvittnessystemet              
aktivt tillämpas i landet idag, dels i att jämförelser med kontinentaleuropeisk rätt innehåller             
mindre fallgropar än angloamerikansk rätt. Trots att den angloamerikanska rätten kan anses            35

ha fallgropar, kommer uppsatsen i begränsad mån att beröra den amerikanska motsvarigheten            
till kronvittnetsinstitutet, plea bargain. Anledningen till att systemet berörs inom ramen för            
uppsatsen är dels för att belysa den framgång systemet haft i den amerikanska             
brottsutredande verksamheten , dels för att belysa varför svenska utredningar riktar kritik           36

mot systemets utformning.   37

 
 

25 Se t.ex. Danmark och Norge. 
26 10 kap. 82 § 10 p. Straffeloven.  
27 Se bl.a. SOU 2005:117; SOU 2017:7; SOU 1986:14; Straffelovrådets betaenkning om straffastsaettelse og 
strafferammer, betaenkning nr. 1424/2002, 2002, s. 333; s. 372 f. 
28 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, Sthlm 2015, 
uppl. 3., s. 47. 
29 Straffelovrådets betaenkning om straffastsaettelse og strafferammer, betaenkning nr. 1424/2002, 2002, band 1, 
s. 333; s. 372 f. 
30 Højesterets dom, U.2011.2203H, 2011. 
31 Se avsnitt 4.4. 
32 Bogdan, M., Komparativ rättskunskap, 2003, s. 18.  
33 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, Sthlm 2015, 
uppl. 3., s. 47. 
34 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, Sthlm 2018, 
uppl. 4., s. 59. 
35 a.a., s. 60. 
36 Sveriges Radio, Intervju med Amir Rostami, krimionolog vid Stockholms Universitet, i P1-morgon, 
Regeringen vill införa kronvittnessystem, 2019. 
37 Prop. 2014/15:37 s. 16. 
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1.3.3 Materialval 
Uppsatsens bas av material kommer främst att utgöras av offentligt tryck i form av statens               
offentliga utredningar (SOU) , de propositioner som är hänförliga till det aktuella ämnet men             38

också doktrin genom såväl tidskrifter som läroböcker. Uppsatsen kommer vidare att innehålla            
elektroniska källor i brist på rättsligt material. Värt att nämna inledningsvis är att vi är               
medvetna om att artiklar i dagstidningar huvudsakligen inte hör hemma i ett juridiskt arbete,              
vi har ändå valt att innefatta en debattartikel från aftonbladet , vilken är författad av ett urval                39

av landets advokater. Mot bakgrund av ovan nämnda anser vi att den med fördel kan               
användas i uppsatsen. Vidare kommer uppsatsen att innehålla lagkommentarer från Karnov           
för att öka insikten i de tillämpade lagkommentarernas innehåll. 

Uppsatsen kommer även att innefatta nationell och internationell rättspraxis, men läsaren            
bör redan nu ha i åtanke att urvalet inom det aktuella ämnet är mycket litet eftersom                
kronvittnessystemet ännu inte tillämpas i svensk rätt. Uppsatsen kommer därför inte att            
beröra fler rättsfall än NJA 2009 s. 599, Europadomstolens avgörande i målet Cornelis vs.              
Nederländerna och det danska rättsfallet U.2011.2203H. Valet av rättsfall grundar sig dels i             
att NJA 2009 s. 599 haft en betydande roll för huruvida det svenska rättssystemet bör erkänna                
ett kronvittnessystem. Dels att målet Cornelis vs. Nederländerna på ett intressant sätt            40

behandlar huruvida lämnade uppgifter om annans brottslighet är förenligt med principen om            
en rättvis rättegång som stipuleras i 6 artikeln lag (1994:1219) om den europeiska             
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande          
friheterna. Vidare redogör det prejudicerande danska rättsfallet för hur kronvittnessystemet          41

tillämpas i praktiken. Det är intressant beaktat den nordiska rättslikhet som tidigare benämnts             
i uppsatsen.   42

Materialet i uppsatsen kommer att utgöras av flertalet olika källor för att inte missa det                
väsentliga i frågeställningarna. Valet av stoff bottnar i att uppsatsen skall ha en hög validitet               
och reliabilitet, för att få så tydliga och icke tveksamma slutsatser som möjligt.   43

1.4 Avgränsning  
Vi har i uppsatsen valt att göra tydliga avgränsningar. Avgränsningarna bottnar dels i att              
uppsatsen har ett begränsat utrymme samt för att underlätta för läsaren.  

Uppsatsen kommer att behandla den nuvarande regleringen av billighetsskälen i 29 kap. 5 §               
BrB. Inom ramen för uppsatsen kommer enbart punkt 5 och punkt 9 i bestämmelsen att               
behandlas. Andra bestämmelser som innefattar strafflindring kommer att lämnas utan          
redogörelse mot bakgrund av att bestämmelserna inte i detta avseende är hänförliga till             
kronvittnessystemet.  

Uppsatsen kommer att beröra det danska kronvittnessystemet. Trots att ett liknande system             
tillämpas i andra skandinaviska länder, utelämnas de inom ramen för uppsatsen. Anledningen            
till att de övriga skandinaviska ländernas kronvittnessystem utelämnas beror dels på           
systemets likhet i de olika länderna vilket skulle resultera i onödig upprepning, dels på grund               

38 Se bl.a. SOU 2005:117; SOU 2017:7; SOU 1986:14.  
39 Hurtig, B., Håkansson, T., Hatami, P., Bjurenlind, M., Shamoun, D., Zeito, A., Hartman, S., González, M., 
Johansson, M., Nej, Sverige ska inte ha anonyma vittnen, Aftonbladet, 2019. 
40 Application no. 994/03 by Arnold G. CORNELIS against the Netherlands, 2004. 
41 Højesterets dom, U.2011.2203H, 2011.  
42 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, Sthlm 2018, 
Uppl. 4., s. 59. 
43 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. & Towns, A., Metodpraktikan : Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 2017, s. 226. 
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av utrymmesskäl. Med anledning härav är vi av uppfattningen att en sådan jämförelse, vid en               
mer djupgående analys, skulle kunna ge missvisande slutsatser.  

Rättssäkerhetsbegreppet kommer enbart att behandlas i de delar som har en relevant             
betydelse för uppsatsen. Vidare kommer uppsatsen att behandla diskussionen om kronvittnen           
i svensk rätt. Såväl kronvittnessystemet som de principer som förekommer i uppsatsen            
behandlas enbart inom straffrätten, övriga rättsområden faller således utanför ramen för           
uppsatsen.  
 
1.5 Perspektiv och teori  
Att begreppet rättssäkerhet är svårt att definiera är sedan länge känt. Det finns ingen självklar               
definition av begreppet vilket gör att det finns flertalet tolkningar och definitioner av             
densamma. Uppsatsen skrivs utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv och utgångspunkten sker         
ifrån Aleksander Peczeniks perspektiv om hur begreppet “rättssäkerhet” skall förstås.          
Aleksander Peczeniks teori om rättssäkerhet utgår ifrån att lagstiftning skapar förutsebarhet           
och samstämmighet i rättstillämpningen, men han är av uppfattningen att det också krävs att              
ett beslut är etiskt godtagbart för att begreppet rättssäkerhet skall uppnå sitt fulla syfte. Mot               
bakgrund av det delar Aleksander Peczeniks i sin teori om rättssäkerheten upp rättssäkerheten             
i två delar, formell - och materiell rättssäkerhet.   44

Det förstnämnda begreppet innehåller två centrala delar, varav det ena utgörs av kravet på               
förutsägbarhet och det andra utgörs av en överensstämmelse mellan den gällande           
lagstiftningen och rättstillämpningen. För att myndighetsutövning och rättskipning skall vara          
formellt rättssäker, skall den vara förutsebar och samstämmig med de rådande rättsreglerna,            
vilket i dagligt tal benämns som kravet på legalitet. Peczenik menar att förutsebarhet är ett av                
rättsstatens grundvärden som uppnås genom att rättsliga beslut förankras i rättsnormerna. För            
att exemplifiera den formella rättssäkerheten skulle en individ som förespråkade formell           
rättssäkerhet säga att rättssäkerhet är när alla medborgare är lika inför lagen. I det avseendet               45

skiljer sig den formella rättssäkerheten mot den materiella rättssäkerheten. Även om den            
formella rättssäkerhetens poäng till viss del utgörs av kravet på förutsebarhet, poängterar            
Peczenik att beslutsfattaren också skall beakta godtagbara premisser och etiska principer. Mot            
bakgrund av det förespråkar Peczenik istället en materiell rättssäkerhet.   46

Lagreglernas förutsebarhet måste alltså tillämpas tillsammans med andra godtagbara etiska           
hänsyn som är hänförliga till det sunda förnuftet eller som tillämpas av yrkesverksamma             
jurister. Etisk hänsyn skall bestämmas med utgångspunkt i vad som är en god handling för               47

människan, exempelvis likabehandling och hög levnadsstandard. Den materiella        48

rättssäkerheten utgör därför en sammanvägning mellan det krav på förutsebarhet som           
innefattas i den formella rättssäkerheten och de etiska värden som rättskipningen enligt            
Peczenik bör ta hänsyn till. Peczenik menar sammantaget att kravet för att en individ skall               
vara rättssäker inte uppnås för det fall individen riskerar att utsättas för nyckfulla och etiskt               
förkastliga beslut från staten.   49

Peczeniks teori om rättssäkerhet kommer genomgående att användas i som utgångspunkt för             
begreppet i uppsatsen.  

44 Peczenik, A., Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 90 f. 
45 Peczenik, A., Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 90 f.; 
Peczeniks, A., Rättsstaten och etiken, SvT, 1987, s. 154.  
46 Peczenik, A., Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995,  s. 91 f.; 95. 
47 Peczeniks, A., Rättsstaten och etiken, SvT, 1987, s.155.  
48 Peczenik, A., Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 93 f. 
49 a.a., s. 94 f.  
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1.6 Disposition  
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Det inledande kapitlet utgörs av uppsatsens bakgrund             
och problemformulering. Här presenteras vidare syfte, frågeställningar och aktuella metod-          
och materialval. Första kapitlet innefattar också ett avsnitt om perspektivval och ett avsnitt             
om avgränsning.  

I det andra kapitlet läggs grunden för uppsatsen. Här presenteras kronvittnesinstitutet som             
sådant. För att ytterligare gå på djupet presenteras rättegångsbalkens bestämmelser och           
principer. Senare i kapitlet berörs organiserad brottslighet, anonyma vittnen och vittnesskydd           
i såväl nationell som internationell rätt. 

I det tredje kapitlet uppmärksammas kort rättssäkerheten som begrepp och rättssäkerhetens            
framväxt i det svenska samhället. Vidare innefattar kapitlet en redogörelse för utvalda            
principer som är av betydande karaktär för den enskildes rättssäkerhet. För att följa upp              
problematiken ytterligare behandlas avslutningsvis rättssäkerhet och effektivitet sida vid sida. 

Kapitel fyra behandlar möjligheten till strafflindring i svensk rätt. Kapitlet utgår ifrån             
bestämmelsen i 29 kap. 5 § BrB. Vidare presenteras utvalda delar av den rättspraxis som               
finns hänförlig till kronvittnen nationellt och internationellt. Kapitlet avslutas med en           
presentation av det danska kronvittnesinstitutet. 

Kapitel fem avhandlar uppsatsens analysdel. Analysen baseras på det i uppsatsen uppkomna             
materialet, som sedermera återkopplas till de rådande frågeställningar och till den aktuella            
problematiken.  
I kapitel sex presenteras avslutningsvis de slutsatser som uppdagats under uppsatsen gång. I              

kapitlet presenteras vår inställning till om ett kronvittnesinstitut bör implementeras i svensk            
rätt.  
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2. Omständigheter som hänför sig till kronvittnesinstitutet 
 
2.1 Kronvittnesinstitutet 
Det är inte enkelt att definiera vem som är ett kronvittne eftersom att den svenska               
lagstiftningen inte medger kronvittnen strafflindring och bestämmelser som innefattar         
kronvittnen inte uttryckligen återfinns i svensk rätt. I en lagrådsremiss definieras ett            
kronvittne såsom följer: “Med kronvittne brukar avses en gärningsman som avslöjar sina            
medbrottslingar eller andra brottslingar och därigenom går fri från straff eller får en             
mildare påföljd”. Ett kronvittnessystem skulle kunna hjälpa till att motverka den           50

problematik som uppstår när målsäganden och vittnen ändrar sina utsagor på grund av rädsla              
för repressalier efter att de lämnat värdefull information. Åklagare har uttryckt önskemål om             51

strafflindring för den gärningsman som medverkar till att organiserad brottslighet lagförs, det            
skulle således vara en form av lösning på den nyss nämnda problematiken.   52

En av förespråkarna är tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem som menar att            
kronvittnessystemet kan vara en möjlighet att avhjälpa det omfattande behovet av           
möjligheter som efterfrågas för att utreda den grövsta organiserade brottsligheten. Vi anser            53

att en sådan lösning inte torde vara omöjlig, ett system som medger kronvittnen             
strafflindring återfinns idag i flertalet europeiska länder, bland annat Norge och Danmark. I             54

USA återfinns systemet under namnet “plea bargain”, där individer som riskerar höga och             
långa straff vittnar mot strafflindring. Vad som kännetecknar ett “plea bargain” system är den              
förhandling som sker mellan den tilltalade och förundersökningsledaren under utredningen,          
utan möjlighet till offentlig insyn eller skriftliga dokument. I USA är kronvittnessystemet            55

många gånger en avgörande faktor för att de brottsutredande myndigheterna skall kunna            
lagföra brottslighet som begås i grupp. Riksdagen publicerade i år att regeringen skall             56

tillsätta en utredning om kronvittnen, detta efter att riksdagens justitieutskott riktat           
uppmaningen till regeringen.   57

Vad som är utmärkande för ett kronvittnesinstitut är att ett sådant system skulle vara               
förmånligt för de brottsbekämpande myndigheterna i arbetet mot organiserad brottslighet. Ett           
sådant förfarande skulle ske genom att de brottsbekämpande myndigheterna uppmuntrar till           
en eventuell strafflindring eller andra förmåner till en brottsling för det fall denne avslöjar              
information om medbrottslingars gärningar. De uppgifter som ett kronvittne lämnar ifrån sig            58

kan avse platser där stöldgods eller vapen sedermera kan återfinnas. Det kan också röra sig               
om tid eller plats för ett möte, ett telefonnummer eller andra verifierbara uppgifter.   59

Förutom effektivitetsmässiga fördelar skulle systemet dessutom medföra fördelar av annat           
slag. Handläggningstiderna i mål som hänför sig till organiserad brottslighet är långa, genom             

50 Lagrådsremiss, Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet, 2014, s. 14.  
51 Motion 2016/17:289, s. 1. 
52 Sveriges Radio, Intervju med Ola Sjöstrand, Chefsåklagare i Malmö, av Helena Stenkvist Söderlin i P4 
Malmöhus, Åklagare vill se kronvittnen för att bryta tystnadskulturen, 2018. 
53 Sveriges Radio, Intervju med Sven- Erik Alhem, tidigare överåklagare, av Liselotte Mellesmo i 
P4-Västmanland, Sven- Erik Alhem: Bra med kronvittnen men använd med försiktighet, 2019. 
54 SOU 2005:117 s. 15.  
55 Berglin, H., Något om åklagares diskretionära makt i det amerikanska rättsväsendet: En modell att komma 
tillrätta med besvärande målbalanser, SvJT, 1986, s. 238.  
56 Sveriges Radio, Intervju med Amir Rostami, krimionolog vid Stockholms Universitet, i P1-morgon, 
Regeringen vill införa kronvittnessystem, 2019. 
57 Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU12, s. 1. 
58 Lagrådsremiss, Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet, 2014, s. 15.  
59 Motion 2015/16:2820, s. 3. 
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ett kronvittnessystem förväntas handläggningstiderna bli avsevärt mycket kortare. Kortare         
handläggningstider är positivt ur såväl ett humant perspektiv som ur ett ekonomiskt            
perspektiv. Utöver tidigare angivna fördelar med systemet, finns det även positiva effekter ur             
ett rättsvårdande perspektiv. Systemet skapar vidare möjligheter för de brottsutredande          60

myndigheterna att lagföra individer som bedriver illegal verksamhet på samhällets bekostnad.          
Då systemet främst vilar på samhällets intresse att utreda brott, skulle ett sådant system               61

öppna upp för att ge strafflindring på helt andra grunder än vad som idag tillämpas i svensk                 
rätt. I en lagrådsremiss diskuteras den väsentliga skillnaden mellan lämnandet av uppgifter            
som är hänförliga till egen brottslighet contra annan tilltalades brottslighet. Vad som främst             
lyfts upp såsom problematiska moment med ett införande av ett kronvittnessystem är            
bevisvärderingen av de uppgifter som medtilltalad lämnar, men också hur ett sådant            
förfarande skulle påverka den tilltalades rätt till en rättvis rättegång som stipuleras i 6 art.               
EKMR. Även om kronvittnessystemet riskerar att negativt påverka den enskildes rätt till en             
rättvis rättegång, har ett kronvittnessystem inte avvisats av Europadomstolen, se avsnitt 4.3.2.           

Fängselsestraffskommittén publicerade utredningen SOU 1986:14 inför lagändringen av 29          62

kap. 5 § BrB, där övervägande skäl föll mot införandet av ett kronvittnessystem. Trots de               
motargument som presenterats i utredningen menade departementschefen vid tillfället att det           
fanns ett utrymme för att medge strafflindring till brottslingar som medverkar i andra             
brottslingars utredning, även om utrymmet är väldigt begränsat. Ett sådant medgivande skulle            
i så fall ges med stöd av punkten 8 i den dåvarande bestämmelsen, motsvarande punkten 9 i                 
dagens aktuella lagstiftning.   63

Sverigedemokraterna är ett av de partier som vill se ett kronvittnessystem i svensk rätt. I en                 
Kommittémotion ger Adam Marttinen och Patrick Reslow , Sverigedemokraterna, dels en          64

lösning på de rådande argumenten som talar emot ett kronvittnessystem, dels hänvisar de till              
att såväl Danmark som Norge tillämpar ett sådant institut idag. Marttinen och Reslow lyfter              65

i motionen att individer med sysselsättning inom rättsväsendet uttryckt att de ställer sig             
positiva till ett kronvittnessystem och att det finns en efterfrågan efter systemet.   66

I sin kommittémotion hänvisade Marttinen och Reslow till att fängelsestraffskommittén i            
sin utredning anfört tre skäl till att ett sådant system inte skall övervägas att implementeras i                
svensk rätt. Dels menade fängelsestraffskommittén att skvaller skulle uppmuntras på ett annat            
sätt än idag, dels att de svaga individerna skulle råka illa ut när de högre upp i hierarkin                  
lämnar osanna uppgifter för att själv åtnjuta fördelar, och slutligen att poliser och åklagare              
skulle fresta med fördelar som inte är genomförbara och som domstolen efter en prövning i               
rätten inte delar. Det framkommer att fängelsestraffskommitténs första argument har en           
svagare karaktär än de två senare, en uppfattning som fängelsestraffskommittén också delar.   67

I kommittémotionen hänvisar Marttinen och Reslow också till beredningen för           
rättsväsendets utvecklings slutbetänkande (SOU 2005:117). Av slutbetänkandet framgår att         
Anders Eriksson med flera gjorde bedömningen att inte införa en särskild bestämmelse för             68

kronvittnen med hänvisning till de skäl som fängelsestraffskommittén angivit i sin utredning.            
Utöver de tidigare angivna skälen, påpekades att ett kronvittnessystem skulle medföra           

60 Motion 2017/18:884, s. 3 f.  
61 a.a., s. 4. 
62 Lagrådsremiss, Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet, 2014, s. 11 ff.  
63 NJA 2009 s. 599.  
64 Riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna.  
65 Motion 2017/18:884 s. 1 f.  
66 a.a., s. 3.  
67 Motion 2017/18:884, s. 2; SOU 1986:14, s. 452 f. 
68 Ledamöter i beredningen.  

14 



 

problematik vad gäller bevisvärdering av de uppgifter som lämnats av kronvittnet. De            69

motargument som framkommit i såväl fängelsestraffskommittén som i SOU 2005:117          
delades sedermera av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll i delbetänkandet Straffprocessens         70

ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål (SOU              
2017:7).   71

Till skillnad från vad som nyss anförts, menar såväl Marttinen som Reslow att ett               
uppmuntrande till att lämna uppgifter om andra brottslingar knappast kan vara negativt sett             
utifrån ett samhällsperspektiv, då det ligger i samhällets intresse att brott utreds. Vad avser              
argumentet att individer högre upp i hierarkin skulle utnyttja systemet för att åtnjuta fördelar              
för egen vinning, hänvisar skribenterna till kronvittnessystemet huvudtanke, det vill säga att            
brottslingar som har en lägre hierarkisk ställning skall användas för att lagföra de som har en                
högre hierarkisk ställning. I Fängelsestraffskommitténs tredje motargument hänvisas till att          72

tjänstemän kan spegla överdrivna fördelar som inte i praktiken kan uppfyllas av domstolen.             73

Domstolen är traditionellt ensamt ansvarig för påföljdsval i rätten , genom att ge utrymme             74

för tjänstemän att sluta uppgörelser med det medtilltalade kronvittnet inleds ett           
förhandlingsläge för gärningsmannen. I kommittémotionen menade Marttinen och Reslow         75

att problematiken kan avhjälpas genom att reglera de krav som åligger polis eller åklagare. I               
kraven skall det framgå att polis/åklagare ansvarar för att meddela kronvittnet att det är              
domstolen som fastställer påföljden och att det enbart är domstolen som kan medge             
strafflindring. Polis och åklagare skall också ansvara för att meddela att kronvittnets            
medverkan beaktas av domstolen vid val av påföljd.   76

En liknande diskussion fördes när strafflindring för samverkan avseende den egna            
brottsligheten var ett aktuellt ämne. I diskussionen framhölls att beviskraven skulle           
upprätthållas även om uppgifterna kommer ifrån den tilltalade, vilket också skall gälla för de              
uppgifter som lämnats av ett kronvittne. För att beviskravet skall anses uppfyllt skall de              
uppgifter som lämnas vara av väsentlig betydelse, men de skall också vara möjliga att              
verifiera. Det finns dessutom ett krav på att uppgifterna skall vara konkreta. För att kunna               
kontrollera uppgifternas riktighet, menade Marttinen och Reslow att lämpliga         
utredningsåtgärder skulle vidtas för att minska den påstådda problematiken vad gäller           
uppgifternas bevisvärde. Då regeringen tidigare funnit det möjligt att finna eventuella           
felaktigheter i uppgiftslämnandet vid medverkan av den egna brottsligheten, torde det tala för             
att det även är möjligt när uppgifterna istället kommer ifrån ett kronvittne.   77

Amir Rostami menar att det råder en tystnadskultur bland gäng som begår kriminella              
handlingar. Då tystnadskultur bygger på att kriminella anser att det inte finns någon vinning i               
att dela med sig av sin information, skulle ett kronvittnessystem skapa incitament för att bryta               
tystnadskulturen. Beatrice Ask delar Rostamis uppfattning om att det i dagsläget råder en             78

tystnadskultur. Ask, som är en av förespråkarna för ett kronvittnessystem, menar att systemet             

69 SOU 2005:117, s. 86 f. 
70 Tidigare hovrättspresident vid Svea hovrätt.  
71 SOU 2017:7 s. 152. 
72 Motion 2017/18:884, s. 2.  
73  a.a., s. 3.  
74 Justitiedepartementet, Det svenska rättsväsendet, 2015, s. 19.  
75 SOU 2005:117, s. 58 f. 
76 Motion 2017/18:884, s. 3. 
77 a.a. 
78 Beatrice Ask, tidigare justitieminister.  
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skapar incitament för de tysta kriminella kretsarna att börja prata öppet om den organiserade              
brottsligheten.   79

Bland kritiken som riktats mot systemet framkommer att det finns en risk att              
vittnesuppgifterna ensamt tillmäts för stor betydelse. Rostami dementerar den risken med           
hänvisning till att de uppgifter som lämnas måste styrkas med annan bevisning för att leda till                
en fällande dom. Att vittnesuppgifter måste kompletteras med annan bevisning kan vara den             
avgörande faktorn till om systemet kan instiftas eller inte. Rostami menar att den allmänna              
synen på systemet idag är att det inte kan implementeras utifrån en rättssäkerhetsaspekt.   80

Anne Ramberg delar Rostamis uppfattning. Ramberg menar det inte är säkert att ett              81

kronvittnessystem skulle leda till effektiviseringar. Hon menar vidare att även om systemet            
skulle leda till större effektivitet, skulle det ske på för stor bekostnad av rättssäkerheten.   82

Trots kritiken gentemot systemet, är Amir Rostami sammantagna uppfattning att ett           
kronvittnessystem så småningom kommer att implementeras i svensk rätt. En argumentation           83

om för- och nackdelar med ett införande av ett kronvittnessystem kommer att behandlas i              
5.2.1-5.2.2.  
 
2.2 Rättegångsbalkens principer 
Rättegångsbalkens principer har en stor betydelse i diskussionen om varför ett           
kronvittnessystem inte tillämpas idag. För att förstå vad som hindrar ett kronvittnessystem            
från att implementeras i den svenska rättsordningen, är det viktigt att förstå varför principerna              
tillämpas. Principerna syftar till att säkerställa att varje individs rättssäkerhet tillgodoses i            
rättsprocessen. Nedan redogörs för de principer i rättegångsbalken som är hänförliga till            84

kronvittnesinstitutet. 
 
2.2.1 Omedelbarhetsprincipen 
Omedelbarhetsprincipen stipuleras i 30 kap. 2 § Rättegångsbalk (1942:740) och innebär att            
rättens dom enbart får vila på vad som framkommit vid målets huvudförhandling. Det innebär              
att rätten enbart får fästa vikt vid vad som faktiskt observerats under huvudförhandlingen,             
vilket föranleder att information som förekommer i exempelvis förundersökningsmaterial         
huvudsakligen inte utgör bevismaterial. Eftersom att principen fastställer att rätten enbart           85

får meddela sin dom med stöd i vad som framkommit vid förhandlingen får den åberopade               
bevisningen betydelse för målets utgång. Vad som framkommer innan rättegången får inte            86

beaktas för det fall det inte återupprepas under huvudförhandlingen eftersom enbart det som             
framkommer vid rättegången utgör processmaterial. Det inkluderar inte huvudsakligen         
förundersökningsmaterial. Ur ett domarperspektiv medför principen att enbart den domare          87

som suttit med i rättssalen under hela förhandlingen får meddela dom i målet, vilket              
framkommer av 30 kap. 2 § RB.  

79 Olsson, L., Ask vill införa kronvittnessystem, SvD, 2013.  
80 Sveriges Radio, Intervju med Amir Rostami, krimionolog vid Stockholms Universitet, i P1-morgon, 
Regeringen vill införa kronvittnessystem, 2019. 
81 Generalsekreterare för advokatsamfundet. 
82 Sveriges advokatsamfund, Anne Ramberg varnar för kronvittnen och anonyma vittnen, 2015; Sydvik, P., 
Polisförslaget om kronvittnen totalsågas, GP, 2015. 
83 Sveriges Radio, Intervju med Amir Rostami, krimionolog vid Stockholms Universitet, i P1-morgon, 
Regeringen vill införa kronvittnessystem, 2019.  
84 Renfors, C., Varför muntlighet?, SvJT, 2016, s. 322; s. 326 f.; SOU 2010:14, s. 20. 
85 Thornefors, C.,Rättegångsbalk (1942:740) kommentaren till 30 kap. 2 §, Karnov, 2018.  
86 Thornefors, C., Rättegångsbalk (1942:740) kommentaren till 17 kap. 2 §, Karnov, 2018.  
87 Thornefors, C., Rättegångsbalk (1942:740) kommentaren till 30 kap. 2 §, Karnov, 2018.  
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2.2.2 Muntlighetsprincipen 
Det får anses som allmänt känt att ett muntligt förfarande i en domstolsprocess utgör en               
betydande del för att rättssäkerheten skall tillgodoses. Med det sagt innebär det inte att det               
enbart får förekomma muntlig bevisning i en rättssal, utan att rättegångsbalkens           88

bestämmelser tydligt stipulerar att huvudförhandlingen i brottmål skall vara muntlig i 46 kap.             
5 § RB. Huvudregeln i en domstolsprocess är att såväl parter som vittnen skall höras               
muntligen. Det finns dessutom ett generellt uppläsningsförbud som innebär att parterna som            
huvudregel inte får läsa upp skriftliga bilagor utan rättens tillstånd, vilket framgår av 46 kap.               
5 § RB. Då omedelbarhetsprincipens syfte är att rätten enbart får lägga vad som framkommit               
vid huvudförhandling till grund för sin dom, vilket framkommer av 30 kap. 2 § RB, får                
muntlighetsprincipen ses som en konsekvens av denna, eftersom det inte torde vara möjligt             
att avgöra ett mål i enlighet med omedelbarhetsprincipen för det fall huvudförhandlingen inte             
är muntlig. Mot bakgrund av det som framkommit ovan, är vi av uppfattningen att en               
förhandling torde ske genom ett muntligt förfarande för att bäst tillgodose kravet på             
rättssäkerhet åt den enskilde individen.  
 
2.2.3 Rätten till en rättvis rättegång  
Rätten till en rättvis rättegång är en princip som stadgas i såväl 2 kap. 11 § Kungörelse                 
(1974:152) om beslutad ny regeringsform som i 6 art. EKMR. Genom 2010 års förändringar              
i RF infördes rekvisiten rättvist och inom skälig tid i bestämmelsens 2 kap. 11 §.               
Bestämmelsen syftar till att säkerställa en rättssäker domstolsprocess för varje individ genom            
att garantera att varje part har rätt att bli hörd, att varje rättegång skall genomföras rättvist och                 
inom skälig tid samt att varje parts rättigheter beaktas inför en opartisk domstol. De              
rättigheter som framkommer i bestämmelsen är absoluta och får inte inskränkas.   89

Bestämmelsen i 2 kap. 11 § RF har samma syfte som 6 art. i EKMR. Likt bestämmelsen i                   
RF fastställer 6 art. i EKMR de grundläggande rättssäkerhetsprinciper som skall gälla vid             
domstolsförfarandet. Artikelns syfte är dels, liksom bestämmelsen i RF, att garantera en part             
en opartisk prövning inför domstolen inom en skälig tid, dels att garantera andra             
övergripande rättssäkerhetsgarantier. Med andra rättssäkerhetsgarantier avses den tilltalades        
oskuldspresumtion, rätten för parterna att ta del av aktuellt åtal men också rätten till att få                
höra vittnen, och rätten till ett försvar.  I 6.3 d) art. EKMR stadgas såsom följer: 90

 
“Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter: att förhöra eller 

låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att själv få vittnen inkallade och förhörda 
under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom”.  

 
Ovan nämnda krav måste uppfyllas av varje domstol, i varje enskild brottmålsprocess.   91

 
2.2.4 Kontradiktoriska principen 
Den kontradiktoriska principen återfinns inte direkt i den svenska lagtexten, men hänförs till             
principen om rätten till en rättvis rättegång i artikel 6.1 EKMR. Att ett förfarande är               92

kontradiktoriskt innebär dels att ingen individ skall dömas ohörd, dels att den andra parten              
har rätt att höra vad som framkommer under huvudförhandlingen. Artikel 6.3 i EKMR utgör              

88 Renfors, C., Varför muntlighet?, SvJT, 2016, s. 322. 
89 Jermsten, H., Regeringsformen (1974:152) kommentaren till 2 kap. 11 §, Karnov, 2018. 
90 Ehrenkrona, C-H., EKMR (1994:1219) kommentaren till 6 art., Karnov, 2018. 
91 a.a. 
92 Ehrenkrona, C-H., EKMR (1994:1219) kommentaren till 6.1 art., Karnov, 2018. 
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en definition av såväl den kontradiktoriska principen som principen om likställighet. När två             93

parter ställs emot varandra, skall båda parterna få möjligheten att ta del av, och bemöta,               
varandras grunder, argumentation och yrkanden. Principen syftar till att säkerställa att varje            
part har kännedom om den bevisning som läggs till grund i målet. Då parten tar del av                 94

materialet, skall denne också få möjlighet att kommentera detsamma för att påverka            
domstolens beslut.   95

 
2.2.5 Offentlighetsprincipen och partsinsyn  
Offentlighetsprincipen och partsinsynen utgör tillsammans en central del i den svenska           
rättsstaten. Offentlighetsprincipen finns uttryckt i flertalet bestämmelser i den svenska          96

lagstiftningen, men i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) får principen om            
handlingsoffentlighet sitt uttryck. Handlingsoffentlighet innebär att allmänheten har rätt att ta           
del av allmänna handlingar. Genom att vara berättigad till att ta del av allmänna handlingar,               
berättigas allmänheten också insyn i myndigheters verksamhet. Behovet av insyn i särskilt            97

stor i rättskipningen för att dels bevara förtroendet hos medborgarna, dels beaktat de höga              
kravet på rättssäkerhet som ställs. En handling är enligt huvudregeln alltid allmän om den              98

inte omfattas av sekretess och på grund av det inte får röjas. Bestämmelser om              
sekretessbelagda uppgifter återfinns i offentlighet- och sekretesslagen. Att begränsa en          99

allmän handling kräver starka skäl och görs enbart för utvalda syften. De omständigheter som              
begränsar handlingars offentlighet skall regleras i lag, förordning eller föreskrift vilket           
framkommer av 2 kap. 2 § Tryckfrihetsförordning (1949:105). 

Partsinsynen tar istället sikte på att varje individ som är part i ett mål, också har rätt att ha                    
insyn i målets handläggning och att ta del av de handlingar som tillförts i målet. I detta                 
avseende är det huvudsakligen oväsentligt om uppgifterna i målet är sekretessbelagda. För            
det fall det skulle finnas uppgifter som är sekretessbelagda med hänsyn till ett enskilt eller               
allmänt intresse kan en part ändock nekas av ta del av dessa. För att uppfylla kravet på                 
partsinsyn är den aktuella myndigheten dock skyldig att lämna uppgifter om handlingarnas            
innehåll, om det kan säkerställas att det skyddade intresset inte tar skada. Partsinsynen är              
grundläggande för att den tilltalade i målet skall kunna ta tillvara på sina intressen och ha                
möjligheten till en rättvis rättegång.   100

 
2.3 Organiserad brottslighet  
Organiserad brottslighet avser brottslighet som begås systematiskt och i grupp, där           
gärningsmännen agerar på en marknad och i syfte av att tjäna pengar. Brottsligheten är ofta               
inriktad på smuggling eller häleri av eftertraktade varor. Vapen, alkohol och narkotika är             
vanligt förekommande varor i dessa sammanhang. Den organiserade brottsligheten får inte           101

anses som ett nytt fenomen, däremot blir den organiserade brottsligheten ständigt mer            
vidsträckt och komplicerad. Internationaliseringen har medfört att nya typer av brottslighet           

93 Nowak, K., Oskyldighetspresumtionen, 2003, s.77.  
94 NJA 2006 s. 394. 
95 a.a. 
96 Hurtig, B., Håkansson, T., Hatami, P., Bjurenlind, M., Shamoun, D., Zeito, A., Hartman, S., González, M., 
Johansson, M., Nej, Sverige ska inte ha anonyma vittnen, Aftonbladet, 2019. 
97 Regeringskansliet, Offentlighetsprincipen, 2015.  
98 SOU 2011:45 s. 246.  
99 Regeringskansliet, Offentlighetsprincipen, 2015.  
100 Sveriges domstolar, Partsinsyn, 2017.  
101 BRÅ, Organiserad brottslighet, 2019. 
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uppmärksammats i Sverige, som ställer nya krav på rättsväsendet. Enligt den Europeiska            102

unionen måste följande kriterier vara uppfyllda för att det skall röra sig om organiserad              
brottslighet: 
 

● det skall vara ett samarbete mellan två eller fler personer, 
● det skall röra sig om en lång och obegränsad utsträckning i tiden, 
● det skall finnas en misstanke om allvarliga kriminella handlingar och 
● syftet med brottsligheten skall utgöras av strävan efter makt och/eller vinning.   103

Utöver de nämnda fyra kriterierna finns det ytterligare sju kriterier där minst två måste vara               
uppfyllda. Exempel på kriterier kan vara deltagande i penningtvätt och egna tilldelade            
uppgifter åt var och en inom grupperingen. Sammantaget måste minst sex av de elva kriterier               
som EU stadgar vara uppfyllda för att en gärning skall anses utgöra organiserad brottslighet.             

I BRÅ:s rapport 2016:12 om “kriminella nätverk och grupperingar” har flertalet intervjuer             104

genomförts med personer anställda inom polismyndigheten. Ur BRÅ:s upplysningar,         
tillsammans med uppgifter ur ett sextiotal underrättelserapporter, har det framkommit att           105

kriminella ofta söker sig till grupperingar för att de själva kan dra fördelar av att vara                
medlemmar i en organisation. Det skapar en trygghet genom att gängmedlemmar inom            
kriminella nätverk står upp för varandra i konflikter med andra gäng, men också för att               
underlätta för att skapa nya kontakter inom de kriminella kretsarna.   106

Den snabbt framväxande gängkriminaliteten har ur ett samhällsperspektiv blivit ett           
orosmoment, framförallt anonyma grupperingar med anknytning till landets förorter. Det är           
inte ovanligt att det skapas konflikter mellan olika grupperingar inom kriminella miljöer som             
allt oftare resulterar i skjutningar eller andra våldshandlingar på allmän plats. Det ökade             
vapeninnehavet och de skador som de publika skjutningarna för med sig leder till att              
medborgare inte längre känner sig trygga i de utsatta områdena och att förtroendet för det               
svenska myndigheterna sjunker. De områden som drabbas hårdast av gängkriminalitet är de            
socialt utsatta områdena. För att återställa tryggheten i samhället måste de kriminella            
grupperingarna motarbetas.   107

En omdebatterad fråga inom politiken är segregation. Det svenska samhället innehar en             
vision om att individer med socioekonomiska skillnader och olika etniska bakgrunder skall            
kunna bo, leva och verka inom samma områden. Trots den tydliga visionen om             
icke-segregerade samhällen, växer skillnaderna mellan befolkningen och således        
segregationen sig allt större.   108

Den snabbt växande gängkriminaliteten i förorterna har sin bakgrund i att majoriteten av              
ungdomarna har svårt för att fullfölja sina studier, vilket bidrar till att flertalet har svårt att ta                 
sig in på arbetsmarknaden. Låga inkomster och utanförskap leder ett fåtal individer in i              
kriminaliteten för att klara av att försörja sig själv eller sin familj. Den vanligaste              

102 Nationella Underrättelsecentret, Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019, 
2017. 
103 10415/00 LIMITE CRIMORG 111 ENFOPOL 54, Bilaga IV, sid 12 f, 2000. 
104 a.a., sid 12 f. 
105 BRÅ, Rapport 2016:12, Kriminella nätverk och grupperingar- Polisens bild av maktstrukturer och 
marknader, 2016, s. 9. 
106 a.a., s. 21. 
107 a.a.  
108  Regeringskansliet, Vi gjorde fel – därför ökar segregationen, 2017. 
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kriminaliteten som förekommer inom de utsatta områdena är kopplade till narkotika och där             
kampen om kontrollen över försäljningen ständigt pågår mellan nätverken.   109

Inom grupperingarna förekommer uppdelningar av yngre och äldre medlemmar. Flertalet av           
de äldre medlemmarna har under stora delar av livet försörjt sig på att utföra kriminella               
handlingar. Det är främst de äldre inom grupperingarna som ägnar sig åt handel med större               
mängder narkotika men som också utför andra grova brott. För att få verksamheten att              
cirkulera får de yngre i nätverket en viktig roll genom exempelvis gatuförsäljning av             
narkotika men också genom att delta vid uppgörelser mellan de olika grupperingarna.   110

Det stora och snabbt framväxande problemet med gängkriminalitet i förorterna bör enligt             
Jan Edling inte förvåna de svenska medborgarna, då det återigen påvisar den bristande             
integrationen i landet och hur utanförskapet på arbetsmarknaden är en väg in i kriminaliteten.              
För att komma åt problemet måste det bemötas såväl polisiärt som genom förbättrad             
integrationspolitik.   111

 
2.4 Vittnesskydd i FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad        
brottslighet  
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet trädde i kraft          
år 2003 och syftar till att undanröja hinder för internationellt samarbete. Den ökade             
organiserade brottsligheten medför att skyddet av vittnen och brottsoffer blir viktigare och            
mer avgörande än någonsin.  112

I konventionens 24 artikel stadgas om skydd av vittnen i samband med lagföring av               
organiserad brottslighet. Bestämmelsen anger de åtaganden som åligger konventionsstaterna         
vad gäller skydd av vittnen och vittnens närstående. Varje stat skall enligt konventionen vidta              
kvalificerade åtgärder för att efter bästa förmåga tillhandahålla ett verkningsfullt skydd mot            
repressalier för vittnen som lämnar vittnesmål i brottmålsprocesser. Exempel på åtaganden           
som stipuleras i artikeln är att konventionsstaterna skall upprätta skydd och förflytta vittnen             
till hemlig ort där vittnets identitet inte kan röjas. Vidare åligger det konventionsstater att              
tillhandahålla sådant tekniskt material att vittnesmålet kan ske utan skada för vittnets säkerhet             
för det fall denne inte vill vittna i rättssalen, exempel via videolänk. I prop 2002/03:146               113

framhölls att det åligger polisen att tillgodose hotade vittnen med personskydd,           
trygghetspaket och andra åtaganden som stadgas i konventionens 24 artikel.  114

I konventionens 26 artikel stipuleras om “åtgärder för att förstärka samarbetet med             
rättsvårdande myndigheter”. I artikelns första punkt framhålls att konventionsstaterna skall          115

vidta adekvata åtgärder för att stimulera individer som deltar eller tidigare deltagit i             
organiserad brottslighet att lämna information som kan vara till nytta för brottsutredningen            
vad gäller brottslighetens beskaffenhet, verksamhet och struktur. Det framkommer också att           
konventionsstaterna skall uppmuntra de individer som lämnar information att vara praktiskt           
behjälpliga i arbetet för att hindra den organiserade brottslighetens verksamhet att göra            
vinning av det begådda eller planerade brottet. I artikelns andra punkt framkommer att             

109 Edling, J., Förorterna som Moder Svea glömde- En dokumentation av en obefintlig integrationspolitik, 2015, 
s. 47.  
110 a.a., s. 47. 
111  a.a.  
112 Brottsoffermyndigheten, Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, 
2017. 
113 SÖ 2004:21, Art. 24. 
114 Prop. 2002/03:146 s. 57.  
115 SÖ 2004:21, Art. 26. 
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konventionsstater skall reflektera över möjligheten att medge strafflindring till de individer           
vars medverkan har betydelse för brottsutredningen och lagföring av de brottslingar som            
begår brott inom den organiserade verksamheten. I tredje punkten diskuteras möjligheten för            
konventionsstaterna att överväga att bevilja immunitet mot lagföring för de individer som            
aktivt samverkar i utredningar gällande organiserad brottslighet. Immunitet skulle alltså kunna           
medges för det fall samverkan är så pass gedigen att den leder till lagföring av andra tilltalade 

Vittnesskydd till de individer som samverkar i utredningen skall ske med stöd i              
konventionens 24 artikel om skydd av vittnen.   116

 

2.5 Vittnesskydd i svensk rätt  
Bestämmelser om särskilt personsäkerhetsarbete (vittnesskydd) regleras i 2a § Polislag          
(1984:379). Bestämmelsen trädde i kraft år 2006 och syftar till att stärka polisens möjligheter              
att skydda individer mot hot om repressalier som riktas mot individen eller individens             
närståendes hälsa, liv eller frihet. Bestämmelsen omfattar vittnen som lämnat uppgifter under            
en rättegång eller under förundersökning. Polisens skyddsåtgärder bestäms i proportion till           
hotet och med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet. I Sverige kan polisen              
tillhandahålla larmanordningar, myndighetskontakter eller skyddat boende. För det fall         
omständigheterna är sådana att ett vittnesskydd i Sverige inte är tillräckligt, har polisen             
möjlighet att hjälpa vittnen med bosättning utomlands under hemlig identitet, vilket är i             117

linje med vad som framkommer i 24 art. i FN:s konvention mot gränsöverskridande             
organiserad brottslighet.  118

Ett kronvittnessystem medför frågan om ett ökat vittnesskydd för den individ som             
medverkar i utredningen. Eftersom individen i fråga har kopplingar till den organiserade            
brottsligheten, är det inte ovanligt att denne varken vill eller vågar berätta om den brottsliga               
verksamheten. Den samverkande brottslingen löper stor risk att utsättas för repressalier om            
det framkommer att denne medverkat i polisens utredning. Sverige har sedan en lång tid              119

tillbaka betraktat övergrepp i rättssak, där individer genom hot om repressalier gentemot            
vittnen fördärvat såväl rättegångar som brottsutredningar, som ett problematiskt hot mot           
rättssystemet. Det är en förutsättning för en effektiv brottsbekämpning att vittnen inte känner             
rädsla inför att vittna, särskilt vad avser arbetet gentemot den organiserade brottsligheten.   120

I en kommittémotion har politiker från Sverigedemokraterna lyft frågan om vittnesskydd.            
Det framkommer att för det fall ett kronvittnessystem införs i svensk rätt, kommer det ställas               
avsevärt högre krav på det vittnesskydd som används idag. I motionen föreslår Adam             
Marttinen och Patrick Reslow att regeringen torde inleda en utredning som dels bör omfatta              
hur vittnesskyddet kan bli ännu bättre, dels hur ett ökat vittnesskydd skall finansieras, då ett               
stärkt vittnesskydd medför ökade kostnader som behöver hanteras. Vidare påpekar Marttinen           
och Reslow att utredningen dessutom torde innefatta möjligheterna att införa ytterligare en            
sektion hos polisen som enbart ansvarar för vittnesskyddet i processer som hänför sig till              
organiserad brottslighet.   121

  

116 SÖ 2004:21, art. 26.  
117 Berg, U., Polislagen (1984:387) kommentaren till 2a §, Karnov, 2018.  
118 Prop. 2002/03:146 s. 57.  

119 Johansson, M., Stärkt vittnesskydd- Svar på skriftlig fråga 2017/18:1530, 2018.  
120 Sveriges riksdag, Övergrepp i rättssak, 2012.  
121 Motion 2017/18:884, s. 4. 
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Den 20 juni 2018 överlämnade Tomas Tobé en skriftlig fråga till justitie- och             122

inrikesminister Morgan Johansson. I skrivelsen efterfrågade Tobé vilka åtgärder regeringen          
planerade att vidta för att stärka vittnesskyddet tillräckligt för att kunna implementera            
kronvittnen i svensk rätt. Morgan Johansson påpekade att regeringen redan vidtagit flertalet            
åtgärder för att stärka vittnesskyddet. Vidare framhöll Johansson att frågan fortsatt kommer            
att vara aktuell och att ytterligare åtgärder kommer att vidtas vid behov. Regeringen har              
hittills dels ålagt domstolarna och domstolsverket ett större ansvar för att sprida och utveckla              
informationen om vittnesskydd, dels skärpt regleringen vad avser övergrepp i rättssak.  123

I lagrådsremissen “stärkt ordning och säkerhet i domstol”, SOU 2017:46, har regeringen             
beslutat om förslag som syftar till att få domstolens lokaler att utgöra en säker och trygg                
miljö. I lagrådsremissen framförs bland annat förslag som att vittnen i större utsträckning             
skall få möjlighet att närvara via videolänk för det fall vittnet känner en oro eller rädsla för de                  
åhörare och andra parter som vistas i rättssalen. För att ytterligare utreda möjligheterna för              
ökat vittnesskydd har BRÅ ålagts av regeringen att studera övergrepp i rättssak och             
tystnadskulturen inom den organiserade brottsligheten. Inom ramen för studerandet,         
uppmanas BRÅ att lämna förslag på åtgärder avseende hur övergrepp i rättssak och             
tystnadskulturen skall motverkas. BRÅ:s utredning förväntas vara klar senast den 1 oktober            
2019.  124

 
2.6 Anonyma vittnen  
Det är inte ovanligt att anonyma vittnen ofta behandlas i samma diskussion som kronvittnen.              
Enligt Amir Rostami anses införandet av ett system med anonyma vittnen vara att gå steget               
längre än att införa ett system med kronvittnen, i fråga om omfattningen på inskränkningen              
av den enskildes rättssäkerhet. Ett anonymt vittne är likt dess lydelse, ett vittne som vittnar               125

utan att parterna har kännedom om vem denne är. Riksåklagaren Petra Lundh har valt att               126

inte stänga dörren för en eventuell möjlighet till anonyma vittnen, något som motsägs av en               
rad verksamma jurister i Sverige. Att kunna kontrollera vittnesuppgifter är en viktig del för              
att rättssäkerheten skall fungera som den är tänkt. Det måste således finnas utrymme för              
försvarsadvokater att höra vittnens utsagor och ställa frågor till densamma för att den             
tilltalades rättigheter och de rättsliga principerna i rättegångsbalken kan anses vara uppfyllda.           

Även om det går att föra en diskussion om för- och nackdelar med ett sådant förfarande,                 127

får den tilltalades rättssäkerhet anses ha företräde, eftersom partsinsyn, offentlighetsprincipen          
och kontradiktionsprincipen utgör stommen i den svenska rättsstaten. Systemet med anonyma           
vittnen riskerar att sätta rättssystemet trovärdighet på spel. Ett sådant system skulle göra det              
svårt för försvarsadvokater att med ett kritiskt öga granska den förda bevisningen på sina              
klienters vägnar. Det skulle därför vara omotiverat att begränsa den tilltalades möjligheter att             
bemöta bevisningen. I ett system som tillämpar anonyma vittnen, skulle möjligheten till            
partsinsyn och möjlighet till mätning av vittnes tillförlitlighet och trovärdighet helt slopas            
menar verksamma jurister.   128

122 Riksdagsledamot för moderaterna. 
123 Johansson, M., Stärkt vittnesskydd- Svar på skriftlig fråga 2017/18:1530, 2018.  
124 a.a.  
125 Sveriges Radio, Intervju med Amir Rostami, krimionolog vid Stockholms Universitet, i P1-morgon,  
Regeringen vill införa kronvittnessystem, 2019. 
126 Johansson, M., Anonyma vittnen- Svar på skriftlig fråga 2017/18:638, 2018. 
127 Hurtig, B., Håkansson, T., Hatami, P., Bjurenlind, M., Shamoun, D., Zeito, A., Hartman, S., González, M., 
Johansson, M., Nej, Sverige ska inte ha anonyma vittnen, Aftonbladet, 2019. 
128 a.a. 
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Amir Rostami menar att utrymmet för anonyma vittnen är mer begränsat än utrymmet för              
kronvittnen i det svenska rättssystemet. Den mest väsentliga skillnaden blir att det anonyma             
vittnet förblir anonym för samtliga, vilket även innefattar rätten under förhandlingen.           
Rostami är av uppfattningen att ett sådant system i dagsläget skulle påverka rättssäkerheten             
negativt och att bevisvärdet av de lämnade uppgifterna skulle vara mycket låga. Det skulle              
således vara svårt att lägga vittnesutsagor till grund som bevisning, vilket i praktiken kan leda               
till att systemet blir mycket ineffektivt.   129

SVT genomförde 2012 en undersökning som riktade sig till Sveriges åklagare, domare,             
advokater och målsägandebiträde. Frågorna var formulerade på ett sådant vis att ett system             
med anonyma vittnen skulle ske ”undantagsvis och under noga reglerade former”. Som ett             
sätt att få bukt på den grova organiserade brottsligheten uttryckte en av tre åklagare att de                
kunde tillåta anonyma vittnen, vilket advokater generellt tar stort avstånd i från. Det framkom              
i undersökningen att 35 % av de svarande åklagarna ville tillåta anonyma vittnen i rättssalen.               
Det råder alltså en distinktion mellan de olika juridiska yrkesgrupperna. Jerker Asplund            130

menar att vittnen i stor utsträckning känner rädsla för att tala med såväl åklagare som polis,                
vilket försvårar brottsutredningen. Asplund menar att det torde finnas möjlighet att införa            
anonyma vittnen i det fall de sker under kontrollerade former och undantagsvis när det rör sig                
om väldigt grov brottslighet.  131

Bland domare och advokater är procentsatsen desto lägre. Undersökningen visar att enbart             
15 % av de domare som deltagit i undersökningen kan förespråka anonyma vittnen. Ännu              
lägre är det bland advokater där enbart knappa 9 % är för anonyma vittnen. Stefan Strömberg,                
tidigare lagman för Göteborgs tingsrätt, menade redan 2012 att anonyma vittnen kan bli             
aktuellt. Han menar att anonyma vittnen kan vara ett sätt att få bukt på den organiserade                
brottsligheten. Advokaten Christer Söderberg delar inte Strömbergs uppfattning utan han har           
en annan åsikt om anonyma vittnen. Han ställer sig mycket kritisk till ett sådant system och                
framhåller att all tillförlitlighet försvinner i samma skede som vittnet blir anonymt.  132

Riksdagen har meddelat att regeringen skall utreda möjligheten till såväl anonyma vittnen             
som kronvittnen , trots att Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och        133

Socialdemokraterna reserverade sig mot förslaget. Utredningen avseende anonyma vittnen         134

syftar främst till att utreda anonymitet för vittnen som lever under hot.   135

Antalet mord och dråp med skjutvapen har ökat sedan 2009. Utredning som anknyts till               
brott som begås i grupp är betydligt svårare idag än förr, eftersom brottsligheten i större               
utsträckning hänförs till den organiserade brottsligheten. Trots att regeringen meddelat att en            
utredning skall tillsättas, menar Anders Ygeman att anonyma vittnen inte är förenligt med             136

de rättssäkerhetsgarantier som den svenska rättsstaten innefattar. Ygeman menar istället att           
ökade vittnesskyddsprogram kan vara en bättre väg att gå än att införa anonyma vittnen.   137

 
 
 
129 Sveriges Radio, Intervju med Amir Rostami, kriminolog vid Stockholms Universitet, i P1-morgon, 
Regeringen vill införa kronvittnessystem, 2019. 
130 Kammaråklagare vid ekobrottsmyndigheten.  
131 Jansson, K., En av tre åklagare vill ha anonyma vittnen, SVT Nyheter, 2012.  
132 a.a. 
133 Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU12, s. 1. 
134 a.a., s. 59. 
135 a.a., s. 67. 
136 Riksdagsledamot för socialdemokraterna.  
137 Haddad, P., Ygeman säger nej till anonyma vittnesmål, SVT Nyheter, 2017.  
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3. Den svenska rättsstaten 
 
3.1 Rättssäkerhet och rättssäkerhetens framväxt 
Den borgerliga liberala ledningen satte rättssäkerheten på kartan år 1853/54 samtidigt som            
borgarklassen växte och tog allt större plats i Sverige. Rättssäkerheten syftade då till hur              
funktionerna skulle fördelas mellan domstolarna och regeringen, men syftade också till att            
bidra till att finna en metod som kunde begränsa statsutövningen. Konflikterna som skapades             
rörande statens ekonomiska beslut och påverkan på äganderätten resulterade många gånger i            
våldsamma uppgörelser. Det var viktigt att försvara de borgerliga politiska rättigheterna           
såsom yttrande-, tryck-, mötes- och näringsfrihet, även den privata äganderätten kom att            
tillhöra gruppen av viktiga rättigheter så småningom. Andra betydelsefulla begrepp som           
växte fram under denna tid var “rättsstat” och “rättssubjekt”.  138

Runt 1900-1930-talet övergick Sverige till att vara en socialstat, och i samband med det               
förändrades också flertalet områden inom den svenska rätten, som till exempel arbetsrätt och             
fattigvård. Samtidigt pågick andra stora förändringar i samhället, bland annat fick den            
allmänna rösträtten och parlamentarismen sitt startskott. När statens fördelningsfunktioner         
ökade och välfärdsstaten växte fram lades stor vikt på hur fördelningen av det kapitalistiska              
välfärdsöverskottet skulle fördelas i samhället. Nästa stora förändring skedde under          
1950-1970-talet när flertalet sociala rättigheter introducerades och utvecklades, däribland         
sjukförsäkringar och pensionssystem.   139

Samtidigt som framväxten av välfärdsstaten tog fart ansåg den dåvarande borgerliga            
rättsstaten att innebörden av rättssäkerhet till viss del kunde uppfattas som gammaldags och             
att det inte längre fanns något behov av att skydda den privata kretsen från en våldsstat.                
Fokuset förflyttades istället till att fördela välfärd och skyldigheter mellan medborgarna.   140

Idag är Sverige en rättsstat. Kännetecknet för en rättsstat är att det finns rättsregler och att de                  
efterlevs, även att rättsstatens maktutövning i stor utsträckning går att förutse. Det går också              
att säga att en rättsstat kännetecknas av en hög grad av formell rättssäkerhet. Att staten skall                
handla på ett förutsägbart sätt anses vara ett skydd för individen att inte utsättas för rättsligt                
ingripande på felaktiga grunder men också för att den enskilde skall kunna förutse             
konsekvenserna av sitt handlande. Att statens makt utövas under lagarna är definitionen av             
legalitetsprincipen.   141

Enligt Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram utgör rättssäkerheten ett skydd för          
den enskilde mot den statliga, kommunala eller den politiska maktutövningen i samhället.            142

Enligt 1 kap. 9 § RF skall alla beaktas lika inför lagen, samt att bevisningen enligt praxis                 
skall vara av sådan beskaffenhet att det är “styrkt utom rimligt tvivel” att en gärningsman               143

begått en brottslig handling för att belastas med en fällande dom. Det nämnda utgör några av                
de kriterier som ställs för att upprätthålla rättssäkerheten för den enskilde. Rättssäkerheten            144

kan beskrivas som ett skydd för den enskildes grundläggande juridiska rättigheter, men            
begreppet omfattar också flertalet straffprocessuella och förvaltningsrättsliga principer. De         145

mest väsentliga principerna för vår uppsats presenteras närmare i avsnitt 3.2. 

138 Gustafsson, H., Rättssäkerheten, moralen och "socialsäkerheten", Tidskrift för rättssociologi, 1998, s. 254.  
139 a.a., s. 255.  
140 a.a., s. 256.  
141 Asp, P., Ulväng, M., Jareborg, N., Kriminalrättens grunder, 2013, s. 46; Peczenik, A., Vad är rätt? Om 
demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 51.  
142  Zila, J., Om rättssäkerhet, SvJT, 1990, s. 287.  
143 NJA 1980 s. 725. 
144 Lambertz, G., Kvalitetssäkring av bevisprövningen i brottmål, SvJT, 2009, s. 11. 
145 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 92.  
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Eftersom begreppet “rättssäkerhet” inte har någon enhetlig definition kan det bidra till en             
osäkerhet i de pågående debatterna om begreppet. Däremot är det tydligt att förutsebarhet vad              
gäller rättsliga handlingar och beslut skall beaktas som en central del inom begreppet.   146

Den formella rättssäkerheten kan i vissa fall benämnas som den traditionella uppfattningen             
av rättssäkerhet, som beskrivs som en rättslig trygghet för den enskilde gentemot staten. Den              
formella rättssäkerheten tar i första hand utgångspunkt i kraven på förutsebarhet och allas             
likhet inför lagen, som nämnts ovan. Idag finns även ett “modernt” (straffrättsligt)            
rättssäkerhetsbegrepp som tar hänsyn till individers rättigheter. Inom det moderna          
rättssäkerhetsbegreppet är det statens uppgift att skydda dessa rättigheter, så kallat rättsskydd.           

  147

 
3.2 Principer som stärker rättssäkerheten för den enskilde 
Under rättsprocessen finns det några centrala principer som skall beaktas för att säkerställa att              
den enskilde individens rättssäkerhet kvalitetssäkras. Principerna syftar dels till att skapa en            
grundläggande ram för vad som utgör en kriminell handling , dels till att den som utfört en                148

kriminell handling erhåller en opartisk prövning vilket uttryckligen framgår av 1 kap. 9 § RF.               
De mest väsentliga principerna som skall tas i beaktande är legalitetsprincipen och            
objektivitetsprincipen.  149

 
3.2.1 Objektivitetsprincipen 
Objektivitetsprincipen syftar till att ingen individ skall dömas oskyldig eller få en orättvis             
prövning i rätten, varför principen till viss del hjälper till att säkerställa att principen om               
rätten till en rättvis rättegång tillämpas. Objektivitetsprincipen finns lagstadgad i 1 kap. 9 §              150

RF som hänförs till myndighetsutövning och i 23 kap. 4 § RB som hänförs till               
förundersökningen. Det som framkommer i bestämmelserna om objektivitetsprincipen        
innefattar att varje myndighetsutövning och förundersökning skall bedrivas objektivt och          
opartiskt för att tillvarata den tilltalades rättigheter.   151

Av principen i RB:s bestämmelse framgår att såväl de omständigheter som talar emot den               
misstänkte, som de omständigheter som är till den misstänktes fördel skall tas i beaktande av               
förundersökningsledaren. Det är därför av vikt att även de bevis som gynnar den misstänkte              
skall bevaras och användas vid en framtida rättegång. En förundersökning skall bedrivas på             
ett sådant sätt att ingen enskild utsätts för misstanke eller andra kostnader i onödan. Den               
angivna bestämmelsen i RB hänförs uttryckligen enbart till den tid då förundersökningen            
pågår, men i Justitieombudsmannens uttalade i JO 2007/08 framkom att principen skall            
tillämpas under hela rättsprocessen.   152

 
3.2.2 Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen regleras i 1 kap. 1 § 3 st. RF, 2 kap 10 § RF, 1 kap. 1 § BrB och i 5 § Lag                         
(1964:163) om införande av brottsbalken. Principen syftar inom straffrätten till att ingen kan             
dömas för ett brott utan stöd i lag vilket uttryckligen framgår av 2 kap. 10 § RF, varför                  
principen har en viktig funktion för att upprätthålla rättssäkerheten. Genom att           
legalitetsprincipen ställer krav på att makten enbart får utövas under lagarna, bidrar principen             

146 Zila, J., Om rättssäkerhet, SvJT 1990, s. 284. 
147 a.a., s. 286. 
148 Asp, P., Jareborg N., Ulväng, M., Kriminalrättens grunder, 2013, s. 45.  
149 Zila, J., Om rättssäkerhet, SvJT, 1990, s. 297.  
150 Prop. 2015/16:68, s. 27. 
151 a.a. 
152 Dir. 2009:35, s. 6.  
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till en ökad rättssäkerhet för den enskilde genom att skapa förutsebarhet som också är en               
viktig del inom den brottsutredande verksamheten.   153

Förutsebarheten inom den straffrättsliga processen blir en konsekvens av legalitetsprincipen           
som syftar till att underlätta medborgarnas insikt i vad som utgör en brottslig handling. En               154

enskild individ skall kunna anpassa sitt handlande efter möjligheten att själv kunna förutse i              
viss mån hur och när denne kan komma att utsättas för ett straffrättsligt ingripande. Genom               155

att förutse vad som utgör en brottslig handling, skapar det en möjlighet för den kriminella att                
välja. Det straff som en brottslig handling föranleder kan således ses som ett pris den               
kriminella väljer att betala, eftersom att tillfredsställelsen av den brottsliga handlingen           
värderas högre än straffet för den som genomför gärningen.  156

Eftersom att principen syftar till att säkerställa att statens makt utövas under lagarna finns               
det ett absolut krav på att samtliga rekvisit i bestämmelsen skall vara uppfyllda för att en                
individ skall hållas ansvarig för brottet. I Sverige tillämpas retroaktivitetsförbudet som syftar            
till att en individ inte kan dömas till ansvar för ett brott som inte betraktats som ett brott vid                   
gärningstillfället, vilket fastställs av 2 kap. 10 § RF. Det innebär i praktiken också att den                
lagstiftning som är aktuell vid gärningstillfället är den lagstiftning som rätten gör sin             
bedömning emot, vilket framgår av 5 § BrP.  
 
3.3 Rättssäkerhet och effektivitet  
I Sveriges rättssystem ställs idag höga krav på kvaliteten i brottmålsprocessen. Diskussionen            
om rättssäkerhetens förenlighet med ett effektivare förfarande är ständigt aktuell. För att            
förtroendet för rättsväsendet skall upprätthållas krävs att systemet innehåller höga krav på            
såväl effektivitet som rättssäkerhet, handläggningstiden skall vara kort och samtliga brott           
skall lagföras.   157

År 2005 tillsatte riksåklagaren en arbetsgrupp som syftade till att utreda möjligheter att              
ytterligare effektivisera handläggningen av större mål med komplicerad karaktär. Gruppens          
utredning riktade sig främst mot hur åklagarens utredning drivs till åtal och skulle med              
anledning av det lämna förslag på hur utredningstiden kan effektiviseras. År 2006            
presenterades gruppens resultat av riksåklagaren i idéskriften ”en effektivare hantering av           
stora och komplicerade brottmål”. Det framkommer att idéskriften inte innehåller några           
författningsförslag, men innehåller istället flertalet förslag som syftade till att öppna upp för             
fortsatt diskussion och utvecklingsarbete.   158

I kommittédirektivet “förstärkt effektivitet och rättssäkerhet i förundersökningsförfarandet”         
från år 2009 framkom att utredare tillsattes för att utreda hur kvalitén på förundersökningar              
bäst kunde säkerställas, så att både effektiviteten och rättssäkerheten tillgodoses. För att det             
skall vara möjligt att bedriva en såväl effektiv som rättssäker brottsutredning måste de regler              
som finns på området vara anpassade efter rådande förhållanden, varför utredarna gavs som             
uppgift att utreda bland annat hur förundersökningen och de brottsutredande myndigheternas           
metoder kunde kvalitetssäkras. De nämnda utredningarna är två av flera som under åren             159

uppmärksammat vikten av att få effektivitet och rättssäkerhet att samspela.  160

153 Asp, P., Jareborg N., Ulväng, M., Kriminalrättens grunder, 2013, s. 46.  
154 NJA 2000 s. 190.  
155 Asp, P., Jareborg N., Ulväng, M., Kriminalrättens grunder, 2013,  s. 46.  
156 a.a., s. 52. 
157 Dir. 2009:35, s. 2.  
158 a.a.  
159 Dir. 2009:35, s. 1.  
160 Se bl.a. Dir. 2009:35; SOU 2005:117; Prop. 2015/16:68. 
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Trots att begreppen önskas gå hand i hand för att rättsprocessen skall bli så säker och effektiv                 
som möjligt, ställs istället begreppen som motpoler till varandra, då ett rättssäkert system ofta              
bidrar till långdragna processer och ett effektivt system ofta riskerar att bidra till             
rättssäkerhetsförluster.   161

Trots att begreppen ofta anses som motpoler, finns det en del likheter i grundtanken bakom                
begreppen. För att ett förfarande skall vara effektivt, måste det dessutom innefatta ett             
avgörande med ett visst mått av kvalité. Ett rättssäkert system prioriterar kvalitén, men för att               
det skall vara rättssäkert måste systemet dessutom vara effektivt. Ett system som tillåter             
långa, utdragna handläggningstider är inte förenligt med varken idén bakom rättssäkerheten           
eller ett humanistiskt tankesätt. Ur ett sådant perspektivet blir strävan efter rättssäkerhet och             
effektivitet mer lik än vid första anblick. Trots att begreppen verkar ha förutsättningar att              162

gå hand i hand, upplevs det ändå svårt att få de att samspela. Ofta blir ett rättssäkert system                  
inte effektivt, och ett effektivt system inte rättssäkert. I praktiken upplevs ett sådant samspel              
mycket svårt då rättssäkerheten de facto påverkas av strävandet efter ett effektivare            
förfarande.   163

Vad som blir svårt är att hitta ett sätt som gör det möjligt att säkerställa att effektiviteten                  
ökar utan att det påverkar rättssäkerheten. Även om brottsutredningar idag går fortare än             
tidigare, innebär inte det att det inte enbart kan ha skett som en följd av att rättssäkerheten för                  
den enskilde inte längre prioriteras på samma höga nivå som tidigare. Att mäta effektiviteten              
med basis på antal utredningar som leder till åtal är inte optimalt eftersom att anledningen               
likväl kan vara att utredningarna blivit slarvigare, som att arbetsmetoderna blivit bättre.            
Genom ett sådant tillvägagångssätt blir det näst intill omöjligt att mäta kvalitén på             
utredningen.   164

Den ständiga press på åklagare och poliser från samhället och övriga rättsväsendet om              
effektivare utredningar gör att såväl utredningen som handläggningen riskerar att bli           
ofullständig. Pressen på effektivitet kan föranleda att all bevisning inte hinner verifieras men             
ändå används påtryckningar om påskyndade utredningar som blir för stora. I en sådan             
situation blir det enkelt att släppa efter på grundläggande krav och enkelt att förlita sig på                
egna eller kollegors prestationer. Släpps kraven efter en gång, finner individer ofta en             
anledning till att släppa på kraven ytterligare en gång. En engångsföreteelse blir lätt en              
långsiktig förändring eller ett exempel som kollegor sedan tar efter. Även om förfarandet             
skulle bli desto effektivare, skulle rättssäkerheten för de tilltalade nedsättas avsevärt. Det blir             
alltså en fråga om det är möjligt att få begreppen att samspela, och hur det skulle vara möjligt                  
att mäta hur både rättssäkerheten och effektiviteten upprätthålls.  165

 

 

 

 

161 Orton, F., Rättssäkerhet och effektivitet, SvJT 1983, s. 556. 
162 a.a., s. 556.  
163 a.a., s. 557-558.  
164 a.a., s. 557.  
165 a.a., s. 558-559. 
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4. Strafflindring och tillämpning av kronvittnen i nationell och 
internationell rätt  
4.1 Allmänna principer om strafflindring och påföljdsbestämmelse  
Likhet inför lagen, förutsebarhet, objektivitet och proportionalitet är de principer som           
Sveriges påföljdssystem kretsar kring. Det är det enskilda brottets eller den samlade            166

brottslighetens straffvärde som är utgångspunkten vid val av påföljd, vilket framkommer av            
29 kap. 1 § Brb. Rätten skall dels beakta hur pass klandervärd brottsligheten är, men också de                 
omständigheter som är hänförliga till straffskärpning och strafflindring. Billighetsskälen         
syftar därför till att ge en rättvis behandling av den tilltalade. Det framkommer av 29 kap. 1                 167

§ Brb att det är av största vikt att rätten håller sig inom ramen för den tillämpliga straffskalan                  
för att upprätthålla en homogen rättstillämpning. Omständigheter som hänför sig till den            
tilltalades personliga förhållanden eller andra billighetshänsyn som stipuleras i 29 kap. 5 §             
BrB kan vara föremål för strafflindring.   168

Billighetsskälen ställs emot det straffvärde som gärningen har. Den givna tanken bakom             
billighetsskäl är därför inte att skydda gärningsmannen från sociala företeelser som påverkar            
denne själv eller dennes närstående. Däremot skall rätten vid en sådan bedömning beakta de              169

negativa konsekvenser som ett fängelsestraff medför. Det är känt att ett fängelsestraff medför             
negativa konsekvenser för den enskilde individen. Det stöds av de nationella och            
internationella föreskrifter som uttrycker att frihetsberövande ingripande skall tillämpas         
restriktivt. Mot bakgrund av den ekonomiska kostnaden staten åläggs när antalet intagna ökar,             
får det sammantaget anses som att rätten i största möjliga mån torde välja en icke               
frihetsberövande påföljd framför en frihetsberövande påföljd. Vid de tillfällen enbart en           
frihetsberövande påföljd finns med i straffskalan, torde rätten hellre döma till ett kortare än ett               
längre fängelsestraff. Ovan nämnda resonemang kan sammanfattas i “principen om          
återhållsamhet vid utdömande av fängelsestraff” för att med ett humant perspektiv undvika            
och motverka framtida skador för den dömde.   170

Vid samverkan för utredning av den egna brottsligheten löper emellertid en risk att avslöja               
möjliga medbrottslingar för det fall brottet begås solidariskt. Regeringen har i en            
lagrådsremiss diskuterat frågan men menat att eventuella gränsdragningsproblem mellan         
strafflindring för egen brottslighet gentemot ett kronvittnessystem inte skall förstoras mer än            
nödvändigt. Regeringen genom Beatrice Ask menade att uppgifter om andra som hänför sig             
till det egna brottet, inte nödvändigtvis behöver innefatta moment som röjer en annan             
gärningsmans identitet. För det fall det förekommer uppgifter som innefattar en annan            
gärningsman, medges enbart strafflindring om det framkommer sådana omständigheter som          
underlättar utredningen av det egna brottet. Det är därför viktigt att skilja på strafflindring för               
egen och för annans brottslighet.   171

 
4.2 Billighetsskälen i 29 kap. 5 § Brottsbalk (1962:700) 
Billighetsskäl eller billighetshänsyn är de skäl som stadgas i brottsbalkens 29 kap. 5 § BrB.               
Billighetsskälen utgör en möjlighet för rätten att vid straffmätningen beakta den tilltalades            

166 Ågren, J., Billighetsskälen i BrB 29:5-Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning, 2013, s. 309. 
167 a.a., s. 93.  
168 a.a., s. 94. 
169 Ågren, J., Brottsbalk (1962:700) kommentaren till 29 kap. 5 § 9 p., Karnov, 2018. 
170 Ågren, J., Billighetsskälen i BrB 29:5-Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning, 2013, s. 95 f.   
171 Lagrådsremiss, Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet, 2014, s. 19.  
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personrelaterade omständigheter, om de sker i skälig proportion. De billighetsskäl som           
uppräknas i bestämmelsen är av betydande värde vad avser straffets längd. Det            172

framkommer uttryckligen 29 kap. 5 § Brb andra stycke såsom följer; 
 

“Föreligger omständighet som avses i första stycket, får rätten, om särskilda skäl påkallar 
det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet”. 

 
Rätten är alltså berättigade till att nedsätta fängelsestraffet under minimum för en            
gärningsman, för det fall det föreligger särskilda skäl.  173

Att billighetsskälen är olikartade framkommer i bestämmelsens olika punkter. I samband            
med straffmätning kan rätten dels ta hänsyn till att det är gärningsmannen själv som agerar               
frivilligt, dels kan hänsyn tas till att någon ofrivilligt blir utsatt. Vad som får anses som                
ömsesidigt hos samtliga billighetsskäl är att de berör gärningsmannen och inte den handling             
som gärningsmannen utfört. Billighetsskälen syftar till att ha en mildrande riktning med            
hänsyn till personliga förhållanden, varför rätten vid ett tillämpande av 29 kap. 5 § BrB kan                
nedsätta gärningsmannens strafflängd lägre än vad som annars stadgas.  174

I dagsläget omfattar 29 kap. 5 § BrB enbart om den tilltalade som anger uppgifter om den                  
egna brottsligheten, men det har i tidigare utredningar diskuterats om bestämmelsen även bör             
omfatta kronvittnen. Fängelsestraffskommittén, vars förslag ligger bakom regleringen av         
strafflindring i 29 kap. 5 § BrB utredde frågan men anförde att det fanns övervägande skäl                
som talade mot att skrivelsen även skulle omfatta kronvittnen och att det således inte fanns               
utrymme för sådan hänsyn i bestämmelsen. Departementschefen delade sedermera         
fängelsestraffskommitténs bedömning i frågan, likt flertalet remissinstanser. Motsträvan till         
att inkludera kronvittnen i 29 kap. 5 § BrB om strafflindring bottnar bland annat i att det finns                  
en avsevärd skillnad mellan att samverka vid utredning av egen brottslighet än om annans              
brottslighet. Bland annat tas exempel som bevisvärdering, rätten till en rättvis rättegång och             
rättssäkerhetsaspekter upp som negativa följder av att bevilja strafflindring på den grunden.   175

Det framkommer dock av SOU 2000:88 att det torde finnas utrymme att medge              
strafflindring för kronvittnen inom ramen för nuvarande bestämmelse, dock mycket          
restriktivt och enbart i undantagsfall. En sådan strafflindring skulle enligt dåvarande           
bestämmelsen i så fall ske med stöd i punkt 8, nuvarande punkt 9, som stadgar att                
strafflindring kan utgå “om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade får ett             
lägre straff än brottets straffvärde motiverar”. Omständigheter som kan föranleda att en            176

gärningsman medges strafflindring med stöd i punkt 9 är vidsträckt, däremot skall            
strafflindring enligt förarbeten ges när omständigheterna hänförs till gärningsmannens         
personliga förhållanden eller om omständigheterna är sådana att de inträffat efter det            
begångna brottet. För att punkt 9 skall tillämpas, skall skälen vara lika tungt vägande som i de                 
tidigare punkterna (1-8) i samma paragraf.   177

I 29 kap. 5 § 5 p. BrB stadgas att den som “frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som                    
är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet” kan omfattas av ett billighetsskäl som              
föranleder strafflindring. Att någon frivilligt angett sig omfattar även de tillfällen då en             
gärningsman frivilligt, efter att ha blivit avslöjad, lämnar uppgifter om annan brottslighet som             
gärningsmannen själv begått. Strafflindring med stöd i punkt 5 utgår dock enbart för det fall               

172 Ågren, J., Billighetsskälen i BrB 29:5- Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning, 2013, s. 93. 
173 Jareborg, N., Zila, J., Straffrättens påföljdslära, 2017, s. 136.  
174 Ågren, J., Billighetsskälen i BrB 29:5- Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning, 2013, s. 94. 
175 Lagrådsremiss, Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet, 2014, s. 14 f.  
176 SOU 2000:88 s. 119.  
177 Ågren, J., Billighetsskälen i BrB 29:5- Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning, 2013, s. 276. 
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samverkan sker frivilligt för utredning av den egna brottsligheten och omfattar i dagsläget             
inte angivelser om en annan gärningsmans brottslighet. Den senare delen av bestämmelsen            
infördes i lagtexten i samband med lagändringen 2015, men bestämmelsen omfattar           
fortfarande enbart samverkan i utredningen för den egna brottsligheten. För att en            
gärningsman skall beviljas strafflindring med stöd i punktens andra del, förutsätts att            
uppgifterna är av betydande värde.   178

I lagrådsremissen om “strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet”            
framkom, likt i brottsbalkens nuvarande bestämmelse, att den tilltalade skall ha “lämnat            
uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet” för att strafflindring skall              
medges. Det kan exempelvis röra sig om ett utpekande av personer som kan lämna              179

uppgifter som har ett betydande värde för utredningen eller att gärningsmannen kunnat lämna             
trovärdiga uppgifter om de kontakter denne haft vid tiden för gärningen. Ett erkännande för              
den begådda brottsligheten är i sig inte tillräckligt för att medge strafflindring, utan måste              
kompletteras med uppgifter som har betydelse för att driva utredningen framåt.           
Nedsättningen av straffvärdet skall dels bedömas med utgångspunkt i brottets straffvärde,           
dels med utgångspunkt i gärningsmannens samverkan i utredningen.   180

Vad gäller strafflindringens omfattning beslutas den av rätten. För det fall förutsättningarna             
för strafflindring är uppfyllda bör strafflindringen stå i proportion till brottets straffvärde och             
medverkandet storlek. Eftersom strafflindring bedöms från fall till fall, är det svårt att säga i               
vilken omfattning strafflindring medges i varje enskilt fall. För det fall medverkan har skett i               
stor omfattning bör det återspeglas i nedsättningen.   181

I diskussionen om strafflindringens omfattning, framförde Sveriges advokatsamfund i prop.           
2014:15/37 att den tilltalade skall veta hur stor strafflindringen blir. Det beror på kravet som               
finns på förutsebarhet och rättssäkerhet. Dessutom skall strafflindringen, för att skapa           
incitament för samverkan, vara omfattande. Det skall alltså vara fråga om en gedigen             
strafflindring. Hovrätten i Skåne och Blekinge menade att domstolen har ett ansvar för att              
systemet upprätthålls och att den utlovade strafflindringen medges, för att systemet skall            
upprätthålla trovärdigheten.   182

Det råder emellertid delade meningar om strafflindringens omfattning. Det framkom i nyss             
nämnda proposition att Stockholms tingsrätt anfört att strafflindring enbart får förekomma i            
liten utsträckning, och enbart vid en svårutredd brottslighet. Malmö tingsrätt framhöll           
problematiken med att situationen föranleder en förhandlingssituation mellan tilltalad och          
polis/åklagare under utredningen. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet        
menar slutligen att det måste föreligga tydliga riktlinjer för strafflindringen och uppgifternas            
betydelse för utredningen. Dessa straffrabatter menade fakultetsnämnden inte direkt skall          
ställas i proportion till de effekter som uppgifterna frambringat i utredningen, eftersom det då              
finns en risk att det uppstår en situation som kan likställas med “plea bargain”.   

183

I rättsfallet NJA 2009 s.599 påpekade HD att billighetsskälen vid en bedömning inte skall               
blandas samman med de effektivitetsintressen som samhället besitter, utan att billighetsskälen           
skall ses som något eget.  184

 

178 Ågren, J., Brottsbalk (1962:700) kommentaren till 29 kap. 5 § 5 p., Karnov, 2018.  
179 Lagrådsremiss, Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet, 2014, s. 20.  
180 Ågren, J., Brottsbalk (1962:700) kommentaren till 29 kap. 5 § 5 p., Karnov, 2018. 
181 Lagrådsremiss, Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet, 2014, s. 23.  
182 Prop. 2014:15/37 s. 16; 24.  
183 a.a., s. 16 f.  
184 Zeito, A., "Går det att komma närmare ett kronvittnessystem utan att kalla det vid sitt rätta namn?’’, DJ, 
2014.  
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4.3 Möjligheten till strafflindring för kronvittnen i nationell och         
internationell praxis  
Strafflindring för kronvittnen tillämpas inte uttryckligen i svensk rätt, trots det har ett likartat              
förfarande tidigare prövats av HD i NJA 2009 s. 599. Målet kan anses utgöra ett startskott för                 
frågan om tillämpning av kronvittnen i svensk rätt eftersom en diskussion om systemet förs i               
domskälen. Att avgörandet kommer ifrån en prejudikatinstans gör målet mycket intressant           185

för såväl fortsatt tillämpning i lägre instanser som inom ramen för uppsatsen. Nedan             
behandlas utöver NJA 2009 s. 599 Europadomstolens avgörande i målet Cornelis vs.            
Nederländerna, där frågan om huruvida uppgiftslämnande om andra tilltalade förhåller sig till            
principen om rätten till en rättvis rättegång som aktualiseras i 6 art. EKMR. 
 
4.3.1 “Bilsprängarmålet” NJA 2009 s.599  
Målet som berör D.L, som sedermera kom att bli angivare för polisen, var under 2006               186

provmedlem i X-team, en supporterklubb till MC-organisationen Bandidos. D.L tillsammans          
med tre andra gärningsmän med kopplingar till Bandidos stod under 2009 åtalade för flertalet              
bilsprängningar i Göteborg. Det var i samband med att D.L blev misshandlad och knivhuggen              
av en annan medlem i samma organisation som han valde att samverka med polisen om de i                 
målet aktuella bilsprängningarna. Polisen kontrollerade de lämnade uppgifterna och menar att           
D.L var trovärdig, varför samarbetet fortlöpte. Inledningsvis skall poängteras att D.L i            
åklagarens stämningsansökan enbart stod åtalad för en sprängning, varför enbart bakgrunden           
och sakomständigheterna i det aktuella fallet kommer att redogöras för.  

Den 19 september 2006 hade fyra gärningsmän, gemensamt och i samförstånd placerat en              
handgranat under J.C:s bil som syftade till att beröva J.C livet, alternativt skada honom              
allvarligt. D.L, J.B, L.J och D.M hade i samförstånd planerat dådet under sommaren 2006              
och agerade på order från M.S, som vid tidpunkten var Bandidos president. J.B och D.L               
ansvarade vid tillfället för att hålla vakt då handgranaten placerades under bilen, samt för att               
se till så att bilen fanns på platsen den aktuella kvällen. D.M och L.J ansvarade för att                 
handgranaten placerades under J.C:s bil och J.B samt D.L ansvarade för att motta och förvara               
handgranaten innan den sedermera placerades under bilen. Gärningsmännen lämnade platsen          
och handgranaten detonerades. Det aktuella brottet rubricerades som grovt försök till mord            
och allmänfarlig ödeläggelse mot bakgrund av den valda platsen, där individer är i ständig              
rörelse. Sprängningen ansågs av rätten kunna riskera fara för person - och egendomsskador.  

D.L dömdes av tingsrätten till tre års fängelse för försök till mord, medhjälp till allmänfarlig                
ödeläggelse, olovlig körning, rattfylleri, narkotikabrott och brott mot knivlagen. Vid          
bedömningen beaktades billighetsskälen i 29 kap. 5 § 3 p. och 8 p. (motsvarande nuvarande               
punkten 5 och 9). D.L överklagade enbart tingsrättens dom i påföljdsdelen, inte i skulddelen,              
varför hovrätten inte heller prövade den. Hovrätten fastställde tingsrättens dom med           
hänvisning till att det utdömda fängelsestraffet redan låg långt under minimistraffet för den             
samlade brottsligheten som annars hade ett minimistraff på sex år. Det framkommer i domen              
att den tilltalade enbart får ha medverkat i brottet i mindre mån för att strafflindring under                
minimikravet kan utgå, vilket varken hovrätten eller åklagaren fann i det aktuella fallet.             
Hovrätten fann det därför inte möjligt att nedsätta fängelsestraffet lägre än vad tingsrätten             
dömt ut.  

D.L överklagade hovrättens dom och yrkade att HD, som meddelade prövningstillstånd,            
skulle döma D.L till en icke-frihetsberövande påföljd. I andra hand yrkades att            
fängelsestraffet skulle nedsättas. De frågor som rätten hade att ta ställning till var dels om det                

185 NJA 2009 s. 599.  
186 a.a. 
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förelåg omständigheter som kunde föranleda strafflindring med stöd i 29 kap. 5 § BrB eller               
om D.L hade medverkat i sådan liten mån att det med stöd i 23 kap. 5 § BrB kunde påverka                    
D.L:s påföljd. Sådana skäl som skulle föranleda strafflindring med stöd i 23 kap. 5 § BrB                
kommer inte att behandlas eftersom uppsatsen inte fokuserar på bestämmelsen. HD fann            
omständigheten att D.L lämnat uppgifter som medfört att de medtilltalade i målet kunnat             
lagföras inte i sig kunde medföra strafflindring med stöd i 29 kap. 5 § BrB.  

Istället fann HD, att omständigheten att D.L:s medverkan i utredningen medfört att D.L:s              
personliga situation påverkats mycket negativt till följd av den samverkan som skett med             
polisen, utgjorde grund för strafflindring. D.L levde vid tillfället under hot om repressalier,             
han hade inte möjlighet att arbeta eller umgås med sin familj och han hade vid tillfället för                 
domen bytt bostad 14 gånger. Omständigheterna hade varit mycket påfrestande för D.L. I             
domen lyfter HD fängelsestraffskommitténs utredning om kronvittnen. Det framkommer i          
utredningen att strafflindring, för det fall det föreligger omständigheter för det, får ske med              
stöd i punkt 8, nuvarande punkt 9. HD anförde att situationen utgjorde ett sådant              
undantagsfall att det fanns utrymme att medge strafflindring med stöd i den nämnda punkten.             

Eftersom HD fann att billighetsskälen i sig inte kunde medföra strafflindring, utan att              187

strafflindringen utgår ifrån huruvida den som anger information kommer att leva under hot             
om repressalier, kan HD:s dom tyckas öppna upp för en omvänd form av kronvittnessystem.             

I sin dom yttrande HD att hänsyn tagits till billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB. HD anförde                   188

vidare att det samlade straffvärdet av gärningarna uppgick till fängelse i sju år, trots det               
fastställde HD hovrättens dom och D.L dömdes till tre års fängelse i samtliga instanser.  189

 
4.3.2 Cornelis vs. Nederländerna i Europadomstolen  
I målet är sakomständigheterna såsom följer. I slutet av år 1996 greps en man som i                190

uppsatsen benämns A. Gripandet skedde i samband med en polisinsats när den holländska             
polisen verkställde ett antal tillslag mot fartyg som polisen misstänkte smugglade rikliga            
mängder narkotika. Den ansvariga åklagaren i målet började efter ett halvår att förhandla med              
mannen A, efter att han visat intresse av att medverka i åklagarens pågående utredning.              
Åklagaren och A nådde så småningom en uppgörelse som innebar att A skulle erhålla              
strafflindring för de fall A lämnade betydelsefull information som var till gagn för den              
pågående utredningen. A angav senare en man som i uppsatsen benämns B. Åklagaren kunde              
efter samverkan med mannen A åtala mannen B för bland annat narkotikasmuggling, som             
sedermera dömdes till fängelse i sex år.  

Målet prövades i europadomstolen där B, som stöd för sin sak, åberopade att hans rätt till                 191

en rättvis rättegång, som stipuleras i 6 art. EKMR, hade kränkts. B menade att samarbetet               
mellan A och åklagaren hade varit till nackdel för B i rättsprocessen. Han hänvisade dels till                
att domstolen inte verifierat den lämnade bevisningen i en särskilt hög utsträckning, dels till              
att vittnesmålet från A inte hade underbyggts med annan bevisning.  

Europadomstolen fastställde så småningom i sin dom att ett samarbete mellan            
brottsbekämpande myndigheter och kriminella fyller en viktig funktion i det dagliga arbetet            
mot den grova organiserade brottsligheten. Europadomstolen menade däremot att ett          
samarbete som resulterar i att en tilltalad lämnar information om andra medtilltalade,            
möjligtvis kan ifrågasätta rätten till en rättvis rättegång för den medtilltalade. Dessutom            

187 NJA 2009 s. 599.  
188 Zeito, A., "Går det att komma närmare ett kronvittnessystem utan att kalla det vid sitt rätta namn?’’, DJ, 
2014. 
189 NJA 2009 s. 599. 
190 Application no. 994/03 by Arnold G. CORNELIS against the Netherlands, 2004.  
191 a.a. 

32 



 

påpekade Europadomstolen att det i en sådan typ av samverkan löper en risk att kriminella               
organisationer utnyttjar systemet för att dra fördel för egen vinning eller lämnar oriktiga             
uppgifter som en hämndaktion.  

Sammantaget fann europadomstolen att ett förfarande likt ovan skall bedömas efter de olika              
omständigheterna i det enskilda fallet. Europadomstolen fann att det samarbete mellan           
åklagaren och A, i sig inte fick anses som tillräckligt för att B skulle anses blivit behandlad                 
orättvist eller kränkt. Europadomstolen fann inte heller att förfarandet generellt skulle vara            
orättvist eller ett hot mot rättssäkerheten. Mot bakgrund av ovan avvisade Europadomstolen            
målet.  192

 
4.4 Kronvittnesinstitutet i Danmark  
Danmark är ett utav de nordiska länderna som infört ett kronvittnessystem i landets             
rättsordning, vilket innebär att de lagstadgat möjligheten att medges strafflindring till följd            
utav medverkan i utredning avseende tredje persons brottslighet. I den Danska           193

rättsordningen tillhör bestämmelser om uppgiftslämnande av tredje mans brottslighet,         
tillsammans med ett erkännande av en egen brottslig gärning, förmildrande omständigheter           
som skall tas i beaktande vid straffmätningen. Omständigheterna kan åberopas av såväl            
åklagaren som det medtilltalade kronvittnet för att rätten skall medge en lindrigare påföljd.             
Hur straffmätningen skall tillämpas i proportion till kronvittnets lämnade uppgifter har främst            
sin utgångspunkt i rättspraxis. Något som är relevant att understryka i sammanhanget är att              194

det är domstolen som medger strafflindring för kronvittnet, åklagaren har inga befogenheter            
att garantera det medtilltalade kronvittnet strafflindring i utbyte mot viktiga upplysningar om            
medgärningsmän.  195

Även i andra nordiska länder har kronvittnessystemet varit uppe för debatt. I Norge återfinns               
prejudicerande domslut som liknar ett kronvittnessystem, som tillämpas vid grova          
narkotikabrott. Finland har däremot avvisat införandet av ett kronvittnessystem.  196

 
4.4.1 Bakgrund till införandet av ett kronvittnesinstitut i Danmark 
Danmarks kronvittnessystem har utvecklats genom rättspraxis, igenom det prejudicerande         
domslutet i Højesteret från år 1998. I målet hade en man olagligen infört heroin till               197

Danmark. Mannen, som inte angavs information om att medverkan till tredje mans            
brottslighet kunde bidra till att han själv får ett lägre straff, lämnade självmant betydande              
uppgifter till polisen under utredningen. Uppgifterna bidrog till att polisen fick kännedom om             
två gärningsmän som varit med och planerat den då aktuella gärningen. Uppgifterna hade ett              
betydande värde för att gärningsmännens medverkan i brottet uppdagades. Efter en           
bedömning av den samlade brottsligheten uppgick straffvärdet till fängelse i sex år. En klar              
majoritet, fyra av de fem domarna, var positivt inställda till den åtalades medverkan i              
utredningen, varför det beaktades vid straffmätningen. Mannen dömdes, efter att medgivits           
strafflindring, till fängelse i fem år. Den skiljaktiga domaren lyfte i domen att prejudicerande              
domslut för med sig stora risker som kan bidra till att felaktiga uppgifter läggs till grund för                 
kommande domslut. Vidare motiverade domaren sin skiljaktighet med att domen i framtiden            

192 Application no. 994/03 by Arnold G. CORNELIS against the Netherlands, 2004.  
193 SOU 2005:117 s. 15.  
194 a.a., s. 73 f. 
195 a.a., s. 74 f.  
196 a.a., s. 88.  
197 Højesterets dom, U 1998.1317 H, 1998. 
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skulle öppna upp för att tillämpa strafflindring i samband med medverkan av annan             
gärningsmans brottslighet.   198

Med bakgrund i ovan nämnda dom kommunicerade Riksadvokaten riktlinjer för att            
tydliggöra när strafflindring i samband med medverkan till annans brottsutredning skall           
tillämpas. Det framgick av riktlinjerna att tillämpningen enbart skall ske vid grövre            
brottslighet. Med grövre brottslighet avsågs exempelvis mord, grov misshandel eller andra           
grova våldsbrott, grovt narkotikabrott eller vid allvarlig ekonomisk brottslighet. Som          199

tidigare påtalats framgick det dessutom av Riksadvokatens riktlinjer att det tydligt skulle            
framgå för gärningsmannen att de lämnade uppgifterna inte i sig leder till påföljdseftergift             
utan i likt de argument som förs i Sverige, beslutas påföljdseftergift av domstolen. Att              
framföra den åtalades medverkan till att försöka lösa eller komma vidare med andra             
brottsutredningar åligger åklagaren vid domstolsförhandlingen. Det finns alltså ingen         200

garanti för att få strafflindring i utbyte mot information om tredje personens brottslighet.  201

Den prejudicerande domen från 1998 var startskottet för debatten om införandet av ett              
kronvittnessystem i Danmark. År 2004 ändrades den befintliga paragrafen i straffeloven           202

och den nya bestämmelsen finns numera lagstadgad i 10 kap. 82 § 10 p. Straffeloven.               203

Bestämmelsen lyder enligt följande:  
 
“Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som formildende omstændighed, at 

gerningsmanden har givet oplysninger, som er afgørende for opklaringen af strafbare 
handlinger begået af andre”.   204

 
Bestämmelsen innefattar inte uttryckligen begreppet “kronvittne” men reglerar strafflindring         
vid framförande av betydande uppgifter för tredje mans kriminalitet. Det kan avse att muntlig              
eller skriftlig bevisning. Uppgifterna skall tillhandahållas utan att något avtal upprättats           
mellan den kronvittnet och någon annan part, till exempel advokat, polis eller åklagare.   205

När den nya lagen trädde i kraft år 2004 hade domen från 1998 diskuterats i betänkandet.                 206

Den nya bestämmelsen skulle huvudsakligen underlätta och medföra positiva effekter för           
utredningar i mål som hänförs till organiserad brottslighet, utöver det var bestämmelsen även             
positiv ur en processekonomisk aspekt. Trots det, riktades kritik mot förfarandet i            
betänkandet, där straffelovrådet påpekade att det förelåg en stor risk att kronvittnet skulle             
lämna falska uppgifter eller erkännanden med låg sanningshalt. Straffelovrådet fann att en            
sådan risk inte ensamt kunde tillmätas en för stor betydelse, eftersom att domstolen besitter              
nog kompetens för att genomföra trovärdighetsbedömningar i olika situationer. Enligt          207

straffelovrådet erfordrades information av individer som varit delaktiga inom den          
organiserade brottsligheten för att kunna utreda brott, framförallt vid gränsöverskridande          
verksamhet.   208

198 Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999, s. 20 f.; SOU 2005:117 s. 74. 
199 Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999, s. 22. 
200 Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999, s. 22; SOU 2005:117 s. 74 f. 
201 SOU 2005:117 s. 74.  
202 Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999, s. 22. 
203 SOU 2005:117 s. 73. 
204 10 kap. 82 § 10 p. Straffeloven.  
205 Straffelovrådets betaenkning om straffastsaettelse og strafferammer, betaenkning nr. 1424/2002, 2002, band 
1, s. 333. 
206 Straffelovsrådets rapport om fängelse och påföljder, rapport nr 1424, 2003, 11. kap, avsnitt 3.3.3. 
207 Straffelovrådets betaenkning om straffastsaettelse og strafferammer, betaenkning  nr. 1424/2002, 2002, band 
1, s. 372 f. 
208 Straffelovsrådets rapport om fängelse och påföljder, rapport nr 1424, 2003, 11. kap, avsnitt 7.3.1 f.  
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Nedan följer sakomständigheterna i målet U.2011.2203H där den danska domstolen meddelat           
påföljdseftergift för ett kronvittne.  
 
4.4.2 Højesterets dom U.2011.2203H 
Danmark har behandlat kronvittnesinstitutet i det mål som lyftes i Højesteret i maj 2011 där               209

den tilltalade, T, var medlem i Hells Angels och AK 81. Åklagaren uppgav att T utfört                
flertalet grova kriminella handlingar gentemot personer, däribland flera mordförsök. Enligt          
straffelovens bestämmelser skall brottets påföljd uppgå till minst 16 år eller livstid i fängelse,              
om inga förmildrande omständigheter framkommer under utredningen. Under utredningens         
gång hade T lämnat betydande uppgifter om andras kriminalitet, som har fått en avgörande              
betydelse för utredningens fortsatta utveckling.  

Till följd av T:s uppgifter kunde åklagaren väcka åtal mot 16 personer som på olika sätt                 
haft anknytning till Hells Angels eller AK 81. Vad som också togs i beaktande var de                
allvarliga hot om repressalier från den egna organisationen T:s mottog efter att han lämnat              
uppgifter om de andra gruppmedlemmarna. Efter en bedömning av de uppgifter som            
framkom under respektive förhandling dömde såväl Københavns Byret som Østre          
Landsretten ut ett fängelsestraff på 12 år. T överklagade domslutet till Højesteret och yrkade              
att de uppgifter som T lämnat bör föranleda en större påföljdseftergift. Højesteret fastställde             
sedermera underinstansernas tidigare domslut och anförde straffet inte kunde reduceras          
ytterligare, dels på grund av den allvarliga brottsligheten, dels på grund av att påföljdens              
längd redan reducerats med 4 år.   210

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

209 Højesterets dom, U.2011.2203H, 2011. 
210 a.a. 
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5. Analys  
 
5.1 Inledning 
Diskussioner som rör kronvittnesystemets för- och nackdelar har länge pågått. Det råder            
delade meningar om huruvida ett sådant system skulle vara möjligt att genomföra och hur det               
i så fall skulle utformas för att uppfylla kraven i de principer som syftar till att skydda den                  
enskildes rättssäkerhet. Som tidigare uppdagats finns det de som påstår att ett            211

kronvittnessystem är direkt avgörande för att få bukt på den organiserade brottsligheten, men             
de finns även de som menar att systemets påverkan på rättssäkerheten är för stor för att vara                 
genomförbart.   212

Flertalet utredningar, bland annat SOU 2005:117 och SOU 2017:7, har tidigare tillsatts för              
att undersöka huruvida det finns utrymme att implementera ett kronvittnessystem i svensk            
rätt. I de nämnda utredningarna hänvisas till fängelsestraffskommitténs utredning, vars          
argument verkar ha haft en avgörande roll i senare diskussioner om ett kronvittnessystem bör              
implementeras i svensk rätt. Fängelsestraffskommitténs utredning verkar också ha varit          
vägledande för vilken kritik som på senare år riktats mot systemet.   213

Utredningen som genomfördes år 1986 riktar visserligen övervägande kritik mot systemet,            
men vi är av uppfattningen att det inte innebär att den kritik som lämnats måste tillmätas                
samma värde idag. Mot bakgrund av den högst aktuella debatten om kronvittnen bland såväl              
politiker som yrkesverksamma jurister, ämnar detta kapitel till att reda ut hur institutet             214

tidigare behandlats i doktrin och praxis, vilka för- och motargument som riktas mot systemet              
samt hur ett kronvittnessystem skall utformas för att upprätthålla den rättssäkerhet som varje             
individ garanteras i den svenska rättsstaten. 
 
5.2 Hur diskuteras kronvittnesinstitutet i utredningar och praxis?  
Eftersom att kronvittnen inte tillämpas i svensk rätt, råder en avsaknad av såväl praxis som               
doktrin. Kronvittnen har tidigare avhandlats i de i uppsatsen tidigare nämnda utredningar,            
men mot bakgrund av att de utredningar som finns på området innefattar övervägande kritik              
mot systemet är det vår uppfattning att det har skapats ett generellt motstånd mot kronvittnen.               
Det skall dock poängteras att utredningarna börjar bli till åren.  215

I Sverige tillämpas strafflindring vid medverkan i utredning för den egna brottsligheten,             
däremot menade Fängelsestraffskommittén redan under år 1986 att övervägande skäl talade           
mot att bestämmelsen även skulle innefatta kronvittnen med hänvisning till          
rättssäkerhetsaspekter och bevisvärderingssvårigheter. Frågan om att införa en bestämmelse         
som gör det möjligt att medge kronvittnen strafflindring har diskuterats i såväl SOU             
2005:117 som i SOU 2017:7. Vad som återkommande anförs som motargument i SOU:erna             
är den negativa påverkan på rättssäkerheten som systemet medför. Mot bakgrund av att ett              
kronvittnessystem inte tillämpas idag, torde det tyda på att sakkunniga i tidigare utredningar             
funnit att effektivitetsvinsterna inte är högre än rättssäkerhetsförlusterna.  216

Av den praxis som finns på området, är prövningen i NJA 2009 s.599 en återkommande                
vägledning. I målet framhölls sammantaget att ett kronvittnessystem inte erkänns i svensk            
rättstillämpning, men att kronvittnen kan medges strafflindring för det fall denne utsätts för             

211 Se bl.a. SOU 1986:14; SOU 2005:117. 
212 Se avsnitt 2.  
213 Se bl.a. SOU 2005:117; SOU 2017:7. 
214 Se avsnitt 2.  
215 Se bl.a SOU 1986:14; SOU 2005:117.  
216 Se avsnitt 2. 
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hot om repressalier till följd av sin samverkan med polisen. I domen lyfts             
Fängelsestraffskommitténs utredning som tidigare fastställt att strafflindring för kronvittnen         
får ske med stöd i 29 kap. 5 § 9 p. BrB, för det fall det föreligger särskilda omständigheter.                   
Samma resonemang fördes i SOU 2005:117 som anförde att strafflindring undantagsvis får            
ske inom ramen för samma bestämmelse. Genom att strafflindring medgavs mot bakgrund av             
att kronvittnet till följd av sitt uppgiftslämnande levde under allvarliga hot om repressalier,             
får domen ändock anses ha öppnat upp för ett kronvittnessystem enligt vår mening, men inte               
på de grunder som var tänkt från början. Om inte annat verkar domen ha öppnat upp för                 
möjligheten att ett kronvittnessystem kan erkännas i svensk rättstillämpning. Tanken bakom           
tillämpningen av kronvittnen är att individer som medverkar och lämnar sådana uppgifter om             
medtilltalade att organiserad brottslighet i större utsträckning lagförs, skall kunna erhålla           
strafflindring. Att domen istället öppnar upp för att lägre instanser kan medge strafflindring             
när en individ som lämnat avgörande uppgifter och till följd av det får leva under hot kan inte                  
anses uppfylla den bakomliggande tanken bakom systemet.   217

Den svenska rätten är i stor utsträckning byggd omkring EU-rätten och dess principer. Det               
finns därför anledning att beakta Europadomstolens avgöranden i diskussionen om          
kronvittnen. I målet Cornelis vs. Nederländerna anförde Europadomstolen att ett          
kronvittnessystem inte kunde anses vara varken ett hot mot rättssäkerheten eller ett orättvist             
förfarande för den tilltalade. Under de förutsättningar som framgått i avsnitt 4.3.2 uttalade             
Europadomstolen att uppgiftslämnande om andra tilltalade inte strider mot 6 art. i EKMR             
som stadgar bestämmelser om rätten till en rättvis rättegång. Europadomstolen anförde därtill            
att ett samarbete mellan en tilltalad och de brottsutredande myndigheterna är en viktig del av               
att motverka den organiserade brottsligheten.   218

 
5.3 Vilka argument talar för respektive mot att implementera ett          
kronvittnesinstitut?  
 
5.3.1 Argument som talar för att implementera ett kronvittnesinstitut 
Den organiserade brottsligheten är ett stort problem för samhället, men också en prioriterad             
fråga i Sveriges riksdag. Det råder en tystnadskultur bland kriminella grupper som gör det              219

mycket svårt för polisen att komma framåt i sitt utredningsarbete. De individer som             
medverkar i den organiserade brottsligheten har varken viljan eller modet att berätta om             
organisationen. Det blir således svårt att lagföra de personer med hög hierarkisk rang som              
ofta ligger bakom brottsligheten, för det fall tystnadskulturen fortsätter råda.   220

Vad som får anses som det huvudsakliga pro-argumentet för ett införande av ett              
kronvittnessystem är att det skapar utrymme och möjlighet att hindra och motverka den             
organiserade brottsligheten. Genom att erbjuda en möjlighet till strafflindring för att träda            
fram och medverka i utredningen om annans brottslighet skapas incitament för individer            
inom brottsliga organisationer som inte existerar idag. Det finns ett omfattande behov av att              
öka möjligheten att utreda den grövsta organiserade brottsligheten, ett kronvittnessystem kan           
vara ett sätt att röra sig i riktningen mot att knäpptysta kriminella kretsar får utrymme att                
luckras upp. Vidare kan institutet vara en avgörande faktor till att polisen återfår kontrollen              
över den nämnda brottsligheten.   221

217 Se avsnitt 4.3.1. 
218 Se avsnitt 4.3.2. 
219 Se avsnitt 2. 
220 Se avsnitt 1.1. 
221 Se avsnitt 2.  
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Mot bakgrund av den rådande bristen på incitament till samarbete är den organiserade             
brottsligheten mycket svårutredd, vilket medför långa handläggningstider. Med ett         
kronvittnessystem förväntas handläggningstiderna bli avsevärt mycket kortare. De minskade         
handläggningstiderna medför också ett mer humant rättsväsen med kortare och mindre           
häktningar, med mindre restriktioner. Kortare häktningstider är inte enbart positivt ur ett            
humant perspektiv, men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Ur ett rättsvårdande perspektiv            
ger systemet möjlighet att lagföra de individer och grupper som på statens och samhällets              
bekostnad bedriver illegal verksamhet. Genom ett kronvittnessystem kan de         
brottsbekämpande myndigheterna åtnjuta en resursmässig fördel när det banas väg för           
brottslighet som annars skulle vara näst intill omöjlig att komma åt.   222

Ett annat argument för att införa ett kronvittnessystem i Sverige är att beakta den framgång                
Danmark haft med ett motsvarande system. Systemet har vid flertalet tillfällen tillämpats och             
resulterat i att gärningsmän lagförts till följd av kronvittnets uppgifter. Som ett resultat av              
samarbetet har kronvittnet åtnjutit strafflindring genom att domstolen i sin bedömning beaktat            
de angivna uppgifterna som förmildrande omständigheter. Kronvittnessystemet har medfört         
att danmarks brottsbekämpande myndigheter har kunnat lagföra fler personer inom de           
kriminellt organiserade kretsarna än tidigare. Det är inte enbart Danmark som har haft             223

framgång med ett likartat system. I USA är ett likartat kronvittnessystem många gånger en              
avgörande faktor för att nå framgång i brottsutredningar som hänförs till organiserad            
brottslighet.  224

För det fall ett kronvittnessystem inte implementeras i det svenska rättssystemet är vi av               
uppfattningen att tystnadskulturen kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Att erhålla            
strafflindring enbart vid utredning av den egna brottsligheten stimulerar inte incitament för att             
få fler att samverka om andras brottslighet. Att samverka om annans brottslighet öppnar upp              
möjligheten att erhålla strafflindring och samtidigt bidra till att den brottsutredande           
verksamheten kan lagföra brott i större utsträckning än tidigare.  225

 
5.3.2 Argument som talar mot att implementera ett kronvittnesinstitut 
Även om argumenten för att införa ett kronvittnessystem är flera råder det likväl delade              
meningar i frågan. Eftersom att strafflindring för kronvittnen inte återfinns i den svenska             
rättsordning idag, får det anses allmänt vedertaget att det finns ett kollektivt motstånd. Vad              
som är återkommande i diskussionen om ett kronvittnessystem torde implementeras, är den            
negativa påverkan på rättssäkerheten för den enskilde som systemet verkar medföra.   226

Kritiker framhåller att möjligheten att implementera ett kronvittnessystem i svensk rätt inte             
torde utredas. De huvudsakliga argumenten som framförs är dels att systemet skulle utnyttjas             
i löfte om processuella fördelar, dels att det ur ett rättssäkerhetsperspektiv skulle innebära             
större risker än möjliga effektivitetsvinster att använda sig av ett belöningssystem för att             
belasta individer kriminellt. Även om kritiker medger att ett system med kronvittnen            
möjligen skulle underlätta polisens dagliga arbete, framhålls att risken att den medåtalade            
lämnar osanna och oriktiga vittnesuppgifter för att personligen åtnjuta fördelar torde bli för             
stor. Det kan således bli svårt för domstolen att göra en lämplig värdering på de uppgifter                
som lämnats på basis av att själv åtnjuta fördelar. Vidare blir värdet av den lämnade               
informationen vagt mot bakgrund av de intressekonflikter som råder inom organisationen.   227

222 Se avsnitt 2. 
223 Se avsnitt 4.4.1. 
224 Se avsnitt 2.  
225 a.a. 
226 a.a. 
227 Se avsnitt 1.1; 2.  
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Det får inte anses märkvärdigt att bevisvärdet mot bakgrund av vad som framkommit ovan              
kan komma att ifrågasättas, eftersom incitamentet till samverkan kan variera. Lösningen till            
en sådan risk ligger, för det fall ett system med kronvittnen skulle implementeras i svensk               
rätt, i att det sker omfattande kontroller av uppgifternas riktighet, likt de vittnesuppgifter som              
lämnas för samverkan för den egna brottsligheten. Det framkommer inte, med hänsyn till             228

utländska erfarenheter, att systemet skulle medföra problematik i praktiken, eftersom att det            
är domstolen som bedömer värdet av den lämnade bevisningen.  229

Om risken är stor att brottslingar lovas ohållbara fördelar, är risken desto större att               
brottslingar försöker åtnjuta fördelar genom varandra. Det skulle kunna ske genom att de             
individer med högst rang i organisationen samverkar med brottsförebyggande myndigheter          
och således utnyttjar de svaga individerna i organisationen för att själv erhålla fördelar. Ett              
sådant förfarande skulle riskera att leda till att det förekommer felaktiga utpekanden, där de              
skyldiga undkommer och de oskyldiga döms.   230

En annan förekommande uppfattning är att ett kronvittnessystem kan hamna i konflikt med              
rätten att försvara sig själv. Överdrivet skulle systemet kunna leda till en “plea bargain”              
situation. Vad som också kan bli problematiskt i det avseendet är att de individer som leder                231

förundersökningen, också kommer att samverka med kronvittnet. Det finns därför en risk att             
det utlovas större fördelar än vad som är möjligt att genomföra i realiteten, eftersom det är                
domstolen som avgör om strafflindring i skall utgå, och inte varken polis eller åklagare.              
Frestelsen att göra ett gott arbete kan alltså skapa incitament för att utlova fördelar och               
strafflindring i omfattningar som domstolen i slutändan inte delar.   232

 
5.4 Kan den enskilde individens rättssäkerhet tillgodoses om ett         
kronvittnesinstitut  implementeras i svensk rätt?  
Mot bakgrund av den omfattande kritik för möjliga rättssäkerhetsförluster som          
kronvittnessystemet mottagit är det av största vikt att det skapas en fungerande rättslig             
reglering. Den rättsliga regleringen måste samspela med de principer som tillämpas för att             
garantera den enskilde individen rättssäkerhet.   233

Rättegångsbalkens principer syftar till att skydda den enskilde individens rättssäkerhet,           
rätten till en rättvis rättegång är en av dessa. Frågan om ett kronvittnessystem uppdagades i               
Cornelis vs. Nederländerna. I målet fann Europadomstolen att uppgiftslämnande om någon           234

annans brottslighet inte kan anses vara orättvist eller ett hot mot rättssäkerheten. Trots att              
Europadomstolens avgörande bör tillmätas stor vikt, går det inte att förbise att ett sådant              
förfarande ändå riskerar att påverka den enskilde individens rättssäkerhet negativt. Det           
framkommer i domen att förfarandet möjligen kan hota rätten till en rättvis rättegång och att               
bedömningen därför får ske från fall till fall. I det aktuella målet hänvisade den tilltalade dels                
till att de uppgifter som lämnats ensamt hade tillmätts en för stor betydelse, dels till att                
samarbetet mellan A och åklagaren varit en nackdel för B i rättsprocessen. Europadomstolen             
fann att samverkan mellan kriminella och brottsbekämpande myndigheter har en avgörande           
betydelse för att bekämpa den organiserade brottsligheten, ett sådant förfarande skulle därför            
i sig inte vara orättvist eller hota den enskildes rättssäkerhet. Däremot är det av största vikt att                 

228 Se avsnitt 2. 
229 Se avsnitt 4.4.1. 
230 Se avsnitt 2.  
231 Se avsnitt 2; 4.2. 
232 Se avsnitt 2.  
233 Se avsnitt 3.1. 
234 Application no. 994/03 by Arnold G. CORNELIS against the Netherlands, 2004. 
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den bevisning som lämnas av kronvittnet verifieras och underbyggs med annan bevisning för             
att uppfylla de grundläggande rättssäkerhetsgarantierna.   235

Vid en rättegång är muntlighetsprincipen och omedelbarhetsprincipen en grundförutsättning          
för att den enskildes rättssäkerhet skall kunna tillgodoses. Det har ännu inte fastställts att ett               
kronvittne skall vara anonymt, varför ett sådant förfarande inte skulle inskränka på            
principerna om muntlighet och omedelbarhet. Med det sagt lämnas den uppfattningen           
reservationsvis, förfarandet skulle inte inskränka på principerna under förutsättningen att          
huvudförhandlingen sker genom ett muntligt förfarande och att rätten enbart meddelar sin            
dom på vad som framkommit under förhandlingen. Ur ett sådant perspektiv skulle            236

kronvittnets roll i huvudförhandlingen ha samma funktion som ett vittne idag. Eftersom att ett              
kronvittne inte är anonymt, finns det inte heller anledning att motivera att ett sådant system               
inte skulle vara förenligt med principen om offentlighet och partsinsyn.   237

För att den enskildes rättssäkerhet skall tillgodoses skall den tilltalade beredas tillgång till              
såväl den bevisning som åberopas, som att ha insyn i målet. För att den kontradiktoriska               238

principen skall anses uppfylld, är det en förutsättning att den tilltalade får möjlighet att              
bemöta den bevisning och de uppgifter som framkommer vid en huvudförhandling. Det är             
därför av största vikt att ett kronvittne förblir offentligt, eftersom ett anonymt vittne skulle få               
svårt att uppfylla kraven som kommer med de nyss nämnda principerna.   239

För att rättssäkerheten för den tilltalade skall upprätthållas krävs det att domstolen tillämpar              
den lagstiftning och praxis som finns tillgänglig på området för att skapa förutsebarhet.             
Förutsebarhet är en grundläggande förutsättning för att rättssäkerheten skall tillgodoses,          
eftersom det i annat fall löper en risk att rättstillämpning inte är homogen. Förutsebarheten är               
dessutom av betydelse för att upprätthålla trovärdigheten för kronvittnessystemet. Det är mot            
bakgrund av ovan viktig att snarast komma till ett beslut om kronvittnen skall medges              
strafflindring i svensk rätt, för att inte den enskildes rättssäkerhet skall lida på grund av               
bristen på förutsebarhet. Vidare bör kronvittnessystemet tillämpas på ett sådant sätt att            240

rättssäkerheten kan kvalitétssäkras för att säkerställa att bestämmelser och principer som           
omfattar den enskilde bibehålls i processen.   241

Att ett vittne är anonymt skapar, till skillnad från ett kronvittne, en helt annan problematik i                 
rättssäkerhetsfrågor. Att ett vittne är anonymt förutsätter att inte någon part som tar tillvara på               
den tilltalades intresse har kännedom om vem som vittnar. Det är således helt omöjligt att               
från den tilltalades sida bemöta såväl argumentation, som bevisning. I 6 art. EKMR             
framkommer att en part har rätt att förhöra ett vittne som åberopats, en bestämmelse som är                
helt avgörande för att kunna garantera en part en opartisk prövning. Den kontradiktoriska             242

principen syftar till att varje part skall vara likställda i prövningen, det innefattar att varje part                
skall ha möjlighet att få insyn i den bevisning som läggs till grund i målet. I ett förfarande                  243

där vittnet är anonymt, råder det en avsaknad av möjligheter för den tilltalade partens sida att                
bemöta, verifiera och höra den bevisning som läggs till grund i målet. Att ett vittne är                
anonymt föranleder dessutom en diskussion om huruvida det är möjligt att uppfylla            
omedelbarhets- och muntlighetsprincipen för det fall vittnets identitet inte får röjas. En del av              

235 Se avsnitt 4.3.2. 
236 Se avsnitt 2.1.1; 2.1.2 
237 Se avsnitt 2.5. 
238 Se avsnitt 2.1.5 
239 Se avsnitt 2.1.4 
240 Se avsnitt 3.2.2. 
241 Se avsnitt 3.3. 
242 Se avsnitt 2.5. 
243 Se avsnitt 2.1.4. 
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syftet med omedelbarhets- och muntlighetsprincipen är att ett förfarande huvudsakligen skall           
vara muntlig för att kunna garantera parternas rättssäkerhet inför en opartisk domstol, om ett              
vittne är anonymt skulle inte rättssäkerheten kunna garanteras.   244

Mot bakgrund av ovan är det i dagsläget svårt att motivera att ett system med anonyma                 
vittnen kan tillämpas utan att inskränka de principer som upprätthåller den enskildes            
rättssäkerhet.   245

Som tidigare framkommit råder det ibland en oro över att kronvittnessystemet skall likna              
systemet som återfinns i USA, “plea bargain”. När “plea bargain” tillämpas sker ofta en              
förhandling mellan gärningspersonen och förundersökningsledaren, där det sker ett utbyte av           
viktig information i gengäld mot strafflindring. Systemet är effektivt i sig eftersom att             
systemet bidragit till att brott som hänförs till organiserad brottslighet kunnat utredas i större              
utsträckning. Det är således inte systemet i sig, utan systemets uppbyggnad som Sverige             246

riktar kritik mot. Att domstolen skall ha ensamrätt om att besluta i påföljdsfrågan värderas              
högt i Sverige, ett kronvittnessystem torde inte inskränka på den rätten. Mot bakgrund av det               
är det viktigt att systemet utformas så att det inte finns utrymme för åklagaren att förhandla                
med det medtilltalade kronvittnet.   247

Det framkommer i såväl utredningar som utländsk praxis att det vid ett tillämpande av               
kronvittnessystemet tydligt skall framgå till kronvittnet att det är domstolens uppgift att            
medge strafflindring i varje enskilt fall och att informationen som lämnas därför inte per              
automatik genererar i en lindrigare påföljd. Det är därför viktigt att det tydligt framgår genom               
reglering att det är upp till domstolen att avgöra om och när strafflindring kan medges för att                 
skapa tydligt praxis som är förutsebar för samtliga. För det fall det skapas tydligt praxis och                
förutsättningarna tydligt framgår i regleringar minskar risken för förhandling mellan          
förundersökningsledare och kronvittnet. Ur en rättssäkerhetsaspekt skulle det medföra att          
risken för att kronvittnet ges falska förhoppningar om strafflindring av polis eller åklagare             
under förundersökningsprocessen nedsätts.   248

Den organiserade brottsligheten begås i samförstånd med andra medlemmar, det innebär att             
det enbart är ett visst antal personer som har insyn i brottets förlopp. Ett kronvittne som                
lämnar uppgifter om en annan gärningsmans brottslighet löper därför stor risk för            
hämndaktioner. I NJA 2009 s. 599 framgick att strafflindring medgavs mot bakgrund av de              249

allvarliga repressalier som kronvittnet utsattes för till följd av samverkan med de            
brottsbekämpande myndigheterna. I samband med att efterfrågan efter ett         250

kronvittnessystem växt sig allt större, har behovet av ett utvidgat vittnesskydd           
uppmärksammats vid ett flertalet tillfällen. Trots att det åligger polisen att tillgodose hotade             251

vittnen skydd mot repressalier, vilket också framkommer av 24 art. i FN:s konvention om              
gränsöverskridande organiserad brottslighet, krävs det att vittnesskyddet utvidgas för att          
säkerställa att kronvittnet omfattas av nödvändigt skydd. För att nödvändigt skydd skall            252

kunna tillgodoses behöver omfattande förbättringar göras i det nuvarande vittnesskyddet,          
vilket skapar kostnader för staten. Det är sammanhanget värt att poängtera att det är en               

244 Se avsnitt 2.5. 
245 Se avsnitt 2.5. 
246 Se avsnitt 2.  
247 a.a. 
248 a.a.  
249 Se avsnitt 2.3. 
250 Se avsnitt 4.3.1.  
251 Se avsnitt 2.3. 
252 Se avsnitt 2.3; 2.4. 
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förutsättning att vittnesskyddet utvidgas för att ett kronvittnessystem skall kunna          
implementeras.     253

Även om det ligger i samhällets intresse att brott utreds, kvarstår frågan om ett möjligt                
effektivare utredningsarbete skall ställas över den stora ekonomiska kostnaden som ett sådant            
system medför. Ur ett annat perspektiv kvarstår frågan ett kronvittnessystem torde           
implementeras om systemet riskerar att hota den rättssäkerhet som är en fundamental del av              
att kunna upprätthålla den svenska rättsstaten.   254

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
253 Se avsnitt 2.3. 
254 Se avsnitt 3.3.  
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6. Slutsats  
 
6.1 Inledning  
Frågan om kronvittnet är ett högst aktuellt ämne inom den svenska politiken. Mot bakgrund              
av ämnets relevans i dagens samhälle ämnade uppsatsen huvudsakligen till att besvara om det              
finns utrymme för ett kronvittnesinstitut i svensk rätt. Vid bedömningen bör poängteras att             
upprätthållandet av den svenska rättsstaten bygger på att varje individ tillmäts den            
rättssäkerhet som de garanteras. Såväl yrkesverksamma som politiker har meddelat tudelade           
åsikter om ett kronvittnessystem torde tillämpas i svensk rätt. Vad som ständigt återkommer             
är den pro- och contra argumentation som förs där en effektiv brottsutredning ställs mot den               
enskildes rättssäkerhet. Trots den kritik som riktats mot systemet i svenska utredningar,            
framkommer det genom utländsk praxis att andra europeiska länder valt att inte stänga dörren              
för medge strafflindring till kronvittnen. Behovet av att finna effektivare metoder för att             
utreda organiserad brottslighet är större än tidigare, men är ett kronvittnesinstitut rätt väg att              
gå?  
 
6.2 Bör ett kronvittnesinstitut implementeras i svensk rätt?  
Trots en långvarig diskussion står det ännu inte klart om ett kronvittnessystem bör             
implementeras i svensk rätt. Kronvittnesinstitutet är ett exempel på ett dilemma där det inte              
finns ett korrekt svar. Frågan om ett kronvittnessystem bör implementeras är delvis beroende             
på om effektivitetsfördelar kan motiveras trots att ett kronvittnesinstitut riskerar att negativt            
påverka rättssäkerheten. Effektivitetsfördelarna med systemet konkurrerar därför med den         
negativa påverkan på rättssäkerheten som systemet medför.  

Idag medges strafflindring vid medverkan i utredning av den egna brottsligheten som ett              
billighetsskäl i 29 kap. 5 § BrB. Att en gärningsman till följd av uppgiftslämnande kan               
medges strafflindring innebär att det svenska rättssystemet inte är främmande för att medge             
strafflindring för omständigheter som hänförs till gärningsmannens personliga förhållanden.         
Om en gärningsman kan erhålla strafflindring för medverkan av den egna brottsligheten,            
torde det också finnas utrymme att medge strafflindring för ett kronvittne på liknande             
grunder.  

Med det sagt är inte situationen helt oproblematisk. Det överlägset största motargumentet             
gentemot kronvittnesinstitutet är den negativa påverkan systemet tenderar att ha på           
rättssäkerheten för den enskilde. Det finns idag flertalet principer som syftar till att skydda              
den enskildes rättssäkerhet. För att ett kronvittnessystem skall kunna upprätthålla kvalitén i            
rättssäkerheten krävs att principerna tillgodoses i rättsprocessen. Rättssäkerheten har en          
avgörande betydelse för att upprätthålla den svenska rättsstaten, varför vi är av uppfattningen             
att rättssäkerheten måste tillgodoses i högre utsträckning än en effektivare brottsutredning.           
Ännu svårare blir det att motivera hur ett system som tillämpar anonyma vittnen skall              
kvalitetssäkras. Vi är av uppfattningen att ett sådant system i dagsläget inte kan upprätthålla              
de grundläggande krav som ställs för att tillgodose den enskildes rättssäkerhet, varför en             
implementering av anonyma vittnen i den svenska rättsordningen är ännu svårare att motivera             
än kronvittnesinstitutet. 

Vi blundar inte för behovet av att effektivisera brottsutredningar i brott som hänförs till               
organiserade verksamheter, däremot ifrågasätter vi om ett kronvittnesinstitut är rätt väg att gå             
beaktat den svårhanterliga kvalitetsbedömning som ett sådant förfarande kräver för att           
säkerställa att rättssäkerheten uppfylls. I såväl fängelsestraffskommitténs utredning som i          
SOU 2005:117 och i övriga utredningar talar övervägande skäl mot att implementera ett             
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kronvittnessystem, vi ansluter oss delvis till den uppfattningen. Det råder flera risker med ett              
sådant system. Falska vittnesutsagor, otillräckliga resurser för bevisvärdering och felaktiga          
anklagelser är bara några av argumenten som talar emot ett kronvittnessystem. Dessutom            
åläggs staten stora kostnader när det nuvarande vittnesskyddet måste utvidgas för att skapa ett              
starkare skyddsnät för kronvittnet.  

Ett kronvittnessystem föranleder såväl positiva som negativa effekter. Att ett sådant system             
skulle kunna medföra en effektivisering av brottsutredningar får anses vara det primära            
argumentet till att ett kronvittnessystem torde implementeras. Därtill kan ett sådant system få             
positiva konsekvenser i form av kortare handläggningstider som resulterar i ekonomiska           
vinster. Trots att systemet motiveras genom att det resulterar i ett effektivare            
utredningsarbete, bör det beaktas att ett kronvittnessystem inte nödvändigtvis leder till att            
processen blir mer effektiv, vilket resulterar i att det huvudsakliga pro-argumentets betydelse            
nedtonas.  

Trots att det finns risker med ett kronvittnessystem har Danmark, som idag tillämpar ett               
likartat kronvittnessystem, sedan införandet år 2004 nått framgång i utredningar i brott som             
hänförs till organiserad brottslighet. Betraktat den nordiska rättslikhet som föreligger har           
Sverige mycket att hämta ifrån det danska kronvittnessystemet. Danmark har skapat en            
möjlighet att upprätthålla rättssäkerheten genom att tydligt kommunicera att domstolen          
ensamt är ansvarig för att besluta om strafflindring, ett krav som också skulle vara              
nödvändigt om ett eventuellt kronvittnessystem skulle implementeras i Sverige.         
Europadomstolen fann i målet Cornelis vs. Nederländerna att ett kronvittnesinstitut inte           
nödvändigtvis behöver vara ett hot mot rättssäkerheten vilket i sammanhanget bör beaktas.            
Vidare öppnar FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet upp för att           
medge strafflindring för ett liknande förfarande i 26 art.  

Vi ställer oss frågande till om det är nödvändigt att implementera en specifik bestämmelse               
som omfattar kronvittnen i brottsbalken. Beaktat domstolens resonemang i NJA 2009 s.599            
torde det finnas möjlighet att erkänna ett vittnessystem genom praxis, likt de danska systemet              
genom det prejudicerande domslutet från år 1998. Att det i SOU 2005:117 framkommer att              
det finns utrymme att medge strafflindring för ett kronvittne med stöd i 29 kap. 5 § BrB,                 
innebär att rätten idag i undantagsfall kan meddela strafflindring till ett kronvittne. Vad som              
blir problematiskt är att HD i NJA 2009 s.599 medgav strafflindring för hot om repressalier               
istället för samhälleliga effektivitetsintressen. Det innebar att HD öppnade upp för ett            
vidöppet kronvittnessystem. Den vidöppna tolkningen lämnar utrymme som gör att principer           
som förutsebarhet och objektivitet, som är centrala principer för rättssäkerheten, inte kan            
tillgodoses.  

För det fall det svenska rättssystemet erkänner att ett kronvittne kan medges strafflindring              
på ovan nämnda grunder behöver det skapas tydliga riktlinjer, för att kunna skapa             
förutsebarhet. Nackdelen med att medge strafflindring på nämnda grunder är att           
strafflindringen i så fall skulle utgå ifrån de hot om repressalier som åläggs kronvittnet,              
snarare än att kronvittnets uppgiftslämnande leder till en effektivare brottsutredning.          
Regeringen har nu möjlighet att skapa tydliga riktlinjer för kronvittnesinstitutet en gång för             
alla i och med den utredning som tillsattes i år.  

Vi sammantaget av uppfattningen att ett kronvittnessystem hade kunnat få betydande            
effekter i arbetet mot den organiserade brottsligheten, i synnerhet vid grov organiserad            
brottslighet. Vad som blir avgörande är om det är möjligt att finna ett sätt att kvalitetssäkra att                 
den enskildes rättssäkerhet tillgodoses i ett sådant system. För det fall ökade            
effektivitetsvinster sker på bekostnad av rättssäkerheten, bör ett kronvittnessystem inte          
implementeras i svensk rätt.  
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