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1 Inledning 
 

1.1 Innanför tingsrättens väggar  

Det har skett ett våldsbrott mot en tvåbarnsmamma. Emma heter hon. I media cirkulerar 

uppgifter om en brottsmisstänkt med utländsk härkomst.  

 

I tingsrättens fikarum, strax innan den stundande huvudförhandlingen väljer rättens 

ordförande att slå upp mittuppslaget i lokaltidningen.  

Kaffet bränner i halsen eller är det hans egna fördomar som gör sig påminda?  

Han tänker på sin egen dotter. Det kunde varit hon men det var det inte.  

 

Ibland förvånas han över att han är domaren, som om han måste påminna sig själv om detta 

faktum. Han slår bort den tvivelaktiga tanken och fokuserar på känslan av inarbetad rutin, av 

att sovra och sålla bland det förekommande material, som utgör grund för hans bedömning. 

Allt material som har förekommit under huvudförhandlingen och lagts fram på rätt sätt får- 

och ska han beakta. Han känner sig tillfreds med sin egen yrkesskicklighet, ställer undan 

kaffekoppen och stegar mot huvudförhandlingssalen.  

 

Nämndemännen och protokollföraren är redan på plats. Snart ska målet ropas på och slutligen 

avgöras utifrån vad som förekommit i målet.  

 

Och där bredvid målsägandebiträdet sitter Emma. 

Det kunde varit hans dotter,  

men det är det inte.  

 

Under en huvudförhandling ska rätten enligt 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) efter en 

samvetsgrann prövning av allt som förekommit pröva vad som är bevisat i målet. Bestämmelsen 

ger uttryck för principen om fri bevisprövning som sedan länge är etablerad i svensk rätt. 

 

Frågan är vad som ryms inom uttrycket ”allt som förekommit”. Om uttrycket rymmer material 

som framkommit vid sidan av huvudförhandlingen exempelvis uppgifter ur ett 

tidningsreportage. En annan fråga är om rätten ska beakta allt som förekommit eller om det 

finns material som är ovidkommande som rätten ska bortse från. För att svara på frågan behövs 
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det utredas vilket av allt det material som florerar under förhandlingen som är det material som 

ska beaktas. Det kanske inte alls förhåller sig på det viset att allt verkligen får eller ska beaktas.  

 

Ett sätt att pedagogiskt åskådliggöra detta är att likna det material som förekommer i en process 

vid en cirkel. Inom cirkeln ryms precis allt material som förekommer under en process. Även 

sådant material som inte rätten beaktar av någon anledning exempelvis om materialet inte är 

intressant för den fråga rätten har att bedöma och därför beaktas det inte. Innanför cirkeln finns 

det en triangel som rymmer det processmaterial som kommer ligga till grund för själva domen. 

Det återstår att undersöka vad som kan rymmas i triangeln och vad som ligger kvar i cirkeln. 

 

1.2 Syfte och avgränsningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad rätten får lägga till grund för sitt avgörande i 

sakfrågan i mål där huvudförhandling hålls. Undersökningen omfattar endast 

brottmålsprocessen i tingsrätt.  

 

1.3 Metod och material  

Uppsatsen är systematiskt uppbyggd på det sättet att de olika skedena i en normal 

brottsrättegång gås igenom i kronologisk ordning. I samband med det behandlas hur rätten får 

tillgång till material i de olika skedena samt på vilket sätt material kan presenteras. Det är 

således en rättssystematisk undersökning. De rättskällor som används är de traditionella det vill 

säga lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. 1  Även europeiska rättskällor som 

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

(EKMR) används.   

 

Enligt svensk grundlag framgår det av 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen att den 

offentliga makten utövas under lagarna. Lagarna har därmed en unik ställning som rättskälla. 

Eftersom lagar är den främsta rättskällan för att fastställa gällande svensk rätt har lagtexten 

granskats för att se om syftet kan besvaras utifrån vad som framgår av den. De lagar som har 

studerats är i första hand RB och de kapitel som rör rättegången i allmänhet avseende brottmål 

i underrätt, samt kapitlet om bevisning, eftersom samtliga delar har betydelse för syftet och dess 

avgränsningar. Detta gör att fokus ligger på lagrummen i 30 kap. RB. För att få klarhet i avsikten 

med regleringen och dess innebörd har förarbetena studerats för att få närmare upplysning om 

                                                 
1 Lindell, 2007, s. 95.  
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lagtextens syfte, innehåll och tillämplighet.2 Förarbetena har således granskats för att tolka 

lagen och ge en tydligare vägledning om hur lagen är avsedd att tillämpas i konkreta 

situationer.3 I huvudsak är det de ursprungliga förarbetena till RB som granskats för denna 

uppsats, men även nyare förarbeten behandlas. Anledningen till att äldre förarbeten varit 

aktuella för detta arbete är att det inte skett många och större förändringar på området. De 

förändringar eller förtydliganden av, för uppsatsen aktuell lagtext, som gjorts presenteras 

genom nyare förarbeten. Förundersökningskungörelsen (1947:948) ändrades den 1 april 2017 i 

samband med att det i 21 a – 21 d § infördes regler om bl.a. den misstänktes rätt att få del av 

förundersökningsmaterial samt om dokumentation av förhör genom ljudupptagning eller ljud- 

och bildupptagning. 4 Lagändringarna bygger på delar av förslag som lämnats av 

Straffprocessutredningen i syfte att effektivisera och förbättra straffprocessen.5 Övriga förslag 

bereds fortfarande i Regeringskansliet. Den har förstås inte lett till lagstiftning, men ett färskt 

delbetänkande värt att uppmärksamma är Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål6 som 

kommer nämnas kort under kapitel tre som handlar om förundersökning. 

 

Det går dock inte att stanna här utan svensk rättspraxis har också undersökts för att ge utökad 

möjlighet att besvara frågan om lagtextens syfte. Rättspraxis spelar också en kompletterande 

roll genom att belysa lagregelns tillämpning och klargöra grundläggande principer.7 Urvalet av 

rättspraxis har skett genom att en systematisk sökning i rättsdatabaser av rättsfall som behandlat 

frågor som rör just vilket material som rätten funnit haft betydelse i avgörandet av sakfrågan i 

brottmål under huvudförhandling i tingsrätt. Den praxis som har använts är rättsfall från HD 

och då ett senare fall från HD, NJA 2015 s. 702, som återkommer flertalet gånger. Ett par 

hovsrättsfall har valts ut som har haft intresse för syftet, (avseende hovsrättsfall har dock ingen 

systematiskt sökning gjorts). Urvalet av hovrättsfall ha skett genom att sökord 8 , som är 

relevanta för besvarandet av uppsatsens syfte använts som sökord i rättsdatabasen JP Infonet. 

Vidare har de rättsfallshänvisningar som återfinns i litteraturen som använts i uppsatsen också 

legat till grund för urvalet av de rättsfall som använts i uppsatsen. Eftersom HD:s avgöranden 

tillmäts större vikt i och med prejudikatvärdet har de också fått mer utrymme. Den sökta 

perioden avseende HD:s rättsfall har sträckt sig från 1991 till 2015. Det har varit svårt att finna 

                                                 
2 Bernitz, m.fl., 2012, s. 11. 
3 Bernitz, m.fl., 2012, s. 33. 
4 Se SFS 2017:176 samt prop. 2016/17:68. 
5 Se SOU 2013:17 
6 SOU 2017:98. 
7 Bernitz, m.fl., 2012, s. 33. 
8 Exempelvis på sökord är bevisvärdering, rätt till försvarare etc.  
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rättsfall som direkt har kunnat besvara syftet. Det har inte funnits något rättsfall som har 

besvarat uppsatsens syfte utan de rättsfall som valts ut är de som på något sätt bidragit till att 

skapa klarhet (eller i vart fall varit ett försök till att skapa klarhet) av besvarandet av uppsatsens 

syfte.  

 

Vidare har även doktrin använts som ett hjälpmedel för att besvara syftet. Viss hänvisning görs 

därför bl.a. till doktrin i form av Fitger som hänvisar till Gärdes ”klassiska” kommentar av RB9, 

(härefter 1949 års kommentar), även om dess moderna motsvarighet10, (härefter Fitger m.fl., 

Rättegångsbalken), används i betydligt större utsträckning.  

 

EKMR behandlas medvetet sparsamt utifrån behovet att avgränsa uppsatsens omfattning. 

Bestämmelserna i konventionen är dock aktuella för svensk rättstillämpning. Dess 

bestämmelser och rättspraxis ska tillämpas direkt av svenska domstolar genom att domstolarna 

ska se till att konventionens regelverk följs i den svenska lagstiftningen. Konventionen 

inkorporerades i Sverige genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.11 Några domar från 

Europadomstolen har använts för att belysa artikel 6 EKMR.  

 

Vidare har viss kunskap erhållits genom utfrågning av en tingsrättslagman som har skrivit 

doktrin inom svensk processrätt. Anledningen är att höra hur en verksam domare ser på vissa 

av de frågor som behandlas i uppsatsen. Dessa uppgifter är naturligtvis inte en rättskälla men 

de kan vara av intresse. Syftet att väcka läsarens intresse. Då sådan kunskap presenteras i 

uppsatsen kommer det att notas som en tingsrättslagmans åsikter. I övrigt kommer i uppsatsen, 

ordet material användas i en vid kontext på så sätt att ordet ges innebörden att det syftar till 

”olika sorters material” som kan förekomma i en domstol och inte till det material som består 

av endast rättskällor. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel ett återfinns uppsatsens inledande delar med en inledning, syfte och avgränsningar och 

metod- och material-, samt dispositionsavsnittet. I kapitel två presenteras de processrättsliga 

begrepp, lagar och principer som kan få betydelse vid tolkningen av uttrycket i 35 kap. 1 § RB. 

                                                 
9 Gärde m.fl., Nya RB, 1949. 
10 Fitger m.fl. kommentar till RB. 
11 Danelius, 2015, s. 44. 
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Kapitel tre behandlar materialet under förundersökningen och hur det förs in i brottmålet. 

Kapitel fyra handlar om hur bevisning och annat material kan presenteras vid 

huvudförhandlingen och kapitel fem om bevisning samt annan kunskap som kan ligga till grund 

för rättens avgörande. Det sista kapitlet som är det sjätte består av besvarandet av uppsatsens 

syfte och de slutsatser som kunnat dras utifrån de olika typer av material som kan förekomma 

under en huvudförhandling.12  

 

I kapitel två kommer nu några processrättsliga begrepp, lagar och principer att presenteras.  

 

  

                                                 
12 Ordet material används, som tidigare nämnt, i uppsatsen i en vid kontext på så sätt ordet ges innebörden att det 

syftar till ”olika sorters material” som kan förekomma i en domstol och inte till det material som består av 

endast rättskällor. 
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2 Processrättsliga begrepp, lagar och principer 
 

2.1 Begreppet processmaterial 

Verksamheten under en process kallas handläggning. Ofta avser själva verksamheten de 

processhandlingar som företas av rätten. Processhandlingar har betydelse för utredningen i 

målet men utanför processen har de generellt ingen betydelse. Verksamheten de olika 

aktörerna13 arbetar med under en huvudförhandling utgörs av processhandingar som består av 

processmaterial. Begreppet processmaterial definieras inte i lag vilket öppnar upp möjlighet till 

en vid tolkning om vad som skulle kunna vara processmaterial. Vidare ger begreppet 

processmaterial i sig inte någon ledning om vilket material som får eller inte får ligga till grund 

för rättens avgörande. 14  Processmaterial är dock ett vedertaget begrepp och består av det 

material som har betydelse för domen i målet.15 Betydelsen av begreppet processmaterial är 

därmed viktigt för besvarandet av uppsatsens syfte. 

 

2.2 Fri bevisprövning  

En av hörnstenarna inom den svenska rätten är den fria bevisprövningen som uttrycks genom 

35 kap. 1 § RB. Regeln är obligatorisk och rätten får inte bortse från sådan bevisning som har 

lagts fram och som inte avvisats av rätten. Enligt nu nämnda paragraf råder fri bevisföring och 

fri bevisvärdering. Paragrafens innebörd är därmed viktigt för att undersöka vad som får beaktas 

vid rättens avgörande under huvudförhandling i brottmål. Den fria bevisprövningen innebär att 

den inte sätter upp några begränsningar för vilka bevismedel som får användas under 

huvudförhandling.16 Enligt den fria bevisprövningens grundsats får bevisning för sanningen, av 

att en faktisk omständighet föreligger, föras med varje medel som kan användas för att lämna 

upplysning om vad som utgör sanningen17 Det innebär att det inte finns någon begränsning av 

vilka bevis som får beaktas av rätten. Det krävs dock att bevisningen förebringats i 

rättegången.18 Vidare innebär den fria bevisprövningen att domaren inte är bunden av legala 

regler när domaren har att värdera bevisningen. Domaren får själv bilda sig en uppfattning om 

styrkan av bevisningen som lagts fram i målet.19 Om ett bevis har tillkommit på ett sätt som 

                                                 
13 De olika aktörerna kan vara rätten, parterna, rättens ordförande, parternas ombud, vittnen osv. 
14 Ekelöf m.fl., 2002, s.37. 
15 Ekelöf m.fl., 2002, s.38. 
16 Ekelöf m.fl., 2009, s.26 
17 SOU 1926:31, s. 24.  
18 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB. 
19 Syftet med bevisvärderingen är att se om den bevisning som lagts fram når upp till det beviskrav som gäller 

för ett visst brott. Beviskravet kan sägas vara den grad av sannolikhet som anger hur stark bevisning som 
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strider mot en lagregel eller på annat sätt otillbörligen anskaffats innebär inte att rätten av det 

skälet kan bortse från beviset. Rätten har således att värdera bevisningen och därefter beakta 

och värdera om sättet beviset anskaffats ska påverka bevisvärdet och i sådant fall på vilket 

sätt.20. Frågor om hur prövningen och värderingen av bevisningen ska gå till har aktualiserats i 

ett antal avgöranden från HD.21  

 

2.3 Artikel 6 EKMR – särskilt om den kontradiktoriska principen  

Rätten till en rättvis rättegång är en grundrättighet som uttrycks i artikel 6 i lagen (1994:1219) 

om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) och har betydelse för uppsatsens syfte. En rättvis rättegång 

enligt artikel 6 EKMR genomsyras av att de processrättsliga principerna följs och kommer till 

uttryck genom att den bl.a. ger den tilltalade skydd mot rättsövergrepp och godtycke vid den 

slutliga skuldprövningen.22 En del i en rättvis rättegång är att processen är muntlig och offentlig 

samt att parterna är likställda i processen.23Det innebär kortfattat att den enskilde inte ska 

utsättas för övergrepp eller godtyckliga ingripanden av det allmänna, genom att allt tvång som 

det allmänna använder sig av, måste vara grundat på lag och den enskilde måste också få 

tillgång till en opartisk domstol vid tillämpningen av lagarna.24 EKMR utgör som nämnt under 

metodavsnittet svensk lag och ska således följas.25  

 

De aspekter av EKMR som är relevanta för uppsatsen är att det material som ligger till grund 

för rättens avgörande i sakfrågan ska presenteras under en muntlig, och omedelbar förhandling, 

där den kontradiktoriska principen har tagits hänsyn till. Principen kan sammanfattas med den 

latinska sentensen audiatur et altera pars, ”den andra parten ska också höras”.26 Nu nämnda 

princip säger att ingen får dömas ohörd och att en part ska ha kännedom om, och möjlighet att 

kommentera, allt material i målet för att på så sätt kunna påverka rättens beslut. Principen finns 

inte explicit uttryckt i rättegångsbalken utan den kontradiktoriska principen uttrycks indirekt i 

                                                 
krävs för att den tilltalade ska ha begått den åtalade gärningen, Ekelöf m.fl., 2009, s.160 och Ekelöf m.fl., 

2009, s.151. 
20 Ekelöf m.fl., 2009, s. 37. 
21 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB. HD tar i NJA 2015 s. 702 (i det så kallade 

Balkongmålet) bl.a. upp hur prövningen av bevisningen ska gå till. Andra rättsfall som tar upp hur och i 

vilken ordning som bevisning bör prövas i olika situationer är NJA 1991 s. 56, NJA 1999 s.480, NJA 2009 s. 

447 I och II samt NJA 2010 s. 671. 
22 Danelius, 2015, s. 158. 
23 Lindell mfl., 2005, s. 32. 
24 Danelius, 2015, s. 157. 
25 Danelius, 2015, s. 44. 
26 Ekelöf m.fl., 2002, s. 70. 
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artikel 6 EKMR och innefattas i begreppet ”rättvis rättegång”. Artikel 6 i EKMR säger bl.a. att 

var och en ska, vid prövningen av en anklagelse mot personen i fråga för brott, vara berättigad 

till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk 

domstol, som upprättats enligt lag samt 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.27 Principen om det kontradiktoriska förfarandet ska således garantera 

att båda parter får vetskap om allt relevant material och får möjlighet att argumentera och 

presentera bevisning om materialet.28 

 

Av Europadomstolens praxis framgår t.ex. att det kan innebära en kränkning av rätten till en 

rättvis rättegång enligt artikel 6.3 (c) i EKMR att till stöd för fällande dom använda uppgifter 

som den misstänkte har lämnat under ett polisförhör, vid vilket hans eller hennes rättigheter 

enligt konventionen, inte har iakttagits. Rätten till en rättvis rättegång innefattar att en misstänkt 

som regel har rätt till bistånd av en advokat redan vid det första polisförhöret, om det inte med 

hänsyn till speciella omständigheter i det enskilda fallet, finns tvingande skäl att inskränka 

denna rätt. För att någon ska anses ha avsagt sig en viktig rättighet garanterad av artikel 6 

EKMR, som exempelvis rätten att biträdas av en advokat, krävs enligt Europadomstolen bl.a. 

att avståendet är entydigt.29 

 

Den kontradiktoriska principen uttrycks genom att materialet under en rättegång bl.a. ska läggas 

fram av parterna inför rätten under en kontradiktorisk och offentlig förhandling. 30  Enligt 

kontradiktoriska principen får inte rätten grunda domen enbart på en utsaga om utsagan är den 

enda avgörande bevisningen mot den tilltalade, om den tilltalade inte fått möjlighet, att ställa 

frågor genom motförhör till målsäganden under något skede under förundersökningen eller 

rättegången.31  

 

2.4 Rättens möjlighet – och skyldighet – att utöva processledning 

Genom att båda sidor, det vill säga åklagare och försvarare, argumenterar mot varandra under 

en kontradiktorisk process kan rätten genom processledning, intervenera och ställa frågor och 

                                                 
27 Se artikel 6 EKMR. 
28 Lindell m.fl., 2005, s 33. 
29 Se t.ex. Europadomstolens dom den 27 november 2008 i målet Salduz mot Turkiet och dom den 11 december 

2008 i målet Panovits mot Cypern. Se även Hovrättens för Västra Sverige dom 2010-03-16 i mål nr B 1132-

10 och Svea hovrätts dom 2013-11-20 i mål nr B 9446-13. 
30 SOU 1926:32, s. 21. 
31 Ekelöf m.fl., 2009, s. 31. 
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göra påpekanden. Detta gör att den fria bevisprövningen kan komma till sin fulla rätt. Båda 

sidor har nämligen rätt att lägga fram bevisning och yttra sig över den bevisning som läggs fram 

i målet.  

 

De processledande möjligheterna regleras i 46 kap. 4 § RB. I paragrafens första stycke står det 

bl.a. att rätten ska se till att ordning och reda iakttas vid handläggningen samt att rätten kan 

bestämma att olika frågor eller delar av målet ska behandlas var för sig.32 I det andra stycket 

står det att rätten också ska se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver och att 

inget onödigt dras in i målet. Genom frågor och påpekanden ska rätten försöka avhjälpa 

otydligheter och ofullständigheter i de uttalanden som görs. I det första stycket återfinns den 

formella processledningen, dvs. rättens ansvar för att olika frågor behandlas i lämplig ordning 

och att rättegångsbalkens regler och rättsliga principer följs. Frågor om vad som brukar 

betecknas som rättens materiella processledning återfinns i andra stycket. Rätten kan alltså 

påverka vad som ”förekommer” i en rättssal genom processledning. Inom ramen för rättens 

ansvar över att målet blir tillräckligt utrett och för rättegångens fortskridande har domaren 

nämligen både rätt och skyldighet att genom frågor försöka reda ut oklara punkter i till exempel 

åklagarens gärningsbeskrivning eller avseende den tilltalades inställning till åtalet. Det går 

också under rättens skyldigheter att se till att inget onödigt dras in i målet ofta genom att den 

materiella processledningen utövas redan före huvudförhandlingen.33 

 

2.5 Omedelbarhetsprincipen, muntlighetsprincipen och 
bevisomedelbarhetsprincipen  

Något bör sägas om bakgrunden till det moderna rättegångsförfarandet. Grundtanken bakom 

rättegångsbalkens regler var att processen skulle bidra till att skyldiga fälldes för brotten medan 

oskyldiga inte fälldes till ansvar. Redan från Processkommissionens utredning från 1926 gick 

det därför att utläsa att rättegången i huvuddrag gynnades av en muntlig och omedelbar genom 

en koncentrerad och i huvudsak offentlig huvudförhandling. Grundsatsen om fri bevisprövning 

                                                 
32 Även vid rättens ansvar över att hålla ordning och reda under handläggningen vid huvudförhandlingen, enligt 

46 kap. 4 § RB, kan de processledande möjligheterna spela in, om rätten t.ex. beslutar att en part ska hållas 

fängslad, för att hålla ordning och reda under huvudförhandlingen. Beslut av det slaget kan dock ha betydelse 

på flera sätt. I lagkommentaren till nu nämnda paragraf nämns t.ex., utifrån vad JO skriver i JO 1973 s. 201, 

att det är högst otillfredsställande om den ene av två i processuellt hänseende jämställda parter i en rättegång 

hålls fängslad. Detta bör endast förekomma undantagsvis när inga andra lösningar finns att tillgå. JO menar 

vidare att det för rätten kan försvåra partsagerandet under processen och därigenom påverka rättegången och 

målets avgörande. 
33 Prop. 1986/87:89 s. 110. 
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skulle därmed fastställas och att förfarandet i brottmål skulle vara ackusatoriskt och domaren 

skulle därmed gå ifrån sin tidigare inkvisitoriska roll.34 

 

Nedan presenteras de rättsligt förekommande processrättsliga principer och grundregler som 

har betydelse vid tolkningen av uttrycket ”allt som förekommit” i 35 kap. 1 §. Redogörelsen är 

inte ämnad att vara uttömmande eller för den delen fullständig. De processrättsliga principerna 

utgör den grund som processrätten och dess bevisrättsliga regler vilar på och de syftar bland 

annat till att förfarandet ska präglas av muntlighet, omedelbarhet och koncentration för att 

säkerhetsställa bevisningens tillförlitlighet.  

 

Rättens dom får enligt 30 kap. 2 § RB bara grundas på vad som förekommit vid 

huvudförhandlingen. Denna regel som ger uttryck för omedelbarhetsprincipen, som innebär att 

rätten endast ska döma på vad som omedelbart och muntligt lagts fram inför rätten. Därför är 

det av vikt att allt material läggs fram i ett sammanhang och helst vid ett och samma 

rättegångstillfälle. Genom 30 kap. 2 § RB ges därmed goda förutsättningar till att det samlade 

materialet kan värderas under ett sammanhang eftersom domen ska grundas på vad som 

förekommit vid huvudförhandlingen.35 Om omedelbarhetsprincipen följs resulterar det således 

i att endast det som framläggs vid huvudförhandlingen utgör processmaterial vilket vidare 

innebär att det är den bevisning som framkommer eller framläggs på olika sätt är det 

processmaterial som får beaktas.36 Det är alltså det material som lagts fram inför den dömande 

rätten som ska utgöra grunden för domen och detta gäller i mål som avgörs efter 

huvudförhandling.37  

 

Omedelbarhetsprincipen säger inte bara att rätten får grunda sin dom på sådant material som 

förekommit under förhandlingar utan också på fakta som införs genom slutledningar. Dessa 

slutledningar anses nämligen också ha förekommit.38 Konsekvensen av att det är möjligt att 

genom slutledningar införa fakta, samt av förekomsten av notoriska omständigheter och 

allmänna erfarenhetssatser, blir att allt som domaren tänker med anledning av vad som iakttas 

                                                 
34 SOU 2013:17, s. 218. 
35 Ekelöf m.fl., 2009, s. 28. 
36 Diesen m.fl., 2001, s. 54. 
37 Ekelöf m.fl., 2009, s. 27. 
38 Lindell, 2007, s. 26.  
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under processen har förekommit.39  Det finns alltså ett osynligt material som kan påverka 

utgången i målet och som parterna inte kan kommentera.40 

 

Utgångspunkten för bevisföringen är att bevisningen enligt 46 kap. 5 § RB ska presenteras 

muntligen enligt en annan princip som kallas för muntlighetsprincipen.41 Den ackusatoriska 

processen går också ut på att parterna är närvarande för att rätten ska kunna fatta sitt avgörande 

på ett uttömmande och allsidigt material. 42  Att huvudförhandlingen ska genomsyras av 

muntlighetsprincipen hänger ihop med kravet på bevisningens omedelbarhet. Huvudregeln 

enligt 35 kap. 8 § RB är att bevisningen ska presenteras vid huvudförhandlingen vilket 

inkluderar att bevisningen ska tas upp i dess omedelbara form. Detta innebär att de personer 

som ska höras inför rätten ska höras direkt vid huvudförhandlingen om det inte finns skäl för 

att avvika från huvudregeln. Därför måste bevis som tagits upp utom huvudförhandling och 

som rätten finner kan vara av betydelse i målet (och där andra skäl inte finns för att inte ta upp 

bevisningen) presenteras igen vid huvudförhandlingen. Om detta inte görs kan det materialet 

inte beaktas vid den slutliga prövningen. Vidare innebär det i och för sig att det utan att bryta 

mot muntlighetsprincipen, skulle gå att presentera en tidigare i processen avlagd skriftig 

vittnesutsaga, genom att den läses upp inför rätten. Det som läses upp har således presenterats 

muntligen. Däremot har inte bevisningen presenterats i dess omedelbara form enligt 

bevisomedelbarhetsprincipen eftersom vittnet inte hörts muntligen direkt inför rätten under 

huvudförhandlingen.  

 

Bevisomedelbarhetsprincipen återfinns i 35 kap. 8 § RB och 35 kap.14 § RB som innebär att 

bevisning ska tas upp i form av förhör inför rätten under huvudförhandlingen och får inte 

grundas enbart på vad som skett under den muntliga förberedelsen eller på information som 

finns i förundersökningsprotokollet om dessa inte förs in i målet. Bevisomedelbarhetsprincipen 

handlar om hur dvs. på vilket sätt, beviset visas för rätten. Annorlunda uttryckt handlar det om 

på vilket sätt material från en och samma kunskapskälla läggs fram inför rätten. Ett exempel är 

att en person kan skriva ner sin vittnesutsaga och den kan läsas upp inför rätten men det bästa 

bevismedlet är enligt huvudregeln, om det är möjligt, att istället höra personen direkt inför 

rätten. Om bevisomedelbarhetsprincipen enligt nu nämnda lagrum frångås så att procesmaterial 

                                                 
39 Lindell, 2007, s. 144. 
40 Lindell, 2007, s. 145. 
41 Diesen m.fl., 2001, s. 54. 
42 SOU 1926:32, s. 144. 
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som finns tillgängligt-, inte åberopats eller införts vid huvudförhandlingen kan det inte heller 

utgöra processmaterial och får därför inte ligga till grund för rättens avgörande. RB uppställer 

däremot ingen princip om att det bästa vittnet ska användas utan den delen kan parterna själva 

styra över genom att själva välja vilket vittne som ska höras (fri bevisanvändning).  

 

Bevisomedelbarhetsprincipen handlar om det sätt som rätten får del av bevisningen.43 Principen 

innebär att det är det bevismedel som ger den säkraste bevisvärderingen som ska användas. Se 

exempelvis NJA 1988 s. 534 där vissa personers utsagor i förundersökningsprotokoll inte 

ansågs utgöra tillräcklig bevisning. Principen innebär också att rätten ska få ta del av bevisning 

i direkt form.44 Således ska all bevisning i regel läggas fram omedelbart inför den dömande 

rätten under huvudförhandlingen.45 Enligt bevisomedelbarhetsprincipen bör det bevis användas 

som gör beviskedjan kortare, det vill säga att bevisningen presenteras så nära den ursprungliga 

källan som möjligt.46  

 

Betydelsen av muntlighets- och omedelbarhetsgrundsatserna framträder i synnerhet i 

brottmålen där den muntliga bevisningen, som presenteras omedelbart för den dömande rätten, 

är den som har avgörande betydelse för målets utgång. Rätten ska endast döma på vad som 

omedelbart och muntligt lagts fram inför rätten.47 Genom att allt material ska presenteras utifrån 

omedelbarhetsprincipen ges indirekt möjlighet för att den kontradiktoriska principen 

upprätthålls. 48  Eftersom domen endast får grunda sig på vad som förekommer vid 

huvudförhandlingen ger även det också parterna goda möjligheter att yttra sig över bevisningen 

i målet.49 

 

Från detta kapitel om processrättsliga begrepp, lagar och principer, kommer härnäst en 

redogörelse om materialet under förundersökningen och hur det förs in i brottmålet.  

                                                 
43 Ekelöf m.fl., 2009, s. 28. 
44 Diesen m.fl., 2001, s. 54. 
45 SOU 1926:32, s. 130.  
46 Ekelöf m.fl., 2009, s. 44. 
47 SOU 1926:32, s. 21. 
48 Heuman, 2004, s. 263.  
49 Ekelöf m.fl., 2009, s. 31. 
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3 Materialet under förundersökningen och hur det förs in i 
brottmålet 

 

Förkylningen gör sig påmind och domaren harklar sig innan han lämnar över ordet till 

åklagaren. Åklagaren stryker en hårslinga från kinden och begär med klar och tydlig röst att 

tingsrätten ska döma den tilltalade, för det eller de brott, som åklagaren anser att den tilltalade 

är skyldig till. Hon blickar ner på sitt material och känner att det är skönt att ha material 

nedskrivet även om hon kommer presentera materialet muntligt och direkt. Domaren riktar sin 

blick mot försvaret och frågar den tilltalade om han erkänner eller förnekar brottet. Vid sin 

sida har den tilltalade sin försvarare. – Som hund- och katt, hinner domaren tänka och påminns 

om hur relationen mellan just den här åklagaren och försvararen sett ut genom åren.  

 

Förhandlingen rullar vidare och åklagaren håller sin sakframställan och sedan tar försvaret 

vid med sin. Ett läkarintyg florerar i flödet av det material som presenteras inför rätten. 

Därefter förhörs målsäganden och sedan den tilltalade. Båda ges möjlighet att svara- och ställa 

frågor till varandra. Det första av vittnena är kallat först efter lunch. 

 

3.1 Förundersökningen och användningen av uppgifter i den  

Rättegången i ett brottmål föregås nästan alltid av en förundersökning enligt 23 kap. 2 § RB 

och de allmänna föreskrifterna om förundersökning i förundersökningskungörelsen 

(1947:948). Ordet förundersökning kanske gör att tanken vandrar till början av en kriminalserie, 

innan brottet är löst och vem som begått brottet i fråga, uppdagas. Även om verkligheten många 

gånger ter sig annorlunda än på film och i serier är just en förundersökning en av de inledande 

delarna i en rättsprocess. Förundersökningen enligt 23 kap. 2 § RB syftar till att se om 

materialet som presenterats, genom den förberedande undersökningen, når upp till att åtal ska 

väckas och till att förbereda och samla in material inför huvudförhandlingen. Av nu nämnda 

paragraf framgår nämligen att det under förundersökningen ska utredas vem som skäligen kan 

misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för att åtal ska väckas, samt att målet 

så beredas, så att bevisningen vid huvudförhandlingen kan förebringas i ett sammanhang. 

Vidare har, när undersökningsledaren har slutfört den utredning som han eller hon anser är 

nödvändig, den misstänkte och försvararen, enligt 23 kap. 18 a § RB, rätt att ta del av det som 

har förekommit vid förundersökningen. Den misstänkte och försvararen ska underrättas om 

detta och om att de har rätt att begära att förundersökningen kompletteras. De ska även ges 

skälig tid att ange den utredning de anser är önskvärd och i övrigt anföra det som de anser är 
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nödvändigt. Något åtal får inte beslutas innan detta har skett. 50 Själva förundersökningen 

underlättar också möjligheten att få till huvudförhandlingen i en koncentrerad form. Denna 

inledande del av rättsprocessen är alltså separerad från själva huvudförhandlingen.51  

 

För att praktiskt kunna återge vad som förekommit under förhör och liknande förs protokoll 

som kallas förundersökningsprotokoll enligt 23 kap. 21 § RB. Innan huvudförhandlingen ska 

hållas ska protokollet från förundersökningen lämnas till rätten enligt 45 kap. 7 § RB. Enligt 22 

§ förundersökningskungörelsen (1947:948) (FUK), ska protokollet avfattas så det ger en trogen 

bild, av vad som framkommit vid förundersökningen, som kan vara av betydelse för målet. 

Förundersökningsprotokollet kan återfinnas som elektroniskt dokument i rättens datasystem 

eller utskriven och införd i tingsrättens akt. Nu nämnt material ska enligt huvudregeln inte ligga 

till grund för domen.52 Rätten får nämligen inte grunda sin dom på sådant som förekommer i 

förundersökningsprotokollet, utom under vissa förutsättningar enligt 36 kap. 16 § och 37 kap. 

3 RB §, då det som antecknats i protokollet kan få en självständig betydelse vid 

huvudförhandlingen. Detta är ett undantag från tidigare nämnda omedelbarhetsprincip. Förslag 

på moderniserade regler om förhör som bevisning har dock lämnats i delbetänkandet 

Straffprocessens ramar och rättens beslutsunderlag i brottmål - en bättre hantering av stora 

mål (SOU 2017:7).53  

 

I de ursprungliga förarbetena till RB angavs att det var en smaksak för domaren om hen vill 

studera förundersökningsprotokollet innan huvudförhandlingen eller inte. 54 På senare tid i 

doktrinen har det dock anförts att det kan vara föredra att domaren studerar 

förundersökningsprotokollet i vissa delar, som den skriftliga bevisningen, innan 

huvudförhandlingen. Domaren får på så sätt lättare att hantera bevismaterialet eftersom 

domaren redan innan huvudförhandlingen har förståelse för vilka juridiska spörsmål som kan 

                                                 
50 Rätten enligt lagrummets första stycke, att ta del av det som har förekommit vid förundersökningen, gäller 

även efter det att åtalet har väckts och fram till dess att åtalet slutligt har prövats eller saken annars slutligt 

har avgjorts. Denna rätt gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 och 3 a § § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 
51 SOU 1926:32, s.8. 
52 SOU 1926:32, s. 72. 
53 Utredningen som har antagit namnet Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10), 

överlämnade den 20 februari 2017 delbetänkandet Straffprocessens ramar och rättens beslutsunderlag i brottmål 

- en bättre hantering av stora mål (SOU 2017:7). Förslagen innebär att det ska införas utökade möjligheter att ta 

upp berättelser vid förhör i rätten under förundersökningen eller förberedelsen av brottmålet. Dessa berättelser 

ska sedan kunna användas som bevis i rättegången. Det kan handla om förhör med målsägande, misstänkta och 

vittnen. Det ska vidare införas utökade möjligheter att använda berättelser som lämnats under 

förundersökningen, till exempel i polisförhör, som bevisning vid rättegångar. 
54 SOU 1926:32, s. 127. 

https://zeteo-wolterskluwer-se.proxy.ub.umu.se/#/linkresolver/clink/sfs%202009%3A400%2010%20kap%203%20p
https://zeteo-wolterskluwer-se.proxy.ub.umu.se/#/linkresolver/clink/sfs%202009%3A400%2010%20kap%203%20a%20p
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tänkas vara aktuella. Vissa anser t.o.m. att det är viktigt att domaren ser över förundersökningen 

och vid de tillfällen då den tilltalade inte företräds av försvarare ser över om det finns bevis 

som talar för den tilltalade eller om där finns andra omständigheter av vikt.55 Mot att domaren 

tar del av förundersökningsprotokollet är att domaren kan få en förhandsuppfattning om den 

tilltalades skuld.56Den gängse uppfattningen är numera att rätten, inte mer än i undantagsfall 

bör ägna sig åt att studera förundersökningen innan huvudförhandlingen, när det rör sig om vad 

olika personer sagt. Syftet är att bevisvärderingen endast ska grundas på det som förekommer 

vid huvudförhandlingen och inte utifrån sådant som förekommit under förundersökningen eller 

av någon av domarens förutfattade meningar.57  

 

Det är som tidigare nämnts under huvudförhandlingen som allt bevismaterial ska läggas fram 

inför rätten vilket också är det rätten ska grunda sitt avgörande på. 58  För att upprätthålla 

objektivitet och förutsättningslöshet vid rättens handläggning och prövning måste 

huvudförhandlingen frigöras från det som förekommit vid förundersökningen. Vid 

huvudförhandlingen ska målet prövas efter vad som där förekommer och inte utifrån vad som 

förekommit vid förundersökningen.59 

 

Under förundersökningen sker också förhör av personer. Förhör får enligt 23 kap. 6 § RB hållas 

med personer som kan antas kunna lämna upplysningar av betydelse för utredningen under 

förundersökningen. Ljud- och bildupptagning sker av många förhör men även om dessa upptas 

på ett sådant sätt ska dokumentation också ske skriftligen. Enligt 22 § andra stycket FUK är det 

dock bara nödvändigt med en ordagrann återgivning om det är av betydelse. Det är vidare en 

medborgerlig skyldighet att inställa sig till förhör men vittnesförhör kan ges skriftligen eller per 

telefon. Oftast krävs det dock att personen inställer sig vid en polisstation.60 Enligt 23 kap. 10 

§ andra stycket ska såvitt möjligt ett av förundersökningsledaren trovärdigt vittne närvara. I 23 

kap. 12 § förbjuds vissa förhörsmetoder. Dessa förbud avser att skydda den misstänktes och 

vittnenas integritet samt att oriktiga uppgifter inte ska kunna tvingas fram. Uttröttning av ett 

vittne på ett sådant sätt att vittnet förhörs i ett sträck, under den tiden som personen i fråga får 

förhöras, är inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att hota eller muta under ett förhör för att få 

                                                 
55 Ekelöf m.fl., 2009, s. 182. 
56 Lindell m.fl., 2005, s. 213. 
57 Ekelöf m.fl., 2011, s. 183.  
58 SOU 1926:32, s. 8. 
59 SOU 1926:32, s. 285. 
60 Ekelöf m.fl., 2011, s. 122.  

https://zeteo-wolterskluwer-se.proxy.ub.umu.se/#/linkresolver/clink/sfs%201947%3A948%2022%20p
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fram en viss utsaga. Ledande frågor får förekomma under ett polisförhör. Om förhörspersonen 

svarar på frågor mot bättre vetande kan det vara enda möjligheten att uppnå tillräcklig 

bevisstyrka om uppgifterna om förhörsledaren försöker få den misstänkte att motsäga sig 

själv.61 Detta bör dock inte användas om förhörsledaren tror att det som vittnet säger inte 

stämmer överens med verkligheten om vittnet är i god tro. Vittnet bör således inte pressas att 

uppge ett annat mer passande svar som vittnet kan känna sig bunden till under 

huvudförhandlingen. Återförhöret som sker inför rätten ger en viss garanti för att misstaget 

uppdagas vilket inte finns i samma utsträckning under polisförhöret.62 

 

Ibland kan en vittnesutsaga skilja sig markant vid ett senare förhör under huvudförhandlingen 

från vad en person sagt vid ett förhör under förundersökningen. I ett sådant fall får det som 

personen uppgett läggas fram vid förhandlingen enligt vad som framgår av 36 kap. 16 § andra 

stycket RB.63  

 

3.2 Åtalet  

Enligt 45 kap. 1 § RB väcks allmänt åtal genom att åklagaren hos rätten skriftligen ansöker om 

stämning mot den som ska tilltalas. Domen får endast grundas på ett i behörig ordning väckt 

åtal och rätten får inte döma för andra brottsliga handlingar än vad som omfattas av åtalet. 

Rätten är enligt 30 kap. 3 § RB dock inte bunden av brottets rättsliga beteckning och inte heller 

av dennes nämnda lagrum. Inte heller är rätten bunden av den påföljd åklagaren yrkat och kan 

således inom dessa ramar ha full frihet att döma över vad rätten anser är rätt och lämpligt. 

Prövningen av rättsfrågan innebär således att en tillämpning av lagens regler ska göras på de 

faktiska omständigheter som blivit fastställda i målet. 

 

I stämningsansökan ska enligt 45 kap. 1 § andra stycket RB den brottsliga gärningen presenteras 

och individualiseras.64 Dokumentet består av ett elektroniskt dokument eller ett papper som 

innehåller ett påstående om en viss brottslig gärning har begåtts och det är det påståendet som 

ligger till grund för hela rättegången. Stämningen ska förutom att ange vilken person 

stämningen riktar sig mot, ange den brottsliga gärning som åtalet avser, uppgift om tid och ort 

för dess förövande samt eventuella övriga omständigheter för att beskriva gärningen. Den 

                                                 
61 Ekelöf m.fl., 2011, s. 129. 
62 Ekelöf m.fl., 2011, s. 128. 
63 Ekelöf m.fl., 2009, s. 54.  
64 Ekelöf m.fl., 2011, s. 177. 
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rättsliga beteckningen för brottet samt lagrum som åberopas bör som nämnt också lämnas. Även 

uppgifter om bevisning och vad åklagaren avser att styrka med varje bevis brukar föras in i 

stämningsansökan.65 Enligt 30 kap. 3 § RB får dom inte avse någon annan gärning än den vilken 

talan om ansvar i behörig ordning förts. Gärningsbeskrivningen som finns i stämningsansökan 

ska därför kunna återfinnas i domen och utgör ramen för rättens prövning av skuldfrågan. I 46 

kap. 6 § andra och tredje stycket framgår det också att åklagaren, genom sin sakframställning, 

ska ange vad denne anser har hänt och ämnar att bevisa. För att underlätta förståelsen av 

sakframställningen kan åklagaren hänföra sig till skisser, ritningar, tabeller, sammanställningar 

av fakta etc.66  

 

3.3 Under huvudförhandlingen 

Vid huvudförhandlingen ska allt relevant processmaterial presenteras så att målet kan avgöras 

och dom meddelas. Huvudförhandlingen präglas av de tidigare nämnda processrättsliga 

principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration.67 30 kap. 2 § RB innehåller regler 

om vilket material som får läggas till grund för domen i brottmål och ger därför en ledning om 

vilket material rätten får beakta utifrån uttrycket i 35 kap. 1 § ”allt som förekommit”. Domen 

ska, som tidigare nämnt i uppsatsen, grundas på vad som förekommit under 

huvudförhandlingen. 30 kap. 2 § RB ger uttryck för muntlighetsprincipen, som innebär att det 

material som förekommit under tidigare skeden av rättsprocessen, inte blir processmaterial om 

detta material inte tas upp återigen vid den muntliga huvudförhandlingen. För omständigheter 

som är allmänt veterliga eller faller in under allmänna erfarenhetssatser (som beskrivs under 

kapitel 5) så omfattas de inte av regeln i första stycket och behöver således inte förekomma 

under huvudförhandlingen för att utgöra processmaterial.68  

 

När processen har kommit så långt att det är dags för huvudförhandling kan material som kan 

förekomma inför rätten under själva förhandlingen vara uppgifter om tidigare brottslighet och 

levnadsomständigheter. Dessa uppgifter inhämtas av rätten när frihetsstraff kan komma i fråga 

och läggs till den övriga utredningen i målet och får beaktas vid prövningen. Det är dock 

lämpligt att denna information lämnas först efter bevisningen rörande sakfrågan har lagts fram. 

På så vis ses inte bevisningen som presenterats, i ljuset av eventuell tidigare brottslighet eller 

                                                 
65 SOU 1926:32, s. 127 
66 Fitger m.fl., kommentaren till 46 kap. 6§ RB. 
67 Lindell m.fl., s. 219. 
68 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 30 kap. 2 § RB med vidare hänvisning till kommentaren till 

17 kap. 2 § RB. 
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levnadsomständigheter, som kan tala mot den tilltalade och inverka på domarens och 

nämndemännens uppfattning. Levnadsförhållanden bör också presenteras allsidigt och ge en 

pålitlig bild av den tilltalades levnadsförhållanden både tidigare och i nuläget än att endast 

naken data läggs fram.69  

 

Det framgår dock av 46 kap. 9 § RB att uppgifter från belastningsregistret och utredning om 

den tilltalades personliga förhållanden får läggas fram i den utsträckning det behövs. Detta får 

ske genom hänvisning till handlingarna i målet enligt nu nämnda lagrum. Vid huvudförhandling 

presenteras oftast utredningen genom föredragning av det skriftliga materialet samt genom 

frågor till den tilltalade samt eventuellt andra personer som lämnar upplysningar. 70  Ett 

framläggande vid huvudförhandlingen av utredning om den tilltalades personliga förhållanden 

ska främst ha betydelse för frågan om vilken påföljd som ska inträda om den tilltalade döms för 

brottet.71  

 

Påföljdsfrågan bedöms på grundval av det som den tilltalade berättar om sina personliga 

förhållanden och utifrån visst skriftligt material. Det är oftast material som exempelvis utdrag 

ur folkbokföringsuppgifter, inkomst- och förmögenhetsförhållanden, utdrag ur 

körkortsregistret, yttranden från socialnämnd m.m. Principerna om bevisomedelbarhet och bäst 

bevismaterial används inte här. Rätten brukar själva inhämta utdrag ur belastningsregistret. 

Ibland behöver rätten få in utökade uppgifter genom att rätten förordnar om att en särskild 

personutredning görs enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål med 

mera.72 Rätten är inte bunden av att följa personutredarens rekommendationer i uttalandet. 

Läkarutlåtande rörande den misstänktes hälsotillstånd anlitas oftast genom att en psykiatriker 

skriver ett läkarintyg.73 Även vid en rättspsykiatrisk undersökning som i sig förutsätter att den 

tilltalade erkänt gärningen eller att övertygande bevisning har förebragts om att den misstänkte 

begått handlingen så är inte rätten bunden av ett sådant utlåtande.74  

 

Personutredningen kan ha visst inflytande över prövningen av skuldfrågan men domaren måste 

här vidta största varsamhet. Vid avgörandet av skuldfrågan måste här bevisvärdet beaktas 

                                                 
69 SOU 1926:32, s. 157. 
70 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 46 kap. 9 § RB. 
71 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 46 kap. 9 § RB som hänvisar till Gärde m.fl., 1949, s. 687. 
72 Ekelöf m.fl., 2011, s.188. 
73 Ekelöf m.fl., 2011, s. 188.  
74 Ekelöf m.fl., 2011, s. 189. 
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rörande omständigheter om personliga förhållanden som livsföring och tidigare brottslighet. I 

praxis har det visat sig att bevisning, som lagts fram under ett och samma mål för ett brott, kan 

påverka bevisningen för ett annat brott. Det som har framkommit i tidigare avgöranden om en 

tilltalads person kan behöva beaktas vid bevisvärderingen men allt viktigare är vad som 

framkommer om den tilltalades tillvägagångssätt i olika sammanhang. Detaljer och hur 

personen uppträtt före och efter påståendet om ett visst brott kan vara sådana omständigheter 

som kan beaktas. Paragrafen är som nämnt av störst betydelse för frågan vilket straff eller vilken 

påföljd som ska inträda, om den tilltalade fälls till ansvar, men i 1949 års kommentar anges 

dock att den i viss mån kan öva inflytande på rättens prövning av skuldfrågan.75 Detta bör ske 

med största varsamhet. För att inte domaren men i synnerhet rättens nämndemän låter sig 

påverkas av vad som framkommer i sådan utredning, om den tilltalades tidigare vandel, ska 

personutredningen läggas fram efter det att frågorna om brottet har blivit avklarade. Det har 

även tidigare visats att genomgång av den tilltalades levnadsomständigheter ofta påverkar den 

tilltalades sinnesstämning och därför påverkar dennes förmåga att värna om sin rätt.76 För att 

material som uppgifter från belastningsregistret och utredning om den tilltalades personliga 

förhållanden ska kunna bli processmaterial och ligga till grund för domen måste, som nämnt 

tidigare, materialet tas in under huvudförhandlingen enligt 46 kap. 9 § RB.  

 

3.4 Efter huvudförhandlingen  

Enligt 30 kap. 3 § RB sker rättens avgörande av saken genom dom och om huvudförhandling 

har hållits, ska domen grundas på vad som förekommit vid förhandlingen enligt 30 kap. 2 § 

samma lag. Enligt 30 kap. 7 § första stycket RB ska överläggning hållas innan dom beslutas. 

Ingår nämndemän i rätten, framställer ordföranden eller om målet beretts av annan lagfaren 

domare den domaren saken och vad lag stadgar därom. I domen får, enligt 30 kap. 2 § RB, 

endast domare delta som varit med om hela huvudförhandlingen och om ny huvudförhandling 

har hållits, ska domen grundas på vad som förekommit vid den. Undantag återfinns i 46 kap. 

17 § andra meningen som anger att domen även får grundas på vad som har inhämtats efter 

huvudförhandlingen. Vidare säger lagrummet om rätten sedan huvudförhandlingen avslutats, 

finner att det är nödvändigt att komplettera utredningen innan målet avgörs, får fortsatt eller ny 

huvudförhandling hållas. Om kompletteringen är av enkel beskaffenhet, får rätten dock efter 

samråd med parterna i stället besluta att utredningen ska inhämtas på annat lämpligt sätt.  

                                                 
75 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 46 kap. 9 § RB som hänvisar till Gärde m.fl., 1949, s. 687.  
76 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 46 kap. 9 § RB. 
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Från detta kapitel om materialet under förundersökningen och hur materialet förs in i 

brottmålet, kommer härnäst en redogörelse om hur bevisning och annat material, kan 

presenteras vid huvudförhandlingen.  
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4 Hur bevisning och annat material kan presenteras vid 
huvudförhandlingen  

 

Vittnena kallas in ett i taget och förhörs. Ett av vittnena ska ringas upp och höras över 

telefon. Domaren läser vant upp eden och vittnet säger efter.  

 

Det första vittnet hörs direkt inför rätten under huvudförhandlingen. De uppgifter som vittnet 

lämnar är tydliga och klara att förstå. Uppgifterna uttrycks både med ord och med 

kroppsspråk.  

 

Vid huvudförhandling kan materialet komma att presenteras på olika sätt. Det material som kan 

förekomma och därmed också kan komma att beaktas av rätten, när den prövar en fråga, läggs 

oftast fram inför rätten i muntlig form. Även material som läggs fram muntligt kan läggas fram 

på olika sätt. Antingen genom att förhörspersonen närvarar i rättssalen eller att personen 

närvarar via videolänk eller telefon.  

 

Enligt huvudregeln är det material som muntligen lagts fram inför rätten, enligt 30 kap. 2 § 

första meningen RB, som är det material som rätten senare grundar sin dom på. Det innebär att 

material oftast presenteras direkt under huvudförhandlingen. Materialet kan vara flyktigt och 

presenteras hastigt och det kan möjligen hållas i minnet hos domaren en viss tid men det är 

endast i skriftlig form det behåller sin form utan att förändras.77 Skriften kan dock inte på 

samma vis återge vad som förekommit i ett mål. Åtskilliga delar av vikt skulle genom skriften 

således lämnas därhän. Det är därför av betydelse att vid framförallt bevismaterialets 

presentation om det rör exempelvis vittnesmål är att det sker genom att vittnesmålet avläggs av 

vittnet genom att det hörs direkt inför den dömande rätten.78  

 

4.1 Live-, video- och telefonförhör  

Huvudregeln är att en part ska inställa sig vid huvudförhandling i brottmål enligt 21 kap. 2 § 

RB med dess undantag. I vissa fall föreskrivs att en part ska inställa sig personligen medan det 

i andra fall är tillräckligt att parten inställer sig genom sin försvarare enligt 21 kap 2 § sista 

stycket. Det kan också finnas situationer där personer som ska inställa sig och höras i en 

rättegång smidigast hörs över telefon. Det kan röra sig om personer är för gamla eller sjuka för 

att inställa sig personligen. Det kan också handla om processekonomiska syften, som att det 

skulle vara alltför kostsamt att en person inställer sig, som bor långt ifrån rättssalen.  

                                                 
77 SOU 1926:32, s. 179. 
78 SOU 1926: 32, s. 20.  
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Att hålla sammanträden och förhör per telefon är numera ett vanligt inslag under 

huvudförhandlingar. Sammanträden och förhör per telefon inleddes med en försöksverksamhet 

där deltagande per telefon användes som ett alternativ och komplement till de ordinarie reglerna 

om parters närvaro och bevisupptagning. Reglerna permanentades i samband med 1987 års 

reform av tingsrättsförfarandet.79  

 

Angående vittnesbevisning krävs det dock att personen är närvarande vid förhöret enligt 5 kap. 

10 § första stycket RB eller deltar genom ljud, eller ljud- och bildöverföring enligt 5 kap. 10 § 

andra stycket samma lag. Det innebär att liveförhöret, när personer hörs direkt inför rätten är 

det som i första hand ska användas. Skälen för det muntliga förfarandet gör att förhandlingen 

flyter på bättre, snabbare och gör den levande och mer naturlig. Domaren kan också styra 

processen på ett sådant sätt som inte hade varit möjligt under det skriftliga förfarandet. Den 

muntliga processen ökar möjligheterna för parterna att presentera välgrundade, riktiga 

påståenden och parterna får tillfälle att bemöta varandras påståenden och invändningar direkt. 

På så sätt kan missförstånd undvikas och klarhet om vad som är omstritt och inte förstås.80 Det 

muntliga förfarandet ger därför en tillförlitligare och säkrare grund för målets prövning och på 

så vis ökar möjligheterna för ett korrekt slutligt avgörande av målet.81 

 

Muntlig bevisning, t.ex. vittnesförhör, kan vidare tas upp per telefon enligt 5 kap. 10 § andra 

stycket RB. En berättelse som lämnas i bevissyfte ska, enligt 6 kap. 6 § RB, dokumenteras 

genom en ljud- och bildupptagning, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ett vittne eller en 

målsägande som ska höras i en rättegång kan därmed, i vissa fall, i stället för att inställa sig till 

en förhandling då höras per telefon. Bevisupptagning genom telefon enligt 5 kap. 10 § andra 

stycket RB får ske om det är lämpligt med hänsyn till bevisningens art och övriga 

omständigheter eller om bevisupptagning enligt vanliga regler skulle medföra kostnader som 

inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att bevisningen tas upp på ett sådant sätt.82 Att 

en förhörsperson deltar över telefon omöjliggör av förklarliga skäl att förhöret kan spelas in på 

video. Närvaron underlättar rättens bevisvärdering av det förhörspersonen säger och menar med 

                                                 
79 Prop.1986/87:89. 
80 SOU 1926:32, s. 19. 
81 SOU 1926:32, s. 20. 
82 Prop. 1998/99:65, s. 9. 
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sina utsagor. Det går också att ställa frågor till denne och på så sätt kan ytterligare kunskap 

inhämtas om bevistemat.83  

 

Enligt RB får parter delta under samma villkor under ett sammanträde genom videokonferens 

som de som gäller för telefonkonferens. Att villkoren är lika utformade innebär dock inte att 

det i alla sammanhang är lika lämpligt att använda sig av telefon som av videokonferens. 

Angående förutsättningarna att använda telefon är regleringen hårdare och anses vara ett 

undantag från huvudregeln som är att närvara direkt inför rätten, se 5 kap. 10 § RB. Vidare kan 

bevisning tas upp genom videokonferens på samma villkor som gäller för användning av 

telefon.84 Videokonferens anses ha större fördelar gentemot möjligheten att använda telefon. 

Vid en videokonferens har deltagarna i konferensen inte möjlighet bara att höra varandra utan 

även att se varandra. Det öppnar också upp för en förbättrad kommunikation.85  

 

4.2 Uppläsning av skriftliga dokument  

Uppläsning är en presentationsform av sådant material som förekommer. Enligt huvudregeln i 

46 kap. 5 § RB ska brottmålsprocessens huvudförhandling vara muntlig och rätten får endast 

läsa upp skriftliga inlagor eller andra skriftliga anföranden i vissa fall. Dessa fall kan vara, om 

det underlättar förståelsen av ett anförande eller i övrigt är till fördel för handläggningen, enligt 

46 kap. 5 § RB.  

 

Det som faller utanför huvudregeln är däremot utredning rörande den tilltalades 

levnadsomständigheter, tidigare domar eller liknande. Det som, i dessa delar, faller utanför 

huvudregeln och förekommer i förundersökningsprotokoll kan således läsas upp oavsett om 

uppgifterna grundas på vad den tilltalade uppgett och detta gäller även beträffande berättelser i 

en personundersökning.86  

 

I 46 kap. 5 § RB framgår det att förhandlingen ska vara muntlig och att det råder ett förbud mot 

uppläsning med vissa undantag. Undantagen gäller för sådant som kan antas vara mer begripligt 

om det läses upp inför rätten samt för uppläsning av yrkanden och grunder. Det är också tillåtet 

för parterna att ha delar av en sakframställning eller plädering i ett komplicerat eller omfattande 

                                                 
83 Ekelöf m.fl., 2009, s. 46. 
84 Prop. 2004/05:131, s. 84.  
85 Prop. 1998/99:65, s. 10. 
86 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 46 kap. 5 § RB som hänvisar till kommentaren 43 kap. 5 § 

första stycket RB. 
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mål nedskrivna och även citat bör få läsas upp. Vidare uttryckts att parterna får hålla 

slutanföranden efter bevisningen lagts fram.87 

 

Om det anses vara en fördel att en sakframställning eller en plädering helt eller delvis ges in, 

måste rätten kräva att det ingivna materialet också föredras vid huvudförhandlingen, för att 

motparten och rätten ska kunna veta vad som blir processmaterial samt för att motparten ska ha 

möjlighet att bemöta materialet.88  

 

Undantag från uppläsningsförbudet återfinns i 35 kap. 14 § RB och innebär att det ges visst 

utrymme till att under huvudförhandling åberopa skriftlig uppteckning av en förhörsutsaga. 

Huvudförhandlingen kan då genomföras trots att målsäganden eller den tilltalade inte är 

närvarande och rätten ansvarar då för att lägga fram det som parten i fråga anfört tidigare.  

 

4.3 Upptagande av bevisning genom hänvisning 

Huvudregeln är att huvudförhandlingen ska var muntlig enligt 46 kap. 5 § RB. Material kan 

dock föras in i processen och förekomma under en huvudförhandling, genom att det skriftliga 

materialet hänvisas till, enligt vad som ges utrymme till enligt 46 kap. 5 § RB. Paragrafen säger 

att parterna, får ge in eller läsa upp skriftliga inlagor eller andra skriftliga anföranden, endast 

om rätten finner att det skulle underlätta förståelsen av ett anförande eller i övrigt vara till fördel 

för processen. Där framgår det även här att bevisning ska presenteras för rätten genom att tas 

upp omedelbart inför rätten eller framläggas genom protokoll eller andra handlingar. Vidare får 

framställningar enligt 46 kap. 6 § RB första stycket och tredje stycket samt framläggande av 

bevisningen, om rätten finner det lämpligt, ske genom hänvisningar till ljud- och 

bildupptagningar och andra handlingar i målet.  

 

Om en huvudförhandling hålls trots att målsäganden eller den tilltalade inte är närvarande, ska 

rätten enligt 46 kap. 6 § RB, i den utsträckning det behövs, se till att det som han eller hon 

tidigare har anfört läggs fram ur handlingarna. Huvudregeln är dock att processmaterialet ska 

läggas fram för rätten och att hänvisningar till handlingar endast får ske om rätten finner det 

lämpligt. Det framgår också av lagtexten att detta också gäller för ljud- och bildupptagningar. 

Hänvisningar till utsagor som tagits upp utom rätta under förundersökningen kan dock inte 

                                                 
87 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 46 kap. 10 § RB. 
88 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 43 kap. 5 § RB. 
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göras med undantagen i tredje stycket.89 Undantagen i 46 kap. 6 § tredje stycket säger att, om 

en huvudförhandling hålls trots att målsäganden eller den tilltalade inte är närvarande, ska 

rätten i den utsträckning det behövs se till att det som han eller hon tidigare har anfört läggs 

fram ur handlingarna.  

 

Från detta kapitel om hur bevisning och annat material kan presenteras vid 

huvudförhandlingen, kommer härnäst en redogörelse om bevisning samt annan kunskap, som 

kan ligga till grund för rättens avgörande. 

  

                                                 
89 Fitger m.fl., Zeteo 2016-06-20, kommentaren till 46 kap. 6 § RB. 
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5 Bevisning samt annan kunskap som kan ligga till grund 
för rättens avgörande 

 

5.1 Utgångspunkterna för rättens prövning av den bevisning som har 
lagts fram 

Enligt gällande svensk rätt är i princip alla bevismedel tillåtna. Detta framgår av 35 kap. 1 § 

RB som innehåller allmänna bestämmer kring bevisning. I paragrafen stipuleras det att 

bevisprövningen är fri vilket innebär att till grund för prövningen kan tjäna vad som lagts fram 

genom de i lagen upptagna särskilda bevismedlen, vittnesbevis, partsförhör under 

sanningsförsäkran, skriftligt bevis, syn- och sakkunnigbevis. Teoretiskt kan även andra 

bevismedel tänkas eftersom lagen inte är uttömmande. Utöver det ryms också omständigheter 

som kan tänkas påverka domarens övertygelse. Till detta kommer dessutom sådant in som rör 

partens förhållande i processen exempelvis om parten inte inställer sig i rättegången eller väljer 

att inte fullgöra något i rättegången.90  

 

Enligt gällande rätt, som grundas på den fria bevisföringens princip, ska rätten, efter en 

samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet, avgöra vad som är bevisat. Domaren 

får inte grunda sitt avgörande på en ren subjektiv uppfattning, om de olika bevisens värde, utan 

domarens övertygelse måste enligt lagmotiven vara objektiv grundad. Någon allmän 

vägledning om hur rätten bör resonera i bevisvärderingsfrågor finns inte i HD:s prejudikat och 

motiven är sparsamt upplysande.91 Syftet med bevisning är således att presentera en övertygelse 

om att de omständigheter som åberopas av parterna eller som har betydelse för utgången 

föreligger i målet utifrån domarens fria prövning. Enligt Processlagsberedningen innebär det 

att avgörandet ska vara objektivt grundat och byggas på skäl som kan godtas av andra 

förståndiga personer.92 Själva totalintrycket av materialet får heller inte vara det som ligger till 

grund för avgörandet. De grunder som ligger bakom domarens övertygelse ska vara klarlagda 

för domaren men också presenteras i domskälen.93 Detta innebär att endast rationella skäl får 

inverka på bedömningen och analysen ska vara objektivt grundad och utföras strukturerat. 

Rättens överväganden och slutsatser ska redovisas i domskälen så det för läsaren går att följa 

hur prövningen genomförts.94 I 1949 års kommentar stipuleras det även att bevisningens syfte 

är att ge domaren en övertygelse om att de omständigheter, som endera åberopas eller på annat 

                                                 
90 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB. 
91 Jfr dock nedan angående rättsfallet NJA 2015 s. 702. 
92 Se NJA II 1943 s. 445. 
93 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB. 
94 NJA 2015 s. 702.  
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sätt, kan ha betydelse för utgången i målet föreligger. Processlagsberedningen menar vidare 

(avseende ambitionen att skapa materiellt korrekta domar) att domaren inte i sitt avgörande får 

påverkas av sina personliga åsikter, fördomar och sin intuition.95 

 

5.2 Bevisning har tillkommit i strid mot en rättsregel 

De förbud som finns mot att lägga fram viss bevisning är få.96 Det finns i princip inget hinder 

mot att bevis som tillhandahållits på ett sätt som strider mot lag eller rättsliga principer läggs 

fram under en rättegång och ges ett högt bevisvärde. I NJA 2011 s. 638 har HD betonat att det 

allmännas, i och för sig starka intresse av att kunna utreda brott, inte får drivas så långt att själva 

kärnan i den enskildes möjligheter att försvara sig försvinner. Kriminaliserade handlingar bör 

polisen inte få använda sig av för att efterforska eller avslöja ett brott.97 Polisen anses dock i 

praxis få provocera fram en viss handling i undantagsfall men gränsen går vid att provocera 

fram ett brott. Infiltration är exempelvis tillåtet med nu nämnda begränsningar.98 

 

Yttersta gränsen skulle kunna vara bevisning som har skaffats fram på ett sätt som strider mot 

det absoluta förbudet mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 

i artikel 3 EKMR. Själva bevisningen i sig är dock inte förbjudet, utan användningen av sådana 

bevis som skaffats fram trots det absoluta förbudet, kan leda till att hela rättegången anses vara 

orättvis. Det är alltså den orättvisa rättegången som gör att bevisningen inte får användas men 

inte beviset i sig. Om bevisen ändå skulle åberopas inför rätten i ett brottmål, kan följden bli att 

den fria bevisprövningen till viss del begränsas. Artikel 3 EKMR gäller inte bara för bevis som 

framkommit omedelbart genom handlingar i strid med artikeln utan också annan utredning som 

kunnat skaffas fram som en direkt följd av sådana handlingar. Om detta ställs på sin spets skulle 

det kunna innebära, att en fällande dom inte kan meddelas, om den avgörande bevisningen har 

skaffats fram i strid med artikel 3 EKMR och bevisningen i övrigt är otillräcklig för ett bifall 

till åtalet.99 

 

Vidare har det i bl.a. NJA 1986 s. 489 som berör frågan om bevisverkan av analysbevis, vid 

åtal för rattfylleri, när blodprov tagits av en laboratorieassistent och inte såsom föreskrivs i 28 

kap. 13 § RB av en läkare eller legitimerad sjuksköterska. I NJA 2011 s. 638 behandlades frågan 

                                                 
95 Justitiekanslerns rättssäkerhetsprojekt., 2006, s. 40. 
96 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB. 
97 Lindell mfl., som hänvisar till JO 1997/98 s. 130.  
98 Lindell mfl., 2005, s. 43.  
99 NJA 2011 s. 638. 
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om betydelsen av att den tilltalade vid en bevisprovokation, som bedömts ha hotfulla inslag, 

lämnat uppgifter som varit negativa för honom själv. I båda dessa fall har det inte utgjort något 

hinder mot att lägga fram beviset. Däremot menade HD att åsidosättandet av regeln i 28 kap. 

13 § RB ställde högre krav när det kom till bedömningen av bevisvärdet av bevisningen i fråga. 

Andra rättsfall av intresse är NJA 2003 s. 323 som behandlar frågan om s.k. 

överskottsinformation, från hemlig teleavlyssning, får åberopas som bevisning i brottmål och 

om bevisvärdet av sådan information. HD menade att det är tillåtet att använda 

överskottsinformation som bevisning och att det inte stred mot artikel 6 EKMR. I målet Khan 

mot Förenade Konungariket ansåg Europadomstolen att det var godtagbart att bevisningen låg 

till grund mot den tilltalade trots att bevisningen i detta fall endast utgjordes av hemlig 

teleavlyssning som inte tillkommit med stöd av lag.100 Skälet till att detta var godtagbart var att 

Khan hade full möjlighet att ifrågasätta äktheten av bevisupptagningen och det i sin tur gjorde 

att rättegången betraktades som rättvis och därför inte stred mot artikel 6 EKMR.  

 

Om bevisning presenteras i chikanöst syfte har JO i 1963 s. 71 uttalat att mycket starka skäl 

finns mot en ordning där utredning läggs fram för att misskreditera en person som hörs inför 

rätten. JO menade vidare att sådan bevisning har ett ringa värde och att hänsyn måste tas till 

den skada som kan vålla personen i fråga.  

 

Ett förbud mot att lägga fram bevisning gäller dock enligt 5 kap. 1 § lagen (2000:562) om 

internationell rättslig hjälp i brottmål. I denna lag framgår det att, -om det på grund av vissa 

internationella överenskommelser som är bindande för Sverige kan finnas villkor som 

begränsar möjligheterna att lägga fram bevis, ska svenska myndigheter följa villkoren oavsett 

vad som framgår i annan lag eller författning.101 Den fria bevisprövningen inskränks även 

genom 35 kap. 1§ andra stycket som innebär att ett visst bevis är exklusivt och det innebär att 

annan bevisning inte får föras för existensen av ett rättsfaktum. Av Europadomstolens praxis 

vid tillämpningen av artikel 6 EKMR framgår att frågan om vilken utredning som får läggas 

fram inför en nationell domstol i första hand avgörs av nationell rätt och att det kan vara legitimt 

att åberopa bevisning som tillkommit på ett sätt som inte är förenligt med konventionen.102 

 

                                                 
100 Ekelöf m.fl., 2009, s. 36.  
101 Ekelöf m.fl., 2009, s. 41. 
102 Lindell mfl., som hänvisar till NJA 2003 s. 323.  
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Det material som rätten får lägga till grund för sitt avgörande är sammanfattningsvis allt som 

förekommit i målet, även om det som förekommit, inte kan placeras in under de angivna 

bevismedlen som uppställs i lagen. Begränsningen sker dock genom att domaren inte får grunda 

sitt avgörande på endast sin subjektiva uppfattning avseende de olika bevisens värde. Domarens 

övertygelse måste således vara objektivt grundad och den får inte grundas på domarens eget 

tyckande.103 Ytterligare vägledning ges av att avgörandet inte heller får grundas på det totala 

intrycket av materialet. 104  I domskälen ska domaren slutligen för sig själv och för andra 

presentera de olika grunder som ligger till grund för domarens övertygelse. En domskrivning 

bör sålunda vara strukturerad så att de olika bevis som lagts fram presenteras och utreds i tur 

och ordning.105 

 

5.3 Betydelsen av erfarenhetssatser vid rättens prövning av bevisningen  

Erfarenhetsatser får användas vid prövningen av ett mål. Domaren får ta till sig och nyttja 

allmänt veterliga omständigheter eller andra erfarenhetssatser som är kända för domaren enligt 

35 kap. 2 § RB. Om erfarenhetssatserna ligger utanför livserfarenhet och allmän bildning bör 

domaren inte lita på sin egen sakkunskap. 106  Detta gäller såväl juristdomaren som 

nämndemän.107 

 

En tillämpning av erfarenhetssatser krävs för att värdera förekommande bevis. 

Erfarenhetssatser tillämpas ofta reflexmässigt och många gånger omedvetet men det finns 

många felkällor som behöver observeras. Generaliseringar som i princip kan räknas som 

fördomar är erfarenhetssatser som inte bör utnyttjas. De erfarenhetssatser som bör vara de som 

används är de som faller inom området för det allmänt veterliga, om inte kräver de fackkunskap. 

Erfarenhetssatserna måste värderas och sedan blir de ett led i ett seriebevis och det är inte alltid 

så att dessa erfarenhetssatser redovisas i domen.108  

 

Några av de allmänna erfarenhetssatser avseende utsagors sanningsenlighet som ibland används 

är exempelvis att en utsaga under ed borde ha ett högre bevisvärde, än en utsaga från samma 

person, som inte har avlagt ed samt att det finns en tilltagande insikt om svårigheterna att beivra 

                                                 
103 Justitiekanslerns rättssäkerhetsprojekt., 2006, s. 39.  
104 Justitiekanslerns rättssäkerhetsprojekt., 2006, s. 40. 
105 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB. 
106 Justitiekanslerns rättssäkerhetsprojekt, 2006, s. 40.  
107 Jfr SOU 1926:31, s.18. 
108 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB. 
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lögnaktiga utsagor och att det därför finns anledning att lägga större betydelse vid 

menedsansvaret, vid lögnaktiga utsagor, än omedvetna sanningar.109 Ett annat exempel är att 

stor vikt läggs vid omständigheter som kan utgöra motiv för den som lämnar en utsaga att uppge 

oriktiga uppgifter eller på frånvaron av ett sådant motiv. Det vill säga att den som förnekar ett 

brott har motiv att lämna en oriktig berättelse och som negativt hjälpfaktum talar dennes 

berättelse för att den tillmäts ett lågt bevisvärde.110  

 

I vissa situationer kan rätten erhålla och beakta visst material genom att lyssna till och iaktta en 

person som hörs inför rätten. Den hördes uppträdande kan då få betydelse vid värderingen av 

utsagan.111 Omständigheter som kan påverka en domare i hens trovärdighetsbedömning kan 

vara sådant som inte redovisas i en dom som den hördes röstläge, tonfall, pauseringar och andra 

yttre kroppsspråkliga uttryck i olika delar av berättelsen.112 Genom att omedelbart höra ett 

sådant vittne inför rätten blir det lättare att uppskatta vittnesmålets värde genom att rätten får 

en direkt uppfattning om vittnets person. På samma sätt kan rätten få en god ledning för 

bedömande av vilken trovärdighet vittnets utsaga ska tillerkännas.113  

 

Tidigare har uttalats att man måste beakta sådant som att en lögnare kan lämna en klar och redig 

utsaga, medan den som talar sanning kan vara stel och nervös, även om situationen i regel är 

tvärtom, genom att lögnaren i regel har ett något mer stelt och kontrollerat kroppsspråk än den 

person som talar sanning. Lögnaren tenderar också att oftare möta förhörsledarens blick under 

förhör. 114  Uttalanden om uppgifters sannolikhet kan därför många gånger göras vid 

bedömningen av en utsagas trovärdighet. Exempelvis kan en utsaga sägas ”bära en sanningens 

prägel” medan motsatsen skulle kunna vara att berättelsen innehåller osannolika uppgifter.115 

Enligt Ekelöf bör dock viss försiktighet göras om sådant då även den person som har något 

osannolikt att berätta måste kunna få bli trodd.116 Det får anses diskutabelt vilken vikt som ska 

tillmätas det nu angivna.  

 

                                                 
109 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB.  
110 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB.  
111 Ekelöf m.fl., 2009, s. 49. 
112 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB. 
113 SOU 1926:32, s. 20. 
114 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB. 
115 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB. 
116 Ekelöf m.fl., 2009, s. 130. 
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Om uppgifter strider mot vad som är allmänt veterligt eller som kan motbevisas eller att den 

som hörs säger emot sig själv behöver dock inte visa på att utsagan i övrigt ska anses sakna 

trovärdighet eller att det förhåller sig på det sätt som motparten till den som har åberopat 

förhöret har påstått. Innan en oriktig uppgift ges betydelse ska de förklaringar som lagts fram 

till att personen i fråga talat osanning prövas. Trovärdigheten av en utsaga anses dock öka om 

uppgifterna som lämnats rimmar väl med andra uppgifter som personen i fråga lämnat medan 

motsvarande gäller om uppgifterna som lämnats säger emot sig själva. 117 Några ytterligare 

argument som brukar framföras att en berättelse ska anses trovärdig är bl.a. att utsagan är 

detaljrik och motsatsen är då att den skulle vara torftig eller ofullständig. Vidare sägs 

självupplevda berättelser skiljer sig från uppkonstruerade, för att de sägs innehålla en större 

detaljrikedom, där betydelselösa detaljer tas med som inte har något med det centrala 

berättelseinnehållet att göra. Detaljerna hör ihop med det som varit upplevt medan 

uppkonstruerade berättelser saknar denna karaktär.118  

 

Det kan ifrågasättas om en förhörspersons tidigare brottslighet kan påverka bedömningen av 

personens trovärdighet. I doktrin sägs emellertid att tidigare vandel kan påverka den hördes 

trovärdighet avseende dennes utsaga. Uppgifter om den hördes person, karaktär och anseende 

kan också ha betydelse för utsagans trovärdighet. Påståenden om omständigheter som att en 

misstänkt har oförmåga att känna empati eller tidigare varit våldsbenägen i liknande situationer 

kan också stärka bevisningen mot honom.119 Brottslingen som stereotyp kan påverka rätten så 

att rätten har en benägenhet att inte tillmäta fakta som avviker från stereotypen någon större 

betydelse och inte heller söka efter sådan fakta.120 Härtill kommer vid själva rättstillämpningen 

en rad antaganden om hur samhället är uppbyggt och vad som är bra eller dåligt, hur människor 

kommer bete sig under vissa förhållanden m.m.121 

 

5.4 Betydelsen av att en person vägrar yttra sig m.m.  

Det kan hända att en del av det som förekommer under en rättegång är att en person inte närvarar 

eller så närvarar personen i fråga men vägrar yttra sig. Rätten får också under vissa 

förutsättningar enligt 46 kap. 8 § RB besluta att målsäganden inte ska närvara vid 

huvudförhandlingen innan denne ska höras. Syftet är att målsäganden inte ska behöva närvara 

                                                 
117 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB. 
118 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB.  
119 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB.  
120 Lindell, 2007, s. 30 som hänvisar till Bodenhausen & Wayner s. 267 ff. 
121 Lindell, 2007, s. 62.  
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under den inledande delen av en rättegång där det inte finns ett befogat intresse för denne att 

närvara för att på sådant sätt inte påverkas av vad som förekommer under den inledande delen 

av förhandlingen.122 I lagkommentaren till 46 kap. 6 § och dess andra stycke framgår också att 

det inte krävs att den tilltalade ska vara verksam för utredningens fullständigande utan kan i 

stället förhålla sig helt passiv under förhöret.123  

 

Om ett vittne avviker från vad det tidigare sagt vid ett polisförhör får, enligt 36 kap. 16 § andra 

stycket RB, den del av förhöret som avviker läggas fram som bevisning. Detsamma gäller om 

personen i fråga inte kan eller vill yttra sig. När en tilltalad lämnar uppgifter som är motstridiga 

vid skilda tillfällen, rättar uppgifter i efterhand eller lämnar uppgifter som har karaktären av 

undanflykter eller lögner, kan det ha betydelse vid bevisvärderingen. Att den tilltalade vägrat 

yttra sig under målets handläggning ska inte falla till dennes nackdel eftersom 

oskuldspresumtion råder. I övrigt bör det kunna beaktas om den tilltalade vägrar svara på en 

fråga som denne utan svårighet borde kunnat svara på. Tystnad från den tilltalade kan endast 

tillmätas betydelse i situationer som uppenbarligen kräver en förklaring. Den tilltalade ska i 

princip inte ha någon nackdel av om lämnade uppgifter visar sig vara felaktiga. Personen i fråga 

kan ha skäl att ange en osann berättelse.124 En förklaringsbörda kan under vissa situationer 

åläggas den tilltalade. Förklaringsbördan gör det möjligt för åklagaren att motbevisa en av den 

tilltalade påstådd omständighet.125 

 

5.5 Rättens användning av allmänt kända omständigheter – så kallade 
notoriska omständigheter 

Alla omständigheter behöver inte bevisas under en huvudförhandling och undantag från sådant 

som inte behöver förekomma vid en huvudförhandling, för att tas hänsyn till, är allmänt 

veterliga omständigheter. Det innebär att sådant som är allmänt känt inte behöver förekomma 

vid huvudförhandlingen och därför behöver de inte förekomma enligt uttrycket ”allt som 

förekommit” i 35 kap. 1§. Begreppet kallas notorietet. En åtskillnad görs mellan fakta och 

erfarenhetsatser. Erfarenhetssatser grundar sig på iakttagelser av fakta och har allmän 

giltighet.126  

 

                                                 
122 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 46 kap. 8 § RB. 
123 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 46 kap. 6 § RB. 
124 Se t.ex. Europadomstolens dom i målet John Murray v. the United Kingdom, 8 februari 1996, Reports 1996-I. 
125 Fitger m.fl., Zeteo 2017-06-20, kommentaren till 35 kap. 1 § RB.  
126 Lindell, 2007, s. 75.  
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Det som är notoriska fakta kan inte bara vara bevisfakta utan också hjälpfakta och 

erfarenhetssatser. Om en omständighet är notorisk innebär det att rätten får grunda sin dom på 

omständigheten även om den inte förekommit vid huvudförhandlingen och notoriska 

omständigheter är undantagna från principen om att domaren inte får använda sig av sitt privata 

vetande. Notoriska fakta som har betydelse i målet får således betraktas som processmaterial 

även om det inte förekommit under huvudförhandlingen.127 Sådana omständigheter omfattas 

således inte av omedelbarhetsprincipen.128 Av lagrummet 35 kap. 1 andra stycket RB framgår 

det att bevis inte krävs för sådant som är en notorisk omständighet och skälen är 

processekonomiska. Bevisning behöver således inte föras om sådant vars existens alla som 

deltar i en rättegång är överens om. Vad som är notoriskt faktum är alltså sådant som är allmänt 

veterligt och måste således vara något som alla människor med säkerhet känner till.129 Var och 

en behöver dock inte känna till dem men omständigheterna är notoriska om man kan läsa om 

dem i en tillförlitlig bok. Det avgörande är att det inte krävs någon egen iakttagelse eller 

värdering. Informationskällorna kan vara uppslagsverk, tv, radio, vetenskapliga instrument, 

tidskrifter, kalendrar etc.130 Vissa gånger kan tveksamheter uppstå om vad som är notorisk fakta 

och inte. Rätten kan här utreda med parterna och skapa klarhet i vad som utgör en notorisk 

omständighet eller inte för att inte strida mot den kontradiktoriska principen.131 Att en regel 

hänvisar till vad som kan beskrivas som sunt förnuft eller allmänt tankegods innebär att regeln 

är viktig då den anger att viss del av det beslutsunderlag som en dom vilar på utan vidare får 

tas för given utan något krav på bevisande verksamhet från parternas eller rättens sida. Om 

bestämmelsen inte tillämpades med försiktighet skulle dock risken för överraskningar bli 

stor.132 Att en omständighet är notorisk innebär dock inte att den får läggas till grund för 

avgörandet utan att kommuniceras med parterna så de får möjlighet att bemöta den.133 

 

Domarens privata vetande i rättsfrågor brukar avse att domaren kan ha deltagit i 

lagstiftningsarbete, i en uppsats eller uttryckt en mycket bestämd uppfattning i en rättsfråga 

som domaren sedan har att bedöma som domare.134 Det finns också sådana omständigheter som 

domaren iakttar inom ramen för sin anställning som inte behöver bevisas utifrån att det 

                                                 
127 Ekelöf m.fl., 2009, s. 58. 
128 Lindell, 2007, s. 26.  
129 Ekelöf m.fl., 2009, s. 59. 
130 Lindell, 2007, s. 79. 
131 Ekelöf m.fl., 2009, s. 59. 
132 Lindell, 2007, s. 52.  
133 Lindell, 2007, s. 77.  
134 Lindell, 2007, s. 30.  
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materialet inte måste ”förekomma” under huvudförhandlingen. Dessa går in under begreppet 

domstolsnotoritet. Domaren får dock inte avgöra ett mål utifrån protokoll och handlingar som 

finns i rättens arkiv.135 Det som faller in här är avgöranden som domaren själv varit med om att 

besluta eller som härrör från någon annan iakttagelse som domaren gjort. Domstolsnotorisk 

kunskap är dock inte allmänt veterliga. En domare kan också missta sig, iakttagelsen kanske 

inte fullt stämmer eller så minns inte domaren fullt ut vad som förekom i målet i fråga. Det kan 

också vara att omständigheten är helt okänd för parterna. Domstolsnotoriteten bör begränsas 

till sådant som inte behöver bevisas utifrån vad som i övrigt måste redovisas enligt 

omedelbarhets- och kontradiktionsprincipen.136 Notoriska omständigheter måste åberopas för 

att bli processmaterial medan erfarenhetsatser får användas fritt.137 

 

5.6 Domarens privata vetande  

Domaren får inte använda sitt privata vetande vilket innebär att domaren inte får använda 

kunskap om relevant fakta, som domaren kan ha fått, utanför sitt ämbete som domare. Detta är 

av intresse att veta då det begränsar materialet av sådant som får förekomma enligt 35 kap. 1 §. 

Förbudet bör gälla även om domaren låter parterna ta del av vad domaren inhämtat om inte 

båda parterna vitsordar iakttagelsernas riktighet. Iakttagelserna ska nämligen läggas fram på ett 

sådant sätt där riktigheten av dess framläggande kan garanteras som vid en huvudförhandling. 

Det finns ingen anledning att inte behandla domaren som ett annat vittne när domaren, som 

privatperson, sett något som är av intresse i målet.138 Samtidigt vore det förkastligt om domaren 

inte kunde berika processmaterialet utifrån vad domaren fått kännedom om och som undgått 

parterna. Domaren kan således använda sitt privata vetande genom att avträda från sin 

befattning och erbjuda sig att vittna enligt 36 kap. 2 §. Regeln att inte använda sitt privata 

vetande gäller även för icke lagfarna domare. Förbudet innefattar inte sådant som tidigare nämnt 

räknas som notoriska fakta eller allmänna erfarenhetssatser.139  

 

Från kapitlet om bevisning samt annan kunskap som kan ligga till grund för rättens avgörande, 

kommer härnäst en redogörelse för de slutsatser som kunnat dras, utifrån det vetenskapliga 

arbetet. 

  

                                                 
135 Ekelöf m.fl., 2009, s. 61. 
136 Ekelöf m.fl., 2009, s. 61. 
137 Lindell, 2007, s. 77. 
138 Ekelöf m.fl., 2009, s. 29. 
139

 Ekelöf m.fl., 2009, s. 30. 
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6 Slutsatser av det vetenskapliga arbetet  
 

6.1 Tillbaka till den fiktiva tingsrättsförhandlingen – och vad som 
”förekommit” där  

Domaren sveper blicken utöver parterna. Från där han sitter noterar han att den tilltalade bär 

en utmärkande tatuering som sträcker sig från ena sidan av halsen upp mot ansiktet. Han 

känner igen tatueringen och han minns att den tilltalade har förekommit i ett annat mål som 

han dömt i. Den tilltalade rör inte en min. Han håller blicken fäst på bordet framför honom. 

Domaren uppfattar också att målsäganden gråter tyst och ser allmänt tagen ut av hela 

situationen. Han kan ana ärr vid ena handleden som skvallrande gör sig tillkänna.  

 

Det läggs fram material av olika slag av parterna. Både genom muntliga anföranden och 

genom hänvisning till skrivet material. Förhör av parter och vittnen genomförs och andra typer 

av bevis läggs fram. Det framkommer att den tilltalade hade varit berusad vid brottstillfället. 

Den kniv som påstås ha använts för att tillfoga skadorna på målsäganden visas också upp inför 

rätten. Ett rättsintyg finns bl.a. i det av åklagaren framlagda materialet. Annat material 

presenteras från försvararens sida, bl.a. en dom där det framgår att målsäganden tidigare varit 

inlagd för tvångsvård. Målsäganden har ett dokumenterat självskadebeteende. Hennes 

personlighet är enligt uppgift utåtagerande och svår.  

 

6.2 Frågan om vilket material som rätten ska eller får beakta  

Under en huvudförhandling händer det en hel del och mängder av olika material kan 

förekomma. Med utgångspunkt från uttrycket allt som förekommit ska rätten samvetsgrant 

pröva vad som är bevisat i målet. Vad som kan förstås är ”allt som förekommit” vid en 

huvudförhandling sådant processmaterial som beaktas av rätten och således också det som lyfts 

fram.  

 

Varken lag eller förarbeten är uttömmande om vilket material som förekommer under en 

huvudförhandling och som därmed kan ligga till grund för rättens avgörande i sakfrågan. 

Däremot tillhandahålls ledning om vilket material som kan förekomma. Material kan bestå av 

alltifrån handlingar som protokoll, skisser, ritningar, tabeller, sammanställningar av fakta, ljud- 

och bildupptagningar, belastningsregistret till annat som muntlig bevisning, sakframställning, 

plädering och slutanföranden. I handlingarna kan också sådant som exempelvis uppgifter om 

den tilltalades levnadsomständigheter, tidigare domar, berättelser i en personundersökning 
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m.m. förekomma. Att någon som ska höras inför rätten är passiv och väljer att inte samarbeta 

utgör också ett ”material”. Material som får beaktas är också sådant som är avvikelser från ett 

tidigare förhör eller om personen inte vill eller kan yttra sig. Bland det materialet, vars 

förekomst inte ges ledning till i lag eller förarbeten, är allmänna erfarenhetssatser och notoriska 

omständigheter. Även om material har lagts fram och kan det givetvis hända att materialet inte 

är intressant för den fråga rätten har att bedöma och därför inte får någon betydelse i målet. Det 

finns således inget uttömmande svar på vilket material rätten får använda sig av. Däremot är 

det endast materialet som har betydelse för att sakfrågan blir korrekt behandlad som rätten får 

lägga till grund för sitt avgörande.  

 

6.3 Något om de rättsliga principernas betydelse för det slutliga 
avgörandet  

Rättsliga principer ger den yttre ramen för vilket material som får beaktas och lagtext ger 

specifik ledning om vad som får beaktas. Därmed har de rättsliga principerna betydelse av vad 

som rätten slutligen får lägga till grund för avgörandet i sakfrågan. De rättsliga principerna 

samverkar på ett sådant sätt att det vidare kan upplevas som att principerna ”går in i varandra”. 

Nedan följer några exempel på hur de rättsliga principerna påverkar vilket material som kan 

komma att läggas fram på lämpligt sätt inför rätten under huvudförhandlingen. 

 

I det fiktiva scenariot nämns att målsäganden har ärr som går att skymta på sina armar. Låt säga 

att målsägandens ärr påstås av åklagarsidan vara tillfogade genom en kniv som också finns att 

visa upp inför rätten. Kniven kan läggas fram och visas upp inför rätten. Men det kan också 

vara så att det inte behövs. Här vägs förutom bevisomedelbarhetsprincipen praktiska skäl in. 

Ett av skälen skulle kunna vara att det inte tillför utredningen något att ta med kniven till 

huvudförhandlingen. Då kan tekniska hjälpmedel användas för att visa materialet.140 Ibland kan 

det dock tänkas att det kan vara bättre att ta med kniven till förhöret, till exempel om kniven 

som använts som vapen, har något särskilt kännetecken eller andra egenskaper som är viktiga i 

målet. Sammanfattningsvis beror det alltså på flera olika faktorer om vad som kan komma att 

läggas till grund för rättens avgörande. Den röda tråden är dock att det material som har 

betydelse för utgången av sakfrågan som är det material som får ligga till grund för rättens 

slutliga avgörande.  

                                                 
140 Knivar eller knivliknande föremål brukar i regel företes genom att de visas på bild genom tekniskt hjälpmedel 

inför rätten och nedanför kniven på fotot brukar det ligga en linjal så det går att se hur stor kniven är. (Rent 

formellt håller då rätten syn på fotografiet.) 
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Materialet ska inte bara läggas fram för rätten utan det ska också presenteras på rätt sätt. Om 

det inte läggs fram enligt RB:s regler eller enligt de rättsliga principer som finns så kan 

materialet inte ensamt ligga till grund för avgörandet. Omedelbarhetsprincipen ger exempelvis 

garantier för att den kontradiktoriska principen upprätthålls genom att en dom endast får 

grundas på vad som förekommit vid huvudförhandlingen där varje part har möjlighet att bemöta 

och komplettera motpartens material.  

 

För att ge ett exempel. Om kontradiktionsprincipen sätts åt sidan genom att en person inte kan 

höras vid huvudförhandlingen utan ett tidigare förhör läses upp inför rätten, så bryter man inte 

mot omedelbarhetsprincipen, men enligt artikel 6 EKMR får inte uppgifterna ges väsentlig 

betydelse. Utsagan utgör processmaterial, men eftersom den kontradiktoriska principen inte har 

följts så kan inte beviset få ett så högt bevisvärde, som om det hade fått om principen följts. 

Värdet av bevisningen sänks alltså. Bevisvärdet sänks om den kontradiktoriska principen sätts 

ur spel om exempelvis försvararen inte haft möjlighet att ställa frågor till uppgiftslämnaren. För 

att inte parterna ska berövas möjligheten att bemöta och komplettera material som kan tänkas 

ligga till grund för avgörandet måste t.ex. personer som hörts i en annan rättegång och vars 

uppgifter har betydelse i målet höras på nytt.  

 

6.4 Rätten måste beakta material av flera olika slag  

Material från förhör kan ligga till grund för rättens avgörande i sakfrågan men inte alltid. Det 

är endast i undantagsfall som uppgifter från förhör intagna i förundersökningsprotokoll får 

åberopas som bevisning. Skälet till att rätten ska få beakta sådant material är att nå ett materiellt 

korrekt avgörande utifrån de uppgifter som framkommit i målet. För att de processrättsliga 

principerna ska få sättas åt sidan krävs det att det finns brister som kan fyllas ut genom att 

åberopa material som framkommit under förundersökningen. Anledningen till att inte 

förundersökningsmaterial blir processmaterial, som ligger till grund för rättens avgörande i 

sakfrågan, är att förundersökningen syftar till att ge underlag i frågan om åtal ska väckas eller 

inte. Förhör under förundersökningen har inte den form som förhören har i den senare delen 

under huvudförhandling inför rätten. Förhör under rättens kritiska öga sker genom att parterna 

får möjlighet till både huvudförhör- och motförhör. Den kontradiktoriska principen ger också 

möjlighet att saken belyses från olika håll, att den vrids och vänds på, vilket inte alls görs på 

samma sätt under polisförhör. Förhör hos polisen har nämligen inte den säkerhetsventilen utan 

sätter upp andra förutsättningar utifrån ett helt annat syfte.  
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Polisförhörets styrka är däremot att det sker i närmre anslutning till det begångna brottet än 

förhör som hålls under huvudförhandlingen. Eftersom minnen tenderar att blekna med tiden 

eller åtminstone ändras och fyllas ut genom de naturliga minnesprocesser som sker i större eller 

mindre utsträckning hos alla människor, torde förhör som sker i ett tidigare skede kunna vara 

ett bättre värderingsverktyg för rätten. På ett sådant sätt skulle minnen kunna presenteras mer 

omedelbart än vid ett senare tillfälle inför rätten där utsagan kanske måste fyllas ut genom 

uppläsning från vad som kommit fram under förundersökningen. För att uppläsning ska komma 

i fråga bör det dock vara tal om avvikelser eller andra anledningar, där förhör inför rätten inte 

kan läka den brist som kan tänkas uppstå, när en utsaga märkbart skiljer sig mellan vad som 

framkommit under förundersökning till huvudförhandling eller där inget svar ges utan tystnad 

råder. Materialet som ligger till grund för rättens avgörande kan således bestå av minnen som 

presenteras på olika sätt efter olika lång tid från den direkta händelsens kärna. 

 

I NJA 2015 s. 702 uttrycker HD vilket material som rätten ska beakta. Den samvetsgranna 

prövningen ”av allt som förekommit” är inte en fri skönsmässig bedömning utan den ska ske 

strukturerat och objektivt. I rättsfallet tar HD upp att den tilltalades egen bevisning inte är 

intressant om inte åklagarens bevisning räcker, för att nå upp till beviskravet, att det är ställt 

utom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet. Det finns dock ingen modell för hur 

bevisbedömningen ska ske. Det är i princip de vittnesmål som har direkt bäring på händelserna 

direkt före eller efter den brottsliga gärningen som utgör bevisning av vikt (NJA 2015 s. 702). 

Bevisning behöver dock inte föras om notoriska fakta eller allmänna erfarenhetssatser.  

 

6.5 Rättens processledande möjligheter och om presentationsformer av 
material m.m.  

Det finns inte inom ramen för denna uppsats utrymme att gå djupare in på frågorna i vilka 

situationer en domstol ska utöva formell eller materiell processledning och på vilket sätt det i 

sådant fall bör ske. Något bör dock sägas om ämnet. Domaren är inte endast en iakttagare utan 

interagerar med parterna genom bl.a. frågor och påpekanden.141 Genom processledning kan 

rätten genom frågor eller påpekanden se till så att inget onödigt dras in i målet och på så sätt 

begränsa processmaterialet. Rätten har omvänt också möjlighet att genom frågor och 

påpekanden se till att oklarheter undanröjs och därigenom berika processmaterialet. 

                                                 
141 Lindell, 2007, s. 134.  
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Oväsentligheter som saknar betydelse för målets utgång kan därigenom hållas utanför målet, 

medan omständigheter som har betydelse kan föras in i målet. Rätten kan alltså styra 

förhandlingen åt det håll rätten anser gynnar målets avgörande i sakfrågan. Rent 

”materialmässigt” kan rätten exempelvis (utöver att ställa frågor under huvudförhandlingen) 

besluta om förberedande åtgärder genom skriftväxling och sammanträden. Vidare kan rätten 

avgöra om hänvisningar får göras genom att ostrukturerat eller annan olämpligt material inte 

får hänvisas till.142  

 

Den presentationsform som används för att förmedla ett visst material inför rätten, har enligt 

min mening betydelse, eftersom presentationsformen kan vara mer eller mindre lämpad för att 

lägga fram ett visst material. På vilket sätt det har betydelse berörs dock inte närmare här. 

Material kan visas och läggas fram inför rätten på olika sätt. Huvudregeln är dock att materialet 

enligt muntlighetsprincipen ska läggas fram direkt inför rätten. Fördelen med exempelvis förhör 

inför rätten är att det går att utöka materialet genom att ställa frågor under förhöret. Motsatsvis 

gäller för i förhand redan färdiga videoinspelade förhör som också kan förekomma. Där är redan 

förhörsutsagan färdigproducerad och rätten kan inte ställa kompletterande frågor. Att 

liveförhöret skulle vara bättre underlag för värderingen än en utsaga framlagd genom telefon 

eller videoförhör behöver dock inte vara fallet. Det skulle kunna tänka sig att det kan vara 

tvärtom. Om domaren exempelvis distraheras av den hörde personens kroppsspråk, 

uppträdande m.m.  

 

6.6 Den enes kunskap kan vara den andres okunskap  

Under en huvudförhandling känner inte rätten den tilltalade eller målsäganden. Rätten ska 

således bedöma sakfrågan utifrån förhållandena i det enskilda fallet och inte ta hänsyn till sådant 

som rör sig utanför processens ram som bl.a. personens ”allmänna karaktär”. Domarens men 

också övriga aktörer som utredares egna känslor och uppfattningar kan också tänkas spela in på 

vilket material som slutligen ligger till grund för avgörandet. Det kanske kan vara så att rätten 

medvetet eller omedvetet tar med sig föreställningar och fördomar när rätten ska sig till att 

döma i målet. Då torde det också vara så att detta skulle kunna tänkas ingå i det material som 

ligger till grund för domen. Även om det inte är sprunget ur lag utan står för det subjektiva och 

oförankrade, kanske rent av mänskliga inslagen, som finns med som en naturlig del av 

dömandet. Samtidigt framgår det tydligt i lag och förarbeten om domarens objektiva roll. Detta 

                                                 
142 Materialet bör vara känt av rätten sedan tidigare för att få hänvisas till.  Rätten får avgöra om materialet får 

hänvisas till utifrån det enskilda fallet.   
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ger ledning till att resonemanget inte är hållbart utan att domaren är skolad att hålla sig till 

juridikens ”fyrkantighet” och det material som är av juridisk betydelse. Vad som får och ska 

beaktas vid rättens avgörande finns det därmed inget entydigt och klart svar på. Frågan måste 

avgöras från fall till fall med hjälp av de slutsatser som går att dra utifrån lagtext, praxis, rättsliga 

principer och grundregler men också från allmänna erfarenhetssatser och notoriska fakta.  

 

Vidare behöver bevisning som nämnt inte föras om notoriska fakta eller allmän 

erfarenhetssatser.143 Det kan här vara svårt att veta vad som är känt för parterna i en rättegång 

och det kan naturligtvis variera från fall till fall. Vad rätten får lägga till grund för sitt avgörande 

i sakfrågan avseende notoriska omständigheter eller allmänna erfarenhetssatser kan därför 

variera från fall till fall. En allmän erfarenhetssats kan t.ex. vara att, ”om man kastar en sten 

mot ett fönster kan fönstret komma att krossas”. En annan allmän erfarenhetssats kan t.ex. vara 

att en persons förmåga att minnas korrekt är sämre om personen är kraftigt alkoholpåverkad. 

Sedan kan detta suddas ut och bli mer oklart: ”Om man med kraft hugger en kniv i en persons 

bröst så finns det risk att personen dör.” Det skulle nog i de flesta fall anses oproblematiskt att, 

i exempelvis ett mordmål där någon dödats med kniv, använda en sådan erfarenhetssats vid 

bedömningen av den tilltalades uppsåt, även om det inte lagts fram någon bevisning om att 

erfarenhetssatsen är riktig. Men ett resonemang som går ut på att ”om man ger en person ett 

visst ämne att förtära så finns risk att personen dör” skulle däremot kanske inte accepteras som 

en allmän erfarenhetssats. Frågan är om det är lika uppenbart att ämnet är giftigt och det finns 

risk att det leder till döden. Det är inte lika självklart.  

 

Den tilltalade som beskrivs i det fiktiva scenariot tidigare i uppsatsen var som nämnt berusad 

vid brottstillfället. Det skulle då kunna anses vara en allmän erfarenhetssats att omdömet 

minskar vid berusning och benägenheten att ta till våld ökar. Det skulle då vara antagligt att 

rätten, medvetet eller omedvetet, har den föreställningen med sig när rätten ska till och döma i 

målet. Samtidigt om det har förts in i processen är det också material som kan beaktas om det 

har betydelse för målets avgörande i sak. Det kan tänkas förklara delar i ett händelseförlopp 

även om berusningen i sig inte friar den tilltalade från ansvar.  

 

                                                 
143 Erfarenhetssatser är som nämnt tidigare en grund för många felkällor då erfarenhetssatser ofta tillämpas 

reflexmässigt och omedvetet. De erfarenhetssatser som används bör därför vara de som faller inom ramen för 

det allmänt veterliga som inte kräver fackkunskap. Dessa redovisas dock oftast inte i domen. Det kan vidare 

noteras att omständigheter som är allmänt veterliga eller faller in under allmänna erfarenhetssatser behöver 

inte tas upp vid huvudförhandlingen för att räknas som processmaterial. 
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På samma sätt kan det för en person bosatt i Höga Kusten vara en självklarhet (notoriskt) att 

veta att Sollefteå ligger söder om Skellefteå, men att en person som är född och uppvuxen i 

Göteborg har samma kunskap, är inte lika säker. Ett annat exempel är att i Örnsköldsvik finns 

en stadsdel som heter Domsjö. I Domsjö behandlades en väg som huvudled fastän det aldrig 

varit en huvudled. De människor som var från stadsdelen visste således om detta, men övriga 

människor hade inte alltid denna kunskap, om att så var fallet. Idag har vägen gjorts om till 

huvudled på grund av alla olyckor som skedde där just på grund av att den enas kunskap var 

den andres okunskap. Domaren kan således inte ta in material på eget initiativ och lägga det till 

grund för avgörandet i sakfrågan utan att försäkra sig om det är fråga om en notoriskt känd 

omständighet eller en allmän erfarenhetssats. Vid minsta tveksamhet bör domaren avstå.  

 

Om exempelvis domaren känner igen den tilltalade på ett sådant sätt som i den inledande delen 

av detta kapitel. Det vill säga genom att domaren känt igen den tilltalade från en tidigare 

rättegång genom tatueringen, kan då domaren använda sig av den kunskapen till nästa mål? 

Svaret på frågan är att avgöranden som domaren själv varit med om att besluta eller tidigare 

avgjort eller själv kommer ihåg inte behöver presenteras under huvudförhandlingen för att få 

läggas till grund för avgörandet i sakfrågan.144 Domaren får dock inte använda sig av protokoll 

och handlingar som finns i rättens arkiv och domstolsnotoriteten bör begränsas till vad som i 

övrigt måste redovisas enligt omedelbarhets- och kontradiktionsprincipen.  

 

Även om en omständighet skulle falla in under domstolsnotoriteten kan en domare också missta 

sig om en omständighet (eller så är omständigheten helt okänd för parterna). Domaren får, och 

kanske rent av ska, beakta sådant material som går under allmänt veterliga omständigheter eller 

andra erfarenhetssatser som är kända för domaren om inget skäl finns att avstå. Troligen måste 

det avgöras utifrån varje enskild situation med bakgrund av de rättsliga principer som ska 

genomsyra processrätten.  

 

Sammanfattningsvis måste domarens övertygelse stödjas på skäl som kan godtas av andra 

förståndiga personer. Bedömningen måste redovisas i domen så att det går att kontrollera 

bedömningen. Vidare får domaren inte grunda avgörandet på ett totalintryck av det föreliggande 

                                                 
144 Sådana erfarenheter domaren iakttar inom ramen för sin anställning och som inte behöver bevisas går som 

nämnt tidigare i uppsatsen in under begreppet domstolsnotoritet. 
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materialet. Slutligen får domaren i princip bara beakta sådant material som framkommit i målet. 

Domaren får dock ex officio beakta notoriska fakta och erfarenhetssatser denne känner till.145  

 

Bedömaren, som är domaren, är således en viktig del i bedömningen. Domaren är inte neutral 

En domare är en människa som tänker, känner och utsatts för social påverkan. Vidare kan 

domaren självfallet ha ett privat vetande med sig men domaren får inte använda sitt privata 

vetande. Det innebär att domaren inte får använda relevant fakta som domaren kan ha erhållit 

utom sitt ämbete som domare.  

 

Det skulle dock tänkas att det är just den biten, att domaren har en förmåga att relatera till sina 

egna erfarenheter och mänsklighet, som är domarens styrka. Jag är av den åsikten. Enligt min 

mening har exempelvis artificiell intelligens (åtminstone inte ännu) den kunskap, känsla och 

empati som en domare har. Jag uppfattar det vidare som domaren inte gör skönsmässiga 

bedömningar utan att dessa bedömningar grundas på objektivitet och rättskänsla hos domaren. 

 

Det kan som i det inledande scenariot i uppsatsen vara uppgifter som förekommer i 

mittuppslaget i lokaltidningen. Domaren kan dock inte lägga detta material till grund för domen. 

Om domaren har sett något i form av privatperson och vill att parterna ska erhålla informationen 

i fråga, måste domaren avträda som domare i målet, och höras som vittne. Detta gäller även för 

nämndemännen. Vidare bör domaren inte lita på sin egen sakkunskap och använda sig av den 

om den ligger utanför livserfarenhet och allmän bildning. Likaså bör inte generaliseringar som 

fördomar användas. Jag tänker mig att en minsta tanke hos domaren, på att så skulle kunna vara 

fallet, ger hen ledning om att materialet i fråga inte ska användas för att avgöra målets utgång. 

Men vad ryms inom sådan livserfarenhet som får beaktas utifrån resonemanget ovan och 

avgöras från fall till fall. Slutsatsen är dock att domaren inte får använda sig av sitt privata 

vetande även om alla principer följs.  

 

6.7 Rättens bedömning av personers respektive utsagors trovärdighet  

Målsäganden gråter i det inledande avsnittet som beskriver ett fiktivt scenario. Frågan är om 

sådant som att en part gråter inför rätten också påverka. Det vill säga en parts allmänna 

uppträdande under förhören. Det ska inte göra det och domaren kan anses utöva något av en 

konst, när hen bortser från emotioner och isolerar det som sagts av en person, som hörs inför 

                                                 
145 Lindell mfl,. 2005, s. 398. 
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rätten. Vad som sagts av den som hörs kan förutom att det framförts i tårar ha en helt annan 

karaktär. Det kan exempelvis vara av ironisk karaktär. Ord och uttryck kan också betyda olika 

mellan olika generationer. Det kan därför anses vara en del att värdera en utsaga och en del att 

värdera den som har avlagt utsagan. Värderingen av personen bör enligt min mening inte 

sammanblandas med vad personen sagt inför rätten. Värderingen av en utsaga bör således vara 

målspecifik och relatera till det i målet relevanta processmaterialet.    

 

Material kan också påverkas av mänskliga egenskaper. Minnesfunktionen hos den hörde kan 

exempelvis vara bättre och sämre utvecklad. Personen har själv bearbetat och tolkat sin 

upplevelse vilket kan färga återgivandet. Personen kan också ha påverkats från omgivningen. 

Verbal förmåga hos den hörde kan dessutom vara av varierande karaktär.  

 

Det kanske är av mindre vikt hur saker sägs och viktigare vad som sägs. När parterna i det 

fiktiva scenariot hörs inför rätten, är det sakuppgifterna som lämnas som ska läggas vikt vid? 

Svaret är otvivelaktigt ja. Om något som sägs strider mot vad som är allmänt känt, har det ingen 

betydelse om personen uttrycker det på ett sätt som inger förtroende. Det som sägs är 

fortfarande lika osant.  

 

Det kan tänkas att det finns olika bakomliggande motiv som mänskligt hämndbegär eller andra 

känslouttryckningar som svartsjuka eller liknande. Blir ett intryck av en person också material 

som förekommer och får ligga till grund för avgörandet? Det kanske, rent mänskligt, kan 

förhålla sig så, men intrycket ska inte ligga till grund för avgörandet, utan det är de uppgifter 

som lämnas i målet avseende sakfrågan som är av betydelse. En utsaga från en målsägande 

måste också prövas i hållbarhet, genom att utsättas för påfrestningar, genom förhör och 

motförhör. En utsaga kan nämligen vara behäftad med både under- och överdrifter. Det kan 

finnas förväntningar på den som hörs inför rätten från vänner och familj. Det kan dessutom 

variera hur en hörd person förhåller sig känslomässigt till sin utsaga. Om där finns en 

känslomässig koppling till vad den säger eller inte.  

 

Vidare kanske material som inte får eller ska beaktas när det gäller bedömningen av sådant som 

förekommer och ligger till grund för avgörandet, exempelvis material som förekommer i media 

som förekommer utom rättsprocessen, eventuellt beaktas ändå, om än omedvetet. 
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Vad rätten får – och ska – beakta vid avgörande av ett brottmål som avgörs efter 

huvudförhandling finns det sammanfattningsvis inget entydigt och klart svar på och måste 

bedömas från fall till fall. Det är dock viktigt att denna bedömning inte görs skönsmässigt utan 

görs omsorgsfullt i enlighet med gällande rätt och etablerade processrättsliga principer. 
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