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Sammanfattning 
Det grundläggande kravet i en rättsstat är allas likhet inför lagen vilket kan rubbas av rättens 

behandling av personalia (specifikt kriminell belastning) i en brottmålsrättegång. Under en 

rättegång kan domstolen få vetskap om en persons tidigare brottslighet på flera olika sätt. Det 

kan vara fråga om karaktärsbevisning från endera parten som ämnar skada trovärdigheten i den 

andre partens utsaga eller skada hen som uppgiftslämnare i stort. Syftet med denna uppsats är 

att undersöka huruvida det är lämpligt att rätten presenterar uppgifter om den tilltalades tidigare 

brottslighet under huvudförhandlingen innan beslut fattats i skuldfrågan. Denna uppsats skrivs 

inom allmän rättslära med tyngd vid det rättsliga tänkandets utveckling och praktiska betydelse 

i en föränderlig värld och utgår från en litteraturstudie. Analysen i denna uppsats är till största 

delen av normativ karaktär, varför det i första hand är fråga om tolkningar av rättens förfarande 

och antaganden om människors påverkan av viss information. Med fäste i olika filosofiska och 

rättsteoretiska läror sökes alternativa tillvägagångssätt för att öka rättssäkerheten och minska 

utsattheten hos personer med kriminell belastning i rättssalen. Eftersom vi har dokumenterade 

tendenser till att döma personer efter antecedentia har oskuldspresumtionen en viktig betydelse 

i vårt rättssystem. Då människosynen och även världs- och verklighetsuppfattningen förändrats 

över tid, från antiken till idag, kan argumenteras för att detta innebär att innebörden av lagar 

och regler kan förändras. Det problematiska med dagens förfarande ligger i att rätten självmant 

i personaliagenomgången presenterar information om den tilltalades tidigare brottslighet och 

inte i att denna information kan förebringas av endera parten i målet. Att det finns en 

problematik med att tidigare brottslighet redovisas klargörs tydligt av denna studie. Resultatet 

av alternativa tillvägagångssätt visar dock att det uppstår en konflikt mellan fri bevisföring, fri 

bevisvärdering och behandlingen av kriminell belastning i rättssalen. Trots att det kan anses 

vara en begränsning i den fria bevisvärderingen med alternativet om utbildning av nämndemän 

torde fördelarna med utbildning vara större än nackdelarna som hög värdering av kriminell 

belastning kan medföra. Med utbildning av nämndemän hamnar bevisfrågan i fokus och 

relevant bevisning för omständigheterna kring den tilltalades koppling till handlingen är det 

som bedöms och inte den tilltalades karaktär. 

 

Nyckelord: 

Kriminell belastning, Rätt, Moral, Nämndemän, Straffprocess, Allmän rättslära, Rättsfilosofi, 

Personalia, Processrätt, Straffrätt. 
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”It is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of 

right and wrong.” 

 – Jeremy Bentham 1 

 

 

 

  

                                                 
1 Bentham, J. 1776. A Fragment on Government, ed. av Ross Harrison, Cambridge 1988 (Cambridge Texts in the 

History of Political Thought), s. 3 (Preface) 
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1. Inledning 

”När all bevisning har redovisats och alla förhör har hållits går domstolen 

igenom den misstänktes personliga förhållanden (personalia). Det ger 

domstolen ett bättre underlag inför bedömningen av vilket straff den 

misstänkte ska få om han eller hon döms.”2  

Då en person döms till ett visst brott åläggs den dömde även att avtjäna ett straff för att sona 

brottet. Principen är att när det straffet är avtjänat har personen ifråga återbetalat sin skuld till 

samhället. Under en rättegång kan domstolen få vetskap om en persons tidigare brottslighet på 

flera olika sätt. Det kan vara fråga om karaktärsbevisning från endera parten som ämnar skada 

trovärdigheten i den andre partens utsaga eller skada hen som uppgiftslämnare i stort. Den 

informationen kan användas för att styrka ett modus operandi (tillvägagångssätt) eller för att 

knyta den tilltalade till brottet genom dennes handlingsmönster. Ett annat sätt som denna 

information presenteras på är då domaren går igenom personalia, det är dels fråga om arbete, 

inkomst med mera, men även eventuell tidigare brottslighet tas upp. Den egentliga anledningen 

till att rätten gör detta är för att det kan ha betydelse för påföljdsbestämningen. Denna 

genomgång görs innan parternas plädering och således innan domstolen har beslutat i 

skuldfrågan. Detta kan skapa vissa problem i rättssäkerheten då rätten får vetskap om eventuell 

tidigare brottslighet, vilket kan påverka bedömningen av skuldfrågan genom att sänka rättens 

förmåga att döma efter omständigheter i det aktuella fallet.  

Problemet med detta förfarande är således att rätten självmant tar upp information som 

möjligtvis påverkar bedömningen av den tilltalades skuld. Ponera att ni sitter som domare i en 

rättegång där den tilltalade står åtalad för mord. Genom hela rättegången är det tämligen oklart 

huruvida personen ifråga är skyldig eller ej, det finns vissa omständigheter som talar mot den 

tilltalade samtidigt som det finns andra omständigheter som pekar åt ett annat håll. Det finns 

således rimliga tvivel till om den tilltalade verkligen är skyldig. När domaren går igenom den 

tilltalades personalia kommer det upp att hen dömts för mord ett antal år tidigare. Hur resonerar 

ni i en sådan situation? Den tilltalade är onekligen kapabel att mörda en annan människa, hen 

har gjort det förut. Det skulle kunna förhålla sig så att det faktiskt är hen som har begått även 

det här brottet, även om det är osäkert om det faktiskt var hen som var där och gjorde si och så 

etc. Det har här uppenbarligen uppstått ett problem, den objektiva bedömningen är i stånd att 

                                                 
2 Åklagarmyndigheten. 2016. Åklagarmyndigheten. http://www.aklagare.se/Aklagarens-

roll/Rattegangen/Sakframstallning-och-forhor/ hämtad 2016-04-22 
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rubbas av det faktum att vi som människor har lätt att döma andra på grund av antecedentia. En 

domare som tar del av dessa uppgifter i rätten löper risk att påverkas av de nya uppgifterna med 

resonemang kring den tilltalades karaktär och dennes kapacitet till mord utan att se till det 

aktuella fallet. 

Risken finns i detta att den tilltalades skuld bedöms efter rättens uppfattning om vilken typ av 

person den tilltalade är med hänsyn till dennas tidigare brottslighet och att hen således döms på 

felaktiga grunder. En tidigare osäker domstol har nu fått bekräftat att personen ifråga åtminstone 

är kapabel att begå en sådan handling och därför förefaller det (i ljuset av dessa nya uppgifter) 

mer sannolikt att hen har gjort det igen. Viktigt att erinra i denna situation är att en persons 

skuld ska vara ställd utom rimligt tvivel för att hen ska dömas. 3 

Rätten har en skyldighet att se till att inget onödigt dras in i målet.4 Frågan vad som anses 

onödigt är en som ger olika svar från fall till fall, huruvida information om den tilltalades 

tidigare brottslighet är att anse som onödig är omtvistad och kan skilja sig från fall till fall. 

Christian Dahlman gjorde 2013 en enkätundersökning bland svenska domare och nämndemän 

om hur de ställer sig till påståendet att sannolikheten för skuld påverkas av det faktum att den 

tilltalade sedan tidigare är dömd för liknande brott. Studien besvarades av 297 domare (42 % 

av dem som tillfrågats), varav 62 % angav att sannolikheten ökar medan resterande 38 % ansåg 

att den förblev oförändrad. Av nämndemännen som tillfrågades (738 personer varav 391 

besvarade enkäten) ansåg hela 85 % att sannolikheten ökar.5 Att hela 85 % av nämndemännen 

som besvarat enkäten anser att sannolikheten för skuld ökar indikerar att de, överlag, saknar 

förmåga att bevisvärdera, ett moment som i dagsläget inte ingår i nämndemannautbildningen 

eller repetitionsutbildningen för nämndemän. Uppgifter från Domstolsverket och Solna 

Tingsrätt säger att vissa grundläggande moment beträffade bevisning ingår i 

nämndemannautbildningen och i repetitionsutbildningen (begrepp som principerna om fri 

bevisföring och bevisprövning samt beviskravet i brottmål) men ingenting mer djupgående om 

bevisvärdering. På introduktionskursen går man igenom Sveriges domstolar och deras 

uppdelning, vad uppdraget som nämndeman går ut på, vilka förhållningsregler som gäller, hur 

                                                 
3 Begreppet ”utom rimligt tvivel” myntades av HD i NJA 1980 s 725 och kan sägas vara en direkt översättning 

av det amerikanska beviskravet ”beyond reasonable doubt”. 
4 Rättegångsbalken (1942:740) 46:4 st. 2 
5Dahlman, C. Belastningsparadoxen – När kriminell belastning talar till den tilltalades fördel. Juridisk tidskrift 

nr 3 2013/14. s 561-577 
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en förhandling går till, roller under en förhandling, straffskalor, ungdomsstraffskalor och sedan 

praktisk information kring nämndemannauppdraget. 6 

Med anledning av det ovan anförda finns skäl att se över rättegångsförfarandet i svensk 

underrätt, där nämndemän utgör en majoritet i beslutsprocessen.7 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det är lämpligt att rätten presenterar 

uppgifter om den tilltalades tidigare brottslighet under huvudförhandlingen innan beslut fattats 

i skuldfrågan. Detta är en normativ studie som söker finna ett alternativt förfarande i vilket 

risken för att rättssäkerheten åsidosätts minimeras.  

I studien söker jag finna svar på följande frågeställningar: 

 Är det lämpligt att domstolen redan innan den tar ställning i skuldfrågan tar del av 

information om huruvida den tilltalade är dömd sedan tidigare? 

 Vilka alternativa lösningar finns det som inte tillåter att tidigare brottslighet påverkar 

rätten i den utsträckning som tidigare studier visat? 

1.2 Avgränsningar 

Inledningsvis ska här fastslås att arbetet som ovan nämnts har till syfte att undersöka 

lämpligheten i domstolens behandling av uppgifter om den tilltalades tidigare brottslighet. Det 

är här inte fråga om en bedömning från fall till fall, utan om en övergripande blick på de 

rättssäkerhetsproblem som detta förfarande kan orsaka och hur dessa eventuellt kan undvikas. 

Det finns vissa fall då en person hävdar villfarelse och menar att hen inte visste att hen begått 

ett brott. Ett exempel på sådant fall är då en person hävdar att hen inte känt till att hen var 

skyldig att anmäla ändrade förhållanden till försäkringskassan för att inte erhålla felaktig 

ersättning. I ett sådant fall är det intressant att veta om samma brott har begåtts tidigare av 

samma person. Då vet man med säkerhet att det inte är fråga om villfarelse.  

Användning av karaktärsbevisning för att styrka ett visst förfarande kommer att gås igenom 

och jämföras med information om tidigare brottslighet. Hur tidigare brottslighet eventuellt 

används som ett medel i polisens arbete med sökande efter misstänkt kommer inte att behandlas. 

Uppsatsen kommer att diskutera användningen av tidigare brottslighet och dess påverkan i 

                                                 
6 Domstolsverket (Lindh, R.). Skriftlig intervju 2016-03-14. 
7 RB 1:3b 
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framförallt skuldfrågan, men till viss del kommer även trovärdighetsbedömningen att 

undersökas. Tidigare brottslighets påverkan och användning i bestämmande av påföljd kommer 

inte att behandlas eftersom författaren anser att den informationen i det skedet är en viktig del 

i påföljdsbestämningen. 

Det finns vissa fall där tidigare brottslighet inte kan uteslutas ur bevishänseende, ett sådant fall 

är grov olovlig körning, en omständighet som gör att brottet klassas som grovt är nämligen att 

den tilltalade tidigare är dömd för olovlig körning.8 För det fall åklagaren åberopar bevisning 

om den tilltalades tidigare brottslighet för att styrka ett modus operandi eller på annat sätt 

påkalla den tilltalades skuld med ett tydligt bevistema torde detta tillåtas. Problematiken som 

är för handen i denna uppsats är förfarandet att rätten självmant presenterar information om den 

tilltalades eventuella tidigare brottslighet innan skuldfrågan avgjorts. 

Denna uppsats skrivs inom allmän rättslära med tyngd vid det rättsliga tänkandets utveckling 

och praktiska betydelse i en föränderlig värld. Uppsatsen ställer rättsordningen och dess roll i 

samhället under granskning ur ett kritiskt perspektiv. Dessutom ställs moraliska, politiska och 

rättsliga aspekter mot varandra i en granskning av förhållandet mellan individ och stat. I 

uppsatsen används begreppen ”sanning” och ”rättvisa”. Med anledning av den laddning dessa 

ord bär på föranleder detta att en förklaring av ordens innebörd ges inom ramen för uppsatsen. 

Med sanning menas i denna studie ”vad som faktiskt inträffat”, målet under 

huvudförhandlingen är att fastställa vad som faktiskt inträffat på grundval av den bevisning som 

finns. Begreppet rättvisa är som bekant ett väldigt brett begrepp. Typiskt sett brukar det delas 

upp i två delar, formell och materiell rättvisa. Formell rättvisa innebär att rättens processuella 

förfarande ska vara rättvist, det vill säga att alla ska dömas på samma premisser och att alla är 

lika inför lagen (lika fall ska behandlas lika). Med materiell rättvisa menas att processen ska 

vara riktig enligt gällande rätt9. Med rättvisa i denna uppsats avses formell rättvisa, närmare 

bestämt att personer med kriminell belastning ska behandlas på samma sätt som tidigare 

ostraffade personer i rätten, och således öka de inblandades upplevelse av rättvisa i 

rättsprocessen.  

                                                 
8 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 3§ 
9 Lind, A. Tyler, T. 1988. The Psychology of Procedural Justice. 3 f  
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1.3 Disposition 

Denna uppsats kommer att presentera rättegångsförfarandet i Sverige, olika rättsordningars 

grundläggande tankar om opartiskhet vid en brottmålsrättegång och inställning till den tilltalade 

under nämnda rättegång, varefter argument för och emot användningen av information om den 

tilltalades eventuella tidigare brottslighet presenteras. Den information som ges kommer sedan 

att bemötas med författarens argumentation, för att sedan avslutas med en sammanställning av 

tankar och slutsatser i frågan. 

1.4 Metod 

Detta är en rättspolitisk studie som ämnar undersöka hur rättegångsförfarandet ser ut idag (de 

lege lata) och hur det kan förbättras (de lege ferenda) för att öka rättssäkerheten och för att 

komma närmre rättsstatsidealet. Det ska noga understrykas att någon bestämd metod för denna 

framställning inte finns. Av syftet framgår att analysen i denna uppsats till största delen är av 

normativ karaktär, varför det i första hand är fråga om tolkningar av rättens förfarande och 

antaganden om människors påverkan av viss information. Utifrån en litteraturstudie studeras de 

rättsliga tänkandets utveckling och betydelse i en värld som förändras. Med utgångspunkt i 

filosofins historia jämförs olika rättsteoretikers moraliska grundtankar med 

rättegångsförfarandet i dagens Sverige. Utifrån denna studie kan sedan de moraliska, politiska 

och rättsliga aspekterna ställas mot varandra i en granskning av förhållandet mellan individ och 

stat. 

2. Rättegångsförfarandet 

För att tydliggöra problematiken som denna uppsats behandlar behövs först en översiktlig 

genomgång av rättegångsförfarandet presenteras. Under en huvudförhandling i brottmål vid en 

tingsrätt består rätten av en juristdomare (rättens ordförande) och tre nämndemän.10 Domaren 

kontrollerar närvaron och beslutar om huvudförhandlingen kan genomföras11, därefter lämnas 

ordet till åklagaren som framför sitt yrkande vilket den tilltalade (oftast genom sitt ombud) ges 

tillfälle att besvara med sin inställning.12  

I nästa steg redogör åklagaren för vad hen påstår har inträffat varpå försvaret och den tilltalade 

redogör för sin uppfattning om händelsen. En huvudförhandling ska vara muntlig och det är det 

                                                 
10 RB 1:3b  
11 RB 46:1 
12 RB 46:6  
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som framkommer under huvudförhandlingen som ska ligga till grund för rättens beslut.13 

Förhör som har hållits av polisen och finns med i förundersökningsprotokollet ska således hållas 

igen (om någon part vill åberopa det) under huvudförhandlingen. Först hålls förhör med 

målsäganden, sedan den tilltalade varefter kallade vittnen hörs.  

Efter att samtliga bevis lagts fram ska den tilltalades personliga förhållanden behandlas.14 

Rättens ordförande redogör för de handlingar som finns om den tilltalades personalia, till 

exempel utdrag från belastningsregistret (där framgår om den tilltalade tidigare dömts för brott 

och i så fall vilka brott hen dömts för) och yttrande från frivården. Den tilltalade får sedan svara 

på redogörelsen och med egna ord berätta om sina förhållanden. Som sista steg får åklagaren 

och försvaret lägga fram sina slutanföranden, även kallat pläderingar.15 Efter det ska rätten hålla 

överläggning för att sedan avkunna dom (beslut i både skuldfrågan och i påföljdsfrågan om det 

är en fällande dom). Detta behöver inte ske i direkt anslutning till huvudförhandlingens 

avslutande, utan kan göras senare s.k. kanslidom. 

I tabellen nedan redogörs översiktligt några av de lagrum som konkret reglerar avvisning 

respektive tillåtlighet av bevis. Syftet med denna redogörelse är att underlätta förståelsen för 

kommande resonemang.  

Tabell 1- Ett urval av rättegångsbalkens regler om bevisning i brottmål. 

Rättegångsbalken (1942:70) 

35:1 Bestämmelsen talar för en fri bevisföring och 

bevisvärdering i målet. 

35:7 Den allmänna 

avvisningsregeln 

Rätten får avvisa bevisning 

1. om den omständighet 

som en part vill bevisa är 

utan betydelse i målet, 

2. om beviset inte behövs, 

3. om beviset uppenbart 

skulle bli utan verkan, 

4. om bevisningen med 

avsevärt mindre besvär 

                                                 
13 RB 46:5 Muntlighetsprincipen. 
14 RB 46:9 
15 RB 46:10 
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eller kostnad kan föras på 

annat sätt, eller 

5. om beviset trots rimliga 

ansträngningar inte kan tas 

upp och avgörandet inte 

bör fördröjas ytterligare 

 

46:4 2 st. Rätten ska se till att inget onödigt dras in i 

målet (materiell processledning).  

46:5 Muntlighetsprincipen 

46:9 Stadgar att uppgifter om den tilltalade från 

belastningsregistret och utredning om den 

tilltalades personliga förhållanden ska läggas 

fram (personalia) i den utsträckning det 

behövs. 

 

3. Rättsstatsidealet - Rättssäkerhet och människosyn 

I ett första skede bör rättsstatsidealet beskrivas. Rättsstatsideologin utgår från flera olika 

värderingar och kan sägas vara en moralisk måttstock för att värdera rättsordningars hantering 

i vissa bestämda hänseenden (exempelvis behandlingen av personalia i en 

brottmålsrättegång).16 En fundamental tanke inom rättsstatsideologin är människans lika värde 

och skyddet från kränkningar, i en rättsstat ska ingen diskrimineras, alla är lika inför lagen, 

ingen ska drabbas av överhetens (statens) godtycke eller våld och alla ska ha möjlighet att få 

sin rätt prövad. Det är således fråga om rättslikhet, rättssäkerhet, rättstrygghet och 

rättstillgänglighet. 

Rättssäkerheten är en central del av rättstatsidealet och även i svensk rättskultur och något vi är 

mycket måna om.17 Begreppet rättssäkerhet bör även det ges en förklaring. Rättssäkerhet i strikt 

                                                 
16 Frändberg, Å. 1996. Begreppet rättsstat, Rättsstaten – rätt, politik och moral (Fredrik Sterzel, red.). s. 21 f  
17 SOU 1993:62. Rättssäkerheten vid beskattningen s. 75 
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mening innebär förutsebarhet i rätten.18 Det handlar om ett skydd för individen mot överhetens 

godtycke vilket således är centralt för denna uppsats.  

Ett problem som kan uppstå i fråga om definitionen av begreppen rättstatsidealet och 

rättssäkerhet som även är centralt i denna uppsats är begreppen i förhållande till andra intressen, 

exempelvis effektivitet eller samhällsekonomi, två områden som kommer att diskuteras allmänt 

i uppsatsen. 

Förfarandet vid en rättegång i Sverige ska vara rättvist och ske inför en opartisk domstol.19 Det 

är inte den tilltalade som person som ska bedömas då skuldfrågan behandlas under en rättegång 

utan de handlingar som denne misstänks ha begått och huruvida dessa kan kopplas samman 

med den tilltalade. Bedömningen ska göras utefter de bevis som finns. För att djupare förstå 

och utvärdera lämpligheten i att rätten får reda på en persons kriminella belastning innan 

skuldfrågan är avgjord bör en översiktlig presentation av olika rättsfilosofiers människosyn 

göras. För en närmare förståelse av problemet som kan uppstå vid bedömningen är även en 

redogörelse för grundläggande tankar kring människosynen ett viktigt moment. För möjlighet 

till förbättring är det viktigt att förstå samhällets syn på rätt och rättvisa. 

För att anamma rättsstatsidealet ska således kriterierna för rättsstatsidealet (rättslikhet, 

rättssäkerhet, rättstrygghet och rättstillgänglighet) vara uppfyllda, i ett samhälle måste dock 

kompromisser göras för att samtliga delar ska fungera och detta kan således leda till att vissa 

rättigheter får lämna utrymme för andra. Finns det några åtgärder för svensk rätt att öka 

rättssäkerheten i detta avseende utan att någon annan del i processen kränks eller otillbörligen 

påverkas? 

3.1 Verklighetens beskaffenhet 

Innan vi behandlar rättens uppbyggnad och olika rättsteoriers moraliska inriktningar och 

människosyner bör viss bakgrund till teorierna och deras upphovsmän ges. Människosyn och 

moralteorier är viktiga för att förstå hur förfarandet i rätten kan analyseras och tankar kring 

varför det ser ut som det gör och varför det eventuellt bör förändras. Det hela kan sägas ha sin 

grund i en uppfattning om verkligheten och hur den ska förstås. Nedan kommer begrepp som 

ontologi, idévärlden, sinnevärlden, epistemologi, rationalism, empirism och axiologi att 

behandlas vilket föranleder en förklaring av dessa. Ontologi är en del av metafysiken och är 

läran om vad som är, alltså hurdan är verklighetens beskaffenhet, den kan delas in i två 

                                                 
18 Frändberg, Å. 1996 s. 27 
19 Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Artikel 6 
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huvudsakliga grupper. Materiella teorier vilka grundas på en idé att världen består av fysiska 

ting, det vi kan se är verkligt, medan de andliga teorierna utgår från att verkligheten är en 

konstruktion i människans medvetande.20 Epistemologi är läran om vetande, således vad vi kan 

veta, när vi kan veta detta och hur man kommer fram till det, denna teori delas ofta in i två 

huvudsakliga grupper, rationalism och empirism. 21  Rationalismen innebär ett logiskt tankesätt 

som ser till människans inre, en rationalist anser att kunskap om verkligheten kan anskaffas 

enkom genom användande av logiskt tänkande och det egna förnuftet.22 En empirist menar 

motsatsvis att kunskap erhålles genom erfarenheter. Genom observation kan människan forma 

slutsatser om hur saker förhåller sig.23 

Axiologi betyder läran om vad som är värdefullt, närmare bestämt synen på etik, moral och 

värderingar, vilket är intressant för denna uppsats i diskussionen om hur förfarandet vid 

rättegången bör vara när en avvägning av värden görs. En fråga som diskuteras inom rättsteorin 

är den om rättens beskaffenhet. Hur skapas rätt och hur är den uppbyggd. Med idévärlden menas 

en översinnlig värld och med sinnevärlden den värld som vi människor uppfattar,24 

sinnevärlden beskrivs ofta som en blek kopia av idévärlden. Dessa begrepp presenteras mer 

utförligt i nedan avsnitt om dess upphovsman Platon. 

Verklighetens beskaffenhet är på ett visst sätt, den må vara evig eller föränderlig, detta är något 

som vi inte kan veta med säkerhet, vad som däremot kan ge upphov till konflikter eller 

motstående moraliska ideologier är människors olika uppfattning om verkligheten. I avsnittet 

nedan presenteras ett antal synsätt på verklighetens beskaffenhet och dess upphovsmän. Den 

största skillnaden är den mellan naturrätt och rättspositivism. Kan dessa två rättsgrenar ge olika 

utslag i debatten om tidigare brottslighets påverkan i skuldfrågan? 

3.1.1 Naturrätt 

Naturrätten utgår från att rättsliga principer står över de lagar som stiftas av människor. Dessa 

principer finns naturligt i människan och kunskapen om dessa finns således med sedan 

födseln.25 Det naturrättsliga tänkandet har sitt ursprung i antiken, med Platon m.fl. som 

upphovsmän. 

                                                 
20 Stensmo, C. 2007. Pedagogisk filosofi s. 27 
21 Stensmo, C. 2007. s. 31 
22 Nationalencyklopedin, Rationalismen. www.ne.se. hämtad 2016-04-02 
23 Stensmo, C. 2007. s. 31 
24 Molander, J. 2003. Vetenskapsteoretiska grunder s. 35 
25 Nationalencyklopedin, Naturrätt. www.ne.se hämtad 2016-04-02 
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3.1.1.1 Platon (427 – 347 f.v.t.) – Idélära och platonism 

Platon anses vara grundaren till idéläran även kallad platonismen. Platonismen kom att 

utvecklas ur Sokrates dialektik, Platon följde ofta Sokrates (vilken var hans läromästare) och 

antecknade dennes dialoger med andra människor i Aten vilket senare kom att utgöra grunden 

för Platons uppfattning om verkligheten.26 Platon uttryckte sanningen som det som är i 

verkligheten och att den således inte är begränsad av vår kunskap om den.27  

Platon kom som sagt att utveckla sin syn på sanningen genom begreppet idévärlden och 

sinnevärlden där den förra är grunden till den senare. Sinnevärlden är det vi människor kan 

uppfatta som sant men som egentligen är en skugglik återspegling av idévärlden.28 Platon 

förtydligade detta synsätt i sitt verk Staten med berättelsen om ett par fångar som bevittnade 

skuggor på en grottvägg (figur 1). Fångarna i fråga sitter fastkedjade på marken med ansiktena 

vända mot en grottvägg, bakom dem brinner en eld och mellan elden och fångarna rör sig 

människor (eller som i figur 1 en människa som genomför ett skuggspel med delfin). Vad 

fångarna ser är skuggan av delfinen på grottväggen, eftersom att de inte sett den faktiska 

delfinen så kan slutsatsen dras att skuggorna är verkliga, dessa är dock enbart återspeglingar av 

verkligheten och sanningen ligger i det vi ser bakom fångarna, en person som genomför ett 

skuggspel med en delfin.29 En förnuftig människa skulle kunna dra slutsatsen att det som 

utspelar sig på grottväggen rör sig om skuggor och inte verklighet. Sanningen finns i idévärlden 

oberoende av människans kunskap om den. Genom att se skuggorna kan personen i fråga dra 

slutsatsen att det står människor bakom hen, ett rationalistiskt synsätt.  

                                                 
26 Det råder viss osäkerhet om Sokrates faktiska existens och somliga menar på att han var en fiktiv karaktär som 

Platon skapade i sina litterära verk. Jag har dock utgått ifrån att Sokrates var en faktisk person då han även 

omnämns i andra författares verk från denna tid stärker det antagandet att han de facto existerat. Molander. 2003 

s. 34 
27 Wong, C. (Nergelius, J. (red.)). 2001. Rättsfilosofi – Samhälle och moral genom tiderna. s.12 
28 Molander, J. 2003. s. 35 
29 Molander, J. 2003. s. 35 
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Figur 1. Illustrerar Platons verk Staten.30 

Allt i sinnevärlden är skuggbilder av sin motsvarighet i idévärlden där dess fulländade 

motsvarighet finns. I sinnevärlden kan ting förändras och gör så i syfte att bli fulländade och 

uppnå sin motsvarighet i idévärlden, där alla ting är konstanta. Rätten som sådan finns alltså 

enligt Platon i idévärlden, där är den precis så som den ska vara, rätten kan således förändras i 

sinnevärlden för att vi slutligen ska uppnå dess fulländade skick.31 

Människor är enligt Platon i idévärlden goda, grunden för Platons syn på etik och även 

människan var rättrådighet, en människa ska handla på ett moraliskt riktigt sätt.32 I sinnevärlden 

är alla människor olika och kan kategoriseras i olika grupper med, enligt Platon, tre olika 

drivkrafter, begär, mod och förnuft. Utefter vilken en persons starkaste drivkraft är kan beslutas 

vilken roll denne har i samhället, en person driven av förnuftet är en ledare/filosof och således 

den som ska komma att stifta lagar baserade på sitt sunda förnuft.33 Eftersom idévärlden kan 

nås genom förnuftet och denna består av det goda, torde således ondska i världen bero på 

okunskap/oförnuft. 

                                                 
30 Sveriges radio. 2004. Aristoteles i Platons grotta. Sverigesradio.se. hämtad 2016-04-02  
31 Stensmo, C. 2007. s. 70 
32 Stensmo, C. 2007. s 74 f 
33 Stensmo, C. 2007. s 78 
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3.1.1.2 Aristoteles (384-322 f.v.t.) 

Aristoteles var Platons lärjunge och kom sedermera själv att bli en betydelsefull filosof.34 

Aristoteles ansåg till skillnad från sin läromästare att det inte fanns någon idévärld utan att 

verkligheten var nåbar genom våra sinnen, dock lämnade han utrymme för att dessa 

sinnesintryck kan vara föremål för feltolkningar, han kom således att klassas som realist.35 

Sanning kan, enligt Aristoteles, nås genom studium av den verklighet som för oss är tillgänglig. 

För att finna kunskap krävs att information samlas genom empirisk observation för att sedan 

systematiseras och därefter leda till en slutsats. I exemplet ovan om svanar skulle Aristoteles 

empiriska inställning i stället innebära att slutsatsen att alla svanar är vita, eftersom alla dittills 

studerade svanar är vita, är sann. Aristoteles använde sig av deduktiv slutledning för att finna 

svar, exempelvis sa han att eftersom ingen svan är svart, men fågel A är svart innebär detta att 

fågel A inte är en svan.36 Genom att empiriskt studera vad vi ser runtom oss kan vi således finna 

svar genom att skala bort vissa kriterier för att finna en kärna. 

I grunden ansåg Aristoteles att rättvisa bestod i att lika ska behandlas lika och olika ska 

behandlas olika det människan strävar efter är det goda livet vilket nås genom att handla 

rättvist.37 

3.1.1.3 St. Thomas av Aquino (1225-1274 v.t) 

Thomas av Aquino är välkänd för att varit upphovsman till distinktionen mellan evig rätt, 

naturrätt och positiv rätt. Den eviga rätten är guds lag (lex aeterna) vilken ingen människa är 

kapabel att uppfatta, Gud skapade således naturrätten (lex naturalis) som tillgängliggör rätten 

för människan. Naturrätten kan således anses vara basen för människans skapande av lagar men 

eftersom olika samhällen ser olika ut kan även lagarna se olika ut. Positiv rätt (lex humana) 

fyller således ut den naturliga rätten och kan därför variera från samhälle till samhälle beroende 

på behov.38  Likt Platon talade Thomas av Aquino om förnuft, lagen var enligt honom ”en 

förnuftig reglering, för det gemensamma goda, av personer som äger kompetens över samhället 

samt promulgerad”39  

 

                                                 
34 Wong, C. (Nergelius, J. (red)). 2001. s. 14 
35 Molander, J. 2003. s. 37 
36 Molander, J. 2003. s. 37 
37 Wong, C. (Nergelius, J. (red)). 2001. s. 15 ff 
38 Wong, C. (Nergelius, J. (red)). 2001. s. 18 ff. 
39 Wong, C. (Nergelius, J. (red)). 2001. s. 18 
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3.1.1.4 René Descartes (1596-1650 v.t) - Dualism 

Efter Thomas av Aquino började synen på verkligheten att förändras, de lärda frångick under 

1500- och 1600-talet lex aeterna och drevs nu av uppfattningen att verkligheten styrs av lex 

naturalis. Under upplysningstiden ifrågasattes det gudomliga och kyrkliga av förnuftet och 

vetenskapen. I övergångsperioden finner vi René Descartes som sökte förena det gudomliga 

med det vetenskapliga (religion med naturvetenskap) genom sin dualistiska världssyn. 

Descartes såg människan som tvådelad, kroppen är ett materiellt ting av denna värld medan 

själen tillhör en annan dimension.  

Likt Platon ansåg Descartes att människans kunskap återfinns i förnuftet, i det egna 

medvetandet och att man för att nå kunskapen måste tänka rationellt. Han kom att utveckla en 

sats som idag är väl känd ”Cogito, ergo sum.” vilket betyder ”jag tänker, därför finns jag”. 

Descartes ansåg att det enda som vi inte kan betvivla är att vi tvivlar. Med ett öppet sinne och 

skeptiskt förhållningssätt kan man således finna sanning.40  

Synen på människan som en materiell varelse delades med materialisterna, Descartes 

dualistiska ontologi skilde sig däremot på det vis att han ansåg att människan var den enda 

varelsen som hade en själ och att denna själ inte var ett materiellt ting vilket han kommit fram 

till genom rationellt tänkande. Materialisterna emellertid ansåg att allt var av samma materia 

och således till fullo styrt av mekanikens lagar. Denna ståndpunkt nåddes genom empiriska 

studier av verkligheten.41 

3.1.1.5 John Locke (1632-1704 v.t) – Kunskapsteoretisk empirism 

En empiriskt inriktad kunskapsteoretiker som liknande medvetandet vid en tom tavla (tabula 

rasa) vilken människan sedermera fyller vartefter sinnet upplever och samlar information 

genom livet.42 Locke sa med detta att medvetandet vid födseln var tomt och att några 

förprogrammerade lärdomar inte fanns utan dessa erhålles genom livet.43 Dessa lärdomar/denna 

kunskap finnes genom att uppleva dem, det är således erfarenheter i livet som formar en 

människa varför människor kan vara olika men alla människor är jämlika. Alla människor har 

grundläggande och eviga rättigheter till sitt liv, sin hälsa och sin kropp men för medvetandet att 

uppfatta dessa rättigheter krävs erfarenheter.44 

 

                                                 
40 Molander, J. 2003. s. 84 ff 
41 Molander, J. 2003. s. 85 
42 Nergelius, J & Zetterquist, O. (Nergelius, J. (red.)). 2001. s. 33 
43 Hansson, B. 1992. Metod eller anarki 
44 Nergelius, J & Zetterquist, O. (Nergelius, J. (red.)). 2001. s. 35 ff 
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3.1.2 Rättspositivism 

Rättspositivism å sin sida är en teori om rätten vilken säger att gällande rätt fastställs med 

hjälp av empiriska kriterier (rättskällor). Rättfärdigande av rätten och dess existens baseras på 

huruvida den är effektiv eller ej, det vill säga om medborgarna följer lagen.45 Det råder inget 

nödvändigt förhållande mellan rätt och moral trots att detta förhållande ofta föreligger.46 Att 

påstå att en rättspositivist avfärdar moral som influerande i rättsbildningen är felaktigt, lagar 

och regler härrör ofta ur lagstiftarens och samhällets moraliska övertygelser, rätten ska dock 

utläsas utan dessa inflytanden för att förstå dess innehåll och natur.47  

3.1.2.1 Thomas Hobbes (1558 – 1679 v.t.) - Materialism 

Thomas Hobbes och materialisterna såg världen som bestående enbart av materia. Gud kunde 

enligt Hobbes mycket väl varit skaparen av universum och naturlagarna men efter dess skapelse 

var det materiella objekts och egenskapers interaktion med varandra som skapade utvecklingen, 

materialistisk-mekanisk verklighetsuppfattning. Hobbes kritiserade tanken på att Gud kunde ha 

någon inverkan på händelseförloppet. 48 

Uppfattningen om lex naturalis var således grunden för Hobbes och andra materialister, 

naturlagarna var bundna och all materia följde dessa lagar (utan egentlig vetskap om dem), 

genom att formulera och förstå dessa lagar kan en vetenskapsperson således få tillgång till all 

kunskap. Vetskap om naturlagarna kan ge vetskap om människans sinnen och även framtiden 

då allt är förutbestämt av dessa lagar.49 Hobbes människo- och samhällssyn var tämligen 

impopulär på sin tid med anledning av hans inställning att, som ovan nämnts, Guds existens 

eller framförallt dennes påverkan av människors handlingsval ifrågasattes. Hobbes världsbild 

var oberoende teologiskt inflytande. Den bestämmande makten kom inte från ovan utan istället 

kom den från samhället och folket.50  

Grunden till Hobbes människosyn var att då alla människor utgörs av samma materia är alla 

likadana, med samma egenskaper och förmågor.51 Detta innebär att alla även har samma 

rättigheter. Steget mot den rättspositivistiska synen togs först av Hobbes, trots klara 

naturrättsliga aspekter ansåg han att rättigheter (naturlagar) och lagar inte alltid är desamma. 

                                                 
45  Simmonds, N. 2008. Central Issues in Jurisprudence: Justice, Law and Rights. s. 147 
46 Hart, H.L.A. 1994. The Concept of Law. s. 185 f 
47 Simmonds, N. 2008. s. 147 
48 Molander, J. 2003. s. 81 
49 Molander, J. 2003. s. 81 
50 Nergelius, J & Zetterquist, O. (Nergelius, J. (red.)). 2001. s. 23 ff 
51 Nergelius, J & Zetterquist, O. (Nergelius, J. (red.)). 2001. s. 26 
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Vissa rättigheter krockar med andra och måste därför regleras genom konstitutionella lagar för 

att följa samhällsutvecklingen.52 Med tanke på att alla människor har samma rättigheter innebär 

det också allas likhet inför lagen.  

3.1.2.2 Jeremy Bentham (1748-1832 v.t) – Klassisk utilitarism 

Jeremy Bentham ses som en av de mest framstående utilitaristerna. Utilitarismen tar sikte på 

konsekvensen av ett agerande, vilket handlande innebär störst nytta för störst antal personer 

(samhällsnytta). Det tillvägagångssätt som anses innebära störst samhällsnytta är således det 

bästa.53  

”It is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of 

right and wrong.” – Jeremy Bentham54 

I ett utopiskt samhälle är rättstatsidealet uppfyllt till fullo i samtliga delar. Varje brott klaras 

upp sanningsenligt, varje person som döms är skyldig i både sanningens och rättvisans mening. 

Detta kan med säkerhet inte sägas uppnås i någon rättsstat idag. Sanning och rättvisa är två 

kriterier som ska uppfyllas för att en rättsprocess ska anses till 100 procent lyckad. Målet är att 

uppnå det som Jeremy Bentham kallade ”rectitude of decision” eller ”rättrådighet av beslut”.55 

Med detta begrepp syftade Bentham till att man inom bevisrätten skulle, genom riktig 

applikation av rätten finna sanningen i de fakta som presenteras och således komma till ett 

sanningsenligt och rättvist beslut.56 

Bentham ansåg att juridiken skulle vara tillgänglig för alla och motsatte sig användningen av 

invecklat juridiskt språk för att lekmän skulle ha möjlighet att förstå lagar och sina rättigheter 

och skyldigheter.57 Bentham ansåg att offentlighet var kärnan i rättvisan, möjligheten för 

gemene man att förstå juridiken utgör rättssäkerhet i sig.  

Utilitarismens kärna är som ovan nämnt samhällsnytta, när man står inför ett svårt moraliskt 

dilemma ska man tillämpa satsen störst nytta för störst antal, vilket således kommer att ge det 

moraliskt sett bästa alternativet. 

 

                                                 
52 Nergelius, J & Zetterquist, O. (Nergelius, J. (red.)). 2001. s. 30 
53 Reidhav, D. (Nergelius, J. (red.)). 2001. s. 74 ff 
54 Bentham, J. 1776. A Fragment on Government. s. 3 
55 35 Comm. L. World Rev. 51 2006 
56 Cosmas. M. 2008. Criminal Discovery: From Truth to Proof and Back Again, s. 92 
57 Wacks, R. 2012. Understanding Jurisprudence – An introduction to Legal Theory (3rd ed.). s 61 
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3.2 Utilitarismen 

Utilitarismen kan sägas ha sin grund i Jeremy Benthams verk, det finns idag många olika grenar 

av utilitarism och många olika uppfattningar om dess användning, att presentera alla dessa här 

skulle vara mycket omfattande och inte tillföra något väsentligt för uppsatsens syfte. Istället 

kommer en presentation av några av de huvuddelar vilka är gemensamma för de olika 

utilitaristiska grenarna. Gemensamt för de utilitaristiska grenarna är att de alla har som mål att 

öka nyttan hos största möjliga antal människor, de vill alla förbättra förhållanden för så många 

människor som möjligt i något avseende.58  

Utilitarismen är en monistisk rättsteori som tar fäste i nytta, närmre bestämt samhällsnytta för 

att lösa alla moraliska dilemman. Utgångspunkten blir således att en rättsstat ibland måste 

kompromissa för att finna det rätta svaret på ett juridiskt problem. Exempelvis huruvida det är 

lämpligt att rätten tar del av information om den tilltalades tidigare brottslighet innan 

skuldfrågan är avgjord. Vägen från problem till lösning går via en vågskål, olika intressen ställs 

mot varandra. För att finna det rätta valet ska man ställa sig frågan; vilket val ger störst nytta 

till störst antal? Svaret på den frågan är det rätta valet. I frågan som nu är för handen måste 

därför olika intressen vägas mot varandra, den tilltalades rättssäkerhet, offrets rättstrygghet, 

samhällsekonomin och värdet av en skyndsam rättsprocess är några av de intressen som 

aktualiseras i denna fråga.  

Den centrala delen av den utilitaristiska läran är att en handling bedöms efter vilka 

konsekvenser den får, så kallad ”act-utilitarianism” (på svenska kallad handlingsutilitarism).59 

Det är ett handling- och konsekvensbaserat moralperspektiv vilket ser till vilken konsekvensen 

av ett visst handlande blir, det handlingssätt vilket innebär den bästa konsekvensen för flest är 

således den bästa handlingen. Handlingsutilitarismen skiljer sig från ”rule-utilitarianism” 

(regelutilitarism) vilken inriktar sig på att bedöma en handling utefter de bra eller dåliga 

konsekvenser som regeln, vilken reglerar hur var människa ska agera i situationen, medför.60 

Fortsättningsvis kommer utgångspunkten vara i handlingsutilitarismen.  

                                                 
58 Simmonds, N. 2008. 19 f  
59 Smart, J.J.C., Williams, B. 1973. Utilitarianism - For and Against. s. 9 
60 Smart, J.J.C., Williams, B. 1973. s. 9 
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Det finns två kända exempel för att förklara den utilitaristiska läran om moral och största 

samhällsnyttan. 

Exempel 1:  

Föreställ er att det finns en värktablett kvar vilken ni har att dela ut till skadade 

personer vid en olycksplats. Två personer kommer till er, den ene är täckt av 

brännskador och har mycket ont, den andre har ett par mindre skär/skrapsår. 

Det är för de flesta självklart att personen med brännskadorna är den som har 

störst nytta av värktabletten. Föreställ er i stället att ni har en person med lika 

omfattande brännskador men i stället för en person med skär/skrapsår har vi 

nu i stället tio personer. Det finns nu tio värktabletter. Hur ska de fördelas? 

Den största lyckan för störst antal skulle infinna sig om de tio personerna med 

skär/skrapsår fick värktabletterna. 

Exempel 2: 

Ni är strandsatt på en öde ö tillsammans med en annan människa, på sin 

dödsbädd säger er kamrat att hen önskar att ni lämnar hens kvarlåtenskap (en 

större summa pengar) till hens dotter. Ni lyckas ta er från ön efter ett tag och 

letar då upp kamratens dotter och finner att hon är väldigt rik, de pengar hon 

skulle ärva skulle inte göra någon skillnad för henne. Vore det då inte bättre 

om ni kunde ge dessa pengar till välgörenhet och på så vis öka 

samhällsnyttan? Kan man bryta ett löfte om konsekvensen av det är ökad 

lycka i samhället och konsekvensen av att hålla löftet inte skulle ge någon 

effekt alls för dotterns livssituation? 

Dessa problem är några av de som en utilitarist brottas med, måttstocken för godhet 

och rättrådighet i beslut är störst lycka för störst antal människor. Inom utilitarismen 

är samhällsnyttan en så viktig del att även om ett alternativ kan tyckas moraliskt fel 

vid en första anblick kan det vara det bästa alternativet med anledning av de goda 

konsekvenser det får för samhället i stort. Det utilitaristiska synsättet kan användas för 

att analysera för och nackdelar med rättegångsförfarandet.  
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4. Gällande rätt 

Allmän rättslära innefattar teorier om gällande rätt. Enligt en naturrättslig inställning är gällande 

rätt de oskrivna reglerna i form av natur, tro och förnuft. Ett vanligt exempel på naturrätt är 

folkrätt, närmare bestämt mänskliga rättigheter. Rättsregler i en rättsstat måste överensstämma 

med mänskliga rättigheter för att en naturrättstänkare ska anse dessa vara giltiga och 

rättfärdigade. Rättspositivismen ser gällande rätt såsom föränderlig efter samhället och de lagar 

och rättskällor som de facto används och tillämpas av rätten, oavhängigt dess innehåll. Den 

teoretiska uppfattningen om gällande rätt kännetecknas av lagars objektivitet och avsaknad av 

värderingar. Däremot innebär detta i praktiken att en rättsregel är bindande. 61 Problematiken 

med presentation av kriminell belastning har uppmärksammats i Sverige tidigare vilket föranlett 

en förändring av gällande rätt.62År 2005 ändrades lydelsen av RB 46:9 till att innefatta ett till 

synes starkt skydd för att den tilltalades intresse av att inte på förhand dömas på grund av 

tidigare brottslighet. Den nya lydelsen ger rätten möjlighet att begränsa vilken information som 

ska tas upp i personaliagenomgången.   

”I den utsträckning det behövs skall uppgifter om den tilltalade från 

belastningsregistret och utredning om den tilltalades personliga förhållanden 

läggas fram. Detta får ske genom hänvisningar till handlingar i målet.” – RB 

46:9 

Uppgifter om den tilltalades tidigare brottslighet ska således endast läggas fram i den 

utsträckning det anses behövligt. Att dessa uppgifter kan ha stor betydelse för 

påföljdsbestämningen i målet råder det inget tvivel varför det allt som oftast (då sådana 

uppgifter finns) presenteras information om den tilltalades tidigare brottslighet. Problemet 

uppstår, som nämnts i inledningen, dock när denna information når rätten innan beslut har 

fattats i skuldfrågan. Risken finns då att rätten påverkas av dessa uppgifter och skapar en 

uppfattning om den tilltalade och dennas skuld baserad på hens tidigare handlingar.   

                                                 
61 Peczenik, A. 1995 Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation. s. 654 
62 Bolding, P.O. 1953 Sannolikhet och bevisvärdering i brottmål, s. 325, Dahlman (2013), Ekelöf, P., Edelstam, 

H. & Heuman, L. 2010 Rättegång IV. Upplaga 7:2, Klami, H.T. 1990. Kriminalregister och bevisvärdering. 

s.345. och Klette, H. 1977. Brottmålsprocessen ur den tilltalades perspektiv. 
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4.1 Internationell rätt 

Sveriges medlemskap i europeiska unionen (EU) innebär att vi är skyldiga att implementera de 

av EU utfärdade förordningar och direktiv såsom gällande i svensk lag. Vad gäller mänskliga 

rättigheter har Sverige skrivit under både FN:s allmänna förklaring av de mänskliga 

rättigheterna (UDHR) och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

(EKMR). 

Rätten till en rättvis och opartisk rättegång finns stadgad i EKMR artikel 6.1-2:  

”Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång 

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter 

eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och 

offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk 

domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men 

pressen och allmänheten får utestängas från förhandlingen eller en del därav 

av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den 

nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas 

intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån 

domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när 

offentlighet skulle skada rättvisans intresse.  

2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till 

dess hans skuld lagligen fastställts…”63 

Artikel 6.1-2 i EKMR stadgar således att var och en har rätt till en opartisk rättegång och att 

hen ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen bevisats (oskuldspresumtionen).  

4.2 Svensk rätt 

Sverige har en grundlagsstadgad formell rättvisa, ett krav på domstolar att förhålla sig objektivt 

och att iaktta allas likhet inför lagen (objektivitetsprincipen i RF 1:9). Det faktum att tidigare 

brottslighet kan få viss tyngd i bevishänseende har uppmärksammats i lagkommentaren till RB 

                                                 
63 Kursivering, understrykning och förkortning har gjorts av författaren själv för att förtydliga delar i citatet som 

är av vikt för uppsatsen. 



24 

 

46:9 vilken talar om att uppgifter ur belastningsregistret ska läggas fram i den mån det behövs 

för rättegången i målet.64 I 1949 års lagkommentar fördes diskussion kring tidigare brottslighets 

inflytande i prövningen av skuldfrågan, något som man då ansåg fick förekomma, dock skulle 

detta ske med största varsamhet från domarens sida.65 

4.2.1 Fri bevisföring och fri bevisvärdering 

”Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, 

vad i målet är bevisat. Vad om verkan av visst slag av bevis är stadgat vare 

gällande.” – RB 35:1 

I Sverige finns i princip inget hinder mot att bevisning kring parts eller vittnes karaktär 

förebringas i syfte att påverka bedömningen av dennes trovärdighet. Principerna om fri 

bevisföring och fri bevisvärdering innebär att allt som läggs fram i målet ska beaktas och 

värderas.66 Hur dessa sedan ska värderas beror på omständigheter i de enskilda fallen.  

Rätten har ett krav att se till att målet blir utrett och att inget onödigt dras in i målet, RB 46:4, 

och i fråga om det senare kan återigen kopplingar göras till frågan huruvida det är lämpligt att 

frambringa information kring den tilltalades tidigare brottslighet innan skuldfrågan avgjorts. 

Departementschefen uttalade (i samband med 1987 års ändringar av RB 46:4) att kravet på att 

målet blir utrett ställer vissa krav på rätten och hur den ska förmå endera part att komplettera 

vad i målet är undermåligt, så kallad processledning, men att det är tämligen mer problematiskt 

om rätten genomför processledning till förmån för åklagaren än för den tilltalade.67  

Departementschefens ståndpunkt talar tydligt för ett restriktivt förhållningssätt kring 

processledning till den tilltalades nackdel, vilket således även torde kunna appliceras på 

frågeställningen i denna uppsats. I fall där information om tidigare brottslighet kan anses 

påverka rättens uppfattning om den tilltalades skuld på ett otillbörligt sätt torde även det vara 

något som rätten gör ytterst restriktivt innan dess att skuldfrågan beslutats.  

                                                 
64 Eriksson, T. m.fl. 2015. Rättegångsbalken (okt. 2015 Zeteo), kommentaren till 46 kap. 9 §. 
65 Eriksson, T. m.fl. 2015. 46 kap. 9 § 
66 RB 35:1 
67 Eriksson, T. m.fl. 2015. 46 kap. 9 § 
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5. Karaktärsbevisning och personers trovärdighet 

Karaktärsbevisning används ibland för att söka påvisa visst karaktärsdrag hos endera part i en 

rättegång. Detta kan göras för att rubba trovärdigheten eller tillförlitligheten hos den tilltalade. 

Trovärdighet och tillförlitlighet är två begrepp som används inkonsekvent bland jurister och 

föranleder således en förklaring. Trovärdighet kan sägas vara en egenskap hos en person (som 

exempelvis kan påverkas av dennas benägenhet att ljuga etc.) medan tillförlitlighet syftar till en 

egenskap hos en utsaga.68 

Karaktärsbevisning innebär att endera part i en rättegång förebringar bevisning med syfte att 

påvisa visst karaktärsdrag hos sig själv eller annan part. Vanligt är exempelvis att en tilltalad 

kallar ett vittne till styrkande av att hen är en god och hedervärd person och således inte kapabel 

till att begå visst brott. Ett annat exempel är då part kallar vittne för att påvisa motsatsen hos 

motparten, alltså att hen är en oärlig person som inte skulle dra sig för att ljuga och fabricera 

sin berättelse om det omtvistade händelseförloppet. Regleringen kring karaktärsbevisning 

varierar i rättsordningar runt om i världen. Nedan presenteras tre exempel där 

karaktärsbevisning förekommit. Hur karaktärsbevisning tillämpas i anglosaxisk rätt kommer 

även att presenteras. 

5.1 Green v. Bock  

Det förekommer bland annat i det amerikanska målet Green v. Bock Laundry Machine 

Company (vidare kallat för Bock) att ena parten använt sig av information om den andra partens 

tidigare brottslighet för att skada dennes trovärdighet och på så vis ge mer bäring åt sin egen 

sak. Målet rörde en civilrättslig tvist i vilken Green stämt en maskintillverkare (Bock) och krävt 

skadestånd på grund av att Green förlorat sin arm i en olycka vid handhavande av en, av Bock 

tillverkad, maskin. Green arbetade i en biltvätt under tiden för avtjänande av ett fängelsestraff 

(inom ramen för amerikanska systemet med ”work-release” som innebär att en intagen får 

arbeta under dagtid men ska åter inställa sig på anstalten efter avslutat skift). På sin sjätte dag 

på biltvätten sträckte Green in armen i en stor torkmaskin för att förmå den att stanna, maskinen 

i sin tur slet av hans arm. Green lämnade då in en produktansvarsbegäran gentemot Bock och 

vittnade vid rättegången om att han erhållit bristfällig information om maskinens handhavande 

                                                 
68 Schelin, L. 2006. Bevisvärdering av utsagor i brottmål, Stockholms Universitet. s. 234 
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och dess potentiellt farliga karaktär. Bock menade på att då Green tidigare dömts för bland 

annat inbrott så är han inte en hedervärd person som således inte skulle dra sig för att ljuga.  

Värdet av Greens vittnesmål torde således (enligt Bock) värderats till noll. Rätten resonerade 

här kring giltigheten av Bocks påstående och den kränkning som användandet av denna 

information innebar för Green. Rätten angav att proportionerna mellan kränkningen av den 

enskilde och det som uppgifterna ämnar bevisa måste vara sådana att bevisintresset väger tyngre 

än skyddandet av individen från kränkningen, en avvägning som domstolen måste göra. 69, 70  

5.2 McGlynn v. The United Kingdom 

I målet McGlynn v. The United Kingdom71 hade en man dömts för våldtäkt, olaga 

frihetsberövande och inbrott i brittisk domstol. År 1987 anmälde en äldre kvinna ett inbrott 

samt en våldtäkt, i förhör angav kvinnan att två mörkhyade män som talade med typisk engelsk 

brytning brutit sig in i hennes lägenhet och våldtagit henne. Ingen person kunde gripas för 

brotten och år 1995 avled kvinnan. År 2009 greps en ljushyad man, med irländsk dialekt, i 

samband med ett annat lägenhetsinbrott. Polisen fann då att mannens DNA stämde överens med 

DNA från sperma som säkrats från sängkläder i den äldre kvinnans lägenhet år 1987, dessutom 

återfanns mannens fingeravtryck på fönsterkarmen till det fönster där de två männen ska ha 

brutit sig in. Till sitt försvar åberopade McGlynn att han och kvinnan hade haft ett flertal 

frivilliga sexuella relationer. McGlynn åtalades och under rättegången åberopade åklagaren 

kvinnans vittnesmål och den tilltalades belastningsregister som bevis. I belastningsregistret 

framgick att den tilltalade tidigare dömts för lägenhetsinbrott vid fyra tillfällen (mellan 1979 

och 1984). Syftet med åklagarens bevisning var att försöka bevisa en viss benägenhet att begå 

inbrott hos den tilltalade. Till McGlynns försvar fanns även omständigheterna i kvinnans 

vittnesmål, där både förövarens hudfärg och dialekt skilt sig från hans, vilka även styrktes av 

vittnesmål från väninnor till kvinnan. En av kvinnans väninnor uppgav att hon själv haft 

sexuella relationer med McGlynn vid ett tillfälle efter att de tre träffats på ett kafé. Domstolen 

förklarade trots det den tilltalade skyldig och han dömdes i första instans för inbrott, olaga 

frihetsberövande och våldtäkt, den tilltalades överklagan avslogs.  

McGlynn klagade därför till Europadomstolen och menade på att ett flertal fel begåtts under 

processen i den brittiska domstolen och att hans rättigheter enligt EKMR artikel 6 kränkts. 

                                                 
69 Federal Rules of Evidence 403 
70 Federal Rules of Evidence 609 (a) (1) (A) 
71 Application no. 40612/11 John Joseph MCGLYNN against the United Kingdom 
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McGlynn menade bland annat på att i och med att han dömts för inbrott vid fyra tillfällen 

tidigare så hade polisen redan hans fingeravtryck och kunde förhört honom redan år 1987, på 

grund av att han inte förhördes då utan istället 22 år senare hade han inte längre möjlighet att 

bevisa sin sexuella relation med kvinnan. Den DNA som stämde överens med McGlynn 

återfanns enbart på sängkläderna och en nattklänning, de prover som tagits från kvinnans 

underliv stämde inte överens med McGlynns DNA. Han menade även på att inbrottet och 

våldtäkten bort behandlats i två separata rättegångar, detta avfärdade Europadomstolen med en 

förklaring om att de två brotten var så pass nära förankrade att de kunde behandlas tillsammans. 

Europadomstolen menar vidare att det står rätten fritt att värdera huruvida det är rimligt att den 

88-åriga kvinnan haft sexuella relationer med en 35-årig man trots att någon annan bevisning 

än mannens utsaga inte var att tillgå. Vidare menade domstolen att relationen mellan McGlynns 

tidigare brottslighet var så nära förknippad med nuvarande rättegång att dennes kriminella 

belastning tilläts som bevisning. Europadomstolen medger dock att om alltför skadlig, 

fördomsfull och ovidkommande information om en tilltalades dåliga karaktär eller tidigare 

brottslighet tillåts kan detta leda till att rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 kränks.  

5.3 NJA 2007 s. 547 

HD tillät, i målet, karaktärsbevisning till syfte att ifrågasätta och skada tillförlitligheten i 

målsägandes utsaga, eller snarare målsägandes trovärdighet som person. Vittnen som enkom 

kallas för att påverka bedömningen av en parts eller utsagas trovärdighet eller tillförlitlighet har 

på sin höjd egenskapen att agera hjälpfakta i målet och måste således ha en anknytning till 

rättsfakta i målet.72,73  Det måste även vara tydligt med vad som ämnas bevisas med 

vittnesmålet. I målet beslutade HD att vittnesmål till syfte att skada trovärdigheten hos 

målsäganden inte var av chikanös karaktär, avvägningen skedde mellan det faktum att inget 

onödigt dras in i målet (RB 46:4 st. 2) och rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 EKMR.74  

För att bevisning ska avvisas krävs enligt RB 35:7 bland annat att beviset kan anses bli 

uppenbart utan verkan för bedömningen. Detta höga krav (”uppenbart” utan verkan) innebär i 

praktiken att det är svårt för en domstol att avvisa bevisning, åtminstone på förhand. Innan 

rätten således kan besluta om ett bevis ska avvisas måste de därför ta del av beviset. Detta kan 

                                                 
72 Hjälpfakta är inte bevis i målet utan snarare information som kan utgöra hjälp vid tolkning av bevis. Diesen, 

C. 2015. Bevisprövning i brottmål, 2a uppl. 2015 s. 211 
73 Se även resonemang om egenskapen av hjälpfakta som den tilltalades bakgrund har enligt Klami, H.T. 1990. s. 

345. Det torde även kunna appliceras på målsägandens bakgrund. 
74 NJA II 1943 s. 451. Domstolen kan vägra att ta upp bevisning rörande en parts eller vittnes trovärdighet i 

allmänhet, om sådan läggs fram i chikanöst syfte. 
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således leda till att om information om en persons tidigare brottslighet anses komma att bli 

uppenbart utan verkan, har rätten en skyldighet att bortse från dem. Det kan dock skapa problem 

då eventuella fördomar om den tilltalade redan bildats. 

En fråga som uppkommer i förhållande till karaktärsbevisning och fakta om den tilltalades 

tidigare brottslighet blir således huruvida detta kan uppenbart sakna relevans för bedömningen. 

I målet erinrade riksåklagaren domstolen om skyldigheten att se till att inget onödigt dras in i 

målet.75 Det var fråga om ett vittne som skulle höras om att målsäganden varit delaktig i 

utpressning samt uppgett att hon misshandlats av en annan person än den tilltalade, varvid 

riksåklagaren ansåg att detta förhör torde ha en mycket begränsad betydelse. Svårigheter 

uppstår dock för rätten att bedöma huruvida det kan anses vara uppenbart utan verkan eller 

endast förebringas i chikanöst syfte. HD beslutade i detta fall att tillåta bevisningen med 

anledning av att det inte kunde anses att uppgifterna var uppenbart utan verkan. 

5.4 Anglosaxisk rätt 

I USA finns begränsningar för hur karaktärsbevisning får användas.76 Det är stadgat att 

bevisning i form av information om den tilltalades tidigare brottslighet med syfte att skada 

dennes karaktär inte är tillåtet för att styrka att denne varit på en viss plats vid ett visst tillfälle 

eller på annat sätt utfört det brott som är i fråga. I brottmål får information om den tilltalades 

tidigare brottslighet frambringas för att styrka vissa bestämda omständigheter, däribland motiv, 

modus operandi med flera.77 Utöver tillåtelsen av bevisning av modus operandi är det uppenbart 

att man i USA är rädd för att jurymedlemmar ska lägga för stor vikt vid bevisning som är av 

mindre relevans. Denna ståndpunkt grundar sig i ett antagande att jurymedlemmar (eller 

nämndemän för att applicera argumentet på svensk rätt), vilka utgörs av lekmän, lättare 

påverkas av sina känslor eller fördomar och således inte beaktar eller värderar bevisen på rätt 

sätt. Det är tämligen osannolikt att rätten under en, ur ett tidsperspektiv, kort förhandling hinner 

skapa sig en korrekt bedömning av den tilltalades karaktär.78  Detta är ett antagande som inte 

är helt ogrundat, som ovan nämnts tycks nämndemän vara mer mottagliga för påverkan av sina 

känslor och mer benägna att höja sin misstanke mot en tilltalad som är tidigare straffad för 

samma typ av brott.79 

                                                 
75 RB 46:4 st.2  
76 Federal Rules of Evidence 404 (a) (1) och (b) (1). 
77 Federal Rules of Evidence 404 (b) (2)  
78 Tillers, P. 1988. What is wrong with character evidence?. Hastings Law journal, Vol. 49 
79 Dahlman, C. 2013. s 561-577 
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I England finns även där begränsningar mot bevisning med så kallade ”similar facts” med 

anledning av att dessa kan, i det enskilda fallet, vara farligt vilseledande.80 Med detta menar 

man såsom tesen föreslår att information om att en tilltalad begått liknande brottslighet tidigare 

kan vilseleda och negativt påverka rättens bedömning och uppfattning av den tilltalade och 

innebära skada på uppfattningen av dennes karaktär och trovärdighet. I engelsk rätt skyddas 

således den tilltalades intressen genom att information om dennes tidigare brottslighet inte får 

tas upp i målet såvida inte den tilltalade uttalar sig om detta på egen hand, exempelvis genom 

att åberopa sitt egna fläckfria rykte eller att den på annat sätt har en tydlig koppling till målet.81  

Anledningen till att möjligheten till ”similar facts”- bevisning begränsas i engelsk rätt är inte 

på grund av att den saknar relevans, för relevans kan det trots allt ha (exempelvis i fråga om 

modus operandi), det är i stället fråga om risken för att för stor vikt läggs vid bevisningen och 

att den således blir missvisande. Detta kan leda till att bedömningen av den tilltalade inte görs 

på grund av de enskilda omständigheterna i fallet utan att dessa ställs mot bakgrund av dennes 

tidigare brottslighet och att vågskålen således tippar över. Det är i det närmaste omöjligt för en 

domstol att helt opartiskt bedöma en tilltalad med vetskap om dennes eventuella långtgående 

tidigare kriminella verksamhet. Det finns dock vissa fall då sådan bevisning tillåts, huvudregeln 

är dock att den inte får förekomma utan tydligt bevistema.82 I målet McGlynn v. The United 

Kingdom ansågs dock bevistemat och kopplingen till målet vara tillräckligt stark för att 

kriminell belastning skulle tillåtas som bevis.  I engelsk rätt har man även, som huvudregel, valt 

att förbjuda positiv (såväl som negativ) karaktärsbevisning, vad beträffar den tilltalades 

karaktär.83  

6. Tidigare brottslighets betydelse 

 

Det faktum att en person är åtalad för ett brott av samma slag som det hen tidigare dömts för 

innebär naturligtvis inte att denna person per automatik är skyldig även till eventuella 

framtidabrott av liknande karaktär. Trots att återfall i liknande brottslighet är vanligt 

förekommande (exempelvis vad gäller lägenhetsinbrott) är detta i sig inte tillräckligt för att fälla 

en person, däremot torde det kunna stärka övrig bevisning och således agera hjälpfakta.84 

                                                 
80 Ekelöf, P., Edelstam, H. & Heuman, L. 2010. s. 42. 
81 15 Law. & Banker & S. Bench & B. Rev. 74 1922 
82 Se Criminal Justice Act 2003 Section 101 
83 Diesen, C. HD tillåter karaktärsbevisning. Juridisk Tidskrift 2008-09 s. 96 
84 Ekelöf, P. O. 1982 Rättegång – Fjärde häftet, Upplaga 5, s. 23 
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Viktigt i detta skede är att rätten gör en noggrann och samvetsgrann bedömning av dessa 

hjälpfakta och således inte värderar dem för högt.  

Undersökningen som gjordes av Christian Dahlman (nämnd i avsnitt 1) visade på att det finns 

stor risk att hjälpfakta av den karaktären värderas alltför starkt i skuldfrågan.85 Henrik Edelstam 

och Lars Heuman menar att det faktum att den tilltalade har ett kriminellt förflutet bör som 

regel inte inverka på rättens bedömning i skuldfrågan.86 

Under 1970-talet publicerade Hans Klette en bok med namnet ”Brottmålsprocessen ur den 

tilltalades perspektiv” i vilken han diskuterat huruvida förfarandet att rätten får reda på den 

tilltalades brottsregister innan beslut i skuldfrågan fattats är lämpligt. I norsk rätt finns en regel 

som i vissa fall gav domstolen rätt att dela upp huvudförhandlingen i två delar.87 Under del ett 

behandlades skuldfrågan och under del två (om beslutet i del ett innebar en fällande dom) 

behandlades påföljdsfrågan.88 Detta är ett tillvägagångsätt som enligt Klette bör vara tillämpbart 

i Sverige vilket är till fördel för den tilltalade. Det innebär att den tilltalades intresse av att 

skuldfrågan behandlas skilt från personutredningar och endast används när påföljdsfrågan 

avgör bemöts.89 

Det finns både för- och nackdelar med detta förvarande, rättssäkerheten torde öka men 

rättegångsförfarandet blir då också mer tidskrävande och således inte heller kostnadseffektivt. 

En avvägning av intresset av en skyndsam och kostnadseffektiv process kontra rättssäkerheten 

måste således göras. Valet ter sig enkelt rent moraliskt men måste naturligtvis ses ur ett 

samhällspolitiskt och ekonomiskt perspektiv, vilket gör frågan mer problematisk.  

Information om tidigare brottslighet kan spela en stor roll för utgången och möjligheten att 

bevisa eller döma i ett visst mål. En åklagare använder sig inte sällan av tidigare brottslighet i 

sin bevisning för att styrka ett nytt brott. Detta kan göras för att bevisa att ett visst 

tillvägagångssätt kan kopplas till en viss person. Frågor om hur exempelvis en misshandel, som 

den tilltalade är dömd för sedan tidigare, har gått till ämnar bevisa likheter mellan den dömda 

misshandeln och den som nu är för handen för att på så sätt styrka ett modus operandi.  

Här följer ett nära filmiskt och kanske aningen överdrivet exempel där modus operandi kan vara 

av stor betydelse:  

                                                 
85 Dahlman, C. 2013 s 561-577 
86 Ekelöf, P., Edelstam, H. & Heuman, L. 2010 Rättegång IV. Upplaga 7:2 s. 191. 
87 Lov om rettergangsmåten i straffesaker § 288. 
88 Klette, H. 1977. s. 219 
89 Klette, H. 1977. s. 219  
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En stad har under ett par månader drabbats av ett antal mord med ett väldigt 

speciellt tillvägagångssätt. Mördaren har huggit sina offer med en kniv på 

samma ställen på kroppen, precis lika många gånger och sedan tagit en 

”trofé” i form av offrets båda ringfingrar. Rätten finner person X skyldig och 

denne döms till tvångs-psykiatrisk vård. Efter många år förklaras person X 

frisk och släpps därför på fri fot. Ytterligare något år senare hittas en person 

mördad, knivhuggen på samma ställen, precis lika många gånger som person 

X tidigare gjort och offret saknar båda sina ringfingrar. Det ter sig naturligt 

för polisen att söka upp person X, som sedan också åtalas. Åklagaren berättar 

under huvudförhandlingen om person Xs tidigare dom och omständigheterna 

kring de mord den behandlade för att påvisa ett mycket speciellt 

tillvägagångssätt och således binda person X till även detta brott. 

Detta, något övertydliga exempel, på när tidigare brottslighet kan stärka bevisningen 

genom att påkalla ett modus operandi ger en bild av att denna information, med ett 

klart syfte, kan vara av stor vikt för bedömningen.   

Det finns vissa specifika fall då tidigare brottslighet kan innebära stor vikt för bevisningen av 

den tilltalades skuld eller icke skuld utan att innefatta ett modus operandi. En inte ovanlig 

situation i domstol är att den tilltalade förnekar brott pga. någon form av villfarelse. Den 

tilltalade invänder t.ex. att hen inte förstod att innehav av narkotika för eget bruk var straffbart 

eller att hen måste förse Försäkringskassan med uppgift om ändrade förhållanden för att inte få 

felaktig utbetalning av ersättning. I ett sådant fall är det onekligen intressant att veta huruvida 

den tilltalade är dömd för samma typ av brott sedan tidigare, vilket då kan vägleda i frågan 

huruvida villfarelsen faktiskt förelåg vid tidpunkten för det aktuella brottet.  

En annan, mer konkret, situation som tidigare redovisats är åtal för grov olovlig körning. En 

omständighet som gör brottet olovlig körning grovt är att den tilltalade tidigare lagförts för 

brottet.90 Domaren måste då känna till tidigare brottslighet för att korrekt kunna bedöma 

rubriceringen av brottet. 

Argumenten för respektive emot användandet av tidigare brottslighet i bevisningen är många, i 

början av 50-talet presenterade Per Olof Bolding sin syn på kriminell belastning och hur denna 

ska värderas vid nytt åtal. Han menade då på att det man kan utläsa ur en persons förflutna är 

så pass starka karaktärsdrag att det måste få utrymme i bedömningen om personens skuld och 

                                                 
90 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott § 3 
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såg det som ”…helt verklighetsfrämmande att tänka sig att antecedentia endast kunde vara av 

intresse då det gäller frågan om valet av påföljd.” 91 Med det sagt påpekade även Bolding att 

åklagaren bör vara återhållsam gällande bevisfakta av lågt sannolikhetsvärde eller chikanerande 

för den tilltalade. Poängen i Boldings inlägg i debatten är att antecedentia är av stor vikt för 

bedömningen då detta säger mycket om en persons karaktär och handlingssätt och att 

inskränkningar i den fria bevisföringen inte bör göras. Vidare kan dock diskuteras huruvida 

bevisvärderingen borde vara fri.92 En inskränkning i bevisvärderingen av sådana bevisfakta 

skulle, enligt Bolding, i längden leda till att varje tilltalad skulle presumeras vara maximalt 

hederlig och trovärdig för att inte otillbörligen försätta de som de facto är maximalt hederliga 

och trovärdiga i en sämre sits. Detta skulle i sin tur leda till att antalet fällande domar inte skulle 

tillgodose behovet av brottsprevention då många fall skulle sluta i friande domar där den 

tilltalade faktiskt varit den som begått den brottsliga handlingen.93 Boldings slutsats var således 

att den fria bevisföringen och bevisvärderingen bör vara oförändrad, dock ska antecedentia som 

kan ha betydelse för frågan om skuld bedömas realistiskt. Sannolikhetsvärdet i dessa uppgifter 

ska noga uppskattas och inte vara verklighetsfrämmande. Den tilltalades rättssäkerhetsgaranti 

ska iakttas och antecedentia ska enbart värderas i den mån det är relevant för bevisfrågan såsom 

ett av flera kunskapsmoment. För att en fällande dom ska vara för handen krävs att den samlade 

bedömningen av alla dessa kunskapsmoment är sådan att den tilltalades skuld är ställd utom 

rimligt tvivel.94 

Någon som på senare år (1990) uttalat sig i denna fråga är Hannu Tapani Klami som ansåg att 

en persons kriminella bakgrund visst kan ha betydelse av den anledningen att återfall i liknande 

brottslighet är vanligt förekommande. Det ska erinras om att den fördom som lätt skapas, trots 

att den ej helt saknar grund, inte är tillräcklig för ett antagande att då hen nu är åtalad igen så 

innebär detta att hen också är skyldig.95 Klami menar att den fria bevisvärderingen bör 

begränsas till att basera sig på allmänna erfarenhetssatser för att inte bli godtycklig. Det viktiga 

i rättsprocessen är att brottet bevisas på ett konkret sätt och att de inte underbyggs av spekulativa 

uppfattningar. Tidigare brottslighet kan vara av betydelse då de på ett mycket konkret sätt 

ansluter sig till brottet genom viss metod (modus operandi), objekt eller motiv.96 Exempel på 

anslutning till visst objekt är att en hustrus vittnesmål om att hennes man har misshandlat henne 

                                                 
91 Bolding, P.O. 1953. s. 325 
92 Bolding, P.O. 1953. s. 326 
93 Bolding, P. O. 1953 s. 327 f 
94 Bolding, P. O. 1953 s. 328 
95 Klami, H. T. 1990 s.345 
96 Klami, H. T. 1990 s.345 



33 

 

i hemmet stärks av att åklagaren berättar att mannen är dömd sedan tidigare för att ha 

misshandlat samma hustru, objektet för brottet (hustrun) och tillvägagångssätten är desamma 

varför hustruns vittnesmål (bevisfakta) stärks av de tidigare fällande domarna (hjälpfakta). Det 

ska dock erinras om att betydelsen av dessa uppgifter är av begränsad relevans och ska endast 

agera såsom hjälpfakta vilka styrker ett bevisfakta (ex. hustruns utsaga i fråga om objektet).  

Som tidigare nämnts i avsnitt 4.2.1 bör rätten vara försiktig med att bedriva processledning till 

den tilltalades nackdel. Att tillåta bevisuppgifter och frågor från åklagaren som är ämnade att 

koppla det nu aktuella brottet till ett brott som den tilltalade tidigare dömts för är en form av 

bevisning (rättare sagt hjälpfakta för att styrka bevisfakta). Att rätten själv presenterar uppgifter 

om den tilltalades tidigare brottslighet innan beslut fattats i skuldfrågan kan i stället innebära 

att rätten anses på egen hand frambringa bevisning (hjälpfakta) vilken egentligen åligger 

åklagaren att presentera. Denna bevisning bör å ena sidan inte läggas någon vikt i vid 

bedömningen av skuldfrågan, men å andra sidan innebär detta ofta (inte minst bland 

nämndemän) en ökning i rättens uppfattning om sannolikheten i den tilltalades skuld.97  

7. Diskussion 

Ett ständigt problem som dyker upp i samhället är vad som är rätt och vad som är fel i olika 

situationer. Det finns olika uppfattningar om rättens konsistens eller snarare kontinuerliga 

(naturrätt) eller föränderliga (positiv rätt) tillstånd. Synen på verklighetens beskaffenhet 

påverkar hur man ser på ting (i detta fall rätten) i världen. Två viktiga synsätt som denna uppsats 

redovisar är naturrätt och rättspositivism. Den naturrättsliga synen innebär att rätten är evig och 

att rätten således är och alltid kommer att vara densamma (ha samma svar på samma frågor vare 

sig vi vet om det eller ej). Det innebär att trots att vi har olika synsätt så finns det ett svar som 

är rätt oavhängigt en persons uppfattning om rätten.  Enligt rättspositivismen fastställs gällande 

rätt med hjälp av empiriska kriterier (rättskällor) och rättfärdigande av rätten och dess existens 

baseras på huruvida den är effektiv eller ej, det vill säga om medborgarna följer lagen och är 

oavhängig moralen. En rättspositivist erkänner dock lagstiftarens moral som ett inflytande i 

rättsbildningen men det är inte nödvändigt för rättens existens. Detta medför att vad som de 

facto är rätt påverkas av den aktuella tidens samhällsstruktur och människosyn. Förfarandet 

med tidigare brottslighet som det är idag kan, med en inställning om att rätten förändras efter 

samhället, anses berättigat med anledning av att synen av personer med kriminell belastning 

                                                 
97 Dahlman, C. 2013 s 561-577 
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såsom mindre trovärdiga är allmänt vedertagen och således kutym i samhället. Kan det i sin tur 

innebära att detta ställningstagande i rättssalen inte är en inskränkning i objektiviteten kring 

oskuldspresumtionen?  

Frågan om verklighetens beskaffenhet är kopplad till hur sanning ska förstås och hur den ska 

nås. Sanningen är i allra högsta grad naturrättslig eftersom sanningen alltid är densamma, det 

är enbart vår uppfattning om sanningen som förändras. Platons exempel med fångarna i grottan 

kan appliceras på en rättsprocess, om rätten endast hör ena partens utsaga kan de inte annat än 

att anta den såsom sann. Processen handlar dock om att två parter ska få bevisa att deras utsaga 

är den sanna och gör så genom att tala till domstolens förnuft. Domstolen måste således välja 

ut de, för fallet, relevanta bevis- och hjälpfakta för att sammanställa sanningen. 

7.1 Rättssäkerhet och människosyn 

Hur synen på verklighetens beskaffenhet skiftat genom historien påverkar onekligen rättsläget 

i samhället. Genom att tänka tillbaka på rättsläget för ett par hundra år sedan kan det dras 

paralleller till behandlingen av skuldfrågan. Under en tid då exempelvis häxjakt var vanligt 

förekommande behandlades skuldfrågan något annorlunda. Bedömningsmetoderna under 

denna tid är idag att anse som förkastliga. Ett exempel på hur skuldfrågan behandlades då en 

person anklagades för häxkonst var att den misstänkte kastades i vattnet, om hen flöt (kunde 

simma) var hen en häxa och dömdes till döden. Med förnuftet kan vi idag konstatera att det inte 

är en säker metod för att fastställa en persons skuld till häxkonst. Är människan mindre 

barbarisk idag? Ett annat exempel är olika syn vad gäller dödsstraff. Vad är det som har gjort 

att vi idag, i många delar av världen, ser på dödsstraff som något otänkbart medan det tidigare, 

i Sverige, till och med varit underhållning att se en brottsling hängas för sina brott?  

7.1.1 Naturrätt 

Uppfattningar om rätt och fel, brott och straff skiftar med tiden. Innebär detta att vi, under den 

tid då Platon levde och man ansåg att rättssäkerheten kunde förstås genom förnuftigt och 

rationalistiskt tänkande? I en brottmålsrättegång är målet att finna sanningen, vem har gjort vad. 

Sanningen är det som faktiskt har hänt, ingen kan någonsin ändra på det, sanningen är evig, det 

enda som kan ändras eller skilja sig är vår uppfattning om sanningen. För att skaffa sig en 

uppfattning om sanningen måste alla fakta i målet bedömas och värderas. Enligt Platons syn på 

människor som indelade i tre kategorier (de med drivkraften begär, mod eller förnuft) torde 

detta ge skäl för att viss karaktärsbevisning bör tillåtas och att tidigare, liknande, brottslighet 

tillskriver förövaren en viss karaktär förenligt med visst handlingssätt. 
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Naturrättsliga övertygelser grundar sig i en tro på en väsenmetafysik, att allt i världen finns till 

för att uppnå vissa förutbestämda, eviga syften, detsamma gäller alltså lagar, regler och 

rättigheter. Således kan konstateras att enligt denna tro är rättssäkerheten evig, och det enda 

som kan förändras över tid är kunskapen om densamma. Definitionen av rättssäkerhet i 

verkligheten kommer alltid att vara densamma, för två tusen år sedan, idag och om ytterligare 

två tusen år. Människans tolkning och hur vi uttrycker den kan dock komma att skilja sig. Hur 

rättssäkerheten de facto ser ut i idévärlden kan vi inte med säkerhet svara på eftersom det inte 

finns någon metod för att säkerställa dess faktiska innebörd. Människans uppfattning om 

rättssäkerheten är föränderlig och baseras på erfarenhetssatser. 

Aristoteles distinktion av rättvisa att lika ska behandlas lika och olika ska behandlas olika kan 

vidare tolkas ur olika perspektiv. Å ena sidan kan den tolkas så att på grund av klasskillnader i 

samhället är inte alla människor lika, och således ska till exempel en tidigare brottsling 

behandlas olikt en medborgare som alltid följt lagen. Dessa två personer kan anses ha olika 

karaktärsdrag och därför finns underlag för att de är olika. Konsekvensen av detta tankesätt är 

ett samhälle med en människosyn baserad på individers ursprung snarare än individen som 

sådan. Detta medför svårigheter i samhällsutvecklingen då vi ständigt begränsar människor till 

deras ursprung eller historia och inte bedömer från fall till fall. Det i sin tur medför att 

människors utveckling hämmas. Å andra sidan kan Aristoteles definition av rättvisa tolkas som 

så att vi alla är människor och således ska vi alla behandlas lika och ha samma rättigheter i alla 

hänseenden.  

Thomas av Aquino talade även han om förnuftet som grund för lagen. Förnuft kan naturligtvis 

ses på olika sätt men i hans kriterier för lagen; ”en förnuftig reglering, för det gemensamma 

goda, av personer som äger kompetens över samhället samt promulgerad”98, uppställer han 

flera steg som behöver vara uppfyllda. Det viktigaste för denna uppsats är de två första 

kriterierna, förnuftig reglering för det gemensamma goda. Likt det som utilitarismen kom att 

tala om många år senare förespråkade Thomas av Aquino redan här en syn på reglering som 

önskar uppnå samhällsnytta. 

René Descartes uttryckte sin epistemologiska uppfattning med att det enda vi inte kan betvivla 

är att vi tvivlar. Genom ett öppet sinne och skeptiskt förhållningssätt kan man finna sanningen. 

Detta synsätt sammanfaller bra med det svenska beviskravet, utom allt rimligt tvivel. 

Domstolen måste i en rättegång noggrant värdera och bedöma de uppgifter som uppkommer. 

                                                 
98 Wong, C. (Nergelius, J. (red)). 2001. s. 18 
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Att skeptiskt granska allt som uppkommit i målet torde eliminera de rimliga tvivel som kan 

tänkas uppstå. Är dessa tvivel fortfarande rimliga kan domstolen inte döma. Det är detta 

förhållningssätt som måste utvecklas för att rättegångsförfarandet som vi har i svensk rätt idag 

ska behållas. Rätten måste vara noggrann med att värdera hjälpfakta (kriminell belastning) efter 

relevans och med ett skeptiskt förhållningssätt. Descartes synsätt tar vi med oss in i den tomma 

tavlan som Locke pratade om (avsnitt 3.1.1.5). Den fyller vi ut med erfarenhetssatser genom 

livet, detta innebär alltså att vad vi upplever i livet formar oss som människor. Med detta synsätt 

kan både argumenteras för att en person som begått visst brott har kunskap om denna typ av 

handling och således torde vara benägen att begå den igen. Å andra sidan kan argumenteras för 

att denna person har erfarenhet från denna typ av handlande och dess konsekvenser och därför 

avstår från att göra det igen. Alla människor är trots allt olika men ska ändå behandlas jämlikt. 

Alla människor har grundläggande och eviga rättigheter till sitt liv, sin hälsa och sin kropp men 

för medvetandet att uppfatta dessa rättigheter krävs erfarenheter.99 De erfarenhetssatser som en 

människa samlat på sig kan vara högst personliga och att därvid fästa stor vikt vid bedömandet 

av ett brottmål är därför inte acceptabelt. Bedömningen måste göras med viss skepsis enligt 

Descartes synsätt. 

7.1.2 Rättspositivismen 

Grundtanken att alla människor är lika och att alla således har samma rättigheter är viktig med 

sikte på frågan om fördomar i rättssalen. Med denna inställning bör man ställa sig frågan 

huruvida rätten bör agera på något sätt som ställer den enskilda i en mer utsatt position gentemot 

det allmänna. Rätten ska vara opartisk för att kunna döma riktigt och fråga kan således 

uppkomma huruvida rättens presentation av tidigare brottslighet rubbar detta förhållande. Lex 

naturalis finns som en grund för rätten vilken den kan utvecklas från för att passa in i 

samhällsbehovet.  

Grunden till Hobbes människosyn var som ovan nämnt att alla människor utgörs av samma 

materia, är alla likadana, med samma egenskaper och förmågor.100 Detta innebär att alla även 

har samma rättigheter. Med tanke på att alla människor har samma rättigheter innebär det också 

att alla ska behandlas som lika inför lagen. Synen på människan som likadana och av samma 

materia innebär att alla därför torde kunna vara benägna att begå brott, sannolikheten för att en 

person som tidigare är ostraffad begår ett brott bör, enligt detta synsätt, inte vara ett alltför vågat 

                                                 
99 Nergelius, J & Zetterquist, O. (Nergelius, J. (red.)). 2001. s. 35 ff 
100 Nergelius, J & Zetterquist, O. (Nergelius, J. (red.)). 2001. s. 26 
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uttalande. Det är trots allt bara genom att en tidigare ostraffad person begår ett brott som nya 

brottslingar skapas. Någon gång är den första även för en yrkeskriminell person.  

Förutsatt att målet med all rätt och lagstiftning är samhällsnyttan och största möjliga nytta för 

största möjliga antal människor torde detta innebära att ett restriktivt förhållningssätt kring 

användningen av tidigare brottslighet i förhållande till skuldfrågan. Det torde ligga i envars 

intresse att skyddet för de enskilda individerna gentemot statsapparatens övermakt (skyddet 

mot att bli felaktigt dömd) är starkare än samhällets önskan att någon straffas för ett brott då 

risken finns att hen de facto är oskyldig till detta brott. Utilitarismens utgångspunkt och 

grundidé är att en rättsstat ibland måste kompromissa för att finna det rätta svaret på ett juridiskt 

dilemma. Exempelvis huruvida det är lämpligt att rätten tar del av information om den 

tilltalades tidigare brottslighet innan skuldfrågan är avgjord.  

Vägen från problem till lösning går via en vågskål, olika intressen ställs mot varandra. För att 

finna det rätta valet ska man ställa sig frågan; vilket val ger störst nytta till störst antal? Svaret 

på den frågan är det rätta valet. I frågan som nu är för handen måste därför olika intressen vägas 

mot varandra, den tilltalades rättssäkerhet, offrets rättstrygghet, samhällsekonomin och värdet 

av en skyndsam rättsprocess är några av de intressen som aktualiseras i denna fråga.  

I det enskilda fallet är handlingsutilitarismen svår att nyttja i och med att handlingen i fråga är 

rättens presentation av den tilltalades personalia och konsekvensen är oklar då den skiftar från 

fall till fall. I ena fallet kan konsekvensen bli att en person döms trots att hen varit oskyldig 

(dåligt), i ett annat fall kan konsekvensen vara att en person som de facto är skyldig döms (bra) 

och i ett tredje fall får det ingen konsekvens alls och det gör varken gott eller ont. Problemet 

måste således ses i ett större perspektiv, vilken blir konsekvensen för individer i stort av att 

rätten presenterar denna information? Var människa i Sverige kan komma att påverkas av detta 

förfarande om de någon gång hamnar i en brottmålsprocess. Den grad av människor som kan 

påverkas negativt av detta handlingssätt är till synes liten gentemot det antal som har att tjäna 

på det, kan tyckas. Å andra sidan kan argumenteras för att var och en kan hamna i en situation 

där detta, otillbörligen påverkar hen negativt, i just detta fall kräver det dock att var och en har 

kriminell belastning vilket med stor sannolikhet kan antas att de inte har. Nyttan torde således 

vara större för de som kan tjäna på det, de människor som lever laglydigt och drar nytta av att 

kriminella straffas (då de uppskattningsvis är fler till antalet) än för de som har att förlora på 

det, det vill säga de personer med kriminell belastning som riskerar att bli felaktigt dömda. I 

detta hänseende har dock alla faktorer inte tagits i beaktning, det finns utrymme för att förbättra 

processen utan att endera partens nyttobehov minskar (se avsnitt 7.3.4). 
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7.2 Oskuldspresumtionen 

Eftersom vi har dokumenterade tendenser till att döma personer efter antecedentia101 har 

oskuldspresumtionen en viktig betydelse i vårt rättssystem. Då människosynen och även världs- 

och verklighetsuppfattningen förändrats över tid, från antiken till idag, kan argumenteras för att 

detta innebär att innebörden av lagar och regler kan förändras. Sett till förarbeten finns ett 

tydligt syfte med en lag, rättstillämpningen kräver dock i vissa fall en ny tolkning av lagen i 

ljuset av dagens samhälle vilket i sin tur kan innebära ett rättfärdigande av den nya tolkningen. 

Detta innebär att synen på oskuldspresumtionen kan förändras över tid och att ett förfarande 

som idag uppfattas som förenligt med denna inte nödvändigtvis är det om ett par år. Varje 

person som står åtalad för ett brott ska anses som oskyldig tills dess att motsatsen bevisats102, 

något som inte kan sägas uppnåtts förrän rätten beslutat i domen.  

Det svenska rättssystemet uppställer kravet att skuld ska vara bevisad till den grad att det är 

”utom rimligt tvivel” att det gått till på det sätt som åklagaren påstår.103 Detta är ett tämligen 

högt krav, vilket i sin tur ställer höga krav på rättstillämparen att inte fatta godtyckliga beslut. 

Med tanke på att vi människor har en tendens att påverkas av fördomar och andra förutfattade 

meningar kan således oskuldspresumtionen i artikel 6 EKMR rubbas genom att rätten tar del av 

information om den tilltalades tidigare brottslighet innan dess att skuldfrågan beslutats. Att alla 

ska ses som oskyldiga till motsatsen bevisats är grunden till rättegångsförfarandet. Utan 

oskuldspresumtionen skulle rättegången bli godtycklig och rätten kan på förhand döma, det 

skulle innebära rättslig anarki. Med tanke på den undersökning som Dahlman (avsnitt 1) utfört 

(som visar att 85 % av nämndemännen anser att sannolikheten för skuld ökar) är det 

problematiskt eftersom det då påverkar synen på den tilltalade och bevis således kan värderas 

oskäligt högt. Utifrån vetskapen att nämndemän i Sverige har en tendens att lägga viss vikt vid 

antecedentia hamnar detta i motsats till oskuldspresumtionen i artikel 6 EKMR. Denna konflikt 

uppstår eftersom domare (i synnerhet nämndemän) inte kan förhålla sig objektivt på grund av 

att denna information påverkar synen av den tilltalade. Oskuldspresumtionen är till stor del en 

objektiv uppfattning som dömande personer har att förhålla sig till, det är dock högst subjektivt 

hur dessa personer idag värderar kriminell belastning som bevismedel. Även om 

                                                 
101 Dahlman, C. 2013. s 561-577 
102 Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Artikel 6.2 och FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna. Artikel 11 
103 NJA 1980 s 725 
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oskuldspresumtionen är en viktig del och grund till rättegångsförfarandet är det svårhanterat i 

verkligheten.  

Precis som Bolding (avsnitt 6) presenterar har kriminell belastning ett värde vid nytt åtal. Det 

beror på att karaktärsdrag från en persons förflutna kan ge en stark indikation på dennes 

brottskapacitet och ge sken av skuld i annan liknande brottslighet. Varje människa är unik och 

formas, utvecklas och förändras under hela livstiden. Man lär sig nya saker och får nya insikter, 

det innebär att ofta är inte en person densamma vid 20-års ålder som vid 40 eller 60 och så 

vidare. Att dock påstå att en person har vissa grundläggande karaktärsdrag torde vara allmänt 

vedertaget, då vi exempelvis ska beskriva en specifik medmänniska tillskriver vi hen ofta 

egenskaper (karaktärsdrag) såsom att vara snäll, omtänksam och gladlynt eller elak, självisk 

och argsint. Dessa beskrivningar saknar då vetenskaplig psykologisk grund, och är i stället 

personliga iakttagelser, vilka dock ofta delas av flera personer. Därför anser jag inte 

antecedentia vara tillräcklig att basera en fällande dom på. Anledningen är att denna information 

inte tillför något som är av vikt för det enskilda fallet utan endast ger en indikation på den 

tilltalades brottskapacitet. 

I rättsfallen Green v. Bock, McGlynn v. The United Kingdom och NJA 2007 s. 547 har 

karaktärsbevisning tillåtits för att påvisa en parts dåliga karaktär.  I McGlynn v. The United 

Kingdom talar Europadomstolen om hur karaktärsbevisning och kriminell belastning får 

användas i en brottmålsrättegång enligt EKMR artikel 6. För att sådan bevisning inte ska strida 

mot artikel 6 krävs att den är tydligt förknippad med det aktuella åtalet, exempelvis då McGlynn 

var dömd för inbrott fyra gånger tidigare ansågs det att tillräcklig kausalitet mellan de brotten 

och det aktuella åtalet förelåg. Det kan tänkas att betydelsen av kriminell belastning i fall som 

detta är av stor vikt för att styrka övrig bevisning i fallet. Vad som dock ter sig besynnerligt är 

att den kriminella belastningen i detta fall tycks fått karaktären av bevisfakta snarare än 

hjälpfakta då den inte styrker övrig bevisning nämnvärt. Tillåtande av kriminell belastning leder 

i hög grad till obalans mellan parterna, vilket medför att den tilltalades möjligheter till försvar 

begränsas, hen kan inte förneka sådan antecedentia. En tilltalad ska anses oskyldig till dess att 

motsatsen bevisats, i förevarande fall anser jag att tillräcklig bevisning inte förelegat och att 

karaktärsbevisning i form av kriminell belastning fått för stort utrymme i domslutet.  
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7.3 Alternativa tillvägagångssätt 

Litteraturstudien för denna uppsats uppmärksammar problematiken med att den tilltalades 

eventuella tidigare brottslighet presenteras innan skuldfrågan är avgjord. Förutom de rättsregler 

som Sverige tillämpar för att skydda den tilltalades rättigheter har även denna uppsats 

presenterat alternativa tillvägagångssätt för att den tilltalades intresse av att bedömas i det 

enskilda fallet och inte på grund av antecedentia. Utifrån uppsatsen syfte analyseras de olika 

tillvägagångsätten nedan. Analysen utgår från att öka rättssäkerheten och således minska rättens 

oönskade processledning i bevisföringen. Alternativen är inte praktiskt beprövade utan 

teoretiska förslag. 

7.3.1 Uppdelning i två huvudförhandlingar 

Att rättegången fördelas på två separata huvudförhandlingar likt det tidigare nämnda norska 

förfarandet, där rätten har möjlighet att, i vissa fall, separera skuldfrågan och påföljdsfrågan till 

två olika huvudförhandlingar har både för- och nackdelar. Ponera att rättegångsbalkens 46:9 

ändras på så vis att personalia får tas upp först efter det att skuldfrågan beslutats. 

Huvudförhandling i skuldfrågan hålls och parterna frambringar sin bevisning, efter detta 

överlägger rätten och meddelar sitt beslut, är rättens beslut fällande så kallas parterna återigen 

till domstolen för att avgöra påföljdsfrågan. Detta skulle då innebära ett mer rättssäkert 

tillvägagångssätt där rätten minimerar risken för otillbörlig processledning och det skulle även 

bidra till att minimera risken för att rätten påverkas av uppfattningar om karaktärsdrag hos den 

tilltalade samt leda till färre fördomar i rättssalen och torde således även leda till att färre 

personer blir felaktigt dömda.104  

Mot detta måste vägas att rättsprocessen skulle ta längre tid då det skulle bli fråga om två 

separata huvudförhandlingar och således kommer även kostnaderna att öka. En tvådelad 

huvudförhandling innebär att ombud, vittnen, ledamöter med flera ska kallas och inställa sig i 

rätten ännu en gång vilket drar ut på rättsprocessen och förlänger arbetstiden för ett mål, då 

tiden förlängs innebär det att processen tar onödigt lång tid vilket inte är önskvärt. Det kan i sin 

tur leda till att färre rättegångar hinns med under en viss tidsperiod än vad som görs idag. För 

att lika många rättegångar ska hinnas med och att effektiviteten inte ska begränsas genom detta 

förfarande krävs att rätten snabbare kommer till beslut. Ett ansträngt rättssystem är aldrig önskat 

då det medför stress i vissa former vilket kan få konsekvensen att rätten agerar godtyckligt. 

                                                 
104 Det finns ingen tillförlitlig statistik över hur många som de facto blir felaktigt dömda i Sverige men det kan 

skäligen antas att det förekommer, dock inte i vilken utsträckning. 



41 

 

Möjligheten finns istället för rätten att överlägga och fatta beslut i skuldfrågan i anslutning till 

huvudförhandlingen.  

På detta sätt delas skuldfrågan och påföljdsfrågan upp men hålls ändå samman till åtminstone 

samma dag. Det skulle dock istället skapa rättsosäkerhet då risk för att processen blir alltför 

skyndsam och risken för att beslutet kanske inte är tillräckligt genomtänkt eller på annat sätt 

förefaller godtyckligt, blir överhängande. 

De kostnader som samhället skulle drabbas av, både ekonomiska kostnader och negativa 

inverkan på rättssäkerheten, om detta förfarande infördes överväger de positiva effekter det 

skulle få. Det kan dock tänkas att likt norsk rätt, ge rätten den möjligheten om det förefaller sig 

påkallat att dela upp huvudförhandlingen på detta vis. Hur denna bedömning, huruvida ett mål 

bör delas upp eller ej, kan/bör göras utan att rätten känner till de delar som kommer tas upp i 

påföljdsfrågan blir dock problematisk och återigen kan denna bedömning komma att bli ytterst 

godtycklig.  

7.3.2 Förbud mot karaktärsbevisning eller ”similar facts” 

Ett annat alternativ är att införa ett förbud mot all form av karaktärsbevisning eller ”similar 

facts evidence” likt engelsk rätt. Det skulle innebära att problemet med fördomar (mot personer 

med ett kriminellt förflutet) som kan påverka bedömningen i rättegångssalen troligtvis skulle 

försvinna helt. Det skulle dock även innebära att åklagarens möjlighet att styrka brott med 

hjälpfakta genom hänvisning till metod, objekt eller motiv enligt avsnitt 6 även den skulle 

försvinna. Principen om fri bevisföring skulle inskränkas och uppsatsens syfte är snarare att 

utreda och ifrågasätta det faktum att rätten självmant presenterar uppgifter om kriminell 

belastning vilket således kan innebära oproportionerlig processledning än att söka inskränka 

den fria bevisföringen. Åklagaren och försvarets rätt till att använda sig av de bevis de önskar 

är viktig för att processen ska bli utredd efter bästa förmåga, återigen vill jag erinra om vikten 

av att vara tydlig med vad det är man önskar bevisa med dessa bevis, bevistema.  

Samhällskostnaderna av att förbud mot karaktärsbevisning av alla dess slag införs skulle således 

innebära att principen om fri bevisföring skulle inskränkas och detta innebär således en 

begränsning av både åklagarens och den tilltalades bevisförmåga (möjlighet att förebringa 

bevis). Samhället har ett intresse av att skyldiga personer döms och att oskyldiga personer 

frikänns, något som torde kunna uppnås med större säkerhet om rätten har tillgång till all 

information som parterna har för avsikt att förebringa och därefter kan värdera och ta ställning 

till uppgifternas relevans, tillförlitlighet och utsagolämnares trovärdighet. 
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Utifrån min analys i tidigare avsnitt anser jag inte att alternativen 7.3.1 och 7.3.2 uppfyller de 

krav på processen som jag anser viktiga. Processen ska vara tidseffektiv, icke godtycklig och 

rättssäker. Av den anledningen presenteras ytterligare två förslag som jag anser kan utveckla 

processen till det bättre utan att åsidosätta dessa krav.   

7.3.3 Avskaffa nämndemannasystemet 

En förändring att implementera i svensk rätt är att avskaffa nämndemannasystemet och övergå 

till en domstol bestående av enbart jurister, personer som är väl utbildade i ämnet. Detta är en 

vedertagen debatt bland jurister, nämndemännens vara eller icke vara. Nackdelarna med 

nämndemannasystemet är som ovan nämnt (avsnitt 1) exempelvis nämndemännens, överlag, 

sämre förmåga att bevisvärdera och att skilja på personliga och juridiska värderingar.  

Nämndemannasystemet är dock något som har långa anor inom svensk rätt, ända sedan 

vikingatiden där brott och straff behandlades under ting var medborgare med och dömde. 

Nämndemännen agerar företrädare av folket och deras blotta närvaro i rättssalen och medverkan 

i rättsprocessen har en viss betydelse för demokratins yttranden. Att folket ska vara delaktiga i 

samhällets utveckling är A och O i en demokrati. Att jurister är de personer som de facto kan 

lagen väl torde kunna öka rättssäkerheten, det vill säga förutsebarheten i rättens agerande, i och 

med att lagen tillämpas med hjälp av samma kunskap av jurister. Mot detta bör vägas att 

nämndemän har andra erfarenheter och kunskaper vilket bidrar till andra perspektiv vilket i sin 

tur kan vara av intresse för rättsprocessen. Det faktum att folket på detta sätt är med och 

bestämmer är viktigt för en demokrati. Samhället består av många olika delar och flera aspekter 

och erfarenheter i rättssalen är viktiga verktyg. Även om jurister kan lagen innebär inte det att 

de besitter kunskap som är likvärdig nämndemännens i fråga om andra beståndsdelar i 

samhället. Individers oliktänkande kring samhället är det som definierar en demokrati, att 

människor kan uttrycka sina olika åsikter och syn på samhället. Detta ska även komma till 

uttryck i en rättssal, dock inom ramen för den gällande rätten.  

Ett avskaffande av nämndemannasystemet kan bemötas med kritik om att det skulle begränsa 

folkets inflytande i rätten och till viss del rättstillgängligheten och således innebära en 

inskränkning i rättsstatsidealet, å andra sidan kan sägas att användande av 

nämndemannasystemet innebär en inskränkning i rättsstatsidealet genom att förutsebarheten, 

rättssäkerheten, begränsas genom nämndemäns begränsade kunskap om juridiken. Intresset av 

att folket ska vara delaktiga i rättsprocessen måste vägas mot rättsosäkerheten, den minskade 

förutsebarheten, och de monetära kostnader som utbildning och anställning av nämndemän 

innebär.  
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7.3.4 Utbildning i bevisvärdering för nämndemän 

De hittills presenterade alternativen har alla inneburit en förändring av rättsläget och processen 

som sådan utan att i teorin ge önskade resultat, vilka väger tyngre än kostnaderna de skulle 

medföra. Det sista alternativa tillvägagångssättet är att, i stället för att förändra förfarandet som 

sådant, införa en mer omfattande utbildning för nämndemän för att en förbättring ska ske. 

Närmare bestämt att införa tydligare och mer omfattande bevisvärderingsmoment i 

nämndemannautbildningen vilket kan öka rättens förmåga att värdera fakta efter relevans och 

således företa en opartisk bedömning av skuldfrågan.  

Med mer omfattande utbildning kan situationen definieras tydligare och möjlighet till att 

relevant bevisning hamnar i fokus för att bedöma omständigheterna kring personens koppling 

till handlingen istället för att bedöma personen utefter dennes karaktär. Personalia som ska ha 

betydelse för påföljdsbestämningen etc. kommer således att värderas på ett mer korrekt sätt och 

detta torde leda till att dess påverkan i skuldfrågan kommer att bli mer skälig än tidigare.  

Mer extensiv utbildning av nämndemän kommer naturligtvis även det att öka 

samhällskostnaderna men detta bör inte ske i lika omfattande utsträckning som alternativet i 

avsnitt 7.3.1. Dessa kostnader är enkom monetära medan de i tidigare fall varit av både 

ekonomisk och samhällspolitisk karaktär. De samhällspolitiska kostnaderna i detta alternativ är 

i min mening obefintliga, mer utbildning åt nämndemän för att uppfylla de krav vi har på oss i 

egenskap av en rättsstat innebär enkom ett steg mot ett mer rättssäkert, rättstryggt och 

rättsjämlikt samhälle. Ju mer kunskap om processen som nämndemännen besitter desto starkare 

grund vilar processen på. Nämndemän finns i rätten för att företräda det allmänna, för att 

processen inte ska präglas av enbart jurister utan även företrädare av folket, detta innebär dock 

inte att folket inte bör ha god kunskap om grunderna för rättssystemet, däribland vissa 

grundläggande tankar om bevisvärdering. 

Bevisvärderingen är fri i Sverige, men det kan eventuellt vara så att den bör begränsas för att 

öka strävan mot rättsstatsidealet. En begränsning av den fria bevisvärderingen behöver inte vara 

omfattande eller ens direkt. Utbildning för nämndemän i bevisvärdering och hur vissa fakta ska 

klassas som bevisfakta eller hjälpfakta och de senare ska bedömas vara relevanta eller ej kan 

tyckas vara en indirekt begränsning av den fria bevisvärderingen. Den ger dock bara 

nämndemän en verktygslåda med verktyg för att trassla upp den juridiska oreda som är 

bevisvärdering. Även om det kan anses vara en begränsning i den fria bevisvärderingen torde 

fördelarna med utbildning vara större än nackdelarna som hög värdering av kriminell belastning 

kan medföra. Detta alternativ medför att oskuldspresumtionen stärks och förhindrar att 
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karaktärsbevisning får otillbörligt utrymme i bevisfrågan. Detta är således även det ett alternativ 

som bör beaktas och jämföras med alternativet i 7.3.3. Alternativet i 7.3.3 innebär en stor 

förändring i rättegångsförfarandet och rättens sammansättning. Det kan komma att ta lång tid 

att finna ett nytt sätt som fungerar. Alternativet i detta avsnitt (7.3.4) innebär förvisso ökade 

ekonomiska kostnader för samhället men det torde även öka rättrådigheten i domstolens 

(tingsrättens) beslut då det finns mer kunskap hos rätten. 

7.4 Felkällor 

Eftersom att den här studien främst är baserad på teoretisk argumentation bör den kompletteras 

med vidare studier i de alternativa tillvägagångssättens funktion och effekter på rättssäkerheten. 

Den här studien problematiserar dagens system och det krävs kompletterande undersökningar 

för att se hur vidsträckt detta problem de facto är. Det kan göras genom studier av fall där dömda 

personer beviljats resning och bevisats felaktigt dömda för att se vilken roll tidigare brottslighet 

spelat i domskälen för den felaktiga domen. Dessutom bör kompletterande uppgifter i ett globalt 

perspektiv undersökas. Hur ses detta problem i andra länder i världen och vilka konflikter 

uppstår mellan dessa synsätt? 

8. Slutsats 

Med det ovan anförda i beaktning är det min samlade bedömning att skyddsvärdet i att minska 

risken för att person blir oskyldigt dömd väger tyngre än brottsoffrets intresse av att någon 

straffas. Det är essentiellt att vi i svensk rätt inte tummar på rättssäkerheten genom att tillåta att 

fördomar planteras i rätten under huvudförhandlingen.  

Det problematiska med dagens förfarande ligger i att rätten självmant i personaliagenomgången 

presenterar information om den tilltalades tidigare brottslighet och inte i att denna information 

kan förebringas av endera parten i målet. Vi har i Christian Dahlmans undersökning från 2011 

sett att det är majoritetens uppfattning att sannolikheten för skuld ökar då en person är åtalad 

för ett liknande brott ännu en gång. Denna syn måste förändras i rättssalen; det är en plats för 

utredning och domslut baserade på det enskilda fallet, inte på en persons tidigare levnadssätt 

eller av dennes karaktär. Med detta sagt anser jag dock att informationen om tidigare 

brottslighet har visst intresse i rättegången inte enbart i fråga om påföljdsbestämningen, utan 

även såsom hjälpfakta för att styrka bevisfakta. Det är därför inte lämpligt att helt förbjuda 

bevisning om tidigare brottslighet (som avsnitt 7.3.2 behandlar), förutsatt att den läggs fram av 

endera part i målet med ett tydligt bevistema. Det åligger sedan rätten att värdera dessa bevis 



45 

 

efter dess faktiska relevans, något som nämndemän således borde utbildas i för att klara av på 

bästa sätt. 

Vad gäller problematiken med grov olovlig körning som nämndes i avsnitt 6 ovan så åligger 

det naturligtvis åklagaren att bevisa varför brottet i fråga är grovt, denne har således ingen ursäkt 

att inte åberopa den tilltalades belastningsregister såsom bevisning. Bevisbördan för ett brott 

ligger hos åklagaren, det åligger således denne att bevisa huruvida villfarelse förelegat eller ej. 

Betrakta återigen exemplet där en person hävdat villfarelse, att hen inte visste att hen behövde 

skicka in anmälan om ändring till Försäkringskassan för att inte få ut felaktig ersättning. Ponera 

här att åklagaren har missat att den tilltalade dömts för liknande brott tidigare och således inte 

haft tillräcklig bevisning för att åtalet skall kunna resultera i en fällande dom. Att rätten då 

presenterar den tilltalades personalia, ur vilken det framkommer att den tilltalade dömts för 

liknande brott tidigare och dennes påstående om villfarelse således inte är riktigt innebär 

indirekt negativ processledning från rättens sida.  

Som avslutning ska sägas att trots att förfarandet vid en brottmålsprocess i svensk domstols 

underrätt inte är perfekt är min samlade bedömning att förfarandet som sådant inte bör 

förändras. Nämndemän behöver dock ytterligare utbildning för att bättre klara av sina uppdrag, 

debatten om nämndemännens vara eller icke vara fortsätter. För att skapa en mer rättssäker 

rättsprocess bör nämndemännens roll i vårt rättssystem undersökas ytterligare för att de ska 

kunna fullgöra sina uppdrag med större rättssäkerhet.  

Att det finns en problematik med att tidigare brottslighet redovisas klargörs tydligt av denna 

studie. Resultatet av alternativa tillvägagångssätt visar dock att det uppstår en konflikt mellan 

fri bevisföring, fri bevisvärdering och behandlingen av kriminell belastning i rättssalen. Trots 

att det kan anses vara en begränsning i den fria bevisvärderingen med alternativet om utbildning 

av nämndemän torde fördelarna med utbildning vara större än nackdelarna som hög värdering 

av kriminell belastning kan medföra. Detta alternativ medför att oskuldspresumtionen stärks 

och förhindrar att karaktärsbevisning får otillbörligt utrymme i bevisfrågan. Domstolen 

påverkas således inte oskäligt starkt av antecedentia och resultatet blir således en rättegång inför 

en oavhängig och opartisk domstol. Bedömningar av den tilltalades karaktär saknar ofta 

vetenskaplig psykologisk grund utan är vanligtvis personliga, godtyckliga, iakttagelser. Med 

utbildning av nämndemän hamnar bevisfrågan i fokus och relevant bevisning för 

omständigheterna kring den tilltalades koppling till handlingen är det som bedöms och inte den 

tilltalades karaktär. 
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