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Förord 
Mina studier på juristprogrammet avslutas med detta examensarbete om ett ämne som väcker mitt 

djupa engagemang, nämligen försvararens privata brottsutredningar. Under uppsatsens gång har 

jag fått många värdefulla samtal, kommentarer och stöttningar. Jag vill därför passa på att tillägna 

ett särskilt tack till de som varit speciellt delaktiga i mitt arbete. 

 

Först och främst vill jag tacka min handledare Simon Andersson. Tack för en givande 

handledning och tack för dina genomläsningar, kommentarer och rekommendationer.  

 

Jag vill även tacka advokat Johan Eriksson för intressanta diskussioner. Tack för att du tog dig 

tiden att ge mig en utökad förståelse för hur privata brottsutredningar kan gå till i praktiken.  

 

Ett tack till Ricky Ansell, verksamhetsexpert på NFC, för att du svarade på mina funderingar och 

gav mig en ökad förståelse för DNA-analyser.  

 

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till min familj som stöttat mig under hela juristprogrammet. 

 

 

Katarina Andersson 

Stockholm, maj 2017  
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Abstract  
The police and the prosecutor are in charge of the preliminary investigation. They are obliged to 

follow the objective principle. It means that they have to look for circumstances that are both 

positive and negative to the suspect. The government has much more resources compared to the 

suspect. In order to even out this difference the suspect is sometimes entitled to a public defender. 

The suspect also has the possibility to pay for a private defender. The most important duty to the 

defender is to take care of the interests of the client. This could include executing private 

investigations.  
 

In Swedish law it doesn’t exist a regulation that’s directly applicable to the matter of private 

investigation. Instead there are plenty of rules that could come to use. For instance, the suspect 

and the defender have the right to disclosure and the right to complete the preliminary 

investigation. To certain extent the suspect and the defender have the possibility to analyze 

evidence themselves. They could also visited a crime scene and collect evidence, such as DNA 

traces. DNA traces, which are successfully analyzed, are usually regarded as a strong evidence. 

The most common used method to analyze DNA is called PCR. It analyzes a small amount of our 

genes. The defender has limited possibilities to send DNA evidence to a private company or to 

the Swedish authority NFC. One of the greatest limitations regarding private investigations are 

the cost. At the end it is the economy of the suspect that’s determining the extent of the 

defender’s private investigation. This could question if the principle of equality of arms is 

achieved.		
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Sammanfattning 
Polisen och åklagaren har till uppgift att ombesörja en förundersökning. De är under arbetet 

ålagda att följa objektivitetsprincipen, vilket innebär att de ska söka efter omständigheter som 

både är till nackdel och till fördel för den misstänkte. I syfte att balansera det ojämlika 

förhållandet mellan staten och den misstänkte kan den misstänkte förordnas en försvarare. Den 

misstänkte har även själv en möjlighet att bekosta en privat försvarare. Försvararens viktigaste 

uppgift är att tillvarata sin klients intresse. Att genomföra privata brottsutredningar kan vara ett 

led i tillvaratagandet.  

 

Det finns inte en bestämmelse som direkt reglerar frågan om privata brottsutredningar. Istället 

kan olika lagregler aktualiseras beroende på den aktuella situationen. Försvarets insynsrätt samt 

rätten att begära kompletteringar av förundersökningen är grundläggande rättigheter för den 

misstänkte och försvararen. De har i viss utsträckning möjlighet att analysera föremål som 

polisen eller åklagaren beslagtagit. Det finns även möjlighet att besöka en brottsplats med avsikt 

att samla bevis, såsom DNA-spår. DNA-spår, som framgångsrikt analyserats, betraktas vanligen 

som ett starkt bevismedel. Den vanligaste metoden att analysera DNA är PCR-metoden. Där 

analyseras ett begränsat område av arvsmassan. För försvararen finns, med begränsningar, 

möjlighet att på eget bevåg skicka ett DNA-spår till en privat aktör eller som privat uppdrag till 

NFC. En av de största begränsningar för privata brottsutredningar är kostnaden. I normalfallet är 

det den misstänktes ekonomiska förutsättningar som styr omfattningen av försvararens egen 

utredning. Det är en anledning till att kontradiktionsprincipen riskerar att inte uppnås. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Två tonåringar frias från våldtäkt. En barnläkare frias från vållande till annans död. En Säpopolis 

frias från våldtäkt. Dessa är exempel på rättsfall där försvararens privata brottsutredningar 

bidragit till friande domar. Privata brottsutredningar handlar vanligen om att försvararen på eget 

bevåg försöker ta fram bevisning som är till fördel för den misstänkte. I enlighet med 

kontradiktionsprincipen ska den misstänkte och dennes försvarare har samma möjligheter som 

åklagaren att lägga fram egen bevisning. Som en följd av denna princip har den misstänkte och 

försvararen tillförsäkrats en rad rättigheter, såsom rätten till insyn i förundersökningen. Tack vare 

dessa rättigheter öppnas möjligheten för försvararen att göra egna brottsutredningar. Dock finns 

åtskilliga svåröverkomliga svårigheter som försvararen tvingas brottas med. Bland annat kan 

möjligheten till ersättning för nedlagt arbete begränsa försvararens villighet att eftersöka bevis 

som är gynnande för den misstänkte. Det finns en uppsjö med bevis som försvaret kan tänkas 

åberopa. Ett bevismedel är DNA-spår. Ett upphittat DNA-spår på en brottsplats skickas vanligen 

till NFC för analys. Frågan är dock vilka juridiska och praktiska möjligheter försvararen 

egentligen har att genomföra en egen DNA-analys av ett intressant spår. Denna uppsats avser till 

att undersöka detta.  

 

DNA-spår är ett bevismedel som ofta värderas högt i domstol. Av den anledningen kan det vara 

av särskild vikt att försvaret ges samma möjligheter som åklagaren att analysera DNA-spår eller 

att presentera bevisning mot åklagarens hypotes om hur DNA-spåret kan ha avsatts. De senaste 

årens medialt uppmärksammade rättsfall, där försvararens egen bevisning varit avgörande för 

utgången i målet, har väckt intresset av att närmare utreda de juridiska möjligheterna att 

genomföra en privat brottsutredning. Ämnesvalet av att fokusera på privata DNA-analyser kan 

motiveras av nyfikenheten att utreda ett relativt oklart och obehandlat område. Försvararens 

alltmer förekommande privata brottsutredningar gör även valet av ämnesområde speciellt 

relevant. Uppsatsen ämnar främst till att läsas av praktiskt verksamma åklagare, försvarare, 

domare och andra jurister som arbetar med brottmål.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka försvararens möjligheter att göra privata brottsutredningar, med särskilt 

fokus på privata DNA-analyser. Relevanta frågeställningar är: 

• Vilka rättigheter har den misstänkte under en förundersökning? 

• Vilka juridiska begränsningar finns för försvararen att genomföra privata 

brottsutredningar? 

• Ger nuvarande lagstiftning försvararen samma möjligheter som åklagaren att ta fram 

bevisning?  

	

1.3 Avgränsningar 

Försvararens privata brottsutredningar berör åtskilliga rättsfrågor, såsom åklagarens 

objektivitetsplikt samt insynsrätten i förundersökningen. Av utrymmesskäl kommer en utförlig 

redogörelse endast att göras för frågor som har direkt relevans för försvarares egna 

brottsutredningar. Uppsatsen är till stora delar skriven ur den misstänktes perspektiv, varför 

målsägandens roll lämnas därhän. Detta innebär att målsägandebiträdens privata utredningar 

utelämnas. Vidare kommer eventuella uppkomna integritetsfrågor, om bland annat hanteringen 

av resultaten av DNA-analyser, endast behandlas ytligt.  

 

 

1.4 Metod och material 

Utgångspunkten för uppsatsen har varit att samla information och hänvisningar från 

grundläggande litteratur angående förundersökning och Europadomstolens praxis, såsom Diesens 

verk Förundersökning samt Danelius verk Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. Därigenom 

har relevant rättspraxis och ytterligare doktrin hittats. Information och inspiration har även 

hämtats från databaserna Zeteo och Karnov. En viktig del har varit att utröna det rättsliga 

ramverket för privata brottsutredningar. Mot denna bakgrund har en genomgång och analys av 

gällande rätt avfattats, där svenska lagregler, inklusive Europakonventionen, haft huvudrollen 

med tanke på deras auktoritativa värde. Rättsfall, förarbeten och doktrin har använts för att 

underlätta tolkningen av gällande rätt. Detta är metoden som genomsyrar arbetet. Metoden kan 
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närmast benämnas som rättsdogmatisk metod.1 Även ett rättsanalytiskt tillvägagångssätt används. 

Denna syftar till att problematisera, analysera och kritisera rätten.2 Detta är något som görs i 

framförallt avsnitten 2.4 och 3.5. I syfte att få en bättre praktisk förståelse för privata 

brottsutredningar samt DNA-analyser har åtskilliga samtal hållits med några praktiskt verksamma 

inom dessa områden. Förutom rättsdogmatiken och rättsanalysen har uppsatsen ett begränsat 

naturvetenskapligt inslag, där DNA och DNA-analyser förklaras. Genom att integrera ett annat 

ämne får uppsatsen ett vidare perspektiv. De naturvetenskapliga möjligheterna och 

begränsningarna gällande DNA-analyser belyses särskilt.  

 

Rättskällorna som företrädelsevis kommer till användning är svensk lag, inbegripet 

Europakonventionen samt rättspraxis från svenska domstolar och Europadomstolen. Artikel 6 i 

EKMR tillförsäkrar den misstänkte en rad rättigheter, vilka har en central roll för den yttre 

gränsen för privata brottsutredningar. Därför har en tyngd lagts på Europakonventionen och 

praxis från Europadomstolen. Det finns en begränsad mängd lättillgänglig praxis, från de svenska 

domstolarna, där försvararens privata brottsutredningar haft en avgörande betydelse. Vid urvalet 

av rättsfall har en genomläsning gjorts av ett större antal rättsfall. Den praxis som avhandlats i 

uppsatsen har bedömts illustrera betydelsen av privata brottsutredningar på ett klargörande sätt.   

 

 
1.5 Disposition 

Arbetet är uppdelat i två huvuddelar, nämligen försvararens privata brottsutredningar i allmänhet 

respektive försvararens privata DNA-analyser i synnerhet. I den allmänna delen görs en 

inledande redogörelse för de grundläggande principerna som omgärdar en förundersökning, bland 

annat kontradiktionsprincipen. Därefter följer ett avsnitt om det juridiska ramverket som tangerar 

privata brottsutredningar. Här följer en genomgång av flertalet rättigheter som tillförsäkras den 

misstänkte och försvararen. Bland dessa rättigheter hör insynsrätten samt rätten att begära 

komplettering av förundersökningen. I nästa avsnitt analyseras de möjligheter och begränsningar 

som uppkommer vid privata brottsutredningar. Efter denna allmänna del följer en särskild del om 

DNA. En utredning presenteras av vad DNA är och hur det analyseras. De juridiska 

																																																								
1	Se Korling & Zamboni, s. 21 ff., där en grundlig redogörelse görs för den rättsdogmatiska metoden.	
2 Sandgren, s. 45 ff. 	
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möjligheterna att göra DNA-analyser utreds närmare. I den efterföljande analysen jämförs 

åklagarens och försvararens möjligheter att göra DNA-analyser. Även en diskussion förs om de 

utmärkande dragen för DNA-bevis jämfört med annan bevisning. Mot slutet analyseras privata 

brottsutredningar ur ett de lege ferenda-perspektiv. I avslutningen av uppsatsen sammanfattas 

några av de viktigare slutsatserna.   
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2. Försvararens möjligheter att göra privata brottsutredningar i 

allmänhet 

2.1 Europakonventionen – vilka rättigheter har en misstänkt? 

Europakonventionen är inkorporerad i svensk rätt och gäller som lag i Sverige (2 kap. 19 § RF). 

Av Europakonventionen följer en rad rättigheter som tillförsäkras den misstänkte. En av de mest 

betydelsefulla rättigheterna däri är rätten till rättvis rättegång i artikel 6. Denna artikel är direkt 

applicerbar vad beträffar rättegångar, men artikel 6.1 och 6.3 är tillämpbar så fort den misstänkte 

anklagats för brott, det vill säga även innan en rättegång inletts.3 Enligt JK anses det vara en 

anklagelse för brott när den misstänkte blir delgiven skälig misstanke.4 Artikel 6 gäller sålunda 

också i stor utsträckning under en förundersökning. Genom denna artikel kan flera principer och 

regler utläsas, bland annat oskuldspresumtionen och kontradiktionsprincipen. 

 

 

2.1.1 Oskuldspresumtionen 

Utgångspunkten är att den misstänkte ska betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad 

(artikel 6.2). Den misstänkte ska få sitt fall prövat av domstolen inför en objektiv och opartisk 

domstol. Domstolen får inte ha en förutfattad mening om saken.5 Åklagaren å sin sida är skyldig 

att informera den misstänkte om brottsmisstanken, för att den misstänkte ska ha tillfälle att 

förbereda sitt försvar. Oskuldspresumtionen inbegriper även att åklagaren bär bevisbördan och 

har därför bördan att bevisa den misstänktes skuld. 6  Ur presumtionen kan härledas den 

misstänktes rätt att inte yttra eller belasta sig själv. Den misstänkte har ingen skyldighet att lämna 

uppgifter i brottsutredningen som är till nackdel för honom eller henne.7 

 

 

 

																																																								
3 Se bland annat Europadomstolens mål Imbrioscia mot Schweiz och Tejedor García mot Spanien. 
4 JK 2010-12-22, dnr 2011-10-40. 
5 Dir 2016:57, s. 3 f., som bland annat hänvisar till artikel 47 och 48 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, där rätten till rättvis rättegång oskuldspresumtionen också fastslås.  
6 Barberá, Messegué och Jabardo mot Spanien. Se även RättsPM 2012:5 s. 7.  
7 Chambaz mot Schweiz, Funke mot Frankrike och Danelius s. 299. 
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2.1.2 Kontradiktionsprincipen och principen om parternas likställdhet8 

Ur artikel 6 kan flera regler och principer tolkas som är till skydd för den misstänkte. Två av 

dessa principer är kontradiktionsprincipen och principen om parternas likställdhet. Samtliga 

parter ska få kännedom om den utredning som föreligger samt få tillfälle att yttra sig över den. 

Den misstänkte och försvararen ska inte ha sämre möjligheter än åklagaren att föra sin talan i 

domstolen.9 Kontradiktionsprincipen ger den misstänkte inte bara rätt att ta del av all bevisning, 

utan även en rätt att lägga fram motbevisning. Detta innebär att åklagaren inte får lägga fram 

bevisning hos domstolen som försvaret inte fått del av. Emellertid har försvaret inte rätt att få 

insyn i allt material som åklagaren insamlat. Det som kan hindra insynsrätten är bland annat 

sekretess.10 Om försvaret nekas att få del av visst material ska denna nackdel kompenseras 

processuellt.11 Europadomstolen har vidare fastslagit att det inte är i enlighet med konventionen 

att åklagaren själv fattar beslut om att undanhålla relevant material, utan att underställa rätten.12 

Förutom rätten att ta del av utredningsmaterialet har den misstänkte rätten att skaffa sig juridisk 

hjälp, i syfte att kunna bemöta åklagarens bevisning på ett adekvat sätt. Dessutom ska försvaret 

ha samma möjligheter som åklagaren att vidta processuella åtgärder, såsom att tillföra ny 

bevisning i ett sent skede. Detta för att kontradiktionsprincipen ska kunna upprätthållas.13 

 

Europadomstolen har prövat frågan om DNA-undersökning. I ett fall stod sökanden anklagad för 

bland annat våldtäkt och rån. Sökanden begärde att domstolen skulle gå med på en DNA-

undersökning, men denna begäran efterhördes inte av de rumänska myndigheterna. 

Europadomstolen fann att myndigheterna kränkt artikel 6 genom att underlåta DNA-

undersökningen.14 Vad gäller sakkunnigbevis har Europadomstolen fastslagit att en part har rätt 

att följa den sakkunniges utredning genom att exempelvis ställa frågor till de personerna som 

skulle höras av den sakkunnige samt få del av relevanta handlingar i utredningen. Denna rättighet 

																																																								
8 Benämns även som the principle of equality of arms. 
9 Danelius, s. 260. 
10 Se mer i avsnitt 2.3.2 nedan. 	
11 Se bland annat Doorson mot Nederländerna, Van Mechelen m.fl. mot Nederländerna, Rowe och Davis mot 
Storbritannien och Jasper mot Storbritannien.  
12 Rowe och Davis mot Storbritannien. 
13 Bring & Diesen, s. 114 f.  
14 V.D. mot Rumänien. Se även RättsPM 2012:5, s. 8, där Åklagarmyndigheten framhäver vikten av att tillgodose 
den misstänktes begäran om kompletterande utredningsåtgärder. Se vidare i avsnitt 2.3.3 om komplettering av 
förundersökning. 



	 14 

gäller särskilt om sakkunnigutlåtandet förutses vara avgörande för målets utgång, vilket det anses 

ha om rättens uppfattning är beroende av medicinsk expertis.15 

 

 

2.1.3 Rätten att förhöra vittnen 

I artikel 6.3 d stadgas rätten att förhöra vittnen och andra personer. Den misstänkte och 

försvararen ska ges möjlighet att åberopa egna vittnen samt förhöra de vittnen vars utsagor 

åberopas mot den misstänkte. Försvaret måste få tillfälle att ställa frågor till de som hörs 

muntligen. Om försvarets rätt att förhöra vittnen negligerats får domstolen i normalfallet inte 

belasta den misstänkte med vittnets utsaga. Däremot föranleder inte en försummelse av 

rättigheten alltid att en överträdelse av artikel 6 har skett. Det avgörande är vittnesmålets 

bevisvärde. Finns annan bevisning, som pekar på den misstänktes skuld, anses det inte vara en 

överträdelse av artikel 6 om försvaret inte fått möjlighet att förhöra vittnet.16 Brott mot artikel 6 

kan likaledes föreligga om jämbördigheten mellan försvaret och åklagaren rubbats. Det kan gälla 

fallet när domstolen utser sakkunnig. Denna sakkunnig får i praktiken inte betraktas som ett av 

åklagarens vittnen och därtill få en starkare ställning processuellt.17 

 

Den tilltalades rätt att förhöra vittnen har varit uppe till prövning i Högsta domstolen. I NJA 1992 

s. 532 åtalades en man för ett rån. Målsäganden närvarade varken i tingsrätten eller hovrätten och 

under rättegången åberopade åklagaren förhör med målsäganden, som skett under 

förundersökningen. Under förhöret hade dock varken den tilltalade eller dennes försvarare 

närvarat. Försvaret hade sålunda inte fått någon möjlighet att ställa frågor till målsäganden, vars 

utsaga ansågs vara avgörande bevisning. En överträdelse av artikel 6 bedömdes ha skett. HD 

uttalade att försvaret ofrånkomligen ska få tillfälle att under förundersökningen eller rättegången 

utfråga vittnet. Ett visst avsteg från detta har dock gjorts i svensk praxis. Vad beträffar barn som 

är målsäganden, i synnerhet rörande allvarlig brottslighet som exempelvis sexualbrott, kan 

försvarets frågerätt komma att sättas åsido. Numera spelas polisförhören med barnet upp under 

																																																								
15 Mantovanelli mot Frankrike. Fallet gällde en flicka som avled på sjukhus efter felbehandling.  
16 Asch mot Österrike. Där stod en man åtalad för att ha misshandlat sin sambo, som inte ville uttala sig om 
händelsen. Mannens rätt att förhöra vittnet ansågs inte kränkt, med anledning av att Europadomstolen fann att det 
även fanns annan bevisning som talade för mannens skuld. 
17 Bönisch mot Österrike. 
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rättegången. Barnen närvarar således vanligtvis inte inför rätten. 18  Däremot har 

Europakommissionen uttalat att barnets utsaga måste värderas med försiktighet om försvaret 

aldrig fått möjlighet att fråga barnet. Som en följd av detta bör polisen under förundersökningen 

bereda försvaret tillfälle att ställa frågor till barnet.19 Om försvararen väljer att förhöra vittnen bör 

han eller hon begrunda nyttan med förhören. Visserligen kan försvararen fråga ut vilka personer 

som helst, men bör inte göra detta förhastat. Polisen och åklagaren bör i första hand beredas 

tillfälle att efterhöra vittnen. I annat fall riskerar vittnets trovärdighet att naggas i kanten, 

eftersom det finns risk för att försvararen påverkat vittnet om försvararen är den första som 

förhör vittnet. 20	

	

  

2.2 Viktiga principer i förundersökningens bedrivande 

2.2.1 Objektivitetsprincipen 

I bedrivandet av förundersökningar gäller åtskilliga andra principer, förutom de som kan utläsas 

ur Europakonventionen. Objektivitetsprincipen utgör grunden för förundersökningen. En 

åklagare och en polis är förpliktigad att följa objektivitetsprincipen, vilket innebär att han eller 

hon måste beakta omständigheter som både talar för och mot den misstänkte (23 kap. 4 § RB). 

Principen gäller både före och under en rättegång. I de fall en försvarare finns vållar 

objektivitetsprincipen sällan problem.21 Saknas en försvarare, eller om ett behov annars anses 

finnas, och den misstänktes intressen riskeras att hamna i skymundan, har rätten en skyldighet att 

bistå den misstänkte. Detta sekundära utredningsansvar medför att eventuella brister i 

objektiviteten, från åklagarens sida, kan avhjälpas av rätten.22 Även om den misstänkte har en 

försvarare har åklagaren kvar sin redovisningsplikt gentemot försvaret, vilket betyder att 

åklagaren har en skyldighet att redovisa de omständigheter som talar till den misstänktes förmån. 

Detta är av särskild vikt när nya fakta eller omständigheter uppkommer efter avslutad 

																																																								
18 Se NJA 1963 s. 553.  
19 Lindqvist mot Sverige. Se även Bring & Diesen, s. 116. 
20 Blomkvist, s. 33.  
21 Bring & Diesen, s. 74. 
22 Se 46 kap. 4 § RB där det stadgas att rätten är skyldig att utreda målet så ingående som dess beskaffenhet kräver. 
Rättens ordförande kan bland annat ställa frågor, för att utreda eventuella oklarheter. 
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förundersökning. I annat fall saknar försvararen en möjlighet att ta del av och bemöta 

materialet.23  

 

Riksåklagaren har utarbetat riktlinjer som kan användas som ett rättesnöre för de anställda i 

åklagarväsendet. Enligt den andra riktlinjen ska åklagarväsendets verksamhet präglas av 

objektivitet och saklighet. Detta innebär bland annat att åklagaren inte får lämna oriktiga 

uppgifter till den misstänkte, försvararen eller rätten. Inte heller får åklagaren undanhålla 

information som kan användas av den misstänkte i sitt försvar. Om den misstänkte inte kan verka 

för ett fullgott försvar bör åklagaren vara särskilt aktiv med att lyfta fram omständigheter som är 

gynnsamma för den misstänkte.24 

 

 

2.2.2 Hänsynsprincipen 

Ytterligare en betydelsefull princip är hänsynsprincipen. Den handlar om att den personliga 

integriteten ska respekteras och att ingen ska utsättas för misstanke i onödan (23 kap. 4 § 2 st. 1 

p. RB). Ingen ska heller åsamkas onödiga skador eller kostnader. Principen är ett utflöde ur 

Europakonventionens oskuldspresumtion i artikel 6.2.25  

 
 

2.2.3 Skyndsamhetsprincipen 

Polisen och åklagaren ska vidare beakta skyndsamhetsprincipen. En förundersökning ska 

genomföras så skyndsamt som omständigheterna medger (23 kap. 4 § 2 st. 2 p. RB). Med 

anledning av de begränsade resurserna polisen och åklagaren har till sitt förfogande kan kravet på 

skyndsamhet inte alltid upprätthållas. Allvarlig brottslighet och brott begångna av och mot unga 

är exempel på brottslighet som vanligen prioriteras. Då ska brottsutredningen alltid utföras 

skyndsamt. Detta är särdeles viktigt för de fall den misstänkte är frihetsberövad. Den misstänkte 

ska inte utsättas för en onödig tidsutdräkt.26 

 
																																																								
23 Bring & Diesen, s. 75.  
24 Etiska riktlinjer för anställda i åklagarväsendet, s. 3. 	
25 Bring & Diesen, s. 67. Hänsyn ska bland annat visas vid bestämmande av tid och plats för förhör med den 
misstänkte.		
26 Bring & Diesen, s. 67 f.  



	 17 

2.3 Särskilt om det juridiska ramverket för privata brottsutredningar 

En försvarare har till uppgift att tillvarata den misstänktes intressen och företa åtgärder som 

främjar dessa intressen (21 kap. 7 § RB). Det är i strid med denna lagbestämmelse om 

försvararen agerar ohederligt genom att exempelvis åberopa falsk bevisning eller fara med 

osanningar. Försvararen bör vidare iaktta försiktighet när han eller hon, på eget bevåg, vill höra 

vittnen eller andra personer. Han eller hon får ge anvisningar till förhörsledaren gällande hur ett 

förhör bör utformas. Det är även tillåtet att kontakta potentiella vittnen och efterhöra vad de avser 

att uttala i saken.27 Oavsett vilka utredningsåtgärder försvararen önskar vidta finns en skyldighet 

för denne att följa gällande rätt. Är försvararen en advokat är han eller hon likväl ålagd att 

efterkomma god advokatsed.  

 

 

2.3.1 God advokatsed 

En försvarare måste inte nödvändigtvis vara en advokat. Däremot är en offentlig försvarare som 

huvudregel en advokat (21 kap. 5 § RB).28 Av den orsaken äger reglerna om god advokatsed 

också tillämplighet. En advokat är skyldig att följa Advokatsamfundets vägledande regler om god 

advokatsed (VRGA). En grundprincip däri är lojalitetsprincipen, som föreskriver att advokaten 

ska sätta klienten i främsta rum. Advokaten får aldrig låta egna fördelar eller obehag stå framför 

klientens intressen (VRGA 1 st. 2). En advokat ska visa omsorg och noggrannhet i sitt arbete, 

men får samtidigt inte orsaka onödiga kostnader för klienten. Mot bakgrund härav får advokaten 

inte överarbeta ett ärende, utan ska i behövlig mån begränsa sitt uppdrags omfattning.29 

Lojalitetsprincipen kan inskränkas av gällande rätt, god advokatsed och domstolsbeslut. Enligt 

HD är det otillåtet för en advokat att sätta klientens intressen framför lag eller god advokatsed.30 

Att genomföra privata brottsutredningar, när detta är erforderligt för att tillvarata den misstänktes 

intressen, är en del av försvararens lojalitetsplikt gentemot klienten.31  

 

																																																								
27 Fitger och Mellqvist, s. 154 f.  
28 Ekelöf m.fl., Rättegång. Första häftet, s. 222.	
29 Heuman, s. 72.		
30 NJA 1992 s. 139. Se även Heuman, s. 74, SOU 1999:31 s. 116 och Wiklund s. 565, där sistnämnda nämner att en 
advokat inte under några omständigheter får handla brottsligt, oavsett om detta skulle vara till gagn för klientens 
intressen.  
31 Ebervall, s. 130.		
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Enligt VRGA 1 st. 4 får en advokat inte främja orätt. HD har i NJA 1991 s. 293 fastslagit att detta 

betyder att en försvarare inte i något fall får medverka till en handling som stör en pågående 

brottsutredningen. Vilken handling som bedöms störa en pågående brottsutredning är oklart. Det 

kan inte betraktas som ett främjande av orätt bara för att åklagaren menar att en viss åtgärd stör 

åklagaren. En försvarare har rätt att till exempel ta fram egen bevisning och höra åklagarens 

vittnen, oavsett om åklagaren är medgörlig till detta.32 

 

Förutom lojalitetsprincipen och förbudet mot att främja orätt finns ett antal andra regler som en 

advokat är ålagd att följa. I förhållandet till domstolar och myndigheter ska en advokat visa 

omsorg. Advokaten måste förbereda sitt mål väl och verka för god rättskipning. Detta betyder 

bland annat att en försvarare inte bör, om inte en berättigad anledning finns härtill, åberopa 

vittnen eller annan bevisning i syfte att överrumpla motparten eller annan, och genom detta vinna 

särskilda fördelar (VRGA 6.1.1).33 

 

När det gäller bevisning får försvararen inte till domstolen lämna sådana uppgifter som han eller 

hon vet är osanna. Inte heller får försvararen bestrida uppgifter som han eller hon vet är sanna 

(VRGA 6.2.1). Vidare får försvararen inte stödja den misstänktes talan om han eller hon lämnar 

sådana osanna uppgifter eller bestrider sådana sanna uppgifter inför domstolen.34 Denna regel har 

sin grund i motivuttalanden för 21 kap. 7 § RB. Där uttalas att det inte finns någon skyldighet för 

en advokat att befrämja sanningen, så länge detta skulle strida mot hans eller hennes ställning 

som försvarare.35 Åtgärder som inte står i överensstämmelse med VRGA 6.2.1 är exempelvis ett 

åberopande att ett vittne som försvararen vet kommer begå mened, att i ond tro anföra 

omständigheter som är osanna eller bestrida sanna sådana samt att lägga fram bevisning som 

försvararen vet är förfalskad.36 Om försvararen gör egna brottsutredningar, å den misstänktes 

vägnar, behöver försvararen inte för polisen eller åklagaren avslöja resultatet av dessa 

																																																								
32 Heuman, s. 191. Mer om försvararens möjlighet att åberopa egen bevisning och höra vittnen i nästa stycke nedan, 
där innebörden av VRGA 6.3.1 utvecklas. 
33 En advokat bör även ta hänsyn till det allmännas intressen av en snabb, kvalitativ och effektiv hantering av fallet. 
Se Advokatsamfundet, s. 33. 
34 Advokatsamfundet, s. 34.  
35 SOU 1938:44 s. 276. Försvararen har således ingen skyldighet att åberopa omständigheter som är till nackdel för 
den misstänkte. Se även Heuman, s. 101  
36 Advokatsamfundet, s. 34. 
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utredningar. Försvararen får sålunda undanhålla resultat som talar till nackdel för den 

misstänkte.37  

 

I enlighet med VRGA 6.2.2 behöver en advokat endast förete eller åberopa bevisning som talar 

till den misstänktes nackdel om en laglig skyldighet finns härför. Enligt samma reglering är det 

förbjudet för försvararen att medverka till att bevis förvanskas eller undertrycks. Vad beträffar 

vittnen eller andra personer som medverkar i en rättegång får en advokat inte utöva otillbörlig 

påverkan på dessa. Däremot är advokaten oförhindrad att kontakta och efterhöra vittnen. Detta 

gäller likaså vittnen som åberopas av åklagaren eller annan motpart (VRGA 6.3.1). Att en 

försvarare letar bevisning genom att till exempel undersöka vittnens vittnesuppgifter anses vara 

ett led i omsorgsplikten. Dock måste försvararen iaktta försiktighet i kontakten med 

målsäganden. Om det finns ett målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vårdnadshavare 

eller ombud för målsäganden avråds försvararen från att ta direktkontakt med målsäganden.38 Om 

en försvarare väljer att ta kontakt med vittnen eller andra personer får försvararen i regel inte 

uttala sig nedsättande, kränkande eller förklenande. Detta gäller så länge detta inte är försvarligt 

för att tillvarata den misstänktes intressen (VRGA 6.3.2).  

 

 

2.3.2 Den misstänktes och försvararens insynsrätt 

En av de viktigaste rättigheterna som tillkommer en misstänkt och dennes försvarare är rätten till 

insyn i förundersökningen. Regelverket för den misstänkte och försvararens insynsrätt har under 

en längre tid upplevts som snårig. Det största huvudbryet har varit hur kollusionsregeln i 

offentlighets- och sekretesslagen ska tolkas mot bakgrund av insynsrätten enligt 

rättegångsbalkens regler. I förändringens spår har därför aktuella lagbestämmelser omformats och 

tydliggjorts. Den 1 april 2017 trädde dessa förändringar i kraft.39 De innebar inga ansenliga 

ändringar av rättsläget. Den praxis som skapades dessförinnan är således fortfarande relevant.40 

 

Insynsrätten erhålls i samband med att den misstänkte delges skälig misstanke för ett brott. 

																																																								
37 Heuman, s. 101.  
38 Advokatsamfundet, s. 35. Se även Heuman, s. 46, där tillämpningen av regeln i tvistemål klargörs. 
39 SFS 2017:176. 
40 Prop. 2016/17:68 s. 1. 	
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Delgivningen ska regelmässigt ske kontinuerligt under pågående utredning. Före 

slutdelgivningen får denna insynsrätt utövas så länge det inte sker till men för utredningen (23 

kap. 18 § 2 st. RB). Till men för utredningen anses det i normalfallet vara om röjande av 

uppgiften skulle underlätta för den misstänkte att anpassa sin utsaga härefter eller om den 

misstänkte riskerar förstöra bevisning eller på annat sätt sabotera förundersökningen. 

Bedömningen av vad som är till men för utredningen är avhängig hur långt förundersökningen 

framskridit. Det åligger undersökningsledaren att pröva huruvida viss uppgift ska lämnas till 

försvaret.41 Om en begäran av uppgiften avslås av undersökningsledaren bör denne ange skälet 

till att ett röjande skulle kunna vara till men för utredningen. 42  Tillmötesgår inte 

förundersökningsledaren den misstänktes begäran om insyn torde detta beslut kunna överprövas 

av högre åklagare (7 kap. 5 § RB). Har en polismyndighet eller annan brottsutredande myndighet 

fattat beslutet kan beslutet prövas av en åklagare (jfr 23 kap. 3 § RB).43  

 

Oaktat att ett utlämnande av visst utredningsmaterial inte kan begränsas av rättegångsbalkens 

bestämmer kan insyn fortfarande nekas. Detta kan ske på grund av sekretess (23 kap. 18 § 2 st. 

RB). Sekretessbestämmelserna i 10 kap. 3 och 3 a §§ OSL ger i sig inte en rätt till insyn. Det har 

tidigare varit tvetydigt i praxis på vilket sätt detta lagrum ska påverka den misstänktes insynsrätt. 

Den förhärskande uppfattningen är numera att den misstänkte betraktas som part under 

förundersökningen och omfattas därmed av den omnämnda bestämmelsen.44 En begränsning av 

partsinsynen kan motiveras om ett enskilt eller allmänt intresse är starkare och det är av synnerlig 

vikt att en uppgift inte röjs.45 Exempel på sådana sekretessbelagda uppgifter är uppgifter om 

bevispersoner och uppgifter om någons hälsotillstånd.46  

 

I samband med slutdelgivningen anses ett röjande av uppgift inte kunna medföra men för 

utredningen. Detta föranleder att den misstänkte har en ovillkorlig insynsrätt i den utredning som 

har betydelse för åklagarens ställningstagande i åtalsfrågan. Sekretess kan inte hindra att en 

																																																								
41 Prop. 2016/17:68 s. 33.  
42 JO 1992/93 s. 203. Åklagaren måste dock inte lämna sitt ställningstagande skriftligen, jfr RättsPM 2008:4, s. 15.  
43 Prop. 2016/17:68 s. 37.  
44 Se bl.a. RÅ 1995 ref. 28, RÅ 2001 ref. 27 och prop. 2016/17:68 s. 36. Jfr dock bland annat SOU 1999:53 s. 413 
där det uttalas att den misstänkte inte bör betraktas som part under förundersökningen. 
45 Prop. 2016/17:68 s. 59. Se även Ekelöf m.fl., Rättegång. Femte häftet, s. 144.  
46 Dahlqvist, s. 91. 
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misstänkt får ta del av materialet som legat till grund för ett beslut eller en dom (10 kap. 3 a § 

OSL). I realiteten består denna utredning av det preliminära förundersökningsprotokollet jämte 

den bevisning som åklagaren betänkt åberopa vid ett positivt åtalsbeslut. Vad gäller 

sidomaterialet är insynsrätten inte oinskränkt. Detta gäller även efter slutdelgivningen. 

Sidomaterialet kan, efter slutdelgivningen, emellertid inte hemlighållas enligt rättegångsbalkens 

bestämmelser, men det kan begränsas enligt 10 kap. 3 och 3 a §§ OSL. Vid en prövning av insyn 

i material som inte har betydelse för åtalsfrågan bör en intresseavvägning göras mellan den 

misstänktes intresse av partsinsyn i utredningen och motstående sekretessintresse som är av 

synnerlig vikt. Nekas den misstänkte och försvararen insyn i sidomaterialet bör de upplysas om 

innehållet i materialet, om detta kan ske utan allvarlig skada för sekretessintresset.47  

 

Beträffande insyn i sidomaterialet kan även följande sägas. Det är angeläget att material som kan 

vara relevant för den misstänkte och försvararen inte utelämnas som sidomaterial. Om osäkerhet 

råder avseende relevansen av materialet bör det tas med i förundersökningsprotokollet. 

Presumtionen är att allt material ska inkluderas i protokollet. Det enda som kan uteslutas från 

protokollet är sådan information som, efter en objektiv bedömning, anses fullständigt sakna 

betydelse i brottsutredningen.48 Om sidomaterial finns ska detta framgå av protokollet.49 Den 

misstänkte och försvararen ska även bli upplysta om var hos polisen eller åklagaren materialet 

finns bevarat.50 

 

I normalfallet har den misstänkte enbart insynsrätt så länge det inte är till men för utredningen. 

Dock gäller annat vid anhållande och häktning (23 kap. 18 § 3 st. RB). Om den misstänkte 

anhålls eller häktas ska han eller hon få del av de omständigheter som ligger till grund för 

åklagarens beslut om anhållande eller häktning (24 kap. 9 a § RB). Denna insynsrätt är 

ovillkorlig. Den misstänkte ska kunna tillhandahållas allt material som haft direkt betydelse för 

anhållande- eller häktningsbeslutet. Inte ens sekretessbestämmelserna i 10 kap. 3 och 3 a §§ OSL 

kan hindra insynen. Om det finns handlingar som ännu inte hunnit färdigställas ska den 

misstänkte bli varse om innehållet i dessa handlingar. Det material som inte haft betydelse för 
																																																								
47 Prop. 2013/14:157 s. 63 f. Se även prop. 2016/17:68 s. 117 f.  
48 RättsPM 2012:5 s. 8. 
49 Jfr JO 2007/08 s. 87. Åklagaren fick i detta fall kritik för att inte ha informerat den misstänkte och försvararna om 
den komplettering av förundersökning som gjorde efter tingsrättens dom.  
50 RättsPM 2008:4 s. 13. 
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anhållandebeslutet kan däremot hemlighållas av åklagaren om ett röjande skulle vara till men för 

utredningen, enligt 23 kap. 18 § RB.51 

 

Ytterligare en nyhet i 2017 års lagändring av insynsrätten är att domstolar och myndigheter, när 

de lämnar en sekretessbelagd uppgift, kan uppställa ett förbehåll som inskränker den misstänkte 

och försvararens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften. Detta förbehåll får 

varken medföra förbud mot att utnyttja uppgiften i målet eller förbud mot att lämna upplysning 

till part eller försvarare (10 kap. 4 § OSL). Förut saknades möjligheten att meddela förbehåll vid 

tillhandahållande av sekretessbelagda uppgifter.52  

 

Skälen till denna nya möjlighet att meddela förbehåll är främst att stärka skyddet för de 

sekretesskyddade. I vissa mål förekommer till exempel integritetskänsliga uppgifter eller 

information om företagshemligheter. För att förhindra att dessa sorters uppgifter används för 

ovidkommande syften kan myndigheter uppställa ett förbehåll som begränsar försvarets rätt att 

fritt förfoga över uppgifterna. Detta förbehåll får dock aldrig motverka försvaret att förbereda sitt 

försvar. Om den misstänkte och försvararen mottar sekretessbelagt utredningsmaterial med 

förbehåll tillskrivs dem en tystnadsplikt. Följs inte villkoren i förbehållet kan de hållas ansvariga 

för brott mot tystnadsplikt (20 kap. 3 § BrB).53 Denna nytillkomna ordning om förbehåll innebär 

inte en utökad insynsrätt för den misstänkte och försvararen. Den tilldelar endast domstolar och 

myndigheter rätten att begränsa ett fritt förfogande av utlämnad information. Förbehåll kan gälla 

såväl förundersökningsprotokollet som sidomaterialet. Ett förbehåll som bör tillåtas är att den 

misstänkte inte själv får handskas med uppgifter som förekommer i sidomaterialet om 

försvararen fått kopior av detta. Emellertid är ett sådant förbehåll otillåten beträffande 

förundersökningsprotokollet. Det är vidare otillbörligt att förbjuda försvararen från att förevisa 

utlämnad handling för den misstänkte.54 

 

Innan lagändringen i april 2017 fanns ingen lagstadgad rätt för den misstänkte och försvararen att 

																																																								
51 Prop. 2013/14:157 s. 28. 
52 Det saknades lagstöd för detta i rättegångsbalken. Se vidare i NJA 2002 s. 433 och NJA 2008 s. 883. 
53 Prop. 2016/17:68 s. 90. 
54 Prop. 2016/17:68 s. 90 ff. 	
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överklaga ett beslut om nekad insyn.55 Med avsikt att stärka den enskildes rättssäkerhet infördes 

en överprövningsordning. Denna ordning påminner till stora delar överprövningen av nekad 

komplettering av förundersökningen i 23 kap. 19 § RB. Numera kan ett beslut om att begränsa 

insynsrätten prövas av undersökningsledaren. Försvaret kan vidare anmäla beslutet till rätten, 

som i sin tur gör en prövning av frågan. Denna anmälningsrätt kan utnyttjas när 

förundersökningen slutförts, det vill säga i samband med slutdelgivningen. Likadant förfarande, 

som angående nekad insynsrätt, gäller om försvaret åläggs ett förbehåll som inskränker 

möjligheten att utnyttja eller lämna uppgifter vidare (23 kap. 21 d § RB).56 Rättens prövning av 

insynsrätten kan göras i två steg. Först ska rätten ta ställning till om utredningsmaterialet i fråga 

har betydelse för åtalsfrågan. Blir svaret jakande har den misstänkte och försvararen en 

ovillkorlig rätt att ta del av materialet. Blir svaret nekande görs en prövning av sekretessintressets 

styrka där försvarets intresse av att ta del av uppgifterna vägs mot det sekretesskyddade 

intresset.57 

 

 

2.3.3 Komplettering av förundersökningen 

Om den misstänkte och hans eller hennes försvarare menar att förundersökningen innehåller vissa 

brister finns flera vägar för dem att gå. En väg är att begära en komplettering av utredningen. I 

likhet med den lagtekniska ändringen av insynsrätten har även bestämmelsen om komplettering 

av förundersökningen genomgått förändringar. Den nya regleringen gäller från och med den 1 

april 2017.  

 

När slutdelgivning skett ska skälig tid ges den misstänkte och försvararen att lämna synpunkter 

eller begära komplettering av utredningen (23 kap. 18 b § RB). Innan tidsfristen löpt ut får 

åklagaren, förutom i rena undantagsfall, inte besluta i åtalsfrågan. Detta syftar till att ge den 

misstänkte möjligheten att förhindra ett obefogat åtal.58 En komplettering av utredningen kan ske 

även innan slutdelgivningen, men rättigheten blir företrädelsevis aktuell i anslutning till att 

																																																								
55 Se SOU 2010:14, s 17 där det i utredningen framfördes betydelsen av att införa en särskild ordning som prövar ett 
beslut om att avslå försvarets begäran om insyn.  
56 Prop. 2016/17:68 s. 83.  
57 Prop. 2016/17:68 s. 82. 	
58 Prop. 2016/17:68 s. 57. Jfr JO 1956 s. 86.  
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förundersökningen slutförts. I samband med slutdelgivningen bör den misstänkte och försvararen 

kunna delges det preliminära förundersökningsprotokollet. Det är inte givet att de har rätt till en 

kopia av materialet, men en underrättelse ska lämnas om när och hur materialet kan 

tillgängliggöras. Med hjälp av detta preliminära protokoll underlättas försvarets möjlighet att 

begära kompletterande åtgärder.59 Exempel på en komplettering är att försvararen begär att 

polisen tar ytterligare fotografier av en avspärrad brottsplats, som försvararen vägras tillträde 

till.60   

 

Undersökningsledaren har att fatta beslut om den begärda utredningen kan antas ha betydelse för 

brottsutredningen. Bifalls denna begäran genomför åklagaren kompletteringen. Vid avslag ska 

motivering lämnas härför. Om undersökningsledaren inte hörsammar den misstänktes eller 

försvararens begäran om komplettering kan de anmäla detta till rätten, som får till uppgift att 

pröva frågan (23 kap. 19 § 1 st. RB). Denna anmälningsrätt tillförsäkras den misstänkte och 

försvararen först när undersökningsledaren anser sig ha färdigställt förundersökningen.61 Att den 

begärda utredningen ska antas ha betydelse för utredningen innebär att undersökningsledaren bör 

vara relativt öppen med att tillmötesgå den misstänktes och försvararens begäran.62 Även om 

försvararen har rätt att påkalla ytterligare utredning genom polisens försorg bör försvararen iaktta 

avhållsamhet om den misstänkte riskerar att försättas i sämre ställning. Gör försvararen en privat 

utredning som ger ett dåligt resultat för den misstänkte bör försvararen inte yppa om detta utan att 

den misstänkte lämnat sitt samtycke härom.63 

 

Om en åklagare motsäger ytterligare utredning kan den misstänkte begära omprövning av 

åklagarens beslut. Denna omprövning bedöms i sådant fall av en högre åklagare. Om den 

misstänkte anser att åklagaren agerat felaktigt finns vidare en möjlighet att anmäla åklagaren till 

överåklagaren.64 Ett beslut, som annars kan prövas av rätten, tas vanligen inte upp till ny 

prövning av en högre åklagare. Detta gäller såvida inte beslutet framstår som uppenbart oriktigt. 

Försvarets begäran om komplettering av förundersökningen är ett beslut som kan prövas av 

																																																								
59 Prop. 2016/17:68 s. 33 f. Se även Ekelöf m.fl., Rättegång. Femte häftet, s. 142. 
60 Detta enligt samtalen med Johan Eriksson.  
61 Se Processberedningens uttalande i NJA II 1943 s. 315.  
62 Heuman m.fl., s. 122 f.  
63 Heuman m.fl., s. 164 och 170. Se även Elwing, Festskrift till Hans Thornstedt, s. 209.  
64 Fitger mfl., Rättegångsbalken, kommentar till 7 kap. 5 § RB.  
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rätten, varför någon överprövning inte aktualiseras regelmässigt. 65  I praktiken går dock 

undersökningsledaren vanligen med på en begärd komplettering av utredningen.66 

 

 

2.3.4 Om beslag av den misstänktes föremål 

I syfte att samla och säkra bevis kan undersökningsledaren ta ett eller flera av den misstänktes 

föremål i beslag. Om ett föremål skäligen kan antas ha betydelse för brottsutredningen får 

föremålet beslagtas (27 kap. 1 § 1 st. RB). Beslagtaget föremål ska tas om hand av den som har 

verkställt beslaget. Det beslagtagna kan dock under vissa förutsättningar kvarlämnas i 

innehavarens besittning (27 kap. 10 § 1 st. RB). Det är otillåtet för åklagaren eller polisen att 

överlåta beslagtaget föremål eller förfoga över det på inte ändamålsenligt sätt. Ett föremål som 

inte tas i förvar eller förseglas får nyttjas av innehavaren, om inte annat beslutas (27 kap. 10 § 2 

st. RB). Om polisen eller åklagaren beslagtar ett föremål ikläds de en vårdplikt. Denna innefattar 

en plikt att vårda det beslagtagna väl samt att utöva noggrann tillsyn över föremålet. Därutöver 

ska polisen och åklagaren tillse att föremålet inte förbyts, förändras eller på annat sätt missbrukas 

(27 kap. 10 § 3 st. RB). Vårdplikten kan medföra att föremål måste hållas avskilda från varandra, 

i syfte att undvika risken för kontamination. Polisen och åklagaren har även en 

dokumentationsplikt för beslagtaget gods. När en sak tagits i beslag ska detta protokollföras 

noggrant. Här ska ändamålet med beslaget och vad som i övrigt förekommit vid beslaget anges 

(27 kap. 13 § 1 st. RB). Exempel på vad som bör dokumenteras är platsen för det beslagtagna 

föremålet och i vilket skick det var i vid beslaget.67 

 

Även försvaret kan ha intresse av beslagtaget gods. I detta fall finns det i huvudsak två vägar för 

försvaret att ta. Den första gäller möjligheten att få ett beslagtaget föremål utlånat av polisen eller 

åklagaren. Den andra avser möjligheten att få ett beslag hävt. Beträffande det beslagtagna har 

polisen och åklagaren som uppgift att efterkomma vårdplikten. Under vissa omständigheter kan 

de dock tillfälligtvis få släppa den omedelbara vården av beslagtaget gods. Detta kan ske om ett 

föremål behöver skickas till experter för undersökning. Om polisen eller åklagaren överväger att 

																																																								
65 Se 7 kap. 5 § RB om möjligheten för en överordnad åklagare att överta uppgifter från lägre åklagare. Se även 
Fitger och Mellqvist, s. 39.  
66 Olivecrona, s. 205.  
67 Rikspolisstyrelsen, s. 16. 
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låna ut beslagtaget gods bör de ta ställning till om vårdplikten fortfarande kan iakttas.68 Dessutom 

ska det föras en anteckning om till vem föremålet lånats ut och för vilket ändamål.69  

 

Förutom att låna ett beslagtaget föremål kan försvararen försöka åstadkomma en hävning av 

beslaget. Om rätten har meddelat beslaget är det den som kan häva beslaget. Det är vidare endast 

rätten som kan häva beslaget om den, som drabbats av beslaget, begär att rätten prövar frågan. I 

annat fall är det undersökningsledaren eller åklagaren som kan besluta om hävning (27 kap. 8 § 4 

st. RB). Det finns åtskilliga anledningar till att häva ett beslag. Det kan handla om att det visar sig 

att det beslagtagna föremålet saknar bevisvärde eller att förutsättningar saknas för förverkande. 

Det åvilar undersökningsledaren att fortgående pröva om grund för beslaget fortfarande finns.70 

Ett beslag kan bestå under en längre tid. I regel bör det beslagtagna föremålet lämnas tillbaka till 

den rätta ägaren när rätten meddelar dom. Detta gäller såvida rätten inte beslutat om annat (27 

kap. 8 a § RB).71 Polisen och åklagaren har möjlighet att åter beslagta det hävda föremålet, under 

förutsättning att nya omständigheter tillkommit som gör att föremålet kan anses ha betydelse för 

brottsutredningen.72 Om en dom överklagas kan åklagaren begära av rätten att ett föremål ånyo 

beslagtas.73  

 

 

2.3.5 Om omhändertagande av spår 

Stundom är en analys av ett föremål av särskild betydelse för brottsutredningen och måste därför 

på ett eller annat sätt tas i förvar. En del saker kan tas i beslag medan andra föremål hanteras som 

ett informellt omhändertagande. Omhändertagande av spår kategoriseras som ett informellt 

omhändertagande. Spår är något som saknar ett ekonomiskt värde och som inte är i någons 

besittning. Ett omhändertagande av spår omfattar typiskt sett bortkastade eller kvarlämnade 

föremål som upphittats på en brottsplats eller på annat sätt kan knytas till ett misstänkt brott. 

Dessa föremål kan ge ledtrådar i brottsutredningen om de misstänks vara besudlade med blod, 

																																																								
68 Beslag – En handbok, s. 43 ff.		
69 21 § Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats 
eller tagits i förvar (RPSFS 2009:12), FAP 102-2.	
70 JO 2006/07 s. 47. Se även Westerlund, s. 139 ff.  
71 Bring & Diesen, s. 405 f.  
72 Jfr JO 2007/08 s. 66 och JO 1978/79 s. 33. 
73 NJA 1987 s. 876.  
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saliv eller fingeravtryck. Exempel på föremål som kan vara besudlade är cigarettfimpar, 

patronhylsor och glasflaskor. Även brandrester efter en mordbrand eller vattenprover som tagits 

för ett misstänkt miljöbrott kan omhändertas informellt. Gemensamt för denna sort av 

omhändertagande är att de saknar ett ekonomiskt värde och att man inte förväntar sig att någon 

kommer göra anspråk på materialet.74 Gränsdragningen mellan beslag och spår kan i vissa fall 

förefalla problematisk. Ett exempel där frågan om både beslag och spår aktualiseras på samma 

gång är om ett föremål hittas med blodspår. Föremålet kan komma att beslagtas medan blodet 

som säkras från föremålet hanteras som spår. Åklagaren bör i tveksamma fall behandla ett fynd 

som ett beslag, istället för spår.75 

 

Det saknas i dagsläget en reglering beträffande omhändertagande av spår. Diskussion om en 

reglering har framförts i förarbetena. Där uttalades att en ordning om omhändertagande av spår 

skulle handhas som en enklare form av beslag. Detta förenklade förfarande skulle vinna fördelen 

att det inte är lika resurs- och tidskrävande som beslag. Effektiviteten i brottsbekämpningen 

skulle därvid kunna förhöjas. Ytterligare en fördel är att omhändertagande av spår skulle kunna 

bestå efter att en förundersökning lagts ner eller efter att domen vunnit laga kraft. Nackdelen med 

förslaget är att den enskildes rättssäkerhet riskerar att äventyras. Den misstänkte måste 

underrättas om omhändertagandet, för att tillvarata sin rätt att försvara sig och få möjlighet att 

påkalla domstolsprövning av beslutet. En annan nackdel är svårigheterna att avgöra om något 

som finns i någons besittning bör hanteras som beslag eller som omhändertagande av spår. 

Tveksamhet uppstår även gällande situationen där någon gör anspråk på spåret. I sådant fall 

borde spåret, av rättssäkerhetsskäl, beslagtas. Vid en sammanvägning drog regeringen slutsatsen 

att en reglering skulle undanskuffa fördelarna med ett informellt omhändertagande. Därför förblir 

frågan om omhändertagande av spår oreglerad.76 

 

 

																																																								
74 Prop. 2015/16:68 s. 50 f.  
75 Beslag - En handbok, s. 42.  
76 Prop. 2015/16:68 s. 50 ff. 
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2.3.6 Försvarets möjlighet att besöka en brottsplats 

På en brottsplats kan mängder med bevis förekomma, som även försvararen kan vara intresserad 

av. Det kan handla om bevis som lätt kan förstöras, behöver flyttas eller på annat sätt måste 

säkerställas på ett betryggande sätt. För att möjliggöra detta kan polisen välja att spärra av ett 

visst område. Polisen kan även tillstänga byggnad eller rum och meddela förbud mot att flytta ett 

visst föremål (27 kap. 15 § 1 st. RB). En överträdelse av polisens avspärrning eller förbud kan 

föranleda straffansvar för överträdelse av myndighets bud (17 kap. 13 § BrB). En avspärrning 

eller ett förbud är inte att betraktas som ett beslag, men reglerna om beslag gäller ändå i 

tillämpliga delar (27 kap. 15 § 2 st. RB). De myndigheter som är behöriga att verkställa beslag är 

även behöriga att besluta om avspärrning eller förbud.77 Detta medför att det i första hand är 

förundersökningsledaren eller åklagaren som kan föranstalta om sådan åtgärd. Om det är fara i 

dröjsmål kan dock en enskild polis fatta beslutet. I många fall kan det vara kritiskt att en 

avspärrning åstadkoms ögonblickligen. För de fall obehöriga tillträder brottsplatsen eller annan 

betydelsefull plats kan detta vara till avsevärt men för utredningen. Av det skälet bör 

avspärrningen inledningsvis hellre vara för stor än för liten.78 Är det åklagaren som har beslutat 

om avspärrning av ett område ska åklagaren i sin stämningsansökan uppge om detta tvångsmedel 

ska bestå. Framställs inget yrkande hävs avspärrningen i samband med att dom meddelas.79  

 

 

2.3.7 Möjligheten till ersättning för utredningskostnaderna 

2.3.7.1 Kostnaden för försvararens egna brottsutredningar 

Den yttersta gränsen för försvararens villighet att genomföra egna brottsutredningar är den 

misstänktes betalningsförmåga. En privat försvarare bekostas vanligen av den misstänkte själv, 

medan en offentlig försvarare kan tillgodogöra sig ersättning från allmänna medel. Den offentliga 

försvararen har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg. Ersättningens storlek 

för arbete avgörs av den tidsåtgång som skäligen kan krävas av uppdragets art och omfattning 

samt av en timkostnadsnorm, som regeringen meddelar föreskrifter om (21 kap. 10 § 1 st. RB). 

																																																								
77 NJA II 1943 s. 366.  
78 Westerlund, s. 155 f. Om en enskild polis beslutar om avspärrning eller förbud ska han eller hon skyndsamt 
anmäla detta till förundersökningsledaren eller åklagaren. Därefter prövas om åtgärden ska bestå.  
79 Beslag- En handbok, s. 86.		
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Utgångspunkt för bedömningen av tidsåtgången görs i vad som kan krävas av en normalskicklig 

försvarare.80 Anser domstolen att försvararen överarbetat ska ersättningen sättas ner.81 

 

Som arbetskostnader är försvararen berättigad till ersättning för arbetet i målet, kostnader för 

telefon, fotokopiering med mera.82 Den bestämda brottsmålstaxan får i enskilda fall överskridas 

om målet krävt avsevärt mer arbete än det normala och även om arbete varit påkallat att 

ombesörjas under helgdagar.83 Rörande tidsspillan är denna post ersättningsgill om försvararen 

inte kunnat utföra produktivt arbete, trots att arbetstid tagits i anspråk.84  För utlägg kan 

försvararen få ersättning för resa och uppehälle, mantalsskrivningsbevis samt utomprocessuell 

tolkning och översättning. Kostnader i form av exempelvis läkarintyg eller utdrag av 

inkomstlängd är inte ersättningsgilla, enligt 21 kap. 10 § RB. Denna sorts bevisning anses vara 

den misstänktes egna kostnader och kan istället ersättas enligt 17 § RhjL.85 Inte heller räknas 

försvararens kostnader för att anlita sakkunnig eller införskaffande av annan bevisning som 

utlägg. Sådana kostnader kan istället bli ersättningsgilla som den tilltalades kostnader, enligt 31 

kap. RB.86 

 

En offentlig försvarare får inte ta emot ytterligare ersättning från den misstänkte.87 Om detta ändå 

sker ska försvararen betala tillbaka vad han eller hon uppburit. Ett undantag från denna 

bestämmelse är att ytterligare ersättning kan erhållas för de merkostnader för tidsspillan och 

utlägg som uppstått till följd av arbete på en ort långt ifrån domstolens placering. I sådant fall 

måste särskilda skäl vara för handen för att ersättning ska utgå (21 kap. 10 § 4 och 5 st. RB). En 

offentlig försvarare har inte heller rätt att utfå ersättning från allmänna medel om han eller hon 

utfört arbete åt den misstänkte utan att förutsättning förelegat för att försvararen skulle förordnas 

som offentlig försvarare. I sådant fall har försvararen rätt till ersättning, från den misstänkte, i 

egenskap av privat försvarare.88 

																																																								
80 Prop. 1994/95:150 Bilaga 3 s. 11. 
81 Jfr NJA 1987 s. 365 I och II. 
82 5 § Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt. 
83 6 § Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt. 
84 2 § Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan. 
85 NJA 1980 s. 468. 
86 Fitger m.fl., Särtryck ur Rättegångsbalken, s. 21:50.  
87 Jfr bestämmelsen i 20 kap. 2 § BrB om tagande av muta samt fallet NJA 2009 s. 751.  
88 NJA 1959 s. 12. 
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2.3.7.2 Kostnaden för den tilltalades rättegångskostnader  

Huvudregeln är att om den tilltalade döms, i ett mål där åklagaren för talan, ska han eller hon 

ersätta staten för de kostnader som betalats med allmänna medel till försvararen (31 kap. 1 § 1 st. 

RB). Däremot kan beloppet under flera omständigheter nedsättas eller efterges. Den tilltalade är 

inte skyldig att betala mer för försvararkostnaderna än vad som skulle ha betalats som 

rättshjälpsavgift (31 kap. 1 § 3 st. RB). Om den tilltalade har ett ekonomiskt underlag som 

överstiger 260 000 kr kan rättshjälp inte komma i fråga (6 § RhjL). Detta betyder att om den 

dömde har ett ekonomiskt underlag som är mer än detta belopp ska han eller hon i regel ersätta 

försvararkostnaderna till fullo, såvida inte omständigheterna i fjärde stycket föreligger. I enlighet 

med detta stycke kan återbetalningsskyldigheten begränsas om det finns skäl med beaktande av 

den tilltalades brottslighet eller hans eller hennes personliga och ekonomiska förhållanden (31 

kap. 1 § 4 st. RB).89 

 
Om den tilltalade frias, i ett mål där åklagaren för talan, eller om målet avvisas eller avskrivs kan 

rätten besluta om att den tilltalade ska få ersättning för försvararkostnaderna, för rådgivning 

enligt rättshjälpslagen samt för bevisning som tjänat den tilltalade att tillvarata sin rätt. 

Kostnaderna ska vara skäligen motiverade för den tilltalade att tillvarata sin rätt (31 kap. 2 § 1 st. 

RB). Vad som är skäligen motiverad är avhängig vad den tilltalade ansåg vara behövligt när han 

eller hon vidtog åtgärden för att ta tillvara sin rätt.90 Det är ingen självklarhet att den friade 

tilltalade ersätts, men enligt förarbetena bör den tilltalade i görligaste mån hållas skadelös för 

samtliga kostnader som varit nödvändiga för att hävda sin rätt.91 Om den frikände tilltalade 

anlitat en privat försvarare kan mer ersättning, än vad som skulle tillerkänts en offentlig 

försvarare, i normalfallet inte utgå än vad som skulle utgått enligt timkostnadsnormen.92 Dock 

kan denna norm frångås om målet varit av avancerad beskaffenhet eller om annan särskild 

anledning föreligger.93 Om den frikände tilltalade anlitat en särskilt kvalificerad försvarare kan 

kostnaden för denna försvarare ersättas fullständigt om den tilltalade haft fog för att anlita denna 

																																																								
89 Se Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentar till 31 kap. 1 § RB. 	
90 NJA II 1943 s. 402. 
91 Prop. 1972:4 s. 269. 
92 NJA 1982 s. 836. Fallet gällde en man som i HD friades från misstankarna om mened. Målet ansågs inte vara av 
sådan beskaffenhet att hans försvarare skulle tillerkännas högre ersättning än timkostnadsnormen.  
93 NJA 1991 s. 600. Försvararen tillerkändes högre ersättning än timkostnadsnormen i brottmål, med motiveringen 
att försvararen hade särskilda insikter och erfarenheten om luftfartsområdet. Detta hade i sin tur avgörande betydelse 
för utgången i målet. 
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försvarare. Kostnaden måste dock vara skälig enligt allmänna sysslomannarättsliga principer. 

Försvararen kan dock inte från allmänna medel betinga sig ersättning för kostnader som är 

hänförda till kompetens och kunskaper som inte varit nödvändiga i målet. Den tilltalade har inte 

rätt till ersättning för merkostnaderna som uppstår när han eller hon anlitar en försvarare som 

bedöms vara överkvalificerad för hans eller hennes behov.94 Avgörande i bedömningen om en 

försvarare är överkvalificerad är om den tilltalades talan kunnat föras på ett lika tillfredsställande 

sätt till en lägre kostnad.95 Ersättning kan dock ges för sakkunnigutlåtande som haft en inverkan 

på påföljdsfrågan.96 

 
Om den tilltalade fälls kan han eller hon under vissa förutsättningar beviljas rättshjälp. Ett villkor 

är att personen har ett ekonomiskt underlag som inte överstiger 260 000 kr (6 § 1 st. RhjL). 

Dessutom måste det finnas ett sådant behov att det anses rimligt att staten bidrar till kostnaderna 

(8 § RhjL). Rättshjälp beviljas inte om den misstänkte har en rättsskyddsförsäkring eller borde ha 

en sådan (9 § RhjL). Vidare kan den rättssökande enbart beviljas rättshjälp upp till 10 000 kr (17 

§ RhjL). Inte heller kan rättshjälp medges om offentlig försvarare kan komma ifråga (7 § 2 st. 

RhjL). Möjligheten för den misstänkte att tillerkännas rättshjälp är sålunda begränsad. 

 

 

2.3.8 Rättsfall där privata brottsutredningar haft en betydande roll 

Det finns en rad exempel där försvararens egna utredningar resulterat i friande domar. I det 

följande ska tre belysande fall redogöras.  

 

Ett fall som varit uppe för diskussion åtskilliga gånger är mobilfilmsfallet. Där stod två 

tonåringar åtalade för försök till våldtäkt och våldtäkt. Tingsrätten bedömde att målsägandens 

berättelser av händelseförloppet var tillförlitliga och dömde gärningsmännen i enlighet med 

åklagarens gärningsbeskrivning. Även i hovrätten fälldes killarna. De tilltalade överklagade till 

HD, som återförvisade målet till hovrätten för ny prövning. En av dem begärde en komplettering 

av förundersökningen, med anledning av att det skulle finnas en avgörande film i dennes 

mobiltelefon. Polisen lyckades emellertid inte återskapa filmen. Efter att åklagarens beslag av 
																																																								
94 NJA 2015 s. 62.  
95 NJA II 1943 s. 235. 
96 NJA 1979 s. 381. Statsverket förpliktigades ersätta kostnaden för ett läkarintyg.  	
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mobilen hävts skickade försvararen mobilen på analys till ett privat företag. Detta företag 

förmådde att återskapa den raderade filmen, vilken försvararen åberopade som ny bevisning. Det 

visade sig att den återskapade filmen skulle få en väsentlig roll i processen, även om den bara 

förevisade delar av händelseförloppet. Filmen stödde de tilltalades utsagor och påvisade samtidigt 

bristerna i målsägandens utsagor. Hovrätten gjorde en ny bedömning och kom fram till att det 

inte var ställt utom rimligt tvivel att målsäganden utsatts för våldtäkt. Mot bakgrund av att det 

mer eller mindre handlade om att ord stod mot ord och med hänsyn till att filmen talade för de 

tilltalades version av händelsen så friades dem.97   

 

Ett medialt uppmärksammat fall var det så kallade barnläkarfallet. Fallet handlade om en flicka 

som föddes femton veckor för tidigt, och som en följd av detta drabbades av vissa skador och 

komplikationer. Hon behandlades av sjukvården, men avled efter några veckor på sjukhus. 

Provresultaten visade bland annat höga halter av ämnet tiopental. Barnläkaren åtalades för 

vållande till annans död. Åklagarens bevisning bestod bland annat av ett analysbesked från 

Rättsmedicinalverket och expertvittnen. Dessa bevis pekade övertygande på att barnläkaren 

avsiktligen gett flickan en hög dos av tiopental. Emellertid genomförde barnläkarens 

försvarsadvokat en egen gedigen utredning. Han åberopade ett flertal sakkunniga som kunde 

vittna om alternativa händelseförlopp och bristerna i den utförda undersökningen av den avlidna 

flickan. Genom denna egna utredning kunde försvaret lägga fram bärande bevisning som 

ifrågasatte koncentrationen av tiopental och att omprovtagningar inte gjorts av flickan. 

Tingsrätten fastslog att det inte stod bortom allt rimligt tvivel att barnläkaren uppsåtligen eller av 

vårdslöshet tagit livet av flickan. Hon friades därför. Domen överklagades inte.98 

 

Ytterligare ett fall där försvarsadvokatens egen utredning spelat en betydande roll är fallet med 

Säpopolisen. En man, som jobbade som polis för Säpo, stod åtalad för våldtäkt av en kvinna. 

Målsäganden hävdade att hon blivit utsatt för ett övergrepp utomhus under flera timmar. Hon 

skulle under dessa timmar ha varit avklädd och blivit våldtagen på en solstol och på en gräsmatta. 

Enligt expertvittnen, som försvararen åberopade, skulle en person som legat avklädd utomhus 

under så lång tid vara påtagligt nedkyld. Personen skulle ha drabbats av hypotermi. Några vanliga 

																																																								
97 Hovrätten för västra Sverige, dom 2013-05-03, mål nr B 4599-12. 
98 Solna tingsrätt, dom 2011-10-21, mål nr B 1703-09. 
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symptom på detta är att den drabbade bland annat huttrar kraftfullt och har svårigheter med sina 

rörelser samt sin koordination. Målsägandens beskrivning av händelseförloppet stämde inte 

överens med de effekter som hypotermi medför. Till exempel uttryckte målsäganden att hon 

sprang från platsen efter att ha legat avklädd på gräsmattan i många timmar. Enligt den 

sakkunnige som försvararen anlitade skulle det inte vara möjligt med sådan nedkylning av 

kroppen. I tingsrätten fälldes den misstänkte, men friades i hovrätten. I hovrätten åberopade 

försvaret betydande ny bevisning, vilket satte hela händelseförloppet i nytt ljus.99 

 

 

2.4 Analys 

2.4.1 Försvararens rättsliga möjligheter 

En försvarare ska tillvarata sin klients intressen. Denne är skyldig att vara hörsam till den 

misstänkte och vidta behövliga åtgärder, för att den misstänkte ska kunna få fram sin version av 

det inträffade. Det är däremot inte försvararens börda att ombesörja förundersökningen. 

Åklagaren och polisen har som uppgift att i rimligaste mån utreda ett visst händelseförlopp. De 

måste vara öppna för att det kan finnas flera förklaringar till det inträffade. Frågan är dock hur väl 

detta efterlevs, med tanke på den alltmer aktiva roll som försvararen fått. 

 

Spelar advokatrollen någon roll för möjligheterna att genomföra privata brottsutredningar? En 

offentlig försvarare är i regel en advokat, som åläggs att följa god advokatsed. En privat 

försvarare behöver däremot nödvändigtvis inte vara en advokat. Följaktligen behöver denne inte 

handla i enlighet med god advokatsed. Den bortre gränsen för vad en försvarare får göra sträcker 

sig till brottsbalkens bestämmelser. Det är lagstridigt att till exempel undanröja bevis eller 

förvanska äkta bevis. Försvararen har till uppgift att med nit och omsorg tillvarata den 

misstänktes rätt (21 kap. 7 § RB). Det förefaller vara ett otillåtet tillvaratagande om försvararen 

begår brott, även om lagöverträdelsen skulle leda till att den tilltalade frikändes. De brott som 

närmast kommer i fråga vad gäller privata brottsutredningar är skyddande av brottsling (17 kap. 

11 § BrB) och bevisförvanskning (15 kap. 8 § BrB). Det kan därför inte ses som redbart om 

försvararen exempelvis utplånar eller planterar DNA-spår eller fingeravtryck. Det är också 

																																																								
99 Svea hovrätt, dom 2010-10-19, mål nr B 4280-10.  



	 34 

otillåtet för den misstänkte och försvararen att manipulera filmer samt ljudinspelningar och 

åberopa detta som bevisning under rättegång. Att försvararen, som inte är advokat, inte behöver 

följa god advokatsed leder sålunda inte till att han eller hon kan skaffa fram bevisning med vilken 

metod som helst. Ytterst skulle försvararen kunna avvisas som ombud om han eller hon förfar på 

ett olämpligt sätt. Oavsett om en försvarare är en advokat eller inte tycks de legala möjligheterna 

att genomdriva privata brottsutredningar inte skilja sig nämnvärt. 

 

 

2.4.2 Rätten att framlägga bevisning och förhöra vittnen 

Huvudfrågan angående försvarets möjligheter att göra egna brottsutredningar bottnar i 

rättigheterna som tillförsäkras den misstänkte i framförallt artikel 6 EKMR. Rätten till rättvis 

rättegång är fundamental i ett demokratiskt samhälle. Både åklagaren och den misstänkte ska på 

lika villkor kunna presentera bevisning och motbevisning. Åklagaren har, i och med sin position 

som företrädare för staten, ett initialt övertag. För att jämna ut detta övertag har den misstänkte 

och hans eller hennes försvarare tillskrivits lagstadgade rättigheter, inbegripet rättigheter enligt 

Europakonventionen.  

 

En av dessa rättigheter är rätten att förhöra vittnen. Om försvaret inte beretts möjlighet att fråga 

ut vittnen kan värdet av detta bevismedel ifrågasättas. Vanligtvis bör inte sådant vittne belasta 

den misstänkte. Att en försvarare alltid bör få förhöra vittnen är dock inte problemfritt. Genom 

utfrågningen finns en risk för vittnespåverkan. Det kan exempelvis röra sig om att frågorna ställs 

på ett suggestivt sätt eller förbryllar vittnet. I sådant fall riskerar vittnets trovärdighet att 

undermineras. Denna risk är påtagligare under pågående rättegång där försvararen kan ställa 

frågor direkt till vittnet. Under förundersökningen lämpar det istället sig bättre att försvararens 

frågor ställs av förhörsledaren. Det är värt att understryka att inte alla personer som involverats i 

brottsutredningen hörs igen under rättegången. För att efterfölja kontradiktionsprincipen bör 

således försvaret företrädesvis i ett tidigt skede få tillfälle att efterhöra vittnen. I övrigt kan 

försvararen på egen hand förhöra andra personer än vad polisen och åklagaren gjort. Väljer 

försvararen att höra egna vittnen ställs han eller hon inför flera frågor. Först och främst bör 

riskerna övervägas med att inte låta polisen genomföra förhöret innan försvararen. Det finns i 

annat fall en risk för att vittnet påverkats av försvararen. Dessutom är försvaret sällan utbildad i 
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förhörsteknik och det skulle stå den misstänkte och försvararen dyrt om de anlitade en 

förhörsexpert. Om ingen tydlig dokumentation, företrädesvis med video, gjorts finns ytterligare 

skäl för rätten att ställa sig tveksam till förhöret. Försvararen gör därför större vinst i att låta 

polisen hantera vittnesförhöret. 

 

 

2.4.3 Insynsrätten 

Enligt Europakonventionen är det en viktig del i rätten till rättvis rättegång att den misstänkte och 

försvararen får insyn i förundersökningen. Det är svårt för försvararen att veta vilka ytterligare 

åtgärder som kan vara påkallade om han eller hon inte vet vad polisen och åklagaren 

åstadkommit i förundersökningen. Det är en anledning till den vidsträckta insynsrätten som 

tillkommer den misstänkte och försvararen. Begränsningen avseende men för utredningen eller 

sekretess kommer företrädesvis ifråga före slutdelgivningen. Då pågår förundersökningen. 

Risken för negativ påverkan är därför förhöjd. Inte desto mindre skulle de brottsutredande 

myndigheternas effektivitet kunna reduceras. En totalt öppen förundersökning skulle visserligen 

gagna försvaret, men beaktansvärd risk finns för att öppenheten missbrukas. Till exempel skulle 

den misstänkte kunna förgöra bevisning eller på annat sätt motarbeta utredningen. I samband med 

slutdelgivningen har vanligen de flesta nödvändiga utredningsåtgärder vidtagits, varför risken för 

sabotage är försumbar.  

 

Vilka effekter kan lagändringen den 1 april 2017 om insynsrätten tänkas få? Vad gäller 

insynsrätten i sig tycks den inte ha reformerats. Den misstänkte och försvararen bör alltjämt 

tillförsäkras en lika omfattande rätt att ta del av utredningsmaterialet. Syftet med lagändringen 

var huvudsakligen att tydliggöra rättsläget genom en hänvisning i rättegångsbalken till 

offentlighets- och sekretesslagen. En del av lagändringen som dock påverkar är möjligheten för 

domstolar och myndigheter att göra förbehåll om ett förbud mot att sprida uppgifterna vidare. 

Förbehållet ska inte inkräkta på insynsrätten och ska inte påverka den misstänkte och försvararen 

att förbereda ett adekvat försvar. Frågan är om det ändå riskerar att inverka på privata 

brottsutredningar. Om försvararen ämnar göra en egen utredning är det rimligt att han eller hon, 

vid behov, anlitar en utomstående expert. Om en uppgift är förenad med ett förbehåll, som 

förbjuder spridning av uppgiften, kan detta försvåra för försvararen att ta hjälp av en 
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utomstående. Det kan tänkas att den utomstående behöver delges de sekretesskyddade 

uppgifterna för att kunna utföra sitt uppdrag. Med anledning av att den misstänkte och 

försvararen ikläds en tystnadsplikt på grund av förbehållet bör det anses som en överträdelse av 

förbehållet om en utomstående expert får del av uppgiften. Kan möjligheten till förbehåll leda till 

att försvararen hindras från vissa utredningsåtgärder? Förvisso uttalas i förarbetena att 

lagändringen inte ska begränsa försvararen att förbereda sitt försvar. Dock finns en risk för att en 

begränsning ändå kan bli verklighet. Om möjligheten till ett adekvat försvar försämras kan detta 

strida mot Europakonventionen och kontradiktionsprincipen.  

 

Om objektivitetsprincipen fullföljs fullständigt saknas skäl för försvararen att fästa större 

avseende vid sidomaterialet. Det är enbart totalt irrelevanta uppgifter som bör insorteras där. 

Dock är det förekommande att, för försvaret, viktigt utredningsmaterial bemärks som 

sidomaterial. Trots att åklagaren finner att vissa uppgifter inte har relevans för åtalsfrågan, kan 

dessa ändå vara intressanta för försvaret. Det kan exempelvis vara resultatlösa dörrknackningar 

eller fotokonfrontationer. Dessa uppgifter kan användas som ett ifrågasättande av den misstänktes 

skuld och är sålunda relevanta för försvaret. Insynsrätten i sidomaterialet kan inskränkas på grund 

av sekretess. Kontradiktionsprincipen stadgar en rätt för åklagaren och försvaret att under samma 

förutsättningar kunna bemöta varandras bevisning och grunder. Om åklagaren avslår en begäran 

om insyn i sidomaterialet kan det bli svårt för försvaret att någonsin bli upplysta om detta 

material. Emellertid har lagändringen den 1 april 2017 öppnat upp för en ordning där försvaret 

ges en möjlighet att begära överprövning av beslutet om nekad insyn eller om inskränkande 

förbehåll. Denna lagändring får bedömas som efterlängtad i syfte att förstärka den misstänktes 

roll i rättsprocessen. Tidigare kunde inte försvaret anmäla till rätten om de fått avslag på sin 

begäran om insyn. Då låg beslutet endast hos undersökningsledaren. Med hänsyn till 

kontradiktionsprincipen ansågs denna begränsning som tveksam. 

 
 
 
2.4.4 Fördelar och nackdelar med komplettering av förundersökningen 

När försvaret delgetts förundersökningsprotokollet och eventuellt sidomaterial blir frågan om 

komplettering av förundersökningen särskilt aktuell. I syfte att vidmakthålla 

objektivitetsprincipen är det av vikt att polisen och åklagaren är tillmötesgående när den 
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misstänkte eller försvararen begär kompletterande åtgärder. Det kan handla om att försvaret vill 

påkalla ytterligare förhör, låta visst material analyseras eller begära ett sakkunnigutlåtande. Om 

åklagare eller polisen inte hörsammar en begäran finns en risk för att objektiviteten ifrågasätts. 

Det gäller särskilt om försvaret av någon anledning accepterar ett avslag eller om rätten avslår 

begäran. I förlängningen kan detta föranleda att försvaret under huvudförhandlingen 

argumenterar för att brister föreligger i förundersökningen. Om utredningen inte är robust nog, 

där friande förklaringar inte undersökts tillräckligt, kan rätten komma att ogilla åtalet.  

 

Effektiviteten av förundersökningens bedrivande kan motverkas om försvaret förhalar processen 

eller på annat sätt missbrukar sin kompletteringsrätt. Undersökningsledaren har som uppgift att 

pröva den begärda åtgärdens betydelse för utredningen. Ett avslag om kompletteringar kan tas 

upp av rätten. Detta ger ett starkare rättsskydd för den enskilde. Däremot är en begäran om 

kompletteringar inte riskfri för försvararen. Utfallet av en begärd komplettering kan bli 

ogynnsamt för den misstänkte. Detta är något åklagaren och i slutändan även rätten blir medvetna 

om. Om försvararen istället inriktar sig på en egen komplettering har han eller hon valet att inte 

avslöja resultatet för åklagaren och rätten. I anslutning till diskussionen nedan i avsnitt 2.4.7 får 

den dolda kompletteringen till följd att försvararen inte kan kräva ersättning för detta utförda 

arbete. Rätten kan inte besluta om ersättning för arbete som den inte fått del av. 

 

 

2.4.5 Vilken inverkan har åklagarens möjlighet till beslag? 

För att underlätta förundersökningens fortskridande kan polisen eller åklagaren besluta om beslag 

av den misstänktes föremål. Det är upp till undersökningsledaren, eller i vissa fall rätten, att 

pröva om beslaget ska bestå. Från försvarets sida kan en hävning av beslaget möjliggöra en 

analys av den misstänktes föremål. Dock kan beslutet om hävning dröja. Mot bakgrund av att 

hävning av beslag regelmässigt inte sker förrän dom fallit, eller även senare än så, blir 

försvararens analys företrädesvis aktuell som ny bevisningen i hovrätten. Detta gäller så länge 

målet överklagas och tas upp till prövning där. Som rättspraxis upprepade gånger utvisat är det 

inte sällan i högre rätt som försvararens egen utredning aktualiseras. Naturligtvis beror detta inte 

endast på att beslaget kan ha hävts, utan även på att den misstänkte fällts för brottet i tingsrätten. 
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Om prövningstillstånd krävs i hovrätten, och detta inte beviljas, blir tingsrätten den enda domstol 

där den tilltalade kan lägga fram sin bevisning. 

 

Hävning av ett beslag underlättar i de fall försvararen har för avsikt att göra en egen analys av det 

beslagtagna föremålet. Det kan, precis som i mobilfilmsfallet100, handla om att försvararen vill 

försöka återskapa en film i den misstänktes mobiltelefon. En film som åklagaren i detta fall inte 

lyckats få fram. Den misstänkte kan ha lämnat uppgifter till sin försvarare om att det finns 

ytterligare bevisning som stödjer hans eller hennes version av händelseförloppet. Att åklagaren 

eller polisen misslyckats med att uppbringa visst bevis behöver inte nödvändigtvis innebära att 

beviset inte existerar.  

 

Hävning av beslag är av angeläget intresse för försvaret. Om ett beslag beräknas bestå under en 

längre tid kan försvararen försöka få till stånd en utlåning av beslagtaget gods. Innan ett beslut 

om att låna ut det beslagtagna bör polisen och åklagaren noggrant överväga riskerna med att 

föremålet till exempel skadas eller kommer på avvägar. Den lagfästa vårdplikten i 27 kap. 10 § 3 

st. RB innefattar en skyldighet att hantera godset med omsorg. Om vårdplikten inte kan efterlevas 

vid en utlåning bör en utlåning inte komma ifråga. Vad gäller möjligheten att beviljas ett lån 

torde utsikterna för detta bero på vilket föremål som försvararen vill låna. Handlar det om ett 

ömtåligt, farligt eller något som kräver säregen hantering blir det svårare att garantera att 

vårdplikten iakttas. Den misstänkte har rätt till en aktsam hantering av sina föremål. Emellertid 

kan den misstänkte också ha en önskan om att hans eller hennes saker analyseras av försvararen, 

varför en utlåning jämväl kan vara av intresse för den misstänkte. Dock måste polisen och 

åklagaren, vid eventuell utlåning, beakta risken för att den misstänkte eller annan förstör det 

beslagtagna föremålet.  

 

För att objektivitetsprincipen inte ska negligeras bör polisen och åklagaren på ett eller annat sätt 

bereda försvararen möjlighet att analysera de beslagtagna föremålen. Detta gäller särskilt om 

försvararen framställt en begäran om kompletterande analyser och denna begäran avslagits. Det 

är dock viktigt att inte förglömma att försvararen ibland vill göra en egen analys, med fördelen att 

han eller hon sedermera kan välja att avslöja resultatet av analysen. Om ett lån inte befinns 
																																																								
100 Hovrätten för västra Sverige, dom 2013-05-03, mål nr B 4599-12. Se mer i avsnitt 2.3.8. 
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olämpligt bör polisen och åklagaren låta försvararen få tillfälle att analysera föremålet på platsen 

där föremålet bevaras. Under sådana omständigheter har polisen och åklagaren en bättre uppsikt 

över föremålet. Dessutom kan de föra en dokumentation om att föremålet analyseras av försvaret. 

Vårdplikten äventyras inte nämnvärt. Denna lösning är dock inte alltid praktisk. Det kan vara så 

att försvararen har för avsikt att exempelvis skicka ett föremål med DNA-spår till experter i 

utlandet. Om föremålet redan färdiganalyserats av åklagaren eller polisen saknas uppenbara 

risker med att låna ut det beslagtagna. I sådant fall kan det även saknas en anledning till att stå 

fast vid beslutet om beslag. Sammantaget är frågan om försvararens möjlighet att analysera 

beslagtagna föremål en fråga utan ett enkelt svar. Polisen och åklagaren har till uppgift att vid 

varje begäran göra en avvägning när den misstänkte eller försvararen önskar att på eget bevåg 

analysera beslagtagna objekt.  

 

Hur kan försvararen analysera ett beslag som senare ska förverkas? När ett beslag hävts lämnas 

det i allmänhet tillbaka till ägaren, som ofta är den misstänkte. Men när det gäller till exempel 

brottsverktyg, såsom ett vapen, kan detta komma att bli förverkat. Detta försvårar för försvaret att 

kunna genomföra en analys. De alternativ som finns är att begära en kompletterande analys av 

föremålet eller att framföra önskemål om att tillfälligtvis få råda över beslaget. Det förefaller vara 

opassande om polisen eller åklagaren lämnar ut exempelvis ett vapen, som försvararen vill 

undersöka. Emellertid torde det inte vara olämpligt att polisen och åklagaren, efter försvararens 

begäran, översänder föremålet till en utomstående expert. En sådan åtgärd skulle rimligen göras 

efter att NFC har slutfört sina analyser. Den stora risken med att skicka över ett föremål, som 

senare ska förverkas, är att det försvinner eller kommer i fel händer. Att skicka iväg sådant gods 

är därför dubiöst. Om det är genomförbart bör istället en eventuell expert översändas till platsen 

där föremålet förvaras. I linje med beslagtaget gods, som inte ska förverkas, bör polisen och 

åklagaren vara öppna med att låta försvararen själv få undersöka föremålet efter att de avslutat sin 

undersökning. Denna möjlighet torde dock vägras om det är till men för utredningen. Försvaret 

får sålunda i normalfallet inte låna ett föremål som ska förverkas. För att kunna göra en egen 

analys av sådant föremål kan försvararen analysera bilderna av föremålet. Finns inga eller för få 

bilder kan försvararen påkalla en komplettering. Med hjälp av dessa bilder kan försvararen låta 

egna experter genomföra en analys och på så sätt eventuellt komma till andra slutsatser än polisen 
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och åklagaren.101 Möjligheten att fotografera objekt har förenklat för försvararen att göra privata 

utredningar, även om det ideala vore om försvararen fick rådigheten över förverkandeobjektet. 

Men med beaktande av risken att förverkandeobjektet hamnar i fel händer är detta olämpligt. 

 

Ett annat alternativ är att försvararen anlitar NFC på privat basis. Detta torde vara en säkrare 

åtgärd, med tanke på att NFC är en erkänd aktör som använder vetenskapligt beprövad erfarenhet 

i sina DNA-analyser. Såvida rutinerna följts saknas vanligtvis anledning att hysa tvivel om 

provresultatet från NFC. Det finns däremot en omständighet, förutom kostnaden, som försvaret 

måste begrunda innan det anlitar NFC. Analysresultatet från myndigheten torde inte kunna 

hemlighållas i förhållande till polisen och åklagaren. Stark sekretess råder för resultaten av DNA-

analyser hos NFC, vilket innebär att det råder en kraftig begränsning om vilka som kan ta del av 

informationen. När NFC får privata uppdrag torde sekretessen även gälla gentemot åklagaren och 

polisen. Om en privat begäran däremot kommer från någon som agerar i egenskap av försvarare, i 

en pågående förundersökning, kommer NFC inte åta sig uppdraget om försvararen kräver att få 

genomföra en analys vars resultat ska hemlighållas för åklagaren och polisen. Önskar försvararen 

att NFC utför en DNA-analys görs detta normalt mot löftet om att resultatet delges samtliga 

parter i målet.102 Mot denna bakgrund kan slutsatsen dras att det sällan är motiverat för 

försvararen att bekosta en privat utredning hos NFC. I sådant fall kan försvararen göra bättre i att 

begära en komplettering av förundersökningen och därmed slippa kostnadsrisken. Om en begäran 

om komplettering inte efterhörs kan det däremot vara befogat att anlita NFC för ett privat 

uppdrag. Om försvaret har möjlighet att låta en utomstående analysera ett DNA-spår ger detta en 

större valfrihet. I sådant fall kan försvararen hemlighålla utfallet av denna analys.  

 

 

2.4.6 Hanteringen av spår 

Vad gäller beslag finns bestämmelser för hur detta ska hanteras. Frågan om spår är däremot desto 

mer oklar. Det saknas en reglering för omhändertagande av spår. Detta skapar en viss osäkerhet. 

Under vilka förhållanden kan försvararen ta del av ett spår? Ett spår såsom rester av saliv saknar 

ett ekonomiskt värde. Inte heller lär någon utomstående göra ett anspråk på det. Därför saknas 

																																																								
101 Detta enligt samtalen med Johan Eriksson. 
102 Detta framgår av samtalen med Ricky Ansell. 	
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skäl att vårda spåret. Emellertid är det motiverat att ta väl hand om spåret i syfte att inte riskera 

att eventuellt bevis förkommer eller förstörs. Vad gäller bortkastade och kvarlämnade saker bör 

försvaret åtminstone tillförsäkras möjligheten att analysera dessa efter att polisen och åklagaren 

färdigställt sin analys. I analogi med kontradiktionsprincipen och principen om parternas 

likställdhet ska den misstänkte och försvararen ha samma möjlighet som åklagare att presentera 

bevisning och motbevisning. Ett led i detta är att båda parter bör få göra en självständig analys av 

varandras bevisning. Detta gäller likaledes spår. Beträffande DNA-spår förs en mer ingående 

diskussion om detta nedan i avsnitt 3.5. 

 

 

2.4.7 Är avspärrade brottsplatser ett hinder för försvararen? 

Det finns flera tillvägagångssätt för att samla bevis. Ett sätt är att de facto besöka brottsplatsen 

för gärningen. Så länge det inte finns en avspärrning kan försvararen tillträda den aktuella platsen 

på samma villkor som en privatperson. Försvararen får till exempel undersöka en allmän plats, 

men inte beträda en privatpersons fastighet utan tillåtelse. Angående avspärrningar är det främsta 

syftet att bevara bevis i orubbat skick. Därför torde en nödvändig avspärrning vanligtvis göras 

omedelbart efter att polisen anlänt till brottsplatsen. I annat fall riskerar bevis att omintetgöras 

eller försvinna. Vid detta tidiga skede av förundersökningen saknas normalt en försvarare, med 

tanke på att en misstänkt ibland inte hunnit identifierats, som i sin tur anlitat eller fått en 

försvarare förordnad. Nackdelen med en försvarares senare intåg i brottsutredningen är den 

förlorade möjligheten att i ett tidigt skede uppmärksamma bevisning som polisen eventuellt 

förbisett.  

 

Emellertid är det mest relevant för försvaret att börja sin privata utredning när polisen och 

åklagaren nästan eller fullständigt avslutat sin förundersökning. Anledningen är 

kostnadsbesparingar. En försvarare har så gott som alltid begränsade resurser, oavsett om denne 

är privat anlitad eller offentligt förordnad. Avspärrningar behöver nödvändigtvis inte upphöra 

snabbt. När bör då detta tvångsmedel hävas? I stadgandet om avspärrningar föreskrivs att 

tillämpliga delar av beslag ska gälla för dessa åtgärder. Avseende beslag ska polisen och 

åklagaren fortlöpande pröva om detta ska bestå. Samma torde gälla en avspärrning av en 

brottsplats. Saknas betydelse för brottsutredningen att en plats är avspärrad bör avspärrningen 
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hävas. Har polisen och åklagaren samlat behövlig bevisning, som annars riskerar att påverkas 

negativt, finns knappast en motiverad anledning att bibehålla avspärrningen. Om avspärrning 

trots allt är oundgängligt under en längre tid är det rimligt att försvararen under vissa 

förutsättningar tillåts beträda det avspärrade området. Det kan till exempel handla om att polisen 

är med tillsammans med försvararen, eller någon denne anlitat, för att undersöka platsen.  

 

Sammantaget kan försvararen begränsas av att en brottsplats är avspärrad, även om denne är 

tämligen fri att samla bevis på allmän plats. På privata marker och utrymmen är situationen 

knepigare. Försvararen får rimligen inte göra intrång hos en enskild, men kan självfallet be om 

tillåtelse att undersöka stället. En undersökning kan dock nekas. Är ett privat område avspärrat 

kan det därför vara av större vikt att en försvarare får tillstånd att besöka området. Däremot måste 

en avspärrning alltid respekteras. Detta måste vägas mot statens, och även målsägandens, intresse 

av en effektiv brottsutredning. En utomstående bör inte tillåtas besöka en avspärrad brottsplats 

om detta är till skada för utredningen. Ytterst kan försvararen försöka få tillstånd ett särskilt 

tillstånd från åklagaren att besöka en brottsplats tillsammans med en kriminaltekniker. Om 

försvararen vägras tillträde kan han eller hon istället begära att polisen utför kompletterande 

åtgärder, såsom att ta extra fotografier av brottsplatsen. Dessa bilder kan försvararen senare 

studera i samband med att förundersökningsprotokollet delges honom eller henne.103 Problemet 

med att enbart se en brottsplats genom fotografier är att det finns en risk för att dessa återger en 

skev bild av verkligheten. Till exempel kan avstånd, storlek och färg variera beroende på hur, när 

och var bilden togs. Med hänsyn till åklagarens bevisbörda är det likaledes ett intresse för polisen 

och åklagaren att få fram så verklighetstrogna bilder som möjligt. Även rätten ska kunna bilda sig 

som en riktig uppfattning om brottsplatsen och annat relevant för utredningen.   

 

 

2.4.8 De kostnadsmässiga begränsningarna för genomförandet av privata utredningar 

Från försvararens sida är det poänglöst att ägna resurser åt omfattande utredning innan polisen 

och åklagaren genomfört sitt arbete. Skälet härtill är att försvararen har ekonomiska och 

tidsmässiga begränsningar att förhålla sig till. En offentligt förordnad försvarare får skälig 

ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg. Gällande privata brottsutredningar är det främst 
																																																								
103 Detta enligt samtalen med Johan Eriksson. 
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kostnadsposten för arbete och utlägg som kommer ifråga. Privata utredningar kan innebära att 

försvararen exempelvis åberopar en egen sakkunnig, förhör vittnen eller begär en expert 

analysera ett blodspår. Genom denna bevisning kan försvararen frambringa omständigheter som 

talar till fördel för den misstänkte. Dock kan dessa utredningar resultera i negativa resultat för 

den misstänkte. Då är det rimligaste att försvararen inte presenterar detta för åklagaren och rätten. 

I ett sådant fall riskerar försvararens ansträngningar att inte tillkännages. De kostnader som 

uppkommer i samband med att exempelvis anlita sakkunnig räknas inte som utlägg som kan 

ersättas av statliga medel. Istället står kostnaderna i allmänhet på den tilltalade, som i sin tur har 

begränsade möjligheter att erhålla ersättning, särskilt när han eller hon fälls för brottet. 

Försvararen tar risken att inte utfå något arvode för de resultatlösa delarna av utredningen. Detta 

är en risk försvarare måste överväga innan en privat utredning inleds. Även om utfallet av en 

privat utredning är förmånlig för den misstänkte, och läggs fram under rättegången, kan 

försvararen gå miste om fullständig ersättning för sitt arbete. Det finns en risk för överarbete. 

Praxis har visat att försvarare, som gör mer arbete än nödvändigt, får en nedsättning av sin 

ersättning från staten. Inte desto mindre får en offentlig försvarare inte ta särskilt betalt från den 

misstänkte. Försvararen måste sålunda överväga ett flertal risker innan han eller hon kan 

igångsätta en egen brottsutredning.  

 

Vad gäller då om försvararen inte är en offentlig försvarare? Det är långt ifrån alltid som en 

offentlig försvarare är förordnad. I sådant fall är det upp till den misstänkte att ur egen ficka lägga 

ut för en privat försvarare. En privat advokat är skyldig att följa god advokatsed. Som ett utflöde 

ur lojalitetsprincipen, om uppdraget att tillvarata klientens intressen, får advokaten inte orsaka 

klienten onödiga kostnader. Det råder således ett förbud mot att överarbeta ett ärende. En 

privatperson har i de flesta fall ytterst begränsade möjligheter att betala för en privat försvarare. 

Under sådana förutsättningar är advokaten särdeles skyldig att inte dra på sig onödiga kostnader. 

Det kan verka orättvist att den privata ekonomin styr den misstänktes möjligheter att förbereda 

sitt försvar. De individer som har goda ekonomiska förutsättningar kan i större utsträckning 

bekosta en gedigen utredning. I värsta fall blir konsekvensen att utgången i målet bestäms av den 

misstänktes ekonomiska möjlighet att förbereda sitt försvar. Det bör ses som ett beaktansvärt 

problem att rätten till ett adekvat försvar kan bero på plånbokens tjocklek. Frågan är dock hur en 

eventuell lösning på problemet skulle kunna utformas. 
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2.4.9 Förekomsten av privata brottsutredningar 

Till att börja med är det värt att understryka att det är åklagaren som har bevisbördan i brottmål. 

Det är åklagaren som ska bevisa den misstänktes skuld. Om den misstänkte framför en version av 

händelseförloppet som inte överensstämmer med åklagarens version är det upp till åklagaren att 

försöka motbevisa den misstänkte. Är åklagaren inte intresserad av detta är det inte motiverat för 

försvararen att ombesörja en egen utredning, med tanke på bevisbördans placering. Det är 

däremot befogat med en privat brottsutredning om åklagaren finner övertygande bevisning som 

talar mot den misstänktes version. Just privata brottsutredningar tycks även blivit alltmer 

förekommande.  

 

Varför har privata utredningar blivit vanligare? Utifrån praxis kan det uppfattas som att privata 

brottsutredningar är en växande trend. Den mediala uppmärksamheten på fall, där försvararens 

egen bevisning mer eller mindre förändrat målets utgång, har ökat. Barnläkarfallet104 och 

mobilfilmsfallet105 är bara två exempel på fall som väckt uppståndelse. Det går att skönja tre 

huvudsakliga anledningar till att försvararens egna brottsutredningar blivit vanligare. Den första 

är åklagaren och polisens bristande objektivitet. Åklagaren har, tillsammans med polisen, en 

betungande uppgift i att skaffa fram bevisning för att påvisa ett brottsligt händelseförlopp. Både 

åklagaren och polisen är ålagda att följa objektivitetsprincipen. De måste beakta omständigheter 

som talar för och emot den misstänkte. Detta är av vikt för att upprätthålla rättssäkerheten och för 

att minimera risken för att oskyldiga döms. Det finns flera fall som uppmärksammats, där 

åklagaren och polisen brustit i sin objektivitet eller på annat sätt slarvat i förundersökningen. 

Barnläkarfallet är ett exempel. Där mer eller mindre tvingades försvararen presentera en 

omfattande motbevisning. Detta för att rubba åklagarens beskrivning av händelseförloppet. En 

beskrivning som innan försvararens utredning kunde bedömas som fullt trovärdig. Detta fall är 

bara ett exempel där försvararens egen brottsutredning varit vital. Det skulle saknas anledning för 

den misstänkte att hysa misstro gentemot myndigheterna om denne upplevde att omständigheter 

som är till hans eller hennes fördel utreddes lika noggrant som de besvärande omständigheterna. I 

grund och botten kan bristande objektivitet handla om en resursfråga. Polisen och åklagaren har 

inte oändligt med tid och oändligt med resurser för att genomföra en idog förundersökning. Det 

																																																								
104 Solna tingsrätt, dom 2011-10-21, mål nr B 1703-09. Se mer i avsnitt 2.3.8. 
105 Hovrätten för västra Sverige, dom 2013-05-03, mål nr B 4599-12. Se mer i avsnitt 2.3.8.	
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är i sådant fall en risk att myndigheterna förhastar sina slutsatser om den misstänktes skuld. En 

annan rimlig anledning till ökade privata utredningar kan vara de enskildas ökade medvetenhet 

om sina rättigheter enligt Europakonventionen. Dessa rättigheter är lättillgängliga för envar. Den 

tredje anledningen kan vara att tillgängligheten för att till exempel göra egna analyser ökat. Det 

medför sällan oöverkomliga praktiska hinder att exempelvis översända ett bevismedel till en 

privat aktör, som i sin tur kan utföra en analys. Det är ofta inte heller en stor svårighet att komma 

i kontakt med aktörer som gör egna analyser. En parallell kan dras till mobilfilmsfallet. Där lät 

försvararen en utomstående att återskapa en för målet betydelsefull film. Sammantaget går det att 

dra slutsatsen att försvararen fått en alltmer aktiv roll i processen. De privata brottsutredningarna 

är numera en vanligare vardag. 

 

Vilka är konsekvenserna av försvarares egna brottsutredningar? En aktivare försvarare bidrar 

logiskt sett till att den misstänktes intressen belyses bättre under en förundersökning. Dock går 

det att urskilja en tendens att försvararen tvingas lägga fram en alltmer omfattande motbevisning 

gentemot åklagarens bevisning. Det kan i sådant fall utfalla i en förskjuten bevisbörda där 

försvararen åläggs att bevisa den misstänktes oskuld. Det skulle även kunna stå i strid med 

Europakonventionen. Risken för förskjuten bevisbörda får ses som ringa så länge åklagaren och 

polisen genomför en objektiv och robust utredning.  

 

 

2.5 Sammanfattning 

Försvararen har en jämförelsevis vidsträckt möjlighet att genomföra privata brottsutredningar. Ur 

Europakonventionens artikel 6 kan kontradiktionsprincipen intolkas. Denna princip är 

hörnstenen. Försvaret ska tillförsäkras samma möjlighet som åklagaren att skaffa egen bevisning 

och bemöta motpartens bevisning. Insynsrätten och rätten att begära kompletteringar av 

utredningar är två rättigheter som försvaret kan utnyttja för sin egen utredning. Den nya 

lagändringen, som trädde i kraft den 1 april 2017, tydliggjorde insynsrätten. Relationen mellan 

rättegångsbalkens insynsrätt och sekretessen i offentlighet- och sekretesslagen är numera 

uttryckligen lagfäst. Rätten till insyn kan begränsas om ett röjande av informationen skulle vara 

till men för utredningen. Sekretess kan komma ifråga gällande material som inte har betydelse för 

beslutet i åtalsfrågan och som anses skydda ett enskilt eller allmänt intresse av synnerlig vikt. 
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Detta innebär att sekretess inte kan hindra den misstänkte och försvararens insynsrätt i 

utredningsmaterialet som är väsentlig för åklagarens bedömning av åtalsfrågan. Insynsrätten kan 

förenas med ett förbehåll om förbud mot en vidarespridning av uppgifterna. 

 

Att den misstänkte och försvararen kan begära kompletteringar av förundersökningen är en 

rättighet som utnyttjas med försiktighet. Utfallet av en sådan komplettering kan bli ogynnsamt för 

den misstänkte. Följaktligen kan en privat utredningsåtgärd vara att föredra, såvida ekonomiska 

medel finns att tillgå. En av de största begränsningarna angående privata brottsutredningar är 

kostnaden. I normalfallet bär försvararen risken för att inte få sitt arbete ersatt. Den enskilde 

hämmas i många fall av sin ekonomi.  

 

Utöver insynsrätten och kompletteringsmöjligheten kan försvaret försöka få till stånd en analys 

av beslagtagna föremål. Polisen och åklagaren är skyldiga att skydda det beslagtagna från att 

försvinna eller förstöras. De åläggs en vårdplikt. Denna skyldighet kan förhindra att försvararen 

ges tillfälle att analysera gods som är beslagtaget. Nödvändigheten att kvarstå vid beslutet om 

beslag måste prövas fortlöpande. Saknas skäl att behålla föremålet ska beslaget hävas. Om 

beslaget av den misstänktes ägodel hävs underlättar det för försvararen att själv analysera den. 

Beträffande spår, såsom blodspår, är dessa inte föremål för beslag. De hanteras som ett informellt 

omhändertagande. Ingen lagstadgad ordning finns för spår, men det kan i viss mån liknas vid en 

enklare form av beslag. Spår kan anträffas på bland annat en brottsplats. En försvarare kan 

besöka en brottsplats och samla bevis. Han eller hon får dock inte överträda eventuella 

avspärrningar, såvida inte tillstånd medges. Sammantaget har försvararen vida möjligheter att 

genomföra privata brottsutredningar. Den största inskränkningen är kostnaden.  
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3. Försvararens möjligheter att göra privata DNA-analyser i 

synnerhet 

3.1 Vad är DNA? 

DNA är ett kemiskt ämne som utgör vår arvsmassa och bestämmer i stor utsträckning hur vi är 

och ser ut. Det består av två sammanbundna strängar som binds samman med de fyra olika 

kvävebaserna adenin (A), tymin (T), cytosin (C) och guanin (G). Utseendemässigt liknar DNA-

molekylen en spiraltrappa där kvävebaserna utgör trapporna. Varje trappa motsvarar två 

kvävebaser där adenin och tymin alltid är ett baspar, medan cytosin och guanin är ett annat 

baspar.106 

 

I princip varenda människocell innehåller DNA. Alla människor har nästan samma DNA. Det är 

endast små skillnader i DNA:t som ger upphov till skillnader i utseende med mera. Trots de små 

skillnaderna i DNA:t har varje individ, förutom enäggstvillingar, ett unikt DNA. Detta leder till 

att en brottsmisstänkt lättare kan identifieras om DNA-spår hittas på brottsplatsen och kan knytas 

till den brottsmisstänkte och hans eller hennes brottsliga gärning.107 DNA:t hos en enskild individ 

ser likadant ut oavsett vilken cell i kroppen det kommer ifrån. Följaktligen kan ett hårstrå, blod, 

saliv eller annat som påträffas på en brottsplats jämföras med sekret (munskrapsprov) från den 

misstänkte.108 Det finns vissa DNA-spår som är bättre än andra. Hårstrån och naglar är exempel 

på mindre bra DNA-spår. De är döda hudceller och innehar ofullständiga DNA-strängar. Följden 

blir en lägre variation av DNA-molekylen mellan olika individer.109 En signifikant fördel med 

DNA-bevisning är att varje människa har samma DNA under hela livet. En DNA-molekyl 

förändras inte, trots att DNA-spåret är flera år gammalt.110  

 

DNA-spår på en brottsplats utgör ett indicium för att viss person befunnit sig på platsen för den 

brottsliga gärningen. Det råder delade meningar om DNA-spår ensamt kan vara tillräckligt bevis 

																																																								
106 Törnström, s. 2. Det är värt att nämna att artikeln är relativt gammal, men uppsatsförfattaren har dubbelkollat 
informationen. En viktig detalj som uppdaterats är antalet STR-markörer som numera undersöks. Tidigare var det 
frågan om enbart tio markörer, medan det idag är femton som gäller.  
107 Nationalencyklopedin, DNA.  Se även Björkman m.fl., Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och 
andra enstaka bevis. Bevis 1, s. 220 ff.  
108 Faktablad - Undersökningar av biologiska spår och dna, s. 1.  
109 Kupper & Olsson, s. 94.  
110 Björkman m.fl., Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra enstaka bevis. Bevis 1, s. 224. 
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för att fälla en tilltalad i en rättegång. HD uttalade i NJA 2003 s. 591 att beviskravet ställt utom 

rimligt tvivel var uppnått efter analysresultatet av ett blodspår från brottsplatsen. Den tilltalade 

bedömdes i och med detta vara en av fyra gärningsmän i ett rån. I litteraturen har uttalanden 

gjorts om att DNA-bevis generellt inte är tillräckligt som enda bevis mot den misstänkte. Det 

krävs att det också finns annan bevisning som styrker gärningsmannens skuld.111  

 

Det finns beaktansvärda risker med DNA som bevismedel. En av de största riskerna är risken för 

kontamination. Detta kan ske bland annat genom att DNA-spår förväxlas med annat DNA-spår 

eller att brottsplatsundersökarna oavsiktligt överför material till DNA:t.112 Ett DNA-spår kan 

vidare fördärvas om det hanterats felaktigt, till exempel att det förekommer bristande hygien, 

feletikettering, sammanblandning av provet eller att det uppstår missförstånd mellan personalen. 

Det är inte sällsynt att ett DNA-prov är smittat av bakterier. Detta kan försvåra en analys.113  

 

DNA kan påträffas på otaliga ställen, såsom cigarettfimpar, muggar, tuggummin och använda 

näsdukar. Spåren som lämnats kan vara av skiftande kvalitet. Beroende på vilket material DNA:t 

avsatts på, hur det avsatts och om det utsatts för yttre miljöpåverkan såsom solljus, vind eller 

vatten kan möjligheten till DNA-analys variera. En annan svårighet som kan dyka upp är om en 

analys påvisar DNA från flera personer, en så kallad DNA-blandbild. I sådant fall finns en 

förhöjd risk för slumpmässighet. Analysen kan försvåras om personerna i fråga avsatt olika 

mycket DNA.114 I sådant fall kan det bli mödosamt att avgöra i vilka proportioner varje person 

avsatt ditt DNA.115 En DNA-blandbild kan förekomma om flera personer till exempel delat en 

cigarett eller druckit ur samma flaska.116 Värdet av en DNA-analys reduceras för personer som 

genomgått en stamcellstransplantation. Om någon exempelvis får benmärg donerad från en annan 

individ får denna person samma DNA-profil som stamcellsdonatorn.117 

 

																																																								
111 Björkman m.fl., Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra enstaka bevis. Bevis 1, s. 234.  
112 Kupper & Olsson, s. 95. Se även artikeln Hur går en DNA-analys till? där NFC (tidigare SKL) beskriver sitt 
tillvägagångssätt i analysen av DNA. Där poängteras vikten av att DNA-spåret märks upp och att denna märkning 
kontrolleras flera gånger.  
113 Björkman m.fl., Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra enstaka bevis. Bevis 1, s. 242 f.  
114 Kupper & Olsson, s. 112. 
115 Björkman & Diesen, DNA-bevis är inte alltid starka, s. 893 f.  
116 Kupper & Olsson, s. 112.  
117 Statens kriminaltekniska laboratorium, Tio år med DNA, s. 8 och 35.  
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Forskning har påvisat att DNA med enkelhet kan överföras från en individ till en annan. Enligt en 

studie, som följt upp flera andra liknande studier, fick deltagarna i par skaka hand med varandra, 

för att senare tilldelas varsin kniv. DNA-resultaten av knivarna visade att den andra personens 

DNA hade i de flesta fall överförts till kniven. I vissa fall var även den andra personens, som inte 

vidrört kniven, DNA dominerande. Detta innebär att det fanns DNA på en kniv från en person 

som inte hanterat kniven. Resultaten av denna forskning höjer varningens finger om 

tillförlitligheten av ett DNA-spår. I nuläget saknas en säker metod för att kunna urskilja om ett 

DNA-spår kommit från en direktkontakt med ett föremål eller överförts som ett sekundärt spår.118 

 

 

3.2 Hur analyseras DNA? 

Sedan mer än tjugo år tillbaka har DNA-spår blivit ett viktigt hjälpmedel för att utreda brott.119 

Vid en DNA-analys används inte hela arvsmassan, utan endast en mycket liten del av massan 

genomgår en analys. Det som undersöks är så kallade STR-markörer. Dessa består av två till fem 

kvävebaser som upprepas flertalet gånger. Vid analysen av DNA-spåret mäts antalet 

upprepningar. Dessa upprepningar skiljer sig från individ till individ, varför i princip alla har 

unika STR-markörer.120 Rutinmässigt analyseras femton STR-markörer vilket betyder att endast 

cirka en miljondel av DNA-molekylens alla baspar undersöks. Även en sextonde markör 

analyseras för att kunna fastställa könet på personen som analyseras.121 Vad beträffar nära 

släktingar kan dessa ha snarlika DNA-profiler. För att minimera förväxling kan ytterligare STR-

markörer undersökas.122 Såvitt man vet utvisar, de femton STR-markörer som analyseras med 

hjälp av PCR-metoden, inget om den analyserades personlighet eller egenskaper.123 Ett DNA-

spår kan i regel analyseras upprepade gånger, såvida tillräcklig spårmängd kan säkras från 

bevismaterialet. Ett taget DNA-prov, som fortfarande finns bevarat, kan också undersökas på 

nytt. Att göra en förnyad analys är inte förenat med några beaktansvärda risker. Om alla rutiner 

																																																								
118 Bush m.fl., Could Secondary DNA Transfer Falsely Place Someone at the Scene of a Crime?. Se även van 
Oorschot & Jones, DNA fingerprints from fingerprints. 
119 Björkman m.fl., Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra enstaka bevis. Bevis 1, s. 220.  
120 Törnström, s. 3. 
121 Faktablad - Undersökningar av biologiska spår och dna, s. 1.  
122 Törnström, s. 3. 
123 Prop 2005/06:29 s. 29.  
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följs är den enda egentliga risken att bevismaterialet kan förbrukas helt om flera analyser görs.124  

 
Det finns flera analysmetoder att tillgå. Den vanligaste metoden som används är PCR-metoden. 

Ett taget DNA-spår undergår en process som resulterar i att DNA:t frigörs genom att 

cellkärnornas väggar förstörs. Därefter tas en begränsad mängd DNA för själva analysen. Det är 

av vikt att rätt mängd DNA tas i anspråk, eftersom en för liten mängd leder till svårlästa resultat 

och en för stor mängd kan göra analysen otillförlitlig. För bästa utfall av PCR-metoden bör 

analysen göras av 80-100 cellers DNA. Visar det sig att mängden DNA är för liten kommer 

ytterligare analys i regel inte utföras. När koncentrationsberäkningen av DNA:t skett är nästa steg 

att kopiera de femton STR-markörerna samt markören för könsbestämning. Mot slutet av 

processen görs en utvärdering av resultatet med hjälp av avancerade datorer, som skapar en 

sifferkombination, som blir en DNA-profil för det analyserade DNA-spåret. Datorsystemet kan 

varna vid ofullständiga DNA-profiler eller om blandbilder förekommer, det vill säga om det 

misstänks finnas DNA från flera personer i det tagna DNA-provet. Även risken för 

slumpmässigheten, för att DNA-profilen överensstämmer med en annan besläktad persons DNA-

profil, bestäms. En fullständig DNA-profil registreras sedermera i spårregistret.125 

 

I realiteten kan det räcka med att det tillvaratagna DNA-spåret består av minst 50 cellers DNA. 

Om mängden DNA är ännu mindre kan en specialanalys genomföras. En form av specialanalys är 

LCN-analys, även kallad LT-analys. Med denna analys görs analysen med fler kopieringssteg i 

kopieringsprocessen av DNA, jämfört med PCR-tekniken. LCN-tekniken är en begränsad metod 

som medför en ökad risk för kontamination, det vill säga att DNA befläckas av någon annans 

DNA eller annat. En annan nackdel med metoden är den förhöjda risken för slumpmässighet. 

LCN-tekniken är tids- och resurskrävande och används i regel endast när det är frågan om grova 

brott.126  

 

Ytterligare en form av DNA-analys som finns att tillgå är analys av mtDNA. Vissa spår 

innehåller en begränsad mängd kärnbundet DNA. Spår från exempelvis spontant avlossade 

hårstrån, naglar, ben och tänder som varit nedgrävda under en längre tid består vanligtvis av små 

																																																								
124 Detta enligt samtalen med Ricky Ansell.  
125 Törnström, s. 2 ff.  
126 Low Copy Number - LCN.  
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mängder DNA. Dessa svaga spår kan i regel inte analyseras med hjälp av PCR-metoden. Istället 

kan en analys utföras av cellers mitokondrier. Denna beståndsdel återfinns utanför cellkärnan och 

är ett slags kraftverk som till stora delar sköter energiproduktionen av cellerna. I mitokondrierna 

finns en typ av DNA som kallas mtDNA. Detta DNA har samma uppbyggnad som DNA:t i 

cellkärnan. Dock är variationen mellan enskilda individer relativt liten. Vidare ärver ett barn sin 

mors mtDNA, varför detta DNA inte är unikt. Detta leder till att bevisvärdet av en analys av 

mtDNA är lägre jämfört med ett vanligt DNA-resultat.127 Fördelen med mtDNA är att det 

möjliggör analys av små och dåliga spår. Analys av mtDNA är krävande och kommer i princip 

endast i fråga i utredningar av grova brott.128   

 

 

3.3 Tolkning av resultatet av DNA-analys och sakkunnigutlåtande 

Genomförandet av en DNA-analys är en komplicerad process där resultatet behöver tolkas av 

flera experter. NFC låter två forensiska experter, oberoende av varandra, utvärdera resultatet.129 

Vid utvärderingen tar experterna bland annat hänsyn till vilken typ av spår som avsatts, hur spåret 

ser ut och var det avsatts. Ibland kan en DNA-profil utkristalliseras, men ibland blir resultaten 

oklara och ofullständiga. I sådant fall kan NFC fortskrida arbetet genom att ta jämförelseprov 

från fler personer.130 

 

När NFC utfått ett resultat från DNA-analysen görs en resultatvärdering. Här testas resultatet mot 

en huvudhypotes och en alternativhypotes. Huvudhypotes innebär att resultatet av en DNA-

analys är i linje med den förutbestämda hypotesen. Det kan till exempel röra sig om att ett 

blodspår som hittats i målsägandes bostad visade sig tillhöra den misstänkte. Utredarna vill få 

reda på om blodspåret kan ha uppkommit i samband med det misstänkta brottet gentemot 

målsäganden. En alternativhypotes uttrycker att blodspåret kan komma från annan än den 

misstänkte. Utifrån dessa måttstockar gör NFC en gradering av analysresultatet. 

Graderingsskalan sträcker sig från -4 till +4, där den negativa graderingen är ett stöd för 

alternativhypotesen och den positiva graderingen stödjer huvudhypotesen. Graderingen 0 betyder 

																																																								
127 Kupper & Olsson, s. 113. 
128 RättsPM 2008:5, s. 5.  
129 Nationellt forensiskt centrum, Ärendets väg genom Nationellt forensiskt centrum (NFC). 
130 Nationellt forensiskt centrum, Dna-analyser.  
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att lika mycket talar för hypoteshypotesen som alternativhypotesen. Resultatvärderingen är inte 

densamma som bevisvärdering. Den slutliga bevisvärderingen gör rätten.131 

 

Resultatet av en DNA-analys hos NFC kan falla ut i ett sakkunnigutlåtande i rätten. Den 

sakkunnige bör höras under rättegången om hans eller hennes utredning är central för 

bedömningen av den brottsliga gärningen.132 Ett sakkunnigutlåtande kan både vara skriftligt och 

muntligt. Den sakkunnige som undersökningsledaren ämnar inhämta yttrande från är att betraktas 

som partssakkunnig.133 Om en utomstående sakkunnig, som inte arbetar hos en myndighet, utses 

ska den misstänkte och hans eller hennes försvarare ges möjlighet att yttra sig om valet av 

sakkunnig. Detta gäller såvida inte särskilda skäl talar mot detta (23 kap. 14 § 1 st. RB). Särskilda 

skäl kan vara för handen om det för förundersökningens resultat är väsentligt att den misstänkte 

och försvararen hålls okunniga om viss information under viss tid. Vidare kan försvaret förvägras 

att lämna synpunkter om beslutet att inhämta en sakkunnigutredning inte kan fördröjas. Om 

försvaret och åklagaren har skilda uppfattningar om vilken sakkunnig som bör utses bör 

åklagaren låta rätten besluta i frågan. 134  Under pågående förundersökning kan 

undersökningsledaren begära att rätten utser en sakkunnig (23 kap. 14 § 2 st. RB). Fördelen med 

detta förfarande är att den misstänkte och försvararen får ett inflytande över rättens val av 

sakkunnig.135 

 

Det är inte enbart åklagaren som kan anlita en sakkunnig. Försvararen kan på eget initiativ anlita 

en sakkunnig för att motbevisa åklagarens bevisning eller för att ådagalägga omständigheter som 

åklagaren inte uppmärksammat (40 kap. 19 § RB). I realiteten är dock denna möjlighet särdeles 

begränsad, med anledning av den inskränkta möjligheten att få ersättning av allmänna medel för 

sakkunnigutlåtandet. Den misstänkte riskerar att stå för hela eller delar av arbetskostnaderna för 

den sakkunnige. Bortsett från möjligheten att begära komplettering är den enda chansen, för 

försvaret att helt undkomma kostnaderna, att anmoda rätten att förordna den sakkunnige som 

domstolssakkunnig (40 kap. 1 § RB).136 En misstänkt ska inte känna sig förpliktigad att anlita en 

																																																								
131 Nationellt forensiskt centrum, Så fungerar resultatvärdering.  
132 Aarli, s. 100.  
133 Edelstam, s. 236.	
134 Fitger m.fl., Särtryck ur Rättegångsbalken, s. 23:54 a.  
135 Fitger m.fl., Särtryck ur Rättegångsbalken, s. 23:54 b.  
136 Edelstam, s. 237 f. och s. 376 f.		
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egen sakkunnig. Europadomstolen har i ett fall uttalat att det strider mot rätten till rättvis 

rättegång i artikel 6 EKMR om den misstänktes begäran om yttrande från alternativ expert inte 

tillmötesgås när den misstänkte hade anledning att uppfatta det expertutlåtande som gjorts under 

utredningen mer som åklagarens bevisning än ett opartiskt sakkunnigutlåtande. Den misstänktes 

begäran om kompletterande utredningsåtgärd hörsammades inte, därför ansågs balansen vara 

rubbad mellan åklagaren och försvaret.137 

 

Ett sakkunnigutlåtande tillmätas i allmänhet ett högt bevisvärde. Rätten har ofta begränsade 

kunskaper om den sakkunniges specialområde och förmås därför att fästa stor tilltro till vad den 

sakkunnige uttalar.138 Yttranden från offentliga sakkunniga torde även bedömas väga tyngre än 

yttranden från privata sakkunniga.139  

	
	
	
3.4 De juridiska möjligheterna att göra DNA-analyser 

Varje enskild medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp (2 

kap. 6 § RF). Denna rättighet får emellertid begränsas genom lag, i syfte att tillgodose ändamål 

som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle (2 kap. 20 och 21 §§ RF). En begränsning är 

lagregeln om kroppsbesiktning. 

 

Som nämnts ovan i avsnitt 3.1 kan ett DNA-spår, oavsett i vilken form, jämföras med DNA:t i 

någons saliv. Ett salivprov tas genom topsning. Att göra en provtagning för analys av DNA är en 

form av kroppsbesiktning, som kan beslutas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. En 

polisman får besluta om fara i dröjsmål är för handen (28 kap. 4 och 13 §§ RB). 

Kroppsbesiktning får göras på den som är skäligen misstänkt för ett brott varpå fängelse kan följa 

(28 kap. 12 § RB). För kroppsbesiktning i form av tagande av salivprov för DNA-analys finns en 

specialbestämmelse om detta.  Ett salivprov får tas om syftet med salivprovet är att göra en 

DNA-analys och registrera DNA-profilen i ett DNA- eller utredningsregister (28 kap. 12 a § RB).  

 
																																																								
137 Stoimenov mot Makedonien. Fallet gällde Stoimenov som kom att dömas för narkotikabrott.  
138 Nordh, s. 92. 
139 Edelstam, s. 379 f. Med offentligt sakkunniga åsyftas sakkunniga som är anställda hos en myndighet, medan en 
privat sakkunnig är någon utomstående. 
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Salivprov får även tas från annan än den som är skäligen misstänkt för ett brott. Enligt uttalanden 

i förarbetena anses det inte vara en otillåten form av kroppsligt intrång när en annan än den 

skäligen misstänkte kan tvingas lämna DNA-prov. Ett DNA-prov av annan får emellertid inte tas 

rent slentrianmässigt. Ett salivprov betraktas inte som en särskilt påträngande åtgärd, varför det 

under vissa förutsättningar är tillåtet att påtvinga ett sådant prov.140 Förutsättningarna är att syftet 

med provtagningen är att underlätta identifiering vid utredning av ett brott där fängelse kan följa 

samt att det föreligger synnerlig anledning att anta att provet är av betydelse för brottsutredningen 

(28 kap. 12 b § 1 st. RB). Kravet på synnerlig anledning är ett högt ställt krav. Innebörden av 

kravet är densamma som vid kroppsvisitation. Enligt praxis bör synnerlig anledning tolkas som 

ett krav på att faktiska omständigheter finns som påtagligt visar att man har fog att förvänta sig 

att uppnå det tänkta resultatet med åtgärden.141 Detta föranleder ett förbud mot att exempelvis 

vanemässigt ta prover på samtliga i ett visst bostadsområde, eftersom det i sådana fall saknas 

synnerlig anledning att anta att provtagningen ska leda till avsett resultat i det enskilda fallet.142 

Ett DNA-prov får likaledes tas om den enskilde lämnar sitt samtycke. I sådant fall måste polisen 

förvissa sig om att ett verkligt samtycke föreligger.143 Analysresultatet av salivprovet från annan 

får inte jämföras med DNA-profiler som redan finns registrerade. Inte heller får det användas i 

annat ändamål än för vilket provet tagits (28 kap. 12 b § 2 st. RB). Provresultatet får uteslutande 

nyttjas för att jämföra med andra provresultat som förekommer i den aktuella utredningen.144 

 

I förarbetena uttrycks att DNA-prov bör tas rutinmässigt av någon som misstänks för ett brott av 

viss svårighetsgrad. För att provtagningen ska vara legitim krävs att den är förenlig med 

proportionalitetsprincipen (28 kap. 3 a § RB). Den innebär att intrånget som en provtagning kan 

medföra för den misstänkte eller annat motstående intresse uppväger de fördelar som går att 

vinna med åtgärden. Med tillämpningen av principen säkerställer detta att prov inte tas från 

någon som är misstänkt för bagatellbrott, där påföljden för brotten förväntas bli böter. Ett prov 

får jämväl inte tas om det anses onödigt. Detta kan vara fallet om personen exempelvis redan 

finns registrerad i DNA-registret.145 

																																																								
140 Prop 2005/06:29 s. 23 ff. 
141 SOU 1995:47 s. 298. 
142 Lindberg, s. 643.  
143 Prop 2005/06:29 s. 26. 	
144 Westerlund, s. 216.		
145 Prop 2005/06:29 s. 21 ff.  
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3.5 Analys 

Mycket att det som behandlats i avsnitt 2 är även applicerbart i fallet med DNA-analys. Vad som 

gör bevismedlet DNA-spår speciellt är det faktum att det är ett spår där den naturvetenskapliga 

forskningen spelar en stor roll. De senaste decenniernas utveckling av DNA-teknik har medfört 

att DNA-spår blivit ett av de viktigaste och starkaste bevismedlen.  

 

 

3.5.1 DNA som bevismedel 

DNA-spår är ett särpräglat och sårbart bevismedel. DNA är inte synligt för det blotta ögat, vilket 

medför svårigheter vid hanteringen. Om beviset påverkats eller förstörts kan det i princip vara 

värdelöst. Även om det går att få fram ett resultat från ett kontaminerat DNA blir bevisvärdet av 

detta lägre. Från försvarets sida finns ett större intresse av att framhäva riskerna med DNA-bevis. 

Det kan finnas en aktningsvärd risk att ett befintligt spår består av DNA från flera personer, det 

vill säga är en blandbild. En ännu större risk är uteblivna DNA-spår. Det kan vara att polisen 

missat spår på brottsplatsen eller inte skickat visst föremål till analys. Det kan också röra sig om 

att den mängden DNA som hittats inte lyckats analyseras hos NFC. Att NFC inte får ett 

meningsfullt utfall av en analys måste inte i alla fall betyda att DNA-spåret är värdelöst. En chans 

finns att en utomstående kan nå större framgång. Denna chans är något den aktiva försvararen 

kan utnyttja. Om en ytterligare DNA-analys bedöms som lönlöst må försvararen finna alternativa 

förklaringar till det uppkomna spåret. En sakkunnig kan därför konsulteras. I analogi med 

redogörelsen i avsnitt 3.3 tillmäts ett sakkunnigutlåtande i normalfallet ett högt bevisvärde. I 

barnläkarfallet var den av försvararen anlitade sakkunniga avgörande för målets utgång. Det finns 

sålunda flera sätt för försvaret att lägga fram motbevisning till åklagarens bevisning.  

 

Har försvararen samma möjligheter som åklagaren att genomföra en DNA-analys? Polisen och 

åklagaren har flera tvångsmedel till sitt förfogande. De kan till exempel beslagta den misstänktes 

föremål och skicka det på analys. En försvarare tillåts inte detta. Ett överhängande problem med 

DNA-spår är att mängden DNA är begränsad. Det finns inte mycket kvar för försvaret att 

analysera om NFC tagit alla DNA-celler i anspråk för sin analys. Detta är särskilt problematiskt 

om en förfinad DNA-teknik används, såsom LCN-analys. Denna form av analys karaktäriseras av 

att kunna få fram resultat som inte skulle kunna uppnås med den standardiserade PCR-metoden. 
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LCN-analys innehåller fler kopieringssteg. Analysen har flera potentiella felkällor och ökar 

risken för slumpmässighet. Om ett DNA-prov finns bevarad kan det genomgå en förnyad 

undersökning. Har försvararen däremot en intention att försöka säkra nytt spår från samma 

bevismaterial kan detta vara en omöjlighet om det redan från början var en begränsad mängd 

DNA. Emellertid finns vanligen spår kvar att säkra en gång till. Sålunda tycks det inte vara ett 

praktiskt problem att DNA-spår förbrukas efter polisens säkring av DNA-spår. Även om det är 

fysiskt möjligt att återanalysera ett DNA-spår är det dubiöst om försvararen har mycket att vinna 

på att bekosta en extra analys. Har NFC iakttagit lämpliga säkerhetsåtgärder och använt den 

vetenskapliga beprövade erfarenheten finns sällan en anledning att betvivla det slutliga resultatet. 

NFC ska inte ha något intresse av att misstänkliggöra en viss person. De gör sin värdering av 

resultatet. Den slutliga bevisvärderingen gör i slutändan rätten. Vad som kan orsaka huvudbry är 

graderingen av DNA-spårets resultat. Det kan finnas anledning för försvararen att ifrågasätta hur 

NFC till exempel beräknat sannolikheten för att huvudhypotesen är sann. Det är dessa 

tveksamheter som försvararen kan inrikta sig att spä på. Om det visar sig att NFC eller polisen 

brustit i sin hantering av ett DNA-spår ska denna brist inte belasta den misstänkte. Istället för att 

ge sig i kast med att försöka analysera ett spår på nytt torde det vara effektivare för försvaret att 

anlita en sakkunnig som kan förklara på vilka sätt spåret kan ha avsatts. Om försvararen 

misstänker att det finns DNA-spår, som är till den misstänktes fördel, är det mer strategiskt att 

försöka hitta dessa missade spår. Är försvararen intresserad av en DNA-analys är det i praktiken 

vanligare att han eller hon utökar polisen och åklagarens analys, istället för att återanalysera ett 

spår. En utökning kan ske genom att försvararen begär av polisen att ytterligare DNA-prover tas, 

för att leta efter eventuella missade spår.146 I korthet har åklagaren bättre förutsättningar, jämfört 

med försvararen, att utkräva en DNA-analys.  

 

Väljer försvararen att skicka ett DNA-spår på analys till en utomstående aktör vållar detta vissa 

svårigheter. Förutom de praktiska riskerna med att DNA-spåret kontamineras eller påverkas på 

annat sätt, kan resultatet från en DNA-analys inte vara till större nytta om resultatet inte kan 

förbindas till en specifik individ. Resultatet måste jämföras med andra personers DNA, för att en 

identifiering av andra ska kunna äga rum. En utomstående har inte tillgång till bland annat DNA-

registret. Polisen och åklagaren står i ett överläge vad gäller tillgången till resurser. Detta 

																																																								
146 Detta enligt samtalen med Johan Eriksson.  
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kommer tydligare till uttryck avseende DNA-analyser. Polisen har tillgång till DNA-registret (4 

kap. PL). Denna tillgång är en grundpelare i arbetet med att analysera DNA-spår. Följaktligen har 

försvararen en begränsad nytta av att på eget bevåg analysera DNA-spår. En inneboende nytta är 

dock att ett av försvaret funnet DNA-spår kan jämföras med den misstänktes DNA. Detta är 

möjligt om den misstänkte samtycker till att lämna sitt DNA till försvararen. Bortsett från egen 

analys finns alternativet att begära en kompletterande analys av utredningsmaterialet. Men som 

nämnts tidigare medför en beviljad komplettering en risk för ofördelaktigt resultat för den 

misstänkte. Beträffande DNA-spår är det värt att betona att detta inte antyder mer än att en person 

kan ha befunnit sig på en viss plats eller hanterat ett visst föremål. Ett spår bevisar inte hur, när 

och varför ett spår avsatts. I detta avseende är en analys inte förenat med stora risker för 

försvararen att begära en kompletterande DNA-analys. Resultatet kan i sämsta fall peka mot att 

den misstänkte befunnit sig på brottsplatsen eller annan relevant plats. Självfallet bör inte 

försvararen begära kompletteringar i onödan. Med hänsyn till försvararens skyldighet att 

tillvarata den misstänktes intressen bör en kompletterande analys inte efterfrågas om det är 

otvivelaktigt att den skulle leda till besvärande resultat.  

 

Att ett DNA-spår visar att någon varit på en viss plats eller tagit på ett visst föremål är dock inte 

helt sanningsenligt. Åtskilliga studier har nått slutsatsen att DNA lätt kan överföras från en 

person till en annan. Att en viss persons DNA återfinns på en brottsplats betyder inte per 

automatik att den personen ens befunnit sig på den platsen. Han eller hon som lämnat DNA-

spåret på brottsplatsen kan ha varit i kontakt med flera personer och kan exempelvis bära på 

andra personers hårstrån. Dessa individers DNA kan följaktligen i sin tur hamna på brottsplatsen, 

vilket ger intrycket att personerna ifråga besökt brottsplatsen, trots att de inte gjort det. Av den 

anledningen finns grund för att betvivla det ofta höga bevisvärdet av DNA-spår. Av praxis och 

doktrin att döma verkar det råda en övertro på DNA som bevismedel. Detta vållar bekymmer för 

den misstänkte, som svårligen på ett trovärdigt sätt kan beskriva hur det kommer sig att hans eller 

hennes DNA finns på brottsplatsen fastän han eller hon inte varit på brottsplatsen. Ett problem 

med framställningen av resultatet från en DNA-analys är att fokusen ligger på hur liten 

sannolikheten är att DNA-spåret kommer från annan än den misstänkte. Mängden biologiskt 

material som hittats, risken för överföring med mera, är något som inte klarläggs tillräckligt 

tydligt. Vidare saknas en metod för att avgöra om ett spår har avsatts direkt eller sekundärt 
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genom överföring. Okunskapen om överföring av DNA är därför i allra högsta grad värd att 

belysa. Det skulle gagna rättssäkerheten om rättsväsendet om de fick en bättre insikt i riskerna 

med DNA. Detta bevismedel tillmäts emellanåt ett oförtjänt högt bevisvärde, vilket riskerar att 

äventyra den misstänktes rätt till rättvis rättegång.  

 

Vad beträffar sakkunnigbevisning fäster rätten ofta en stor tilltro till detta. Sakkunniga besitter 

vanligen djupa kunskaper inom sina respektive ämnesområden. Dessa områden har rätten med 

största sannolikhet inte speciellt stora kunskaper inom. Därav har sakkunnigas yttranden en 

beaktansvärd roll i rättsprocessen. Åklagaren och polisen ska förvisso följa 

objektivitetsprincipen, men som flera rättsfall påvisar, finns det en risk för att principen inte 

åtlyds genomgående. Risken finns för att åklagaren och polisen snävar in sig på en misstänkt och 

inte ger ett tillräckligt utrymme för alternativa händelseförlopp. Som Säpofallet147 visar kan 

sakkunnigas utsagor helt förändra bedömningen i ett fall. Om försvararen inte anlitade en 

sakkunnig riskerade tingsrättens fällande dom att stå fast. Det går således att fastslå att 

försvararens aktiva roll i utredningen är viktig för att befrämja den misstänktes intressen. 

 

 

3.5.2 Vad är utmärkande för privata DNA-analyser i förhållande till privata 

brottsutredningar i allmänhet? 

Med anledning av att privata DNA-analyser är en del av försvararens privata brottsutredningar 

sammanfaller slutsatserna i stor utsträckning med varandra. Den stora frågan gäller om 

Europakonventionens artikel 6 om rätten till rättegång efterlevs. Ur denna artikel är det främst 

kontradiktionsprincipen, och principen om parternas likställdhet, som kommer ifråga beträffande 

försvararens möjlighet att utföra egna utredningar. Vad gäller DNA-analyser tvingas försvararen 

handskas med flera utmaningar. För det första är det tveksamt om den misstänkte kan gagnas av 

att försvararen låter en utomstående analysera ett DNA-spår. De inneboende riskerna med 

kontaminering ökar ju fler som hanterar spåret. Dessutom kan spåret påverkas av miljön, till 

exempel väder. Om en utomstående anförtros en analys måste denna utomstående vara erkänd. I 

annat fall kan korrektheten av resultaten ifrågasättas. För det andra saknas möjligheten för en 

utomstående att jämföra resultaten med DNA-registret. Försvararen har inte befogenhet att utöva 
																																																								
147 Svea hovrätt, dom 2010-10-19, mål nr B 4280-10. Se mer i avsnitt 2.3.8.  
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tvångsmedel genom att kräva DNA från annan enskild. Finns en rättssäker lösning? Att fler 

bereds tillgång till bland annat DNA-registret är, ur ett integritetsperspektiv, inte lämpligt. Skälet 

är att den enskilde tillförsäkras en rätt till privatliv (jfr artikel 8 EKMR). Dessutom är uppgifterna 

belagda med sekretess (jfr 18 kap. och 35 kap. OSL). Det är svårt att motivera en ändring i detta 

hänseende. Det tycks inte finnas en rättssäker lösning med en generösare reglering för DNA-

register. Försvararen kan istället vända sig till NFC för privat undersökning. Dock måste den 

misstänkte och försvararen vara beredda att bekosta denna undersökning.    

 

En annan olägenhet som försvararen måste övervinna är kostnaden. Denna olägenhet är den 

största. Privata utredningar hämmas om försvararen riskerar att inte erhålla en ersättning för 

genomfört arbete. Kostnaden för till exempel ett sakkunnigutlåtande uppgår vanligtvis till 

kännbara summor.148 Däremot är kostnaden för en DNA-analys i allmänhet inte särskilt hög. Det 

kostar enbart några tusenlappar för en DNA-analys.149 Givetvis kan slutsumman bli betydande 

om flera analyser är nödvändiga. Mot bakgrund av statens återhållsamhet vad gäller utbetalning 

av ersättning för försvarets egen bevisning hänger det i slutändan på den misstänktes ekonomiska 

möjligheter. Det får ses som besynnerligt om kontradiktionsprincipens uppnående är beroende av 

vad den misstänkte är beredd att betala. Det skulle givetvis underlätta om försvararen fick 

utökade möjligheter att tilldelas ersättning för privata utredningar. Nedan i avsnitt 3.5.3 förs en 

vidare diskussion om hur förutsättningarna för privata brottsutredningar kan förbättras.  

 

På en brottsplats går stundom att finna en mängd DNA-spår, såsom hårstrån, blodspår och 

föremål med fingeravtryck. Om spår behöver säkras kan en avspärrning av brottsplatsen komma 

ifråga. I ett sådan tidig fas av förundersökningen är det i huvudsak polisen som styr utredningen, 

utan att en eventuell försvarare ännu hunnit kopplas in. Detta försprång kan vara ointagligt för 

försvararen. DNA-spår är sårbart. Det kan med lätthet kontamineras. Förvisso finns teknik för att 

hantera DNA-blandbilder, men säkerheten av analysen kan komma att betvivlas. Ett misstag kan 

leda till att beviset utplånas. Dessutom analyseras DNA som bäst när det är färskt. Ett spår som 

till exempel legat nedgrävt utomhus har utsatts för yttre miljöpåverkan. Då är det kärnbundna 

DNA:t begränsat, vilket resulterar i en specialanalys av spåret. Specialanalyser är kostsamma. 
																																																								
148 Se bland annat barnläkarfallet (B 1703-09) där kostanden för den sakkunnige och övrig privat utredning uppgick 
till över 160 000 kr.  
149 Detta enligt samtalen med Johan Eriksson.	
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NFC utför dessa som huvudregel endast vid misstanke om grovt brott. Att försvararen, som från 

början är i ett ekonomiskt underläge, skulle bemöda sig en privat specialanalys får i de flesta fall 

bedömas som ogörligt.  

 

Vad skiljer DNA-bevisning från andra bevismedel? Alla bevismedel har sina särdrag. I 

jämförelse med till exempel vittnesutsagor är bevis i form av DNA-spår betingad av den 

misstänktes ekonomi. Vanligtvis behöver försvararen inte lägga ut några större summor på att 

presentera ett eget vittne. Avseende DNA är det en nödvändighet att låta det analyseras. Därtill 

kan ett sakkunnigutlåtande vara behövlig. Skulle det förefalla så att DNA-spåret består av en 

begränsad mängd kärnbundet DNA, och att en specialanalys är aktuell, riskerar kostnaderna att 

skjuta i höjden. På grund härav är försvararens privata DNA-analys starkare begränsad av 

kostnaderna. En likhet som finns mellan DNA-bevis och vittnesutsagor är att dessa bevis i 

allmänhet försämras successivt. Vittnenas minnen av händelseförloppet bleknar och DNA-spåret 

försvagas. Ett vittnes minnesbild kan dock inte bevaras som DNA-spår kan. Genom sitt 

vardagliga liv utsätts vittnet för många nya intryck. Nya minnen skapas och gamla kan försvinna 

eller förändras. Dessutom är ett vittnes upplevelse subjektiv. Dessa är svagheter med 

vittnesutsagor. Gällande DNA kan sådant bevis säkras och fortsättningsvis skyddas från att 

påverkas från omgivningen. Däremot kan ett spår, som missats att säkras från brottsplatsen, 

utsättas för yttre påverkan.   

 

 

3.5.3 De lege ferenda – hur kan förutsättningarna förbättras för försvararens privata 

brottsutredningar i allmänhet och privata DNA-analyser i synnerhet? 

Rättegångsbalkens regler är inte ideala för försvararens privata brottsutredningar. Det finns grund 

för att ifrågasätta om kontraditionsprincipen och principen parternas likställdhet de facto uppnås 

med nuvarande lagstiftning. Försvararen kan stävjas att efterforska egen bevisning på grund av 

kostnaderna. En privat DNA-analys är generellt inte förenad med större kostnader, däremot kan 

kostnaden för ett sakkunnigutlåtande skena. Bevis såsom ett sakkunnigutlåtande bedöms inte som 

ett utlägg, i enlighet med 21 kap. 10 § RB, utan betraktas som den misstänktes rättskostnader. 

Frias den tilltalade, eller avskrivs eller avvisas målet, kan kostnaden för sakkunnigutlåtande 
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ersättas i enlighet med 31 kap. 2 § RB. Med anledning av det höga beviskravet för att väckande 

av åtal hör friande domar, eller avskrivningar eller avvisningar, till undantagen. Därför 

aktualiseras denna ersättningsregel sällan. Om den tilltalade döms ska han eller hon ersätta staten 

enligt 31 kap. 1 § RB. Det är i denna situation reglerna om rättshjälp ställs på sin spets. Med 

tanke på hur väsentlig rättshjälpen kan bli för den enskilda individen är en diskussion om ändring 

av rättshjälpslagen det mest ändamålsenliga.   

 

Den misstänkte kan få hela eller delar av sina rättskostnader ersatta. Rättshjälp kan tillskrivas 

personer med lägre inkomst. Rättigheten begränsas av att den rättssökande endast kan beviljas 

rättshjälp upp till 10 000 kr (enligt 17 § RhjL). Denna inskränkning är väsentlig för försvararens 

benägenhet att göra egna brottsutredningar. Anledningen till detta är att utredningskostnaderna i 

regel överstiger detta belopp med råge. Denna kostnadsrisk tvingas försvararen bära. Frågan är 

om en uppluckring av gränsen om 10 000 kr är en nödvändighet, för att försvararen ska få en 

bättre möjlighet att tillvarata den misstänktes intresse. Förslagsvis skulle det kunna införas ett 

undantag som möjliggör rättshjälp till ett högre belopp. Undantaget skulle kunna omformas på 

sådant sätt att om försvararen tagit fram bevisning som är av intresse för den misstänkte, och i 

synnerhet om åklagaren oförskyllt missat denna bevisning, bör den rättssökande kunna förvänta 

sig mer i rättshjälp.  

 

Ett annat förslag på hur lagbestämmelsen för rättshjälp kan ändras är helt enkelt att taket om 10 

000 kr förkastas och ersätts med en skälighetsbedömning. Det får anses som sällsynt att en 

försvarsadvokat gör arbete i onödan. Inte bara riskerar han eller hon gå miste om visst arvode, 

utan riskerar även att överträda god advokatsed. Vidare är det försvararen som bäst vet vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att tillvarata den misstänktes intressen. Åklagaren och rätten kan 

inte i varje fall ha samma insikt. Det finns sålunda välgrundade argument för att avskaffa 

maxgränsen om 10 000 kr. Att ersätta denna med en skälighetsbedömning medför dock vissa 

nackdelar. Förutsebarheten må reduceras. Denna nackdel är emellertid mestadels märkbar 

inledningsvis, innan praxis hunnit bildas. Försvararen kan även känna en otrygghet av att inte 

veta hur mycket av arbetet som kan komma att ersättas. Risken för att försvararen skulle besvära 

sig med onödigt arbete får ses som försumbart. Utfallet av en privat utredningsåtgärd är ofta 

ovisst. Om resultatet blir till nackdel för den misstänkte kommer försvararen inte presentera 
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denna utredning. Då utgår inte heller någon statlig ersättning, oavsett om ett tak finns för 

rättshjälp. Med beaktande av denna risk skulle generösare regler beträffande rättshjälp med 

största sannolikhet inte leda till att försvararen överarbetade ett ärende. Istället skulle ett bättre 

försvar kunna förberedas för den misstänkte.  

 

Andra alternativ är att ha en dylik reglering för privata försvarare som för offentliga försvarare, 

där den privat anlitade skulle kunna få delar av ersättningen betald av allmänna medel eller av en 

allmän försäkring. Nackdelen är att det kan tyckas orimligt att ännu mer av statliga medel ska 

tillskjutas till privata angelägenheter. Det blir en resursfråga. En annan lösning, för att inte riskera 

att bara vissa kan bekosta ett bättre försvar, är att åklagaren och polisen arbetar för en förstärkt 

objektivitetsplikt. De ökade antalet privata brottsutredningar kan i någon mån förklaras i den 

bristande objektiviteten. Den misstänktes version, eller andra friande versioner, av 

händelseförloppet undersöks inte i tillräcklig utsträckning. En återkommande utbildning för 

åklagare och polisen vore därför fördelaktigt. Att inte alla tänkbara åtgärder vidtagits i en 

förundersökning är dock något som polisen och åklagaren inte alltid kan klandras för. I en utopi 

skulle samtliga misstänkta brott utredas nitiskt. Rättsväsendet har begränsade resurserna och 

måste prioritera. Av den anledningen kan man inte förvänta att en förundersökning om brott av 

enklare beskaffenhet utreds lika noggrant som ett grovt brott. Detta beror således inte på att 

polisen och åklagaren brister i sin objektivitet, utan på begränsade resurser. Utökade resurser till 

rättsväsendet skulle av den orsaken också vara välkommet. Som ett led att förbättra 

åklagarväsendets arbete har riksåklagaren framställt riktlinjer för åklagare. Dessa riktlinjer kan 

liknas vid god advokatsed som gäller för försvarsadvokater. Förhoppningen är att riktlinjerna kan 

ge de enskilda åklagarna tydligare direktiv av hur de bör och inte bör agera.  

 

Ytterligare en lösning är att den misstänkte i samband med att han eller hon underrättas om skälig 

misstanke för brott, enligt 12 § FUK, tydliggörs rätten att påkalla kompletterande 

utredningsåtgärder. På så sätt blir den misstänkte i ett tidigt skede medveten om möjligheten att 

begära kompletteringar. Oavsett lösning kommer ekonomiska ojämlikheter alltid finnas, men de 

kan till viss grad minskas. Ersättningsfrågan för försvararens arbete är en rättssäkerhetsfråga. Har 

försvararen alltför kringskurna möjligheter att tilldelas ersättning för sin utredning riskerar 

kontradiktionsprincipen att sättas ur spel. Även principen om allas likhet inför lagen blir endast 
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en illusion. Den misstänkte och hans eller hennes försvarare måste ges en adekvat chans att 

bemöta en otillräcklig förundersökning. Därför skulle en lagändring, om exempelvis utökade 

möjligheter för den misstänkte att erhålla rättshjälp, vara på sin plats. Inför en eventuell 

lagändring måste försvararens intresse av frikostigare ersättningsregler vägas mot statens och 

samhällets intresse av en effektiv och korrekt utredning. I slutändan ligger tonvikten på att 

materiellt riktiga domar uppnås.  

 
För att kunna hitta och förklara DNA-bevisning kan en sakkunnig behöva konsulteras. En sådan 

kan vara speciellt påkostad för försvaret. En potentiell lösning är att främja domstolens 

incitament att oftare anlita domstolssakkunniga. Det är en skyldighet för rätten att se till att målet 

blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver (46 kap. 4 § 2 st. RB). I utredande syfte kan rätten 

därför ex officio förordna sakkunniga. I sådant fall slipper den misstänkte och försvararen stå 

kostnadsrisken. Dessutom skulle försvaret ges tillfälle att yttra sig över domstolens val av 

sakkunnig (40 kap. 3 § RB). Detta är speciellt viktigt, eftersom ett sakkunnigutlåtande ofta 

tillmäts ett högt bevisvärde. En positiv konsekvens av att öka domstolens aktivitet gällande 

anlitande av experter är att den misstänktes intressen beaktas i högre grad. Enligt 

Europadomstolen får en domstol inte anlita en sakkunnig som skulle kunna betraktas som ett av 

åklagarens vittnen. Den sakkunnige måste vara opartisk (40 kap. 2 § RB). Två tänkbara 

nackdelarna är att rätten riskerar att förlora sin opartiska ställning samt att staten kan åläggas en 

större kostnadsbörda om fler domstolssakkunniga utses. Vikten att få målet grundligt utrett bör 

dock väga tyngre, för att inte sätta den misstänktes rättssäkerhet på spel.  

 

 

3.6 Sammanfattning 
Nästan alla människor har ett unikt DNA. Det är enbart enäggstvillingar som har likadan 

arvsmassa. Vårt DNA går att hitta i så gott som alla celler. Däremot kan förmågan att analysera 

cellers DNA variera bland annat beroende på vilken celltyp som hittats och mängden DNA. En 

frekvent analysmetoden som används är PCR-metoden. Även specialanalysen LCN-analys och 

mtDNA finns att tillgå, men dessa använts främst i fråga om grova brott. Specialanalyserna är 

dyra och har en förhöjd risk för slumpmässighet.  
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DNA har sina särdrag som bevismedel. Det är sårbart, men tillmäts i många fall ett högt 

bevisvärde om det säkrats, analyserats och resulterat i en DNA-profil som kan knytas till en viss 

person. Polisen och åklagaren kan under vissa förutsättningar utnyttja tvångsmedlet 

kroppsbesiktning för att ta ett salivprov av den misstänkte eller annan. Salivprovet kan senare 

skickas på analys för att exempelvis jämföras med andra DNA-spår som kan hänföras till den 

brottsliga gärningen. DNA-spår analyseras av NFC, som i sin tur gör en resultatvärdering av 

spåret. En försvarare kan begära en kompletterande DNA-analys av åklagaren eller rätten. 

Försvararen kan också anlita NFC eller en privat aktör för detta ändamål. Möjligheterna att göra 

privata DNA-analyser begränsas särskilt av kostnaden och den misstänktes ekonomiska 

förutsättningar. För att förbättra denna situation skulle en uppluckring av reglerna om rättshjälp 

bana väg för utökade förutsättningar för försvararen att genomföra privata brottsutredningar. En 

alternativ lösning skulle kunna vara att låta domstolen i högre grad anlita sakkunniga.    
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4. Avslutning 
Försvararens privata brottsutredningar har tagit en större plats i det brottsutredande arbetet. 

Polisen och åklagaren är ålagda att följa objektivitetsprincipen, men som åtskilliga rättsfall 

påvisat brister deras objektivitet emellanåt. Detta har bland annat fått till följd att försvararrollen 

blivit ännu viktigare, för att den misstänktes intressen inte ska komma i skymundan. Försvararens 

egna utredningar har utmynnat i flera uppmärksammade rättsfall, såsom mobilfilmsfallet och 

barnläkarfallet.  

 

Den största utmaningen för försvarares privata brottsutredningar är finansieringen. Om offentlig 

försvarare förordnats har han eller hon rätt till skälig ersättning för redovisat arbete. Skulle 

försvararen göra utredningar som inte förevisas för rätten, på grund av negativt utfall för den 

misstänkte, är försvararen i regel tvungen att stå för hela kostnaden. Privata försvarare bekostas 

av den misstänkte, som i sin tur kan utfå rättshjälp upp till 10 000 kr. Denna beloppsgräns är lågt 

satt. En lagändring om generösare reglering skulle underlätta för försvararen att tillvarata den 

misstänktes intressen.  

 

Avseende DNA-bevisning medför dessa stora fördelar, men också besvärande nackdelar. DNA är 

sårbart. Det kan tämligen enkelt kontamineras, förstöras eller försvinna. Vidare kan ett DNA-spår 

bestå av en blandning av flera människors DNA, vilket kan försvåra en analys. Fördelen med 

DNA är dess starka bevisvärde vid en framgångsrik analys. DNA-analyser är i sig inte 

kostnadskrävande, men det är gemenligen ett sakkunnigutlåtande. Av den anledningen blir 

kostnadsfrågan för försvararen och den misstänkte ännu mer påtaglig. Försvararen borde under 

vissa omständigheter tillförsäkras en rätt att analysera åklagarens beslagtagna föremål samt att 

besöka avspärrade brottsplatser. Detta i syfte att stärka försvararens roll. Slutsatsen för uppsatsen 

är att försvararen har vida möjligheter att genomdriva egna brottsutredningar. Emellertid 

begränsas detta bland annat av kostnaden samt polisen och åklagarens utövning av tvångsmedel. 

Mot bakgrund av dessa ingripande begränsningar kan det ifrågasättas om kontradiktionsprincipen 

de facto uppnås.  
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