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Abstract 

This dissertation examines the phenomenon of private investigations carried out by, or on re-

quest by, attorneys in Swedish criminal law. It is a topic that needs to be examined, because it 

can have big consequences for the fundamental principles in the Swedish criminal proceedings. 

Foremost the duty of objectivity, that a prosecutor is obliged to follow, could be affected. This 

duty means that during a preliminary investigation, following the suspicion of a committed 

crime, the prosecutor should gather, evaluate and present evidence that suggest that the defend-

ant is innocent. According to the presumption of innocence, the defendant shouldn’t produce 

evidence of his innocence. It is the prosecutor that must prove, beyond reasonable doubt, that 

the defendant is guilty. Despite these principles, private investigations are still being carried out 

by attorneys. The investigations take on a wide range of different forms, spreading from hiring 

experts of medicinal and technical issues, to simple visits at the scene of a crime.  

 

The need of the investigations could have risen due to a changed role of the judge and the 

prosecutor. The prosecutor has gotten more resources, increased technical competence and a 

total responsibility for the preliminary investigation. In parallel to that the judge has gotten a 

more passive role. Due to this change of power, the need of a more active attorney could have 

risen. The private investigations place among the regulation that governs the criminal proceed-

ings is somewhat special. The principles that ensure the defendant a fair trial gives no room for 

the private investigations to be carried out, but at the same time, they do not pose an obstacle 

for the investigations. There are practical obstacles in form of regulations which prevents most 

of the compensation of the costs, generated by the investigations. This regulation might create 

an unjust system where defendants with more money can pay for better investigations, and 

thereby a greater chance of getting a verdict as not guilty.  

 

An increased use of the investigations could lead to prosecutors being more thorough during 

the preliminary investigation. It could also lead to a diminished need for an objective prosecu-

tor, as the attorney would gather evidence for the defendant.  
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar försvarares privata utredningar i brottmål. Bevisbördan i brottmål 

ligger på åklagaren. Det innebär att det är åklagaren som måste bevisa att ett brott begåtts av en 

tilltalad. I åklagarens plikt ingår att objektivt även uppmärksamma och utreda saker som kan 

tala för att den tilltalade är oskyldig. Den tilltalade å sin sida har ingen reell förklaringsbörda 

och har rätt att tiga. 

 

Det rättsliga område som omger de privata utredningarna undersöks med hjälp av den rättsdog-

matiska metoden. Genom att tillämpa rättskälleläran fastställs och analyseras gällande rätt. Pri-

vata utredningar är ett rättsligt fenomen som till viss del inte är reglerat i lag och som inte heller 

har behandlats i praxis. Det finns relevanta avgöranden från underrätter och stora delar av för-

svararnas verksamhet regleras av Vägledande regler om god advokatsed [cit. VRGA]. Därför 

används även en rättsvetenskaplig metod som möjliggör användandet av material som inte rä-

knas till de traditionella rättskällorna. Hänsyn tas även till den Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna [cit. EKMR] och praxis från 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg [cit. Europadomstolen].  

 

Uppkomsten av de privata utredningarna beror på kombinationen av ett flertal faktorer. Det har 

skett en utveckling inom svensk rätt där åklagaren har fått ökade resurser och ett ökat inflytande 

över processen. Parallellt med denna utveckling har domaren fått en mer tillbakadragen roll. 

Det har även skett en teknisk utveckling som har påverkat komplexiteten av förundersöknings-

materialet. Dessa faktorer kan ha framtvingat en aktivare roll hos försvararkåren. De privata 

utredningarna intar, i viss mån, en plats utanför gällande rätt. De regler och principer som ska 

skydda den tilltalade ger inget utrymme för de privata utredningarna, samtidigt som inget hind-

rar att de görs. Det har benämnts som en skyldighet för försvararen att vidta en egen utredning, 

för att på det sättet kunna leva upp till lojalitetsplikten. 

 

Ett ökat användande av privata utredningar skulle kunna leda till en utveckling där utredning-

arna görs även i fall då det inte är motiverat. Det kan resultera i en urholkning av åklagarens 

objektivitetsplikt och av oskuldspresumtionen. En fakultativ utformning av regelverket om er-

sättning av kostnader till den tilltalade gör att de privata utredningarna riskerar utföras i större 

omfattning av personer som har råd att stå stora kostnader. Positiva konsekvenser kan bestå i 

en höjd nivå på åklagarens förundersökningar och effektivare avgöranden då saker belyses på 

ett djupgående sätt. 
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1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 

1.1 Problemformulering 

I ett antal uppmärksammade rättsfall har försvarares egna utredningar av händelseförlopp lett 

till att de tilltalade blivit frikända. I det så kallade hypotermifallet1 stod en polisman åtalad för 

att ha våldtagit en kvinna. Den misstänkta våldtäkten skulle ha skett utomhus under en hel dag 

i september. Målsäganden hade berättat att hon, som en del av flykten, sprungit till en bil som 

hon sedan kört samtidigt som hon ringde ett samtal för att få hjälp. Försvararen gjorde en egen 

utredning som bestod i att anlita tre experter på nedkylning och dess effekter på människor. 

Genom att undersöka temperatur och väderförhållandena på platsen samt målsägandens fysik 

kunde experterna beräkna hennes kroppstemperatur. Kroppstemperaturen beräknades ha varit 

så låg att kvinnan skulle drabbats av ofrivilliga fysiska reaktioner så som huttrande, svårigheter 

att gå och att prata. Dessa reaktioner kan en nedkyld människa inte styra över utan sker reflex-

mässigt. När målsägandens berättelse om det händelseförloppet jämfördes med experternas ut-

låtanden, om hur svårt det är för en nedkyld människa att gå, prata och göra finmotoriska rörel-

ser med händerna, framstod målsägandens berättelse som mindre trovärdig. Utredningen bidrog 

till att åtalet inte kunde bifallas. 

 

I ett annat rättsfall,2 rörande en misstänkt våldtäkt, lyckades en raderad film från en mobiltele-

fon återskapas efter det att advokaten skickat telefonen till ett privat bolag specialiserat på åter-

skapande av raderade data. Ärendet hade då redan behandlats i tingsrätt och hovrätt. Efter en 

fällande dom i hovrätten hävdes beslaget på en mobiltelefon som tillhörde en av de två åtalade. 

Denne berättade för försvararen att det fanns ett raderat filmklipp som skulle visa att han var 

oskyldig.3 Mobilfilmen kunde dock inte återskapas av dåvarande SKL, vilket ledde till att för-

svararen anlitande det privata bolaget. Filmklippet visade en bit av en av handlingarna som 

åtalet grundades på. I motsats till gärningsbeskrivningen och målsägandens berättelse bedöm-

des filmen visa ett frivilligt oralt samlag. Detta ledde till att Högsta domstolen [cit. HD] undan-

röjde hovrättens dom och återförvisade målet till ny prövning. Under den nya prövningen an-

sågs målsäganden inte längre ha lämnat en alltigenom trovärdig berättelse. I brist på annan 

bevisning kunde åtalet inte längre bifallas.  

                                                
1 Svea Hovrätts dom 2010-10-19, B 4280–10. 
2 Hovrätten för Västra Sverige dom 2013-05-03, B 4599–12. 
3 Se försvararen Björn Hurtigs förklaring av händelseförloppet i paneldebatt arrangerad av Dagens Ju-
ridik, Vanligare att försvarare gör egna förundersökningar – kan man lita på åklagarens bevisning?, 
publicerad 2016-11-10, se länk i källförteckning. 
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I ett tredje, medialt uppmärksammat, fall4 stod en läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus åta-

lad för dråp av ett spädbarn. Under förundersökningen visade mätningar att barnet hade except-

ionellt höga halter av läkemedelssubstansen tiopental i blodet. Värdet var mer än fyra gånger 

högre än vad som någonsin tidigare uppmätts i en människas blod. Försvararen anlitade en egen 

expert på området, vilket möjliggjorde en granskning av förundersökningen som inte hade varit 

möjligt utan medicinskt kunnande och medicinsk erfarenhet. Experten hittade flera brister i 

Rättsmedicinalverkets [cit. RMV] undersökning. Även i detta fall bidrog försvararens utredning 

till en friande dom. Dessa tre fall, som kommer presenteras närmare längre fram, visar på långt-

gående undersökningar genomförda på försvararnas initiativ. Dessa utredningar har resulterat i 

frikännande domar i lägen som annars hade kunnat sluta med personer dömda på felaktiga 

grunder.   

 

En privat utredning kan bestå av en mängd olika åtgärder. Det kan röra sig om att försvararen 

själv besöker platsen där ett brott sägs ha begåtts för att bekanta sig med platsen. Att försvararen 

begär utredning av en extern part kan även det räknas som en privat utredning. Ofta handlar det 

om ett kritiskt granskande av förundersökningen och överskottsmaterialet för att finna omstän-

digheter som kan ställa bevisläget i ett annat ljus. En omständighet som åklagaren betraktat som 

obetydlig, eller som inte talar för den misstänktes skuld kan, för försvaret, framstå som möjlig 

motbevisning. Så som Borgström uttrycker det är det endast fantasin som sätter gränserna för 

vad försvararen kan göra.5 Detta är ett relativt nytt sätt att agera och har ökat i omfattning de 

senaste sex till sju åren.6 Advokatbyråer som är ledande på området håller utbildningar i ämnet 

och före detta poliser har börjat arbeta med utredningar på advokatbyråernas sida.7 

 

Försvararens utredningar är intressanta att undersöka närmare då det finns bestämmelser som 

ska garantera den tilltalade en rättvis rättegång. Dessa bestämmelser ska skydda den tilltalade 

även när denna saknar försvarare och således inte har möjlighet att vidta egna utredningsåtgär-

der. Oskuldspresumtionen är här central. Enligt EKMR artikel 6.2 ska den tilltalade betraktas 

                                                
4 Solna tingsrätt dom 2011-10-21, B 1703–09. 
5 Borgström, s. 62. 
6 Eriksson, Johan, Juristprogrammet vid Stockholms universitet, Specialkurs Straffprocess casekurs med 
bevisrättslig inriktning, seminarium Privata utredningar, 24 april 2017. 
7 Se Skoglund, Karolina, Han är advokaternas privatspanare, Metro, 22 april 2013, se länk i källför-
teckning. 
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som oskyldig till dess att skulden blivit lagligen fastställd.8 Enligt Danelius innebär oskulds-

presumtionen att åklagaren har hela bevisbördan.9 Ett verkligt genomslag av oskuldspresumt-

ionen borde innebära att en tilltalad inte ska behöva producera och framlägga bevis för sin 

oskuld. Ett ökat användande av privata utredningar skulle potentiellt kunna urholka oskulds-

presumtionen då brist på bevisning från den tilltalades sida riskerar att betraktas som brist på 

friande omständigheter. En sådan utveckling vore knappast önskvärd och skulle vara ett högt 

pris att betala för friheten att utföra privata utredningar. 

 

Åklagaren ska svara för målets utredning och har hela bevisbördan. Åklagaren är skyldig att 

arbeta objektivt, såväl under förundersökningen som efter det att åtal väckts. Därigenom ska 

även bevis till förmån för den misstänkte tas tillvara och redovisas. Objektivitetsplikten möj-

liggör på det sättet efterlevnaden av oskuldspresumtionen. Åklagaren får inte låsa sig till en tes 

och endast leta bevis för den misstänktes skuld. Domstolen har ett lagstadgat, övergripande, 

ansvar för sakens fulla utredning. I förlängningen innebär de här bestämmelserna och princi-

perna att den tilltalade inte har någon utredningsskyldighet. Försvararens egna utredningar står 

vid en första anblick i ett tvärt motsatsförhållande till detta regelverk som ska garantera att den 

tilltalades version blir undersökt av åklagaren. Försvararens roll är i mindre utsträckning lagre-

glerad jämfört med åklagarens: försvararen ska tillvarata den tilltalades rätt. För att göra det har 

försvararen att följa bland annat de vägledande reglerna om god advokatsed [cit. VRGA]. Prin-

cipen om fri bevisprövning gör att det inte finns något hinder för den tilltalade och försvararen 

att lägga fram bevisning som tillkommit genom en egen utredning.  

 

Då åklagaren har utredningsbördan har regelverket inte anpassats för någon ovillkorlig ersätt-

ning för försvararens och den tilltalades kostnader för egna utredningar. Tanken är att ytterli-

gare utredning som den tilltalade anser nödvändig ska anmälas till åklagaren. Därigenom lastas 

kostnaderna för utredningen över på staten: kostnader som den tilltalade inte behöver ersätta 

vid en friande dom. Det finns möjlighet att få ersättning även då en privat utredning har genom-

förts, men regelverket är fakultativt utformat och det är således upp till rätten att besluta om 

ersättning. Om domstolen beslutar att kostnaden för den privata utredningen inte ska ersättas 

blir det den tilltalade, eller i sista fall försvararen, som får betala för den.  

 

                                                
8 Danelius, s. 159. 
9 Danelius, s. 338. 
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Försvarares utredningar har vållat debatt bland jurister. Bland annat har den ekonomiska frågan 

diskuterats. Eftersom det finns en risk att den tilltalade får betala för utredningen själv kan en 

tilltalad med större ekonomiska tillgångar våga riskera en dyrare och eventuellt bättre utred-

ning. En bättre utredning kan ha större chanser att motbevisa åklagarens gärningsbeskrivning. 

Därmed finns en risk att rättssystemet inte längre är lika för alla.10 Andra som yttrat sig i debat-

ten vill se ett generösare förhållningssätt till de kostnader som utredningarna ger upphov till. 

Argument förs fram om att ett generösare förhållningssätt till ersättning för kostnaderna skulle 

möjliggöra ett bättre försvar. Det är något som i försvararnas ögon behövs då åklagarens objek-

tivitetsplikt är otillräcklig för att tillvarata den tilltalades intressen.11 Det har i detta samman-

hang också förts fram argument på att försvarare ska kunna anlita Nationellt forensiskt centrum 

[cit. NFC] på samma sätt som myndigheterna kan. Detta skulle vara av värde om det gäller att 

få en ”second opinion” på till exempel en vapenanalys. På det området finns inte några etable-

rade privata företag i Sverige, så som fallet är för till exempel IT-forensik.12 

 

Försvarares egna utredningar intar en speciell roll i det straffrättsliga systemet. Det finns inga 

regler som hindrar utförandet av utredningen och inte heller något som hindrar dess presentat-

ion inför domstolen. Däremot finns det ett antal regler som ska garantera den tilltalade en säker 

rättegång utan egna utredningar från försvararens sida. Här kan en eventuell konflikt uppstå. 

De privata utredningarna kan vara ett tecken på att de bestämmelser som ska garantera den 

tilltalade en säker och rättvis rättegång inte är tillräckliga. Det är också intressant att dessa pri-

vata utredningar förefaller ha uppstått och ökat i omfattning under en relativt kort tidsperiod. 

Då oskuldspresumtionen och åklagarens objektivitetsplikt samt fulla utrednings- och bevis-

börda är centrala för straffprocessen förtjänar ämnet att undersökas närmare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att, mot bakgrund av de principer som ska garantera den tilltalade en 

säker och rättvis rättegång, undersöka försvarares egna brottsutredningar. För att uppfylla syftet 

bygger arbetet på bearbetningen av fyra centrala frågeställningar: 

- Vad stadgas enligt gällande rätt på området som omger försvararnas egna utred-

ningar? 

                                                
10 Se Skoglund, Karolina, Kritik mot privata brottsutredningar, Metro, 22 april 2013, se länk i källför-
teckning. 
11 Hurtig, Björn, Roslund, Louise, Bristande förutsättningar för advokater att bedriva ett rättssäkert 
försvar, Infotorg Juridik, publicerad 7 mars 2017. 
12 Advokaten nr. 9 2015, s. 65–66. 
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- Vilka förklaringar kan finnas till uppkomsten av privata utredningar? 

- Hur förhåller sig de privata utredningarna till regelverket som styr straffprocessen och 

centrala principer, så som objektivitetsplikten, oskuldspresumtionen och åklagarens be-

vis- och utredningsbörda, som ska säkerställa den tilltalades rätt till en rättvis rätte-

gång? 

- Vilka konsekvenser kan ett ökat användande av privata utredningar leda till? 

 

1.3 Metod och material  

1.3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

En del av detta arbete går ut på att beskriva parternas roller i straffprocessen utifrån det regel-

verk som sätter ramarna för deras handlingsutrymme. Mot denna bild av gällande rätt ska sedan 

de privata utredningarna jämföras och diskuteras. För att kunna beskriva gällande rätt är den 

rättsdogmatiska metoden av stor vikt. Den rättsdogmatiska metoden innebär att, utifrån ett antal 

erkända rättskällor, beskriva och systematisera gällande rätt.13 Enligt rättskälleläran är de er-

kända rättskällorna lagar, förarbeten, prejudikat och den juridiska litteraturen. Denna rättskäl-

lelära innefattar även de principer som används för lagtolkning, tolkning av rättsfall och prin-

ciper om rättskällornas inbördes ordning.14 Enligt Kleineman handlar metoden om att analysera 

de olika elementen av rättskälleläran så att resultatet antas spegla gällande rätt, eller hur en 

rättsregel ska uppfattas i ett visst sammanhang.15 För beskriva den gällande rätt som omger de 

privata utredningarna kommer den rättsdogmatiska metoden användas. 

 

Det finns ett antal problem med de privata utredningarnas förhållande till gällande rätt. Den 

traditionella rättsdogmatiska metodens svaghet är att den utgår ifrån de normativa rättskällorna. 

Det innebär att flera källor som har praktisk betydelse för de privata utredningarna inte kan 

analyseras på ett vetenskapligt sätt, inom ramen för den rättsdogmatiska metoden. Skäl finns 

därför att i detta arbete, vid sidan av den rättsdogmatiska metoden, även använda en rättsveten-

skaplig metod som möjliggör analys av andra rättskällor än de som tillhör den traditionella 

rättskälleläran. 

                                                
13 Sandgren, s. 43. 
14 Sandgren, s. 40. Jfr dock Lehrberg s. 106 där han skriver att prejudikat antagligen kommer näst efter 
lag i ordningen. 
15 Juridisk metodlära, s. 26. 
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Sandgren har gjort en distinktion mellan rättskällematerial, de accepterade rättskällorna, och 

annat material, som han kallar empiriskt material.16 Sådant empiriskt material kan vara forsk-

ning på andra områden, underrättspraxis, praxis från andra länder med flera. Detta får konse-

kvenser för gällande rätt, som därför kan delas upp i formell gällande rätt – innehållet i de 

traditionella rättskällorna, och gällande rätt i faktisk mening – det som faktiskt tillämpas i un-

derrätter och hos myndigheter och på så sätt skapar den praktiskt gällande rätten.17 Forskning 

på andra områden, myndighetspraxis och praxis från underrätter i Sverige, kan belysa aspekter 

av gällande rätt. Då dessa inte skapar gällande rätt i sedvanlig mening bör de användas med 

försiktighet i en renodlad rättsdogmatisk studie.18 I en rättsvetenskaplig undersökning som ana-

lyserar gällande rätt kan dock sådant material med fördel användas för att ge analysen starkare 

verklighetsanknytning. På så sätt kan empiriskt material användas för att stärka den juridiska 

argumentationen.19 Även om många rättsvetenskapliga studier har sin utgångspunkt i de er-

kända rättskällorna kan man tänka sig alternativa utgångspunkter. Om man som utgångspunkt 

för undersökningen har en faktisk företeelse kan empiriskt material tas med i analysen. Att på 

detta sätt utgå från en företeelse kan stärka relevansen av studien i förhållande till om utgångs-

punkten i stället är en rättsregel. Detta då en rättsregel kan bli ändrad eller borttagen av lagstif-

taren. Likaså kan en rättsregel, genom ett nytt prejudikat, bli obsolet.20 Sandgren har senare 

beskrivit detta som en rättsanalytisk metod, där analysen kan bygga på material som inte skapar 

gällande rätt.21 

 

Agell har argumenterat för en konstruktiv rättsvetenskaplig metod där rättsvetenskapsmannens 

centrala uppgift är att undersöka sambandet mellan grundläggande regler och dess samhälls-

funktion, reglernas inbördes samband och ändamålsenligheten i begreppsbildningen. Det bör 

vara fråga om en analys som kan ifrågasätta och överpröva gällande regler. Om det är de verk-

ningar som en rättslig reglering kan ha i samhället som ska påvisas, bör man se möjligheterna 

att använda sig av annat material i analysen. Enligt Agell kan en rättsvetenskaplig studie med 

                                                
16 Notera att när empiriskt material används nedan är det inte fråga om traditionellt empiriskt material 
eller en empirisk studie. Det är fråga om material som inte tillhör de traditionella rättskällorna. 
17 Sandgren, 1995/96 I s. 732 f.  
18 Se Sandgren, s. 44. 
19 Sandgren, 2004/05, s. 308 f. 
20 Sandgren 1995/96 I, s. 734 ff. 
21 Se Sandgren, s. 45 f, där material som inte skapar gällande rätt i formell mening inte längre benämns 
”empiriskt material”. I stället omfattas användandet av sådant material av begreppet rättsanalytisk me-
tod. Detta leder till mindre förvirring då empiriska undersökningar har en innebörd i vetenskapliga ar-
beten som inte bör sammanblandas med denna metod. 
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fördel ta sin utgångspunkt i ett problem som går ”på tvären” i förhållande till rättstillämp-

ningen.22 Ett sådant problem kan vara en företeelse som faller utanför en rättslig reglering.23 En 

sådan utgångspunkt hindrar inte att gällande rätt på området presenteras genom en studie i lag-

textens uppkomst, analys av rättspraxis och presentation av den juridiska doktrinen. Tvärtom 

är detta ett krav för en välgrundad juridisk analys.  

 

Arbetsmetoden i detta arbete kan främst beskrivas som rättsdogmatisk med inslag av rättsve-

tenskaplig metod. Inslagen av rättsvetenskaplig metod består främst i att material som inte är 

att räkna som rättskällor i traditionell mening används för att ge arbetet en bättre verklighets-

förankring. Syftet med att ta in sådana inslag genom den rättsvetenskapliga metoden är främst 

för att ge framställningen en starkare anknytning till verkligheten.24  

 

1.3.2 Rättsdogmatisk metod 

Av de tolkningsprinciper som används för att fastställa innebörden av en rättsregel brukar tolk-

ning enligt ordalydelsen, systematisk tolkning och den teleologiska tolkningen lyftas fram. Ut-

gångspunkten är alltid att tolka lagen utifrån dess ordalydelse.25 I vissa fall kan dock tänkas att 

lagtexten inte har den precision som krävs i ett visst sammanhang, eller att andra tolkningssvå-

righeter uppkommer. Vid sådana tillfällen kan systematisk tolkning av lagtexten underlätta. Här 

får eventuella definitioner och systematiken i en författning betydelse.26 Även om tanken med 

lagtexten är att den ska vara skriven så att var och en kan begripa den, finns det många exempel 

på när så inte är fallet.27 Likaså finns det fall där inte heller juristerna tolkar lagen på samma 

sätt.  I sådana fall används den teleologiska tolkningsmetoden för att tolka lagen i ljuset av de 

funktionella aspekter rättsregeln har, eller annorlunda uttryckt, med hänsyn till regelns ända-

mål.28 Det handlar om en subjektiv tolkningsmetod som syftar till att utröna ”lagstiftarens vilja” 

med bestämmelsen. Sådant tolkningsstöd får man i första hand genom lagens förarbeten. Även 

i tolkning av förarbeten krävs viss vaksamhet, då alla förarbeten inte har samma dignitet. En 

proposition, som speglar ett helt lagförslag, väger i regel högre än ett betänkande eller en de-

partementspromemoria.29 

                                                
22 Agell, s. 43 ff. 
23 Agell, s. 50. 
24 Jfr. Sandgren 1995/96 I, s. 736. 
25 Lehrberg, s. 137 f. 
26 Lehrberg, s. 140. 
27 Hellner, s. 74. 
28 Hellner, s. 77 ff.  
29 Hellner, s. 83. 
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Det finns flera författningar på området. Mest framträdande och av allra störst vikt för detta 

arbete är RB. För både åklagaren och domaren finns det särskilda kapitel i RB som reglerar 

båda parternas roller. Mest centralt för framställningen av åklagarens roll i detta arbete är kapi-

tel 23 om förundersökning. För domarens del är det RB kapitel 36 om bevisning och kapitel 46 

om huvudförhandling.  Vissa bestämmelser av rent teknisk karaktär tolkas utan större problem 

enligt ordalydelsetolkningen. Andra bestämmelser i RB beskriver i allmänna ordalag det som 

kommit att utvecklas till grundläggande principer för straffprocessen. Det gäller till exempel 

hänsynsprincipen och skyndsamhetsprincipen som kommer till uttryck i RB 23:4 st. 2. Den 

närmare innebörden av de principerna måste tolkas med hjälp av andra rättskällor. För försva-

raren ser den rättsliga regleringen något annorlunda ut. Det finns ingen uttrycklig lagreglering 

om utförandet av privata utredningar. Den reglering i RB som styr advokatens och försvararens 

roll i brottmålsprocessen är mycket översiktligt utformad. Här kan nämnas RB 8:4 och 21:7 

som anger att försvararen ska arbeta nitiskt, omsorgsfullt och redbart samt i övrigt beakta god 

advokatsed. En tolkning enligt ordalydelsen av sådana rättsregler leder ger inte mycket vägled-

ning till vad försvararen, rent faktiskt, har att beakta. RB kommer därför i denna del behöva 

tolkas ändamålsenligt för att utröna vilken funktion försvararen har. Till hjälp för denna teleo-

logiska tolkning finns VRGA och även uttalanden från Advokatsamfundets disciplinnämnd, 

som räknas till VRGA.30 

 

Förarbeten har en framträdande roll i detta arbete. En av frågeställningarna öppnar för att utreda 

om det finns en förklaring till varför privata utredningar har börjat göras av försvarare. För att 

utreda det har avstamp tagits i Processkommissionens (SOU 1926:31 och 1926:32) och Pro-

cesslagsberedningens (SOU 1938:44) arbeten som ligger till grund för den nya rättegångsbal-

ken. Därigenom åskådliggörs de motiv som låg bakom det förnyade rättegångsförfarandet och 

vilka roller processens parter var tänkta att få. Längre fram analyseras senare förarbeten för att 

undersöka vilka ändringar som föreslagits i modern tid. Här kan nämnas SOU 2013:17 som, 

utan att leda till lagändring, visar på ett väsentligt ändrat partsförhållande. Utredningarna kan 

kritiseras för att inte ha stor auktoritet som rättskälla, då avståndet till slutgiltig lagstiftning är 

längre än för en proposition.31 SOU 2013:17 redovisar emellertid resultat av enkätundersök-

ningar som på ett tydligt sätt visar en domarroll som användes sig av de medel som står till 

                                                
30 Se nedan i avsnitt 1.3.3 för behandling av VRGA som rättskälla. 
31 Andersson, s. 22 ff. 
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förfogande. En annan styrka med SOU:er är att de ofta innehåller en redogörelse för gällande 

rätt på det området som den specifika kommittén eller arbetsgruppen är tillsatt för att granska. 

 

När det gäller försvararens privata utredningar har även förhållandet till prejudikat varit svårt. 

Det finns inget fall från HD som behandlar frågan om privata utredningar. Anledningen till det 

är förmodligen för att det rör sig om en arbetsmetod från försvarares sida. Det är inte ett rättsligt 

problem som har behövts klargöras genom ett vägledande avgörande från HD. Prejudikat som 

förs fram i arbetet belyser närliggande problem som till exempel NJA 1982 s. 164 där frågan 

om den tilltalade har någon förklaringsbörda behandlas. Denna fråga är sammankopplad med 

utförandet av de privata utredningarna. För att föra en diskussion om de privata utredningarna 

måste frågan om förklaringsbörda hos den tilltalade redas ut. I NJA 2015 s. 702 redogör HD 

för en modell för bevisvärdering. Denna modell kan eventuellt gynna en tilltalad som har möj-

lighet att framföra starkare bevisning för sin sak. 

 

Till hjälp för tolkning av bland annat grundläggande principer används, för detta arbete, främst 

den juridiska litteraturen. Denna är till stor hjälp när det kommer till att sätta rättsreglerna i ett 

större sammanhang och ger ofta även en sammanfattande bild av vilka motiv som legat bakom 

rättsutvecklingen. För försvarares privata utredningar har dock viss svårighet funnits med att 

hitta material som behandlar just det fenomenet på ett mer djupgående och uttömmande sätt. 

Vad gäller litteratur som behandlar domarens och åklagarens roller samt de grundläggande 

principerna för straffprocessen finns långt mer skrivet. Centrala verk som använts när det gäller 

åklagaren och domarens roller har varit Ekelöf med fleras serie Rättegång I-V, Lindell med 

fleras Straffprocessen, Diesens Bevisprövning i brottmål och Landströms Åklagaren som grind-

vakt. Även de lagkommentarer som finns att tillgå via databaserna Zeteo och Karnov har varit 

till stor hjälp för tolkningen av sådana principer och rättsregler.  

 

Även gällande försvararnas grundläggande uppgifter är den juridiska litteraturen till stor hjälp. 

Lena Ebervalls avhandling Försvararens roll ideologier och gällande rätt är ett centralt verk 

på området. Detta verk har använts men är något abstrakt för att ge vägledning när det gäller 

privata utredningar utförda av försvararen och det praktiska arbetet. Större betydelse för den 

praktiska delen har i stället Ebervalls bok Advokatetik i brottmål en handbok, Claes Borgströms 

Advokaten i brottmålsprocessen och Curt Blomkvists Försvararen haft. Serien Rättegång 1-V 

har även här haft betydelse. Verken har haft relevans i olika delar. Ebervalls handbok för advo-
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katetik ger en bra bild av god advokatsed genom en sammanställning av publicerade discipli-

närenden. På så sätt är den mycket relevant när en bild ska ges av vilka ramar advokaten har att 

följa och särskilt när det gäller problematik som ligger i gränslandet mellan vad som är god 

advokatsed och inte. Försvararen ger, i delar, en bild av en mer passiv försvarare än vad som 

är normen i dag. Trots det förser den läsaren med en bra grundförståelse för de stora dragen i 

det vardagliga försvarararbetet. 

 

Vissa aspekter av diskussionen och analysen kommer handla om effekterna som kan komma 

att uppstå om privata utredningar blir en del av den normala försvararrollen. Att på detta sätt 

framföra förslag eller kritisera gällande rätt kan sägas falla inom den rättsdogmatiska meto-

den.32  

 

1.3.3 Rättsvetenskaplig metod 

Då syftet för detta arbete är att undersöka försvarares privata utredningar ligger det nära till 

hands att ta avstamp i det som Sandgren beskriver som ett faktiskt förhållande. Det passar även 

väl in i det som Agell beskriver som ett problem fallande utanför den rättsliga regleringen och 

som går på tvären i förhållande till rättstillämpningen. Även om de inte går på tvären mot rätts-

tillämpningen så är privata utredningar är en företeelse i den svenska rättsordningen som inte 

omges av ett specifikt regelverk. I stället har den som utför de privata utredningarna att förhålla 

sig till de regler och principer som sätter ramarna för åklagaren, domaren och försvararens upp-

gifter i övrigt. Den framgång som försvarare haft med privata utredningar talar för att det är ett 

handlingssätt som kommit för att stanna. 

 

En rättsvetenskaplig metod kan användas i detta arbete för att på ett tydligare sätt beskriva och 

analysera källor som har stor praktisk betydelse, men som faller utanför den traditionella rätt-

skälleläran och därmed även den rättsdogmatiska metoden. Underrättsavgöranden räknas trad-

itionellt inte till de rättskällor som utgör gällande rätt. De tre underrättsavgörandena som är 

centrala i detta arbete tyder på en rättsutveckling värd att uppmärksamma. Att dessa rättsfall 

kan analyseras kommer inte bara stärka analysen, de är centrala för syftet med arbetet.  

 

                                                
32 Juridisk metodlära, s. 35. 
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På samma sätt kan beslut från Riksdagens ombudsmän, vanligen kallad Justitieombudsmannen 

[cit. JO], kunna användas genom en rättsvetenskaplig metod. Beslut från JO kan spela en av-

görande roll för hur myndigheter väljer att hantera ärenden och vilka arbetsrutiner som ska 

följas och har således en makt för praktiskt juridiskt arbete. Beslut från JO är inte en traditionell 

rättskälla men har likväl betydelse. JO har ingen makt att ändra beslut som fattats av myndig-

heter eller domstolar, utan kan endast kritisera tillvägagångssätt. Då beslut även fattas på de 

handlingar som finns att tillgå, i stället för efter förhör med parterna, finns inte samma rättssä-

kerhetsgarantier som under en domstolsförhandling. Beslut från JO kan därför sägas vara bety-

delsefulla, men de är långt ifrån lika betydande som domstolsbeslut.33 Hypotermifallet ledde 

till JO 2013/14 s. 106, vilket analyseras i detta arbete. Det finns skäl att analysera detta beslut 

närmare då det är tätt sammankopplat med ett av de centrala rättsfallen i arbetet. Det möjliggör 

en analys av rättsfallet med stöd i uttalanden från en betydande rättskälla. 

 

I föregående avsnitt nämndes att VRGA kan användas som tolkningsstöd för vad som ska anses 

utgöra god advokatsed. Det står klart att VRGA inte är en formell rättskälla som enligt rättskäl-

leläran bildar formell gällande rätt. RB hänvisar till god advokatsed, eftersom det ansågs med-

föra svårigheter att i lagstiftningen återge alla aspekter av god advokatsed.34 Det kan beskrivas 

som ett regelverk vilket sammanfattar de etiska krav som ställs på advokatens verksamhet.35 I 

praxis har HD förtydligat att vad som är god advokatsed endast i begränsad omfattning styrs av 

lagstiftningen och gett Advokatsamfundets disciplinnämnd stort utrymme för bedömning av 

frågor som rör möjliga övertramp av VRGA.36 Det är ett regelverk som aktiva advokater alltid 

måste följa. Det är även ett regelverk som kan sanktioneras av Advokatsamfundet vid eventu-

ella övertramp. Till detta kommer att det utgör viktigt tolkningsstöd till de bestämmelser som 

reglerar försvararens skyldigheter.  

 

I arbetet omnämns även Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS 2005:9) [cit. ÅFS], 

innehållande fler detaljerade regler om själva förundersökningsarbetet och Åklagarmyndighet-

ens RättsPM (2008:4). Dessa är av betydelse för att nyansera de allmänna bestämmelser i RB 

som reglerar förundersökningsarbetet och har betydelse för det praktiska arbetet vid Åklagar-

myndigheten. 

                                                
33 Se Andersson, s. 26 ff. för relevansen av JO-beslut. 
34 NJA II 1943, s. 85. 
35 Ekelöf m.fl. I, s. 222. 
36 NJA 2003 s. 403. 
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1.3.4 Europarättslig metod 

Europarätten har en speciell ställning inom svensk rätt. Regeringsformen (1974:152) [cit. RF] 

2:19 stadgar att inga lagar eller föreskrifter får meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt 

EKMR. Dessa åtaganden grundar sig på den ratifikation Sverige gjorde av Europakonventionen 

1953. RF 2:19 fungerar som ett skydd mot nationell lagstiftning som strider mot de grundläg-

gande friheterna. Det möjliggör även att domstolar och förvaltningsmyndigheter underlåter att 

tillämpa en nationell regel som eventuellt kan stå i strid med rättigheter enligt EKMR, i enlighet 

med lagprövningsreglerna i RF 11:14 och 12:10.37 Sedan 1995 gäller även lag (1994:1219) om 

den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-

gande friheterna. Det innebär att EKMR och ett antal tilläggsprotokoll gäller som nationell lag 

i Sverige. Svenska domstolar är skyldiga att tillämpa konventionskonform tolkning av EKMR, 

för att garantera konventionens verkliga genomslag.  

 

EU-domstolens domar på fri- och rättighetsområdet har medfört att Europakonventionen gäller 

som grundläggande princip inom Europeiska Unionen [cit. EU]. Genom sitt medlemskap i EU 

är därför Sverige även från detta håll tvunget att ge principer som utvecklats av Europadomsto-

len företräde. Genom Lissabonfördraget blev även Europeiska unionens stadga om de grund-

läggande rättigheterna [cit. Rättighetsstadgan] bindande för medlemsstaterna i unionen. Enligt 

reglerna om EU-rättens företräde måste reglerna ges företräde framför svensk rätt. 

 

Europakonventionen ska tolkas autonomt, oberoende av eventuell nationell lagstiftning, så att 

ett gemensamt grundskydd kan upprätthållas i konventionsstaterna. Enligt subsidiaritetsprinci-

pen är det medlemsstaterna som har ansvaret för att skyddet upprätthålls i praktiken. Europa-

domstolen övervakar staternas efterlevande av konventionen och är därför ingen ordinarie in-

stans vart målet i sin helhet kan prövas. Medlemsstaterna har getts ett visst utrymme (margin 

of appreciation) när det kommer till att skydda rättigheterna i konventionen. Vissa inskränk-

ningar kan därför göras om medlemsstaten kan påvisa att det är nödvändigt och tillräckliga 

skyddsåtgärder vidtas.38 

 

                                                
37 Danelius, s. 43 och Holmberg m.fl., kommentaren till RF 2:19 (Zeteo den 20 september 2017). 
38 Danelius, s. 55 ff. 
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För denna uppsats del är det främst artikel 6 EKMR som är av relevans. Inget rättsfall från 

Europadomstolen gällande just privata utredningar från försvarare har funnits att tillgå i data-

basen HUDOC. Däremot finns ett stort antal rättsfall från Europadomstolen som behandlar 

olika aspekter av rätten till en rättvis rättegång, enligt artikel 6. I detta arbete behandlas Brand-

stetter mot Österrike, Doorson mot Nederländerna, Edwards mot Storbritannien, Gäfgen mot 

Tyskland, Van Mechelen m.fl. mot Nederländerna, Rowe and Davis mot Storbritannien, Saun-

ders mot Storbritannien och John Murray mot Storbritannien. Valda delar av dessa rättsfall tas 

upp i olika avsnitt för att visa på vilket skydd Europadomstolen ansett ingå i artikel 6. 

 

1.4 Avgränsning 

Arbetet kommer endast behandla försvararens privata utredningar i brottmål. Det blir således 

inte aktuellt att gå närmare in på utredningar som kan göras inom tvistemål. Skälen för detta är 

att det inom straffprocessen finns en tydlig rollfördelning. Åklagaren har utredningsbördan och 

bevisbördan. Det är i kontrast till denna börda och även domarens roll som man måste se för-

svararens utredningar. I vissa fall kan även målsägandebiträden som för målsägandens talan ha 

framgång med en egen utredning. Målsägandebiträden är dock inte i primärt fokus i detta ar-

bete. Termerna försvarare används därför oftast. På vissa ställen nämns advokat, då främst när 

VRGA analyseras. Arbetet angränsar naturligt till åklagarens objektivitetsplikt, rätten till insyn 

i förundersökningen och domarens ansvar för utredningen. Även om de nu nämnda principerna 

kommer presenteras i syfte att beskriva gällande rätt, gör arbetet inte anspråk på någon mer 

djupgående analys av dem. 

 

1.5 Disposition 

Det första kapitlet innehåller problemformuleringen, arbetets syfte och frågeställningar, be-

skrivningen av de metoder som används under arbetsprocessen och en framställning av vilket 

material som har varit relevant under arbetet. 

 
I kapitel två görs en historisk tillbakablick Processkommissionens och Processlagsberedning-

ens arbete under 1920- och 30-talet. Här presenteras de grundläggande målen som den stora 

processreformen skulle uppnå. Många av de idéerna lever kvar i dagens RB.  

 

I kapitel tre görs framställningen av parternas roller enligt gällande rätt. Detta kapitel är upp-

delat efter straffprocessens aktörer. Således har åklagaren, domaren och försvararen med den 
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tilltalade vars ett underkapitel. Här presenteras de rättsliga ramarna och de grundläggande 

principerna som styr aktörernas roller och deras handlingsutrymme i straffprocessen. 

 

I det fjärde kapitlet presenteras fenomenet om privata utredningar närmare. Detta görs främst 

genom en presentation av tre uppmärksammade rättsfall där privata utredningar från försvara-

rens sida fick avgörande betydelse. Därefter tas frågan om ersättning för egna utredningar upp 

i ett eget underkapitel. Där presenteras förutsättningarna för att kunna få ersättning för en 

egen utredning och den rättsliga regleringen för detta. 

 

I det femte kapitlet följer analysen. Denna är uppbyggd efter de frågeställningar som presente-

ras i det första kapitlet. Ambitionen med en fristående analys är att kunna analysera den tidi-

gare framställningen på ett sammanhållet sätt. Därigenom kan övergripande problematik ana-

lyseras på ett djupare sätt då all fakta redan finns presenterad. 

 
Det sjätte kapitlet innehåller några avslutande reflektioner om svårigheter som uppdagat sig 

under arbetet. Även utsikterna till en rättslig ändring som skulle möjliggöra utförandet av fler 

privata utredningar tas upp. De privata utredningarnas effektivitet diskuteras även i korthet.  

  



 20 

2. HISTORISK TILLBAKABLICK 

2.1 Inledning 

Arbetet med en processreform var ett mycket omfattande arbete. Här ska några utvalda delar 

av förarbetena presenteras för att ge en bild av vad som skulle åstadkommas, på området som 

är mest relevant för det här arbetet. När dagens RB trädde ikraft 1948 ersattes den tidigare 

rättegångsbalken i 1734 års lag. Det hade vid tiden länge varit känt att en mer omfattande reform 

av rättegångsväsendet behövdes. I flertalet europeiska länder skedde gradvisa reformer under 

1700, 1800- och tidigt 1900-tal.39 I Sverige gällde dock fortfarande grunderna från den äldre 

RB ända fram till den stora reformen skedde på 1940-talet, även om flertalet lagändringar hade 

skett och praxis kommit att ändras med tiden.40 Under senare delen av 1800-talet och tidigt 

1900-tal diskuterades frågan om en reform. Ett vanligt argument mot en reform på bevisrättens 

område var att det skulle leda till godtycke om domaren fick avgöra vad som skulle anses be-

visat, i stället för att följa de i lag stadgade beviskraven.41 År 1926 utredde Processkommiss-

ionen behovet av en ny utformning av rättsväsendet. Målet med att skapa en nytt förfarande var 

att råda bot på en mängd brister som visat sig i äldre rättegångsbalken och skapa ett system som 

garanterade rättsskipningens säkerhet, skyndsamhet och billighet.42 Processkommissionens ut-

redning kan ses som en framställning av de huvudsakliga grunderna för en reform av rätte-

gångssystemet. Arbetet ledde dock inte fram till lagändring. Denna kom inte förrän efter Pro-

cesslagsberedningens fortsatta arbete med reformen som publicerades år 1938. 

  

2.2 Processkommissionen 

Några av de brister man såg i det äldre systemet var att åklagarna inte var sammanhållna i en 

kår för åklagare och att de ofta inte var tillräckligt kompetenta. Det saknades föreskrifter om 

förberedande förhandlingar, vilka skulle säkerställa att huvudförhandlingen kunde koncentreras 

och materialet läggas fram i god ordning. Ett uppskovssystem hade kommit till stånd i praxis 

vilket gjorde att rättegångarna drog ut på tiden.43 En annan allvarlig brist som identifierades var 

att processen fortfarande vilade på den legala bevisteorins grunder. Det saknades regler för 

sakkunnigbevisning och besiktning av omstridda bevismaterial. Trots jämkningar av den legala 

                                                
39 Dereborg, s. 30 f. 
40 Se t.ex. Modéer, s. 257 f. där bl.a. 1871 års HD-fall behandlas. HD använde den fria bevisprövningen 
i ett mordfall för första gången år 1871.  
41 Dereborg, s. 66. 
42 SOU 1926:31, s. 17. 
43 SOU 1926:31, s. 20 f. 
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bevisteorin i praxis såg man att detta påverkade möjligheten att komma till materiellt riktiga 

domar. De ansågs vara för formalistiska.44 

 

Huvuddragen i förslaget blev därför att anordna rättegångsförfarandet enligt de reformer som 

redan skett i andra länder i norra Europa. Rättegångarna i underrätt och hovrätt skulle enligt 

omedelbarhetsprincipen vara muntliga och offentliga. För att detta skulle vara möjligt krävdes 

att målen koncentrerades, varvid vikten av noggranna förberedelser uppmärksammades. Brott-

målsprocessen skulle anordnas ackusatoriskt och fri bevisprövning skulle gälla.45 Ett sådant 

förfarande ställer höga krav på processens parter. Domarväsendet skulle därför effektiviseras 

och åklagare och advokater skulle organiseras i enhetliga kårer.46 Advokatsamfundet hade bil-

dats redan 1887 men då i form av en privat sammanslutning.47 Något advokattvång, det vill 

säga ett tvång att företrädas av en advokat i rätten, ansågs inte förenligt med det svenska rätts-

medvetandet. Inte heller något krav på att ombud i underrätterna hade titeln advokat var möjligt 

att införa vid tiden för kommissionens betänkande. Det ansågs att ett sådant krav skulle kunna 

vålla problem utanför städerna, där antalet advokater var långt färre än i de större städerna. Det 

ansågs även kunna stöta sig mot den allmänna rättsuppfattningen om ett krav infördes på att 

företrädas av advokat, även i mål av enklare beskaffenhet. Uppfattningen att få föra sin egen 

talan och försvara sig själv inför rätten, om man så ville, ansågs starkt rotad hos allmänheten. 

Processkommissionen föreslog en medelväg som innebar att endast advokater fick företräda 

parter vid process i hovrätt och HD, eftersom det i dessa instanser krävdes större juridisk kom-

petens. I de fall där en part inte var företrädd av en försvarare fick domstolen ta ett större ansvar 

för processledningen.48  

 

Processkommissionen förutsåg att en domstol som hade en mer tillbakadragen roll, än vad som 

hade varit fallet innan reformen, skulle trygga den allmänna vissheten om domstolens objekti-

vitet. Att i stället låta bevisningen inhämtas av andra parter, som var bättre lämpade för den 

uppgiften skulle sakens utredning bli mer fullständig. Det framfördes dock att den ackusato-

riska principen inte fick följas till dess yttersta konsekvenser, vilket skulle innebära inga inter-

ventioner alls från domstolen. Även om domaren inte skulle ha det primära ansvaret för utred-

                                                
44 SOU 1926:31, s. 25. 
45 SOU 1926:31, s. 28. 
46 SOU 1926:31, s. 25 ff. och s. 208 f. 
47 Se Ebervall, Försvararens roll, s. 47. 
48 SOU 1926:31, s. 209 f. 
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ningen skulle domaren inte nöja sig med en bristfällig utredning. Det allmännas intresse ”i san-

ningens utletande” var för starkt för att bristfälliga undersökningar skulle tillåtas i domstolen. 

Domaren skulle i de fallen bli tvungen att komplettera undersökningen.49 

 

Angående förundersökning och objektivitet hos de undersökande myndigheterna framfördes att 

eftersom åklagare och polis har att verka för att alla brott blir upptäckta och bestraffade, låg det 

nära till hands att de skulle arbeta med främsta syfte att den misstänkte blir fälld. Ur allmän 

synpunkt var det dock väl så angeläget att en oskyldig inte dömdes till straff, som att en skyldig 

inte undgick straffet. Därmed skulle polis och åklagare bli skyldiga att arbeta objektivt och inte 

endast tillvarata bevisning som talade för den misstänktes skuld.50 Åklagarens allmänna ställ-

ning medförde dock en risk att bevis som talade emot den tilltalade kunde komma att ges större 

vikt än de som talade för den tilltalades oskuld.51 Kommissionen identifierade att detta ställde 

höga krav på åklagaren och att i den mån detta krav inte efterlevdes, domstolen behövde träda 

in till den misstänktes förmån.52 

 

2.3 Processlagsberedningen 

Huvuddragen i reformen blev 1938 processens muntlighet, omedelbarhet och koncentration. 

Koncentration och omedelbarhet innebar en vision om att målet skulle kunna komma att avgö-

ras omedelbart på det som muntligen framlagts. För att möjliggöra en sådan ordning krävdes 

det att processen koncentrerades till ett tillfälle. Om det krävdes flera tillfällen för att behandla 

målet skulle de ligga så nära varandra i tiden att domstolen fortfarande kom ihåg bevisningen. 

För bevisningen skulle den fria bevisprövningen gälla. År 1938 innebar detta att de sista reg-

lerna om vittnesjäv togs bort och att parternas egna utsagor kunde åläggas bevisvärde.53 Det 

mesta av den legala bevisprövningen hade försvunnit redan hundra år innan reformen.54 Den 

fria bevisprövningen skulle kompletteras av en fri bevisvärdering. Denna fria bevisvärdering 

skulle grunda sig i sådana erfarenhetssatser som även andra än domaren kunde sluta sig till, vid 

en analys av vad som framkommit i målet. Det fick inte bli fråga om en rent subjektiv värdering 

från domarens sida. Bedömningen skulle grundas på varje enskilt bevis och domaren skulle bli 

                                                
49 SOU 1926:32, s. 14. 
50 SOU 1926:32, s. 70. 
51 SOU 1926:32, s. 48 f. 
52 SOU 1926:31, s. 180.  
53 SOU 1938:44, s. 22. 
54 Dereborg, s. 7. 
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tvungen att redovisa för sina överväganden. På så sätt skulle en bevisvärdering baserat på ett 

generellt intryck av det totala bevismaterialet undvikas.55 

 

Även processlagsberedningen ansåg att domaren skulle komma att inta en, i förhållande till 

parterna, självständig och objektiv ställning. Denne skulle avhålla sig från allt som kunde rubba 

tron på objektiviteten. Detta betydde dock inte att domaren skulle inta en passiv roll i processen. 

Domaren gavs därför utrymme att utöva materiell processledning, men det poängterades även 

att domaren kunde föranstalta om bevisning och utredning i fall det blev nödvändigt. Motiven 

för detta var, liksom Processkommissionen uttalat, intresset av en materiellt riktig dom. Den 

huvudsakliga aktiviteten skulle dock åklagaren eller målsäganden och den tilltalade stå för. I 

detta avseende jämfördes processen med civilprocessen som präglas av förhandlingsprinci-

pen.56 På så sätt skulle processen bli ackusatorisk och styrd av parternas agerande till skillnad 

från det inkvisitoriska system som tidigare hade rått.  

 

När processlagsberedningens arbete publicerades år 1938 ansågs något advokattvång vid över-

rätt inte kunna bibehållas, delvis då tillgången på advokater inte var så utbredd utanför de stora 

städerna.57 Däremot skulle advokaterna få offentligrättslig ställning i den mening att de skulle 

organiseras i ett samfund som utövade kontroll. På så sätt skulle kompetensen garanteras av 

titeln advokat och ingen lämplighetskontroll skulle behöva genomföras om en part företräddes 

av advokat i rättegång. Beredningen förutsåg att ombudens ökade kompetens även skulle un-

derlätta domstolarnas uppgift. Utan kompetenta ombud tvingades domstolen att fatta beslut på 

ofullständigt material och rättsfrågorna blev inte tillräckligt belysta.58 

 

Åtalsplikten för åklagaren kom genom reformen att bli absolut, med några få undantag regle-

rade så som målsägandebrott som krävde angivelse.59 För att kunna gallra bort vissa brott in-

fördes regler om åtalseftergift och särskild åtalsprövning.60 Förundersökningen skulle fylla två 

syften. Dels skulle den bedrivas så att bevisningen kunde läggas fram i ett sammanhang under 

huvudförhandlingen, dels skulle den utröna vem som kunde misstänkas för brottet och om till-

                                                
55 SOU 1938:44, s. 377 och Felaktigt dömda, s. 40 och 53. 
56 SOU 1938:44, s. 22 ff. 
57 SOU 1938:44, s. 21. 
58 SOU 1938:44, s. 19. 
59 Landström, s. 145. 
60 Landström, s. 153. 
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räckliga skäl för åtal fanns. Så som företrädare för det allmänna var åklagaren skyldig att bed-

riva förundersökning på ett objektivt sätt. I detta låg ett krav på tillvaratagande av bevis även 

till den misstänktes fördel.61 Åklagaren gavs även bevisbördan för alla omständigheter som 

krävdes för att bevisa brott.62 

 

Reformen innebar en förflyttning av makten över rättsprocessen. Åklagarens roll blev mycket 

tydligare i och med att denne tillsammans med polisen blev ansvarig för att utreda brott och 

sammanställa bevisning. Under tiden för den legala bevisprövningen låg mer av makten hos 

domaren i och med att lagen stadgade vad som krävdes för full bevisning. I och med att indi-

ciebevisning började tillåtas för att bevisa brott kom åklagarens roll att bli mer framstående. 

Sannolikt utvecklade detta även försvararens roll markant. I och med processens muntlighet 

och omedelbarhet krävdes det att försvararen ifrågasatte åklagarens bevisning på plats, så att 

domstolen hade detta i minnet. 

 

Landström ger tre exempel på saker som ökat åklagarens inflytande och förändrat straffproces-

sen. Uppgiften att besluta om vilka brott som ska utredas och åtalas har gjort att åklagarna har 

möjlighet att påverka vad som i praktiken är straffvärt, i stället för lagstiftaren. Användandet 

av förenklade förfaranden gör att det vissa gånger är förundersökningsprotokollet som är pro-

cessmaterialet. Användandet av strafföreläggande har flyttat makten om påföljd från domstolen 

till åklagaren.63 Dessa förenklade förfaranden gör att effektivitet och kostnadseffektivitet prio-

riteras framför säkerhet. Det kan bli problematiskt då de flesta rättssäkerhetsgarantierna för den 

misstänkte är knutna till huvudförhandlingen och inte förundersökningen.64 

 

 

 

 

  

                                                
61 SOU 1938:44, s. 30 f. 
62 SOU 1938:44, s. 379. 
63 Landström, s. 278. 
64 Landström, s. 280. 
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3. STRAFFPROCESSENS AKTÖRER 

3.1 Inledning 

Genom att reglera aktörernas olika roller i straffprocessen har ett omfattande system, som ska 

tillgodose det allmännas möjligheter att utreda brott och den tilltalades rättssäkerhet, skapats. 

För att kunna analysera försvararens privata utredningar i förhållande till gällande rätt, behöver 

en redogörelse för aktörernas roller göras. Följande avsnitt redogör därför för straffrättens ak-

törers roller, så som de är tänkta att fungera enligt gällande rätt. Framställningen baseras på 

dagens RB och är inte längre historiskt inriktad. 

 

3.2 Åklagaren  

3.2.1 Åklagarens roll och grundläggande principer för förundersökningen 

Några av de viktigaste uppgifterna för åklagaren är att väcka åtal för brott som hör under all-

mänt åtal, leda förundersökningar och besluta om straffprocessuella tvångsmedel.65 Åklagaren 

ansvarar för summariska processer och kan således förelägga en person villkorlig dom och bö-

ter. Åklagaren företräder det allmännas intresse i straffprocessen och har att se till dels att för-

övare straffas, dels att oskyldiga inte blir straffade.66 Ett av målen med förundersökningen är 

enligt RB 23:2 att reda ut om det finns tillräckliga skäl för åtal. Detta innebär i praktiken att 

åklagaren ska bedöma om bevisningen för gärningen är så stark att en fällande dom kan för-

väntas.67 Om det, enligt åklagaren, finns tillräcklig grund för fällande dom ska denne väcka 

åtal, vilket är ett uttryck för den absoluta åtalsplikten enligt RB 20:6. Åklagaren fungerar här 

som en första kvalitetskontroll inför en eventuell huvudförhandling. Den objektivitetsplikt som 

ska följas under förundersökningen stadgas i RB 23:4, och innebär att åklagaren måste beakta 

bevis och omständigheter som talar både för och emot den tilltalades skuld. Åklagaren har där-

med en dubbel roll i straffprocessen. Det har hävdats att detta är att ställa för höga krav på 

åklagaren, och att det finns risk att åklagaren inte iakttar sin fulla objektivitetsplikt när målet 

kommit till huvudförhandling.68 

 

Objektivitetsplikten innefattar en redovisningsplikt. Denna redovisningsplikt är tätt samman-

kopplad med den tilltalades och försvararens rätt till insyn, enligt RB 23:18. När förundersök-

                                                
65 Ekelöf m.fl. I, s. 206 och Landström, s. 16 f. 
66 Lindell m.fl., s. 175. 
67 Ekelöf m.fl. V, s. 155. 
68 Diesen, s. 124 f. 
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ningsledaren bedömer vad som ska tas med i förundersökningsprotokollet måste objektivitets-

plikten iakttas för att säkerställa att ingenting som kan vara av betydelse för försvaret hålls 

utanför protokollet.69 Bestämmelser om vad som ska tas med i förundersökningsprotokollet 

finns i RB 23:21 och Förundersökningskungörelse (1947:948) [cit. FuK] 20–25 §§. Kärnan i 

denna reglering är att allt som är av betydelse ska protokollföras. När en utsaga av antingen ett 

vittne eller någon annan upptas, ska denna person få möjlighet att höra vad som antecknats. Vid 

behov ska anteckningen korrigeras. Detta ska ske under förhöret, eller så snart som möjligt 

därefter. Detta syftar till att direkt kunna kontrollera att utsagan blivit korrekt uppfattad. I 

mindre mål kan protokollet föras i mer kortfattad form så som anteckningar.70 Protokollet är av 

stor vikt när det gäller att kontrollera att allt gått rätt till under förundersökningen.71 Eftersom 

det är svårt för domstolen och försvaret att få insikt i nya omständigheter som åklagaren kan ha 

fått kännedom om, kvarstår redovisningsplikten även under huvudförhandlingen.72  

 

I april 2017 infördes nya bestämmelser i RB 23 kap. Efter lagändringen finns två bestämmelser 

i RB som reglerar möjligheterna att dokumentera förhör med film, nämligen 23:21 b och c. I 

propositionen påpekades att vid en brottmålsrättegång skulle värdering av en videoupptagning 

ge högre bevisvärde än uppläsning ur ett protokoll. Fördelarna ansågs överväga nackdelarna 

som främst bestod i ökade kostnader, viss risk för obehörig spridning av filerna och en möjlig 

risk att den förhörde inte talar lika fritt med vetskapen om att personen filmas. De flesta remiss-

instanserna var positiva till förslaget. Advokatsamfundet påpekade dock att ökad användning 

av videoinspelningar under förhör riskerar att förflytta fokus från huvudförhandlingen till för-

undersökningen.73 Som Landström påpekat finns det en möjlig problematik i en sådan förskjut-

ning, då de flesta rättssäkerhetsgarantierna finns under huvudförhandlingen och inte under för-

undersökningen.74 Genom ett nytt tredje stycke i RB 23:21 togs rätten att granska förhöret bort 

i de fall det upptagits med videoinspelning. Regeringen ansåg att garantin för rättssäkerheten 

existerade redan i och med att förhöret spelas in.75 Rätten till insyn utreds närmare i kapitlet om 

försvararen och den tilltalade.  

 

                                                
69 SOU 2011:45, s. 100 f. 
70 Lindell m.fl., s. 52. 
71 Fitger m.fl., RB 23:21 (Zeteo den 4 maj 2017). 
72 SOU 2011:45, s. 106 f. 
73 Prop. 2016/17:68, s. 40 f. 
74 Landström, s. 280. 
75 Prop. 2016/17:68, s. 47. 
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Förundersökningen ska även bedrivas enligt hänsynsprincipen76 och skyndsamhetsprincipen. 

Principerna kommer till uttryck i RB 23:4 andra stycket. De innebär att förundersökningen ska 

bedrivas så skyndsamt som är möjligt och på ett sätt så att ingen utsätts för misstanke, orsakas 

kostnad eller olägenhet som inte är nödvändig.77 För att åklagaren ska kunna fullfölja sin ob-

jektivitetsplikt under förundersökningen kan det finnas anledning för åklagaren att, till viss del, 

distansera sig från arbetet med förundersökningen. Genom att åklagaren inte engagerar sig per-

sonligt i ett för tidigt skede kan risken för en bristande helhetssyn begränsas. Lindberg skriver 

att åklagaren bör hålla en distans till arbetet som gör det möjligt att kritiskt granska resultatet 

av utredningen. Därigenom bör det kunna undvikas att utredningar där bevisningen är svag 

drivs längre än vad som är motiverat.78 Heuman kallar detta för distanseringsprincipen.79  

 

I praktiken är det polisen som driver själva undersökningsarbetet, och ofta är det även en polis 

som är förundersökningsledare, till dess en person är skäligen misstänkt, eller när det är moti-

verat av särskilda skäl, vilket följer av RB 23:3. Sådana särskilda skäl som gör att åklagaren tar 

över ansvaret som förundersökningsledare kan vara att ovanligt många personer kan komma att 

utsättas för tvångsmedel, eller då det krävs särskild kunskap om förundersökningen.80 I detta 

sammanhang kan även nämnas ÅFS, där detaljerade riktlinjer finns angående polis och åklaga-

res ledning av förundersökning. Där stadgas att förundersökningen i mål av enkel beskaffenhet 

ska ledas av Polismyndigheten.81 Åklagaren ska alltid leda förundersökningen när det handlar 

om förundersökning mot anställd inom polisen. Oavsett om någon är skäligen misstänkt ska 

åklagare leda förundersökningen om det handlar om våld eller hot om våld mot närstående eller 

tidigare närstående person och vid sexualbrott mot någon under 18 år.82 Åklagare ska ta över 

förundersökningen i de fall som stadgas i ÅFS 2005:9 7 och 8 §§. Det rör exempelvis fall som 

riskerar att bli mer komplicerade eller när särskild hänsyn måste visas. Som exempel kan näm-

nas fall när brottet har internationella kopplingar som kan aktualisera överlämning, när det är 

                                                
76 Heuman, s. 52 där principen benämns diskretionsprincipen. 
77 Lindell m.fl., s. 41. 
78 Lindberg, s. 203. 
79 Heuman, s. 52. 
80 Fitger m.fl., RB 23:3 (Zeteo den 16 maj 2017), se referens till uttalanden av juristkommissionen efter 
mordet på Olof Palme. Där ansågs att ett tidigare åklagarinträde hade kunnat underlätta samarbetet mel-
lan åklagare och ledningen för spaningsarbetet. 
81 Vilka mål som principiellt ska anses vara av enkel beskaffenhet finns listade i en bilaga till ÅFS 
2005:9. 
82 ÅFS 2005:9, 2 - 6 §§. 
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fråga om ett grovt brott och den misstänkte är ung, när unga personer som ska höras inom 

förundersökningen och fall då den misstänktes psykiska status avviker från det normala.83 

 

3.2.2 När målet kommit till huvudförhandling 

När förundersökningen avslutats och målet gått till huvudförhandling får åklagaren en roll som 

part i processen.84 Arbetet att leda förundersökningen mot den misstänkte är då över och åkla-

garen ska lägga fram bevisen inför rätten. Om åklagaren är skyldig att även under huvudför-

handlingen iaktta objektivitetsplikten har diskuterats. Det följer av RB 20:2 st. 3 att åklagaren 

inte heller under huvudförhandlingen får arbeta för att till varje pris fälla den tilltalade.85 Detta 

skapar en viss garanti för att en åklagare inte kan verka för en fällande dom som blir helt oriktig 

och således skulle behöva överklagas. RB 20:2 st. 3 föreskriver en rättighet för åklagaren att 

överklaga en dom till den tilltalades fördel. Det rör sig inte om en absolut skyldighet att göra 

så. Denna rätt härleds snarare ur åklagarens befogenhet att föra det allmännas talan i straffpro-

cessen.86 

 

Heuman har framfört uppfattningen att åklagaren inte alltid kan vara lika aktiv till den tilltalades 

fördel som till dennes nackdel. Detta då åklagaren har en uppgift att fylla i det brottspreventiva 

arbetet.87 Enligt Heuman kan man därför tala om en uttunnad objektivitetsplikt som blir relativ 

när målet går till huvudförhandling. Relativ på så sätt att starka sakliga skäl kan tala för ett 

åsidosättande av den i vissa fall.88 Eklund framför uppfattningen att det i vart fall står klart att 

åklagaren ska agera på objektiva grunder även under huvudförhandlingen.89 Viktigare för den 

tilltalade är att i detta skede företrädas av en försvarare som tar tillvara dennes rätt.90 Heuman 

uppmärksammar även att åklagaren måste vara mer aktiv till den tilltalades förmån när försva-

rare saknas. Åklagaren ska inte vänta på att rätten ingriper till den tilltalades förmån, utan ska 

                                                
83 ÅFS 2005:9, 7 – 8 §§. 
84 Heuman, s. 49. 
85 Ekelöf m.fl. I, s. 79 f., och SOU 2011:45, s. 105. 
86 Heuman, s. 57, och SOU 1938:44, s. 254. 
87 Ekelöf m.fl. I, s. 79. 
88 Heuman, s. 57 f. 
89 Lindell m.fl., s. 176. 
90 Ekelöf m.fl. I, s. 79. 
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själv se till att den tilltalade får möjlighet att lyfta fram de omständigheter som talar för frikän-

nande.91 Denna svårighet för åklagaren att alltid vara helt objektiv är även det som ligger bakom 

att rätten har ett visst utredningsansvar, som stadgas i RB 46:4 st. 2.92 

 

Teorier om huruvida åklagaren ska upprätthålla sin objektivitetsplikt till fullo under huvudför-

handlingen och vilka åtgärder som är viktigast för att väga upp mot en bristande objektivitet 

har diskuterats. Sedan den 1 juli 2016 gäller RB 45:3 a, som klart stadgar att åklagaren ska 

bedriva arbetet objektivt även efter det att åtal väckts.93 Även ett tredje stycke infördes i RB 

23:4. Enligt detta stycke ska objektivitetsplikten iakttas i all brottsbekämpande verksamhet före 

det att förundersökning har inletts. Detta innebär att objektivitetsplikten har lagfästs till att om-

fatta verksamhet både före och efter förundersökningen.94 Att brottsbekämpande verksamhet, 

innan förundersökning inletts, omfattades av objektivitetsplikten stod dock klart även innan 

detta tillägg infördes i RB.95 Rent praktiskt innebär bestämmelsen att åklagaren, eller den som 

företräder åklagaren, ska vara uppmärksam på omständigheter som talar i friande riktning och 

vid behov vidta relevanta åtgärder. Det innebär även en redovisningsplikt för omständigheter 

som talar för den misstänkte.96 

 

När huvudförhandlingen inletts får fler principer betydelse för processen. Denna blir då fullt ut 

ackusatorisk. Förhandlingsprincipen innebär att det är parterna som svarar för utredningen i 

målet. Den kontradiktoriska principen innebär att parterna ska ha rätt att bemöta allt som fram-

förs av motparten.97 Denna princip är tätt sammankopplad med principen om parternas lik-

ställdhet, på engelska benämnd ”equality of arms”, vilken kommer till uttryck genom EKMR 

artikel 6.3 d. Försvaret och den tilltalade ska ha samma förutsättningar som åklagaren att lägga 

fram bevis och föra sin talan. Det är en förutsättning för en rättvis rättegång. 

 

3.2.3 Åklagaren har bevisbördan 

En grundläggande princip i straffprocessen är att åklagaren har hela bevisbördan för gärnings-

moment som utgör brott och för frånvaron av ansvarsfrihetsgrunder. Med andra ord kan sägas 

                                                
91 Heuman, s. 58. 
92 Ekelöf m.fl. I, s. 79. 
93 Ändringen genomförd genom SFS 2016:546. 
94 Prop. 2015/16:68 s. 27 f., 84 och 89.  
95 SOU 2011:45, s. 97 f. 
96 Madstedt, RB 45:3 a, not 1758 (Karnov 26 april 2017), och Prop. 2015/16:68, s. 33 ff.  
97 Prop. 2015/16:68, s. 33 ff. 
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att åklagaren står risken för ovisshet om existensen av ett faktum. 98 Detta är tätt sammankopplat 

med att den tilltalade, enligt oskuldspresumtionen i artikel 6.2 EKMR, inte ska behöva lägga 

fram bevis för sin oskuld. I förlängningen torde det innebära att försvararen och den tilltalade 

inte ska behöva utreda omständigheter eller händelser och föra detta i bevis. 

 

Teoretiskt sett ska bevisbördan vara lika stor, oavsett vilket material som finns i processen och 

omfånget av detsamma. I praktiken är produktionen av bevisningen däremot en produkt av 

agerandet från åklagaren, domarens ansvar för att målet blir så utrett som dess beskaffenhet 

kräver och den tilltalades framställningar. Således kan åklagarens bevisbörda praktiskt sett 

minskas i mål av mindre omfattning.99 Eftersom bevisbördan är beroende av aktörernas aktivi-

tet menar Diesen att man bör skilja på beviskravet och bevisbördan. Beviskravet finns inte re-

glerat i lag och har heller inte diskuterats mer ingående i förarbetena.100 Beviskravet innebär 

den styrka som bevisningen måste ha för att en part, här åklagaren, ska ha fullgjort sin bevis-

börda.101 Enligt Lindell kan beviskravet beskrivas som en analys av risk, vilket kan formuleras 

som en fråga: ”Hur stor är risken för att domen blir felaktig om åtalet bifalls?”.102  

 

Huruvida beviskravet uppfylls måste bedömas efter innehållet i varje bevis.103 Detta eftersom 

det inte torde gå att uppställa vissa kriterier för att ett bevis ska vara tillräckligt bra. Det går att 

hävda att sådana kriterier skulle strida mot principen om fri bevisvärdering.104 Beviskravet i 

brottmål är som bekant högt. Det brukar sägas att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den 

tilltalade begått gärningarna som åklagaren påstår.105 Med andra ord kan det beviskravet ut-

tryckas som att det ska vara praktiskt taget uteslutet att det gått till på något annat sätt än åkla-

garen hävdar. Det är inte tillräckligt att åklagarens påstående om den brottsliga handlingen är 

mer sannolikt än den tilltalades version.106 Ekelöf har beskrivit det höga beviskravet i brottmål 

på två olika sätt, positivt och negativt. Ett positivt uttryck förbeviskravet är att åtalet måste vara 

styrkt. Ett negativt sätt att uttrycka beviskravet är att den tilltalades skuld måste vara ställt utom 

                                                
98 Se t.ex. Lindell m.fl., s. 420. 
99 Diesen, s. 123. 
100 Felaktigt dömda, s. 41. 
101 Ekelöf m.fl. IV, s. 81 och Diesen, s. 137. 
102 Lindell m.fl., s. 421. 
103 Se nedan under avsnitt 3.3.4. 
104 Lindell m.fl., s. 423. 
105 Se Felaktigt dömda s. 41, där det förtydligas att ”bortom rimligt tvivel” användes av HD första gången 
i Sverige i NJA 1980 s. 725.  
106 Felaktigt dömda, s. 41.  
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rimligt tvivel. Vid en bedömning av huruvida åklagare fullgjort sin bevisbörda, och således levt 

upp till beviskravet bör både den positiva och negativa modellen användas.107  

 

Eftersom en distinktion bör göras mellan bevisningens omfattning och dess kvalité, menar Die-

sen att man ska skilja på utredningsbördan och utredningskravet. Utredningsbördan betyder, 

liksom bevisbördan, vem som står risken för en bristfällig utredning. Utredningskravet ska sna-

rare ses som ett första krav för att en utredning över huvud taget ska kunna bli föremål för 

bevisvärdering. I brottmål ligger såväl utredningsbördan som bevisbördan på åklagaren.108 I 

sammanhanget bör även utredningens robusthet tas upp. Det handlar enligt Lindell om sanno-

likhet.109 En utredning kan verka sannolik om flera vittnen lämnar likstämmiga berättelser. Ro-

bustheten är beroende av om det finns andra bevis som kan tala i motsatt riktning.110 På så sätt 

kan det polisiära utredningsarbetet få genomslag längre fram i processen när bevisningen ska 

bedömas av rätten. 

 

3.3 Domaren 

3.3.1 Domarens roll och kraven på en rättvis rättegång 

Ett grundläggande krav som domstolen har att tillse är att den tilltalade personen genomgår en 

rättvis process, i enlighet med kraven i artikel 6 EKMR. Inledningsvis stadgas i artikel 6.1 krav 

som är väl bekanta för den svenska rättsordningen. Där framgår att förhandlingar ska vara of-

fentliga, att de ska ske inom skälig tid inför en opartisk domstol.111 Likaså stadgas att offent-

ligheten kan begränsas med hänsyn till målsägandens intressen, nationella intressen eller vid 

fall domstolen bedömer det som nödvändigt. Även i RF 1:9 stadgas det generella objektivitets-

krav som gäller för domstolar och förvaltningsmyndigheter. Domstolen ska, i all sin verksamhet 

iaktta allas likhet inför lagen, vara saklig och opartisk.  

 

I artikel 6.2 EKMR stadgas oskuldspresumtionen innebärande att en person som anklagas för 

brott ska betraktas som oskyldig till dess skulden blivit lagligen fastställd. Det finns en stor 

mängd praxis från Europadomstolen angående detta stadgande. Många handlar om åklagarens 

agerande utanför rättssalen, där uttalanden om skuld i vissa sammanhang ansetts strida mot 

                                                
107 Ekelöf m.fl. IV, s. 151 ff. 
108 Diesen, s. 123 f. 
109 Se Lindell m.fl., s. 412. 
110 Felaktigt dömda, s. 43. 
111 Danelius, s. 157 f., och 212. 



 32 

rätten att betraktas som oskyldig.112 Domstolen har ett större utrymme att pröva frågor om skuld 

om det har betydelse för ett mål som domstolen ska avgöra. Utan att det betraktas som ett 

övertramp av oskuldspresumtionen kan alltså en domstol uttala att en person är skyldig för ett 

annat brott i domskälen, om det har betydelse för det aktuella avgörandet.113 

 

I artikel 6.3 EKMR följer en uppräkning av de minimirättigheter som tillkommer den tilltalade. 

Denne ska i detalj bli underrättad, på ett språk som han förstår och utan dröjsmål, om vad som 

ligger till grund för anklagelserna och vad de innebär. Den tilltalade ska få tillräcklig tid att 

förbereda sitt försvar. Rättigheterna inkluderar vidare rätten att få försvara sig själv, eller genom 

ett ombud som han antingen väljer själv, eller ett som blir utsett för honom då han saknar medel 

att betala för försvarare. Den tilltalade och försvararen ska ha samma rätt som åklagaren att 

förhöra och korsförhöra vittnen. Slutligen slår artikel 6.3 fast att den tilltalade ska bistås av tolk 

som den tilltalade inte behöver betala för. 

 

Vissa rättigheter har utvecklats genom Europadomstolens praxis och anses ingå i rätten till rätt-

vis rättegång, även om de inte framgår av konventionens text. Enligt denna praxis gäller rätten 

till insyn i utredningar, ibland uttryckt som skyldigheten för det allmänna att i viss utsträckning 

avslöja information. Likaså innefattas en rätt att tiga och inte belasta sig själv. Europadomstolen 

har även i vissa fall tagit ställning emot användandet av hemliga poliser och metoder, särskilt 

när dessa använts för att provocera fram brott och erkännanden. I detta avseende kan nämnas 

fallet Teixera de Castro mot Portugal från Europadomstolen år 1998. I detta fall användes ci-

vilklädda poliser för att försöka få fast en leverantör av droger. Poliserna utgav sig för att vara 

intresserade av att köpa heroin och visade att de hade pengar. Teixera som inte hade heroin i 

sin besittning fick tag i det från en annan person och levererade det till poliserna. Teixera blev 

därefter arresterad och dömdes till 6 års fängelse. Europadomstolen uttalade att även om an-

vändandet av de hemliga civilklädda poliserna var begränsat kunde inte bevis som tillkommit 

genom provokationer av detta slag tillåtas. Det fanns inga konkreta misstankar mot Teixera, 

han hade inga droger i sin besittning och det utövades ingen judiciell kontroll över polisernas 

agerande. Allt detta gjorde att Teixera inte genomgick en rättvis rättegång.114 Det avgörande är 

ofta om polisen agerande leder till att ett brott, som annars inte hade begåtts, begås. Provokation 

                                                
112 Danelius, s. 327 ff. 
113 Danelius, s. 336 f. 
114 Teixera de Castro mot Portugal.  
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kan vara tillåtet i vissa fall, om brottet redan är påbörjat.115 Rätten till insyn och rätten att inte 

belasta sig själv blir föremål för närmare undersökning i kapitlet om den tilltalades rättig-

heter.116 

 

Enligt RB 35:1 ska rätten samvetsgrant pröva allt som har förekommit under förhandlingen, i 

syfte att bedöma vad som är bevisat. Detta är ett uttryck för principen om fri bevisprövning. 

Principen om fri bevisprövning innefattar även en fri bevisvärdering. Det innebär att domstolen 

får pröva allt som förekommer under förhandlingen och värdera detta fritt och samvetsgrant. 

Således kan alla bevis läggas fram, oavsett om ursprunget eller tillkomsten av beviset är oklart. 

Visar det sig att beviset kommit till under tvång eller under andra omständigheter som inte kan 

anses försvarliga kommer beviset värderas lägre. I extrema fall, då påtryckningarna kan anses 

bryta mot det absoluta förbudet mot tortyr eller omänsklig behandling enligt artikel 3 EKMR 

kan beviset helt avvisas.117 Om en fällande dom bygger på bevis som kränker en sådan absolut 

rättighet, kan hela förhandlingen ses som orättvis.118 Utsagorna ska i de fallen inte tillerkännas 

något värde.119 På så sätt kan principen om fri bevisprövning och fri bevisvärdering inskränkas. 

 

3.3.2 Domarens rätt att agera självständigt 

Som anförts tidigare är det parterna som har det primära ansvaret för att lägga fram bevisning i 

brottmål under allmänt åtal. Att så är fallet följer även av första meningen i RB 35:6. Detta kan 

sägas vara ett utlopp för den ackusatoriska principen i brottmål.120 Inhämtningen av bevis sker 

inom ramen för förundersökningen och presenteras sedan för domstolen. Således är det åklaga-

ren som har det främsta ansvaret för bevisningen i brottmål. Domstolen har dock lagstadgade 

möjligheter att självmant agera i processen och bland annat inhämta ny bevisning. RB 35:6 

stadgar att domstolen kan göra så i brottmål som hör under allmänt åtal. Även om det är mycket 

ovanligt kan rätten även, enligt RB 45:11, ex officio förelägga åklagaren att inhämta mer be-

visning.121 Detta är ett uttryck för officialprincipen. Skälet till att domstolen kan inhämta egen 

bevisning var enligt Processlagsberedningen det allmänna intresset av att saken blir så utredd 

                                                
115 Danelius, s. 289 f. 
116 Se nedan i avsnitt 3.4.3. 
117 Borgström, Peter, RB 35:1, not 1374 (Karnov 18 april 2017), och NJA 2011 s. 638. 
118 Se t.ex. Gäfgen mot Tyskland, i detta fall ansågs ingen kränkning ha skett av artikel 6 då den fällande 
domen kom att grundas på ett frivilligt erkännande. Under förundersökningen hade dock uppgifter fram-
tvingats av polisen genom hot om våld. 
119 Danelius, s. 294 f. 
120 NJA II 1943 s. 449 f. 
121 Madstedt, RB 45:11, not 1739 (Karnov 18 april 2017). 
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som är möjligt.122 Rättens inhämtning av bevis får endast avse ansvarsfrågan, det vill säga frå-

gan om huruvida den åtalade ska dömas för gärningen och vilken påföljden ska bli.123  

 

I RB 46:4 andra stycket ges domstolen ett ansvar för att målet blir så utrett som dess beskaffen-

het kräver och att inget onödigt dras in i målet. Domstolen får kännedom om vad som kan 

behöva kompletteras genom att åklagaren, enligt RB 45:7, ger in förundersökningsprotokollet 

till rätten. Domstolen anses även, genom en analog tillämpning av RB 42:8, ha rätt att utföra 

materiell processledning även under förundersökningen. Anledningen till att ingen uttrycklig 

bestämmelse om processledning under förundersökningen finns för brottmålens del verkar, en-

ligt Fitger m.fl., ha att göra med en viss övertro vid skapandet av nya RB att allt skulle komma 

att klaras upp under en förundersökning.124 Denna reglering ger onekligen domstolen ett visst 

utredningsansvar, något som har kommit att kritiseras. När det gäller domstolens möjlighet att, 

enligt RB 35:7, avvisa bevisning, för att se till att ingenting onödigt dras in i målet, bör dom-

stolen agera med restriktivitet. I lagkommentaren nämns exemplet att ett större antal vittnesför-

hör åberopas till styrkande av personliga egenskaper eventuellt kan avvisas på förhand. I första 

hand ska dock parten som åberopat förhören ges möjligheten att precisera vad som ska styrkas 

med varje bevis. Om det finns tveksamheter ska domstolen inte avvisa bevisen på förhand.125 

 

3.3.3 Ett ändrat synsätt på domstolens roll 

Det utredningsansvar som kan sägas vila på rätten har diskuterats. Genom att domaren får del 

av förundersökningsprotokollet finns en risk att domaren, medvetet eller omedvetet, bildar sig 

en förutfattad mening i skuldfrågan, genom att läsa förhör med målsäganden eller vittnen.126 

Detta ledde till förslag på att domstolen inte skulle ta del av förundersökningsprotokollet innan 

förhandlingen. Uttalanden av departementschefen i prop. 1986/87:89 visar dock att man vid 

den tidpunkten inte var beredd att ta bort domstolens möjligheter att ex officio inhämta mer 

bevisning. Det anmärktes att det inte var ett förstahandsansvar för rätten att inhämta bevisning 

ex officio, utan att detta skulle göras först om parterna inte följt rättens uppmaningar till det. 

Att förelägga åklagaren att inkomma med mer bevisning kunde endast komma ifråga i extrema 

                                                
122 NJA II 1943 s. 450.  
123 Fitger m.fl., RB 35:6 (Zeteo 19 april 2017). 
124 Fitger m.fl., RB 46:4 (Zeteo 18 maj 2017). 
125 Fitger m.fl., 2017, RB 46:4 (Zeteo 2 oktober 2017). 
126 SOU 1982:26, s. 248 ff. och Felaktigt dömda, s. 44 f. 
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undantagsfall.127 Trots att domstolsprocessen skulle förenklas, ville man inte ta bort domstolens 

ansvar för utredningen.  

 

I SOU 2013:17 utredde Straffprocessutredningen domarens ansvar för utredningen i brottmål. 

Man pekade på att rättegångsförfarandet väsentligen ändrats sedan tillkomsten av RB. Genom 

ett ökat partsansvar och en mer ackusatorisk process har både åklagarkårens- och försvararnas 

kompetens höjts. Domstolens ansvar för utredning i brottmål har därför tunnats ut, till att i 

praktiken sällan användas. Domaren höll tidigare så kallade rannsakningar i utredningssam-

manhang och hade därmed en mycket aktiv, närmast inkvisitorisk, roll.128 Trots denna utveckl-

ing fanns reglerna för domarens agerande i stora delar kvar, vid tidpunkten för Straffprocessut-

redningens arbete. Reglerna finns fortfarande kvar då utredningen inte ledde till lagändring. En 

grundläggande frågeställning som Straffprocessutredningen tar upp är om det är förenligt med 

EKMR att en domare vidtar utredning i skuldfrågan.129 Ett för stort engagemang i sakfrågan 

från rättens sida kan stå i strid med den stränga objektivitetsplikt som åligger domaren. Ekelöf 

m.fl. har framfört att rättens initiativ till att inhämta bevisning enligt RB 35:6 begränsas till 

eventuella kompletteringar av det som parterna lagt fram. När rätten väl väljer att inhämta be-

visning sker det oftast efter att rätten fått kännedom om något visst förhållande av parterna.130  

 

Regleringen i RB 46:4 lägger, enligt Straffprocessutredningen, ett övergripande ansvar för ut-

redningen på rätten. Domaren får därigenom ett ansvar för utredningen i både skuldfrågan och 

påföljdsfrågan. Då domstolen endast bör ha en roll som styr över processen för att möjliggöra 

en effektiv, snabb och högkvalitativ handläggning var domstolens möjligheter att agera på egen 

hand en av huvudpunkterna i utredningens arbete.131 Att domstolen på detta sätt skulle ha en 

mer mottagande roll rådde det enighet kring redan när reglerna sågs över 1982.132 Vid denna 

tidpunkt var man redan skeptisk mot domstolens materiella processledning, men ansåg att det 

fanns skäl att behålla denna som ett yttersta skydd för att den tilltalades rätt tillvaratogs.133 

 

                                                
127 Prop. 1986/87:89, s. 108 f. 
128 SOU 2013:17, s. 218. 
129 SOU 2013:17, s. 213 och 218. 
130 Ekelöf m.fl. IV, s. 55. 
131 SOU 2013:17, s. 214 f. 
132 SOU 1982:26, s. 108. 
133 SOU 1982:26, s. 131. 
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Straffprocessutredningen hävdade vidare att den ökade åklagarkompetensen gjorde att hela ut-

redningsansvaret kunde läggas på åklagaren. Att fördela ansvaret på åklagaren, och till viss del 

även på domaren, gav en otydlig bild av rollfördelningen. Fördelningen ledde inte heller till 

ökad rättssäkerhet för den tilltalade eftersom man inte kunde veta åt vilket håll en utredning 

från domaren skulle slå: till den tilltalades fördel eller nackdel. Luckor i utredningen skulle i 

stället göra att åtalet ogillades, inte att domaren eventuellt kunde fylla de med egen utredning. 

Domstolens agerande skulle i stället villkoras av en parts yrkande. Domaren skulle fortsatt vara 

aktiv för att klara upp oklarheter under huvudförhandlingen och ge förutsättningar för ett snabbt 

och säkert avgörande.134 Liknande resonemang fördes för andra delar av domarens möjlighet 

till självständigt agerande som kunde ersättas med parternas ageranden. Till exempel skulle 

möjligheten att ex officio förelägga åklagaren att komplettera förundersökningen ändras så att 

det endast blev möjligt efter parts yrkande.135 Rättens inhämtande av bevisning skulle begränsas 

till påföljdsfrågan.136 

 

Efter utredningen 2013 påtalades att dessa förändringar inte skulle skilja sig nämnvärt från den 

praktik som domarkåren redan utövade. Det var då, liksom i dag, sällan fråga om att domare 

vidtog omfattande utredningar. Det skulle inte heller komma ifråga att lägga ett större ansvar 

på den tilltalade och försvararen om domarens utredningsmöjlighet togs bort. Det motiverades 

med rätten att inte uttala sig, rätten att inte belasta sig själv och oskuldspresumtionen. Utred-

ningen ledde, som nämnts, inte hela vägen till lagändring. Trots det visar utredningen på en 

förändring av parternas roller som har skett sedan nya RB:s tillkomst. I praktiken är åklagaren 

den som förväntas svara för utredningen i målet, även om domstolen fortfarande har lagstad-

gade möjligheter att företa viss utredning. Det har emellertid visats att denna möjlighet sällan 

utnyttjas.137  

 

Av SOU 2017:7 framgår det att avsikten inte är att domstolen ska ha det yttersta ansvaret för 

utredningen. Denna bestämmelse ses som en obsolet rest av Processlagsberedningens svårig-

heter att frigöra sig från den inkvisitoriska roll som domstolen länge hade haft innan tillkomsten 

av nya RB. Här uppmärksammas även att den ackusatoriska processen som ökat kompetensen 

                                                
134 SOU 2013:17, s. 220 f. 
135 SOU 2013:17, s. 226 f. 
136 SOU 2013:17, s. 229 f. 
137 SOU 2013:17, s. 219 – under utredningen genomfördes en målundersökning av 1 505 mål. I inget av 
fallen hade domstolen inhämtat bevisning på egen hand eller ex officio förelagt åklagaren att komplet-
tera utredningen. 
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hos både åklagarkåren och försvararna, samt kraven på en opartisk domstol från Europadom-

stolen har lett till domstolens mer mottagande roll. Förhållningssättet till bristande utredningar 

bör vara att domstolen ogillar åtalet, inte att domstolen ska utreda på eget initiativ.138 Enligt 

JK:s rättssäkerhetsprojekt är det även det som sker i praktiken.139  

 

3.3.4 En modell för domstolens bevisvärdering 

Efter att bevisning lagts fram under huvudförhandlingen är det domstolens roll att värdera be-

visningen. I NJA 2015 s. 702 beskriver HD hur det rent praktiskt bör gå till när domstolen har 

att värdera bevis. Av domen framgår följande. Bevisvärderingen baseras på den fria bevispröv-

ningens princip. Detta innebär att bevisen måste bedömas rationellt. Analysen ska vara objek-

tivt grundad och måste vara strukturerad. Vidare ska skälen för bedömningen redovisas i dom-

skälen så att gemene man har möjlighet att kontrollera domstolens tankegångar.140 Rätten ska 

identifiera de bevisfakta som har betydelse för bevistemat samt värdera varje enskilt bevisfak-

tum för sig. De bevisfakta som bedöms ha underordnat värde bedöms i ett senare skede. Om 

värdet av den samlade bevisningen i detta läge räcker för att styrka bevistemat kan domstolen 

gå vidare till nästa steg. Om inte ska den tilltalade frias redan här, till följd av bristande bevis-

ning. Nästa steg är att analysera den tilltalades version och de bevis som talar för denna. Om 

den tilltalades version kan motbevisa åklagarens bevistema eller sänka värdet så till den grad 

att det inte längre kan anses vara styrkt, ska den tilltalade frias på denna punkt. Det sista steget 

är att sammantaget värdera all bevisning, inklusive den av mindre betydelse som bortsågs från 

i första skedet. Om bevisningen anses styrka bevistemat har beviskravet nåtts.141 

 

Vad denna metod för bevisvärdering kan ha spelat för roll för de privata utredningarnas ut-

veckling kommer diskuteras nedan. Redan här kan sägas att, eftersom den tilltalades version 

ska analyseras kan det finnas mycket att vinna på väl underbyggda argument. 

 

                                                
138 SOU 2017:7, s. 83 f. 
139 Felaktigt dömda, s. 51. 
140 NJA 2015 s. 702, punkt 20 i HD:s dom. 
141 NJA 2015 s. 702, punkt 22–23 i HD:s dom. 
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3.4 Försvararen och klienten 

3.4.1 Den misstänkte har rätt till försvarare 

Rätten att företrädas av försvarare finns stadgad i EKMR artikel 6.3 e. Denna bestämmelse 

lämnar det, till viss del, öppet för de konventionsanslutna staterna att bestämma hur det nation-

ella systemet ska utformas. Det grundläggande skyddet som kan utläsas ur bestämmelsen är 

dock att staten inte kan tvinga en tilltalad att skydda sig själv. Inte heller kan staten tvinga på 

en tilltalad en offentlig försvarare om den tilltalade redan företräds av en privat sådan.142 Att 

den tilltalade företräds av en försvarare är av stor vikt. Detta då försvararen är som en motvikt 

mot statens resurser.143 

 

Enligt RB 21:3 och 12 § FuK ska förundersökningsledaren underrätta den misstänkte om rätten 

att anlita försvarare, när det föreligger skälig misstanke. Den misstänkte ska även få information 

om rätten att få en offentlig försvarare förordnad för sig. Förutsättningarna för förordnande av 

offentlig försvarare stadgas i RB 21:3 a. Om en misstänkt person är anhållen eller häktad ska 

en offentlig försvarare förordnas för honom om han begär det. Även en person som inte är 

anhållen har rätt att få en offentlig försvarare förordnad för sig om misstanken gäller ett brott 

med minst sex månaders fängelse i straffskalan. Utöver dessa fall ska en offentlig försvarare 

förordnas om det behövs med hänsyn till utredningen, om påföljden riskerar att bli strängare än 

böter eller villkorlig dom eller med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden. Att 

utredningen innehåller svåra bevisfrågor, komplicerade rättsfrågor eller är omfattande är fak-

torer som påverkar bedömningen om den tilltalade behöver försvarare med hänsyn till utred-

ningen. Omvänt torde detta betyda att en tilltalad i vissa enklare mål, exempelvis trafikförseel-

ser, kan klara sig utan försvarare. Om det är tveksamt vilken påföljd som blir aktuell är det 

viktigt att alla omständigheter till förmån för den tilltalade kommer fram, vilket motiverar för-

ordnande av offentlig försvarare i de fallen. De personliga skäl som kan motivera att den tillta-

lade får en offentlig försvarare är faktorer som hög ålder, allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom 

eller andra handikapp.144 Ebervall skriver att offentliga försvarare oftast förordnas på grundval 

av att processen kan komma att bli komplicerad.145 

  

                                                
142 Ebervall, Försvararens roll, s. 114 f. 
143 Ebervall, Försvararens roll, s. 117. 
144 Fitger m.fl. 2017, RB 21:3 a (Zeteo 27 september 2017). 
145 Ebervall, Försvararens roll, s. 115. 
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Om någon av förutsättningarna i 21:3 a föreligger, är förundersökningsledaren tvungen att an-

mäla detta till rätten, i enlighet med RB 23:5. Blomkvist skriver att förundersökningsledare 

tidigare ofta väntade länge med att framställa en begäran om förordnande för domstolen.146 

Enligt Ebervall har utvecklingen i denna del gått mot en åklagarkår som på tidigare stadier ser 

till att en misstänkt får försvarare förordnad för sig. Dessutom har en medvetenhet spritt sig i 

befolkningen om att man inte ska behöva acceptera att bli förhörd utan försvarare, som kan ha 

påverkat denna utveckling.147 Underrättelsen till den misstänkte, om att han har rätt till försva-

rare, får inte lämnas på sådant sätt att uppfattningen ges att det vore onödigt. Det är en plikt för 

förundersökningsledaren att anmäla det till domstolen.148 

 

3.4.2 Kraven på försvararen och förhållandet till klienten 

Som försvarare i brottmål står advokaten mellan statens rättsväsende och den tilltalade och ska 

se till att den tilltalades rättigheter inte kränks. I RB 8:4 st.1 anges att advokaten ska utföra 

uppdragen åt sin klient nitiskt och redbart, samt beakta VRGA. Anledningen till att lagtexten 

hänvisar till VRGA är att det inte har ansetts lämpligt att i lag reglera de områden där en advokat 

är aktiv, då de är av varierande slag. Således har inte heller alla de skyldigheter som kan uppstå 

reglerats närmare i lag. VRGA ingår i ett dynamiskt regelsystem som ska ge ledning åt vad som 

är god advokatsed. Det ändras och tolkas i disciplinnämndens avgöranden och genom vägle-

dande uttalanden från Advokatsamfundet. Om advokaten anlitas som ombud i rättegång har 

denne en skyldighet att, tillsammans med domaren, tillse att föreskrifter för rättegången blir 

iakttagna. Inte heller får advokaten försvåra utredningen genom att exempelvis föra in onödigt 

material i processen.149  

 

Utöver den allmänna bestämmelsen för advokater i RB 8:4 finns det fler regler för försvarare i 

brottmål. RB 21:7 anger att försvararen med nit och omsorg ska tillvarata den misstänktes rätt 

och i det syftet verka för sakens rätta belysning. Detta kan sammanfattas som det grundläggande 

försvararidealet som alltid bör vara utgångspunkten.150 Sakens rätta belysning i det här sam-

manhanget handlar om att lägga fram saken så som klienten vill se den. Det är inte fråga om att 

belysa den objektiva sanningen eller sanningen som åklagaren ser den. Försvararen ska belysa 

                                                
146 Blomkvist, s. 26 f. 
147 Ebervall, s. 132. 
148 Ekelöf m.fl., V, s. 136. 
149 Fitger m.fl., RB 8:4 (Zeteo 27 april 2017) och SOU 1938:44, s. 131, och NJA II 1943, s. 85. 
150 Ebervall, s. 17. 
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saken utifrån sin klients synvinkel.151 Processlagsberedningen underströk här försvararens roll 

som partsföreträdare och den negativa sanningsplikten. Processlagsberedningen skrev att för-

svararen ska verka för sin klients rätt och i samband med det verka för sakens riktiga belysning. 

Det innebär att försvararen inte genom falska uppgifter får försöka förvirra domstolen. Emel-

lertid har försvararen ingen plikt att verka för att den verkliga sanningen utrönas om det står i 

strid med att ta tillvara klientens rätt, och således även rollen som försvarare. Därför är försva-

raren inte skyldig att åberopa bevis som talar emot den tilltalade.152 För att tillvarata sin klients 

rätt och kunna belysa saken utifrån dennes synvinkel krävs det att försvararen intar en skeptisk 

attityd mot åklagarens bevisning. Särskilt viktigt kan det sägas vara när det gäller auktoriteter 

som sakkunniga. Försvararen får inte ta något förhållande som är negativt för sin klient för 

givet. Särskilt viktigt blir detta om man håller i åtanke att en sakkunnig, anlitad av åklagaren, i 

de flesta fallen har yttrat sig över material som åklagaren eller polisen har presenterat. Även 

om det är svårt att ifrågasätta den sakkunnige när denne uttalat sig till nackdel för den tilltalade, 

hävdar Blomkvist att försvararen bör ifrågasätta detaljer i den sakkunniges resonemang och 

slutsatser med spelad okunnighet och nyfikenhet. Om försvararen visar på ett genuint eller spe-

lat intresse för saken kan det öppna upp för den sakkunnige att redovisa för sin forskning eller 

expertområde på ett mer ingående sätt. På så sätt underlättar försvararen för rättens ledamöter 

att bilda sig en uppfattning om utlåtandets beståndsdelar.153  

 

Försvararen har en rätt att självständigt agera under förundersökningen och under huvudför-

handlingen. Baserat på plikten att ta tillvara klientens rätt stadgar RB 21:8 att försvararen äger 

göra framställningar och vidta åtgärder som syftar till tillvaratagandet. Detta inkluderar rätten 

att begära komplettering hos åklagaren, eller att föra in sådan komplettering på egen hand.154 I 

VRGA 6.3 går att läsa om försvararens kontakt med egna och motpartens vittnen. VRGA 6.3.1 

stadgar att försvararen är obehindrad att kontakta även motpartens vittnen, men får inte påverka 

vittnen på ett otillbörligt sätt. Av kommentaren till sagda artikel framgår att det ingår, som en 

del av omsorgsplikten, att aktivt leta efter bevisning. Detta inkluderar att ta kontakt med vittnen 

för att höra vad de vet. Om det finns målsägandebiträden, särskilda företrädare för barn eller 

vårdnadshavare för personen som försvararen vill höra, ska dessa kontaktas i första hand.155 

                                                
151 Se Ebervall, s. 18 och Blomkvist, s. 15–16. 
152 SOU 1938:44, s. 276, NJA II 1943 s. 286, och Ekelöf m.fl. IV, s. 252 ff. 
153 Blomkvist, s. 113 ff. 
154 Fitger m.fl. 2017, RB 21:8 (Zeteo 18 september 2017). 
155 Kommentar till VRGA 6.3.1. 
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3.4.2.1 Närmare om lojalitetsplikten 

Ett grundläggande krav på försvararen är att lojalt biträda sin klient och därigenom tillvarata 

sin klients intressen på bästa sätt och efter bästa förmåga. Inom lojalitetsplikten har advokaten 

att agera på ett rättrådigt och hederligt sätt. Det innebär att försvararen inte kan handla i strid 

med gällande rätt eller utanför god advokatsed. Försvararen ska utnyttja systemet till fullo, för 

att tillvarata rätten för sin klient, men får inte gå utanför rättens ramar eller VRGA.156  

 

Lojalitetsplikten innebär mer konkret exempelvis att försvararen inte ska styras av en egen upp-

fattning om den tilltalades eventuella skuld. I ett fall från disciplinnämnden hade en advokat 

tilldelats en erinran för att han inte varit aktiv till klienternas fördel i en rättegång. Advokaten 

hade valt att inte ställa frågor i förhören under rättegången, trots att så borde ha skett. Detta 

motiverades av advokaten själv med att han redan hade bildat sig en uppfattning om klienternas 

skuld, efter ingående samtal med dem. Den aktuella tingsrätten valde att återkalla förordnandet 

av advokaten som offentlig försvarare för de misstänkta, bland annat med motiveringen att han 

inte vidtagit några åtgärder för att bidra till utredningen i målet.157 Försvararen bör alltså inte 

skaffa sig en uppfattning i skuldfrågan, utan i stället rikta in sig på om klientens berättelse är 

trovärdig.158 På detta sätt uppfylls kravet på att vara den misstänktes rådgivare och vidta åtgär-

der i dennes intresse bäst.159 

 

Vidare innebär lojalitetsplikten att försvararen ska sätta klientens intressen och lojaliteten till 

klienten före åklagarens och polisens intressen. En försvarare hade i ett fall inte förvarnat den 

misstänkte om att denne skulle komma att hämtas till polisförhör av polisen. Advokaten häv-

dade att han var av uppfattningen att en sådan förvarning skulle förstöra polisens och åklagarens 

arbete. Disciplinnämnden beslutade att agerandet från advokaten innebar att han åsidosatt sin 

plikt, men att agerandet inte var ett brott mot god advokatsed.160 Klientens instruktioner om 

exempelvis överklagan måste respekteras och följas av försvararen. Detta oavsett vad försva-

raren själv tror om framgångsmöjligheterna.161 

 

                                                
156 Ebervall, s. 20. 
157 Ebervall, s. 76 f., där Disciplinnämndens avgörande TSA 1975 s. 359 behandlas. 
158 Ebervall, s. 78. 
159 NJA II 1943, s. 286 och Ebervall, s. 78. 
160 Advokaten nr. 4 2008, s. 37, disciplinärende 8. 
161 Ebervall, s. 79 ff. 
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I VRGA 2.1.1 angående uppdragets utförande stadgas bland annat att advokaten ska se till att 

klienten inte orsakas onödiga kostnader. Denna bestämmelse motsvarar den tidigare bestäm-

melsen 23 § i VRGA. I den äldre versionen stadgades att advokaten även skulle beakta det 

allmännas eller klientens försäkringsbolags kostnader för det fall rättshjälp eller rättsskydd var 

aktuellt. Detta visar på en utveckling mot en starkare lojalitetsplikt mot klienten. Dennes intres-

sen ska inte bli lidande av eventuell hänsyn till försäkringsbolag eller det allmänna.162 Ebervall 

pekar även på den problematik som kan uppkomma mellan lojalitetsplikten och den snabba 

utveckling som skett på området. Utvecklingen har gått från att försvarare sällan satt med vid 

klientens förhör till försvarare som deltar vid majoriteten av förhören och som vidtar egna ut-

redningar. Lojalitetsplikten kan därför ibland komma att skära sig mot vissa lagbestämmelser 

som föråldrats, på grund av utvecklingen på området.163  

 

I artikel 7.10.1 i VRGA stadgas det att om advokaten anlitar en sakkunnig för att utföra en 

utredning eller avge ett utlåtande å klientens vägnar och inte tänker stå för de kostnader som 

kommer uppstå, måste detta meddelas klienten innan den sakkunnige anlitas. Detta motiveras 

av de etiska regler som ska styra advokatens arbete. 

 

3.4.3 Den misstänktes rättigheter under förundersökningen 

Den misstänktes rättigheter under förundersökningen ska säkerställa förberedandet av ett ef-

fektivt försvar. Ebervall skriver att man inte kan förvänta sig att polis och åklagare på egen 

hand ska tillvarata den tilltalades rätt. Det är försvarsadvokatens plikt att bevaka klientens in-

tressen och se till att dessa rättigheter utnyttjas till fullo.164 När en person blir skäligen misstänkt 

för ett brott ska personen, vid förhör, underrättas om misstanken som riktas mot denne. Det 

finns dock ingen skyldighet för förundersökningsledaren att hålla förhör direkt då skälig miss-

tanke har uppstått. Det kan få som effekt att underrättelsen om misstanke kan dröja.165 Artikel 

6.3 EKMR föreskriver i denna del att den misstänkte ska få reda på vilka gärningar personen 

misstänks för och hur de rättsligt kvalificeras, så att försvaret kan förberedas på ett tillfredsstäl-

lande sätt. I samband med att den misstänkte underrättas om misstanken ska personen även 

informeras om rätten att anlita försvarare. Enligt Edelstam bör den försvarare som anlitas, eller 

                                                
162Jfr. VRGA reviderad februari 2016 (www.advokatsamfundet.se) och Ebervall, s. 101 där den äldre 
bestämmelsen finns citerad. 
163 Ebervall, s. 130. 
164 Ebervall, s. 131 och 137. 
165 Lindell m.fl., s. 50. 
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förordnas redan vid första sammanträdet med klienten undersöka möjligheterna att göra en egen 

undersökning.166  

 

Enligt RB 23:10 fjärde stycket har försvararen rätt att närvara vid förhör som sker på den miss-

tänktes begäran. Försvararen ska även ges rätt att närvara vid förhör som sker på förundersök-

ningsledarens begäran. Denna rätt kan, i vissa fall, inskränkas om försvararen inte lever upp till 

vissa grundläggande krav. De grundläggande kraven stadgas i RB 21:5 och innebär att det 

främst är advokater som ska förordnas som offentlig försvarare. Även en person som avlagt de 

kunskapsprov som krävs för att bli domare kan utses som offentlig försvarare. För att en person 

som inte uppfyller dessa krav ska kunna vägras medverkan vid förhör krävs dessutom att det 

föreligger fara för att utredningen förhindras eller fara för någons liv, fysiska hälsa eller frihet. 

Utöver en tydligare utformning av författningstexten kan en viss förstärkning i rätten att ha 

försvarare närvarande anas efter lagändringen 2016, som skedde till följd av EU:s försvarardi-

rektiv. Numera kan inte endast den omständigheten att försvararen kan komma att störa förhöret 

åberopas som grund för att inte låta försvararen närvara vid förhöret.167 

 

För att försvaret ska kunna förberedas på ett bra sätt har den misstänkte och försvararen rätt till 

insyn i förundersökningsmaterialet. I april 2017 fick regleringen om rätten till insyn en ny ut-

formning. I 23:18 framgår att den som blir misstänkt för ett brott ska underrättas om misstanken 

när han eller hon hörs. Efter denna underrättelse har den misstänkte rätt att fortlöpande ta del 

av utredningen, om det kan ske utan men för förundersökningen. Rätten till insyn kan begränsas 

av offentlighets- och sekretesslagen [cit. OSL] 10:3. Begränsningar till insynen med hänvisning 

till OSL sker då det är av synnerlig vikt att uppgift i exempelvis förundersökningen inte avslö-

jas. Av RB 23:18 st. 3 framgår, genom en hänvisning till RB 24:9 a, att den som anhålls eller 

häktas även har rätt att få reda på vilka omständigheter som ligger till grund för ett sådant beslut.  

 

RB 23:18 a st. 1 stadgar rätten att, efter avslutad förundersökning, ta del av vad som förekommit 

vid förundersökningen. Efter denna slutdelgivning ska försvararen och den misstänkte under-

rättas om rätten att begära komplettering av förundersökningen. De ska även ges skälig tid att 

begära sådan komplettering. Inget åtal får väckas innan så har skett. Andra stycket i senast 

nämnda paragraf visar att rätten att begära komplettering gäller till dess att målet slutligen har 

                                                
166 Ekelöf m.fl. V, s. 135 ff. 
167 Prop. 2015/16:187, s. 56. 
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prövats eller annars slutligen avgjorts. I RB 23:18 b stadgas att förhör eller annan utrednings-

åtgärd ska vidtas på begäran av den misstänkte om det kan antas vara till fördel för förunder-

sökningen. Om utredningsåtgärden som föreslås avslås ska detta motiveras. Då förundersök-

ningen anses avslutad och en åtgärd som begärts av den misstänkte inte har vidtagits kan detta 

anmälas till rätten, enligt RB 23:19. Likaså kan andra brister i utredningen anmälas till rätten. 

Denna lagändring har syftat till att förtydliga insynsrätten i förundersökningsmaterialet, samt 

att kodifiera det som tidigare gällt enligt praxis om att ta del av förundersökningsmaterial, även 

efter det att åtal väckts.168 Genom att föra in den nya bestämmelsen 18 a § görs en distinktion 

mellan den rätt till insyn som kommer med ett underrättande av misstanke och den utökade 

rätten till insyn som uppstår efter slutdelgivningen.169 Senast vid slutdelgivningen ska försvaret, 

som huvudregel, få ta del av hela förundersökningen. JO har uttalat att detta innebär att försvaret 

även ska få information om det finns material som sorterats bort och som finns i den så kallade 

slasken. Får försvaret inte information om sådant material ligger det nära till hands att slutsatsen 

dras att det inte finns sidomaterial.170 

 

Lagändringen innebär även en förflyttning av försvarets rätt att ta del av förundersökningspro-

tokollet från 23:21 till 23:21 a. Enligt 23:21 a andra stycket innebär detta även en rätt för den 

tilltalade och försvararen att, på begäran, ta del av det material som ingått i förundersökningen, 

men som inte ingår i förundersökningsprotokollet eller anteckningarna. Detta innebär att även 

material från den så kallade slasken måste lämnas ut efter begäran. Om det finns risk för obe-

hörig spridning av materialet, eller om det är för omfattande material, kan vissa inskränkningar 

göras i denna rätt. Plikten för åklagaren att tillgodose behovet av insyn i materialet torde dock 

vara långtgående, med tanke på att insynsrätten är förutsättningen för att kunna förbereda ett 

effektivt försvar. 

 

Efter att åtal beslutats har den misstänkte och försvararen rätt att, efter begäran, få papperskopia 

på protokoll och anteckningar från förundersökningen. Om den tilltalade företräds av en offent-

lig försvarare ska denne få en kopia av det materialet utan begäran, vilket följer av RB 23:21 a 

st. 1. I detta läge finns även en rätt att få ut kopior av material i slasken. Det kan tänkas att sagda 

material kan innehålla information som för försvaret är värdefull, men som sorterats bort som 

                                                
168 Prop. 2016/17:68, s. 105 ff. 
169 Prop. 2016/17:68, s. 62. 
170 JO 2007/08 s. 100. 
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en effekt av åklagarens arbetshypotes.171 Denna rätt kan dock begränsas om målet rör exempel-

vis sexuella övergrepp mot barn eller om materialet är mycket omfattande.172 Enligt RB 23:21 

d ska en begäran om att ta del av material prövas av förundersökningsledaren. Regeringen på-

pekade i detta läge att förundersökningsledaren har en plikt att vara objektiv. Det finns dock 

anledning att kunna låta en objektiv domstol pröva en sådan fråga.173 Därför kan ett avslag på 

begäran att ta del av uppgifter anmälas till rätten efter det att förundersökningsledaren utfört 

den undersökning som ansetts nödvändig. Det är även ett krav från Europadomstolen att det 

inte är åklagaren, utan att en domstol gör övervägandet mellan det allmännas intresse av sekre-

tess och försvarets intresse av insyn i utredningsmaterialet.174  

 

Europadomstolen har uttalat att grunden för principen om parternas likställdhet vilar på att både 

försvaret och åklagaren får möjlighet att ta del av material som åberopas av den andra parten.175 

I ett annat fall uttalade domstolen att det är ett krav för säkerställandet av en rättvis rättegång 

att åklagarsidan avslöjar material som både kan tala för och emot den misstänkte.176 Denna 

praxis från Europadomstolen gällande rätt till insyn baseras på att åklagaren iakttar objektivi-

tetsplikten. Därmed kan man i rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 EKMR läsa in ett krav 

på objektivitet.177 Rätten till insyn utgör grunden för försvarets möjligheter att förbereda ett 

effektivt försvar. Det är först då den tilltalade får möjlighet att ta del av handlingar i förunder-

sökningen som försvaret får reda på exakt vad som är föremål för förundersökningsledarens 

utredning. Det är även genom denna reglering försvaret ges möjlighet att påpeka vad som bör 

utredas noggrannare. Rätten till insyn i utredningen är dock inte obegränsad. Inskränkningar i 

insynsrätten kan göras med hänsyn till förundersökningssekretess eller andra personers rättig-

heter.178 

 

Europadomstolen har även godkänt inskränkningar i den kontradiktoriska principen för att 

skydda exempelvis vittnen. I fallet Doorson mot Nederländerna handlade det om att två vittnen 

fått vittna anonymt. Europadomstolen ansåg att användandet av anonyma vittnen skapade svå-

righeter för försvaret som normalt inte ska behöva uppkomma i en brottmålsprocess. Det var 

                                                
171 Blomkvist, s. 29. 
172 RB 23:21 a st. 2, och RättsPM 2008:4. 
173 Prop. 2016/17:68, s. 81 f. 
174 Rowe and Davis mot Storbritannien. 
175 Brandstetter mot Österrike, p. 67, och Danelius, s. 271 ff. 
176 Edwards mot Storbritannien, p. 36. 
177 SOU 2011:45, s. 112. 
178 Danelius, s. 350. 
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dock godtagbart i det specifika fallet eftersom domstolen gjorde tillräckligt för att väga upp 

bristerna.179 Alla åtgärder som begränsar försvarets möjligheter att bedriva ett effektivt försvar 

måste vara absolut nödvändiga. Om det finns andra mindre restriktiva åtgärder ska de användas 

i första hand.180 Slutsatsen kan dras att rätten till ett kontradiktoriskt förfarande kan inskränkas 

om det vidtas tillräckliga åtgärder från domstolens sida att minska de negativa effekterna.181 

 

3.4.4 Den misstänktes eventuella skyldigheter 

En åberopsbörda innebär att en part måste påstå någonting.182 I brottmål uppfylls denna av 

åklagaren genom att i gärningsbeskrivningen formulera vilken brottslig handling som läggs den 

tilltalade till last.183 Att i brottmål lägga en sådan börda på den tilltalade skulle i praktiken in-

nebära att principen om åklagarens bevisbörda omkullkastades. Som tidigare visats har den 

tilltalade ingen plikt att bevisa sin oskuld – det är åklagaren som måste bevisa motsatsen. Det 

kan dock finnas en risk i att den tilltalade inte åberopar omständigheter som kan vara gynnande. 

Risken består i att åklagaren eller rätten inte utreder det som den tilltalade vill ha utrett, eftersom 

det inte kommer till kännedom. Sådana omständigheter ska dock prövas oavsett.184 

 

Europadomstolen har i oskuldspresumtionen tolkat in en rätt att tiga och en rätt att inte belasta 

sig själv. Domstolen skriver i Saunders mot Storbritannien att även om de principerna inte 

nämns i artikel 6, är det att betrakta som centrala delar av rätten till en rättvis rättegång. Rätten 

att inte belasta sig själv är en förlängning av rätten att inte uttala sig. Domstolen förklarar vidare 

att rätten inte gäller bevismaterial som existerar oberoende av den misstänktes vilja. Således 

påverkar inte rätten att inte belasta sig själv tagandet av till exempel blodprov, DNA-test eller 

genomförandet av husrannsakan.185 Sådana bevis kan ha ett värde oavsett vad den tilltalade 

säger. De existerar alltså självständigt i förhållande till den tilltalades vilja. Rätten att inte be-

lasta sig själv gäller alla brottmål, oavsett hur allvarligt brottet anses vara.186 

I Allan mot Storbritannien underminerades rätten att inte belasta sig själv genom polisens age-

rande. En person som stod under polisens order placerades i samma cell som Allan för att få 

                                                
179 Doorson mot Nederländerna, p. 72–75. 
180 Van Mechelen mot Nederländerna, p. 58. 
181 Danelius, s. 286 f. 
182 Se Ekelöf m.fl. IV, s. 93, där detta beskrivs enligt skyldigheterna att i dispositiva tvistemål framställa 
sin sak så tydligt att det framgår vilka rättsfakta som åberopas. 
183 Ekelöf m.fl. IV, s. 94. 
184 Diesen, s. 126 ff. 
185 Saunders mot Storbritannien, p. 68–69.  
186 Saunders mot Storbritannien, p. 74.  
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information från honom. Vittnesmål från personen som stod under polisens order kom att bli 

avgörande i rättegången. Europadomstolen påpekade att om en person väljer att inte uttala sig 

under förhör och sedan blir lurad till ett erkännande utanför förhöret, undermineras rätten att 

tiga. Informationen polisen fick av Allan gavs således utan hans vilja och kränkte därför rätten 

till att tiga och att inte belasta sig själv.187 

 

Av NJA 2015 s. 702 framgår att den tilltalade har rätt att tiga. Det är endast i fall där den 

tilltalade uppenbarligen måste uttala sig om en omständighet, som tystnad kan tolkas emot den 

tilltalade. Vidare anförs att det att den tilltalade i princip inte ska ha någon nackdel av att läm-

nade uppgifter visar sig vara felaktiga. Detta då den tilltalade kan ha anledning att lämna andra 

uppgifter, då en sann berättelse skulle kunna leda till en självangivelse för ett annat brott som 

inkluderats i gärningspåståendet.188 Detta kan tolkas som att den tilltalade har en förklarings-

börda i de fallen som HD bedömer uppenbarligen behöver svar. Ett sådant fall som uppenbar-

ligen kräver svar har HD ansett föreligga i NJA 1982 s. 164. Det var fråga om misstänkt nar-

kotikahandel. En av de tilltalade hade överlämnat ca 240 000 kr till den andra tilltalade på en 

parkeringsplats. I domskälen skriver HD att omständigheterna vid överlämnandet gav miss-

tanke om att transaktionen var brottslig eller hade koppling till brottslig verksamhet. Denna 

misstanke stärktes enligt HD då ingen av de tilltalade gav en förklaring som förtjänade tilltro. 

Frånvaron av en logisk förklaring stärkte alltså misstanken enligt HD.  

 

Europadomstolen har i domen John Murray mot Storbritannien bedömt att en regel på Nordir-

land som innebar att den tilltalades tystnad kunde tolkas till nackdel för honom, inte stred mot 

konventionen. I det fallet hade den tilltalade, John Murray, inte tvingats till något uttalande och 

det fanns starka indicier mot hans inblandning i brottet. Den nationella rättegången mot Murray 

gällde olaga frihetsberövande efter det att Murray påträffats i samma hus som en inspärrad 

person.189 Detta måste tolkas som en indirekt förklaringsbörda för de tilltalade. Detta ligger 

även i linje med RB 35 kap 4 § som stadgar att rätten ska, med hänsyn till allt annat, pröva 

tilltalads tystnad eller oförmåga att svara för att bedöma vad konsekvensen blir. Enligt process-

lagsberedningen var en bestämmelse som denna ett utlopp för den fria bevisprövningen. Bered-

ningen uttalade viss tvekan om bestämmelsen skulle gälla även i brottmål. Med hänsyn till att 

                                                
187 Allan mot Storbritannien, och Danelius, s. 293. 
188 NJA 2015 s. 702, punkt 24 i HD:s dom. 
189 Danelius, s. 302. 
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en av grunderna för den nya Rättegångsbalken var den fria bevisprövningen ansågs att bestäm-

melsen skulle gälla. Domstolarna skulle vara försiktiga med att tolka tredska till nackdel för 

den tilltalade, men det fanns inget hinder för att göra det.190 

 

Diesen skriver att man i brottmål inte kan tala om en generell förklaringsbörda.191 Konsekven-

sen av bristande förklaring i brottmål bör, enligt honom, bli att trovärdigheten för den tilltalade 

sjunker. Likväl kommer domstolens möjligheter att utreda alternativa händelseförlopp eller hy-

poteser minska om inte den tilltalade ger någon som helst ledtråd i det arbetet. Att den tilltalade 

inte förklarar sig på en tillräckligt konkret sätt bör ses som en risk för att invändningen kan 

bortses från, då möjligheterna till utredning begränsas, inte som en börda för den tilltalade. 

Detta innebär i sig inte att domstolen automatiskt ska gå på åklagarens linje vid bristande för-

klaring. Domstolens måste pröva åklagarens hypotes mot de faktiska omständigheterna. 

 

Att den tilltalade inte heller har någon skyldighet att utreda saker på egen hand följer naturligt 

av vad som tidigare redovisats angående åklagarens utredningsbörda och bevisbörda. Dessa 

principer innebär att den tilltalade inte är skyldig att åberopa omständigheter som kan fria ho-

nom för att dessa ska prövas av domstolen. Av det följer att den tilltalade inte ska behöva utreda 

omständigheter på egen hand. Om den tilltalade vill att någonting ska utredas mer noggrant kan 

detta anmälas till åklagaren, eller i andra hand till domstolen på det sätt som presenterats tidi-

gare. Trots detta system för påverkan av förundersökningen görs egna utredningar av den till-

talade och dennes försvarare. Det kommer behandlas i följande avsnitt.  

                                                
190 SOU 1938:44, s. 381 f., och Westberg, s. 885 f. 
191 Diesen, s. 132. 
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4. PRIVATA UTREDNINGAR 

4.1 Inledning 

Trots det system för påverkan av förundersökning och de garantier som ska säkra den tilltalades 

rätt under rättegången görs privata utredningar. För att kunna svara på varför de görs och vilka 

fördelar de kan ha måste fenomenet undersökas närmare. Den följande framställningen tar sikte 

på hur privata utredningar har använts i praktiken och de ekonomiska förutsättningarna för att 

genomföra dem. 

 

4.2 En skyldighet att utreda 

I JK:s rättssäkerhetsprojekts framställning behandlas kort försvarares arbete under förunder-

sökningar. Här slås fast att försvarare ofta får en passiv grundhållning eftersom åklagaren har 

hela bevisbördan. Att föra in material i målet skulle kunna gynna åklagarsidan, vilket antagligen 

har lett till denna passiva grundhållning. Här påpekas att det är svårt att dra generella slutsatser 

om försvararens bästa sätt att ta tillvara klientens rätt, då varje fall är unikt. En öppning görs 

dock för att en mer preciserad roll för försvararna under förundersökningen skulle kunna leda 

till fler riktiga domar. En sådan mer preciserad roll skulle kunna innebära rätten, eller snarare 

skyldigheten, att vidta egna utredningsåtgärder för att kontrollera åklagarens utredning. Fram-

ställningen avslutas dock med att mer utredning i den frågan behövs.192 

 

I RH 1983:78 beskriver hovrätten försvararens uppgifter efter det att en försvarares förordnande 

återkallats i tingsrätten. Försvararen A hade under en egen utredning kommit i kontakt med en 

person som var misstänkt för delaktighet i det brott som hans klient stod åtalad för. Omständig-

heterna som omgav kontakten mellan A och den misstänkte personen var egendomliga. Eber-

vall beskriver omständigheterna som ”synnerligen flagranta”.193 Tingsrätten bedömde att age-

randet från A rubbat förtroendet för honom till den grad att han inte längre kunde vara försva-

rare för klienten. Hovrättens dom inleds med följande rader, som belyser försvararens roll:  

 

”Offentlig försvarare skall med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt 

och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning. Detta skall han göra själv-

ständigt – i förhållande till den misstänkte, till polisen, till åklagaren och till dom-

stolen; hans självständighet är en av grundvalarna för den enskildes rättssäkerhet 

                                                
192 Felaktigt dömda, s. 466 f. 
193 Ebervall, s. 189. 
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i straffrättskipningen. Han är oförhindrad – och efter omständigheterna skyldig 

– att på egen hand skaffa utredning i saken. En annan syn på hans uppgift skulle 

kunna hämma, eller helt avhålla från, motiverade insatser för den misstänktes 

sak.” 

 

Här benämns det som en skyldighet för försvararen att i vissa fall utföra en egen granskande 

utredning för att tillvarata den tilltalades rätt. Av domen framgår även vikten av försvararens 

roll som en fristående granskare av utredningen. Hovrätten påpekade även att försvararen hade 

haft svårigheter med att inom förundersökningens ram få fram utredning för sin huvudman. Att 

han därefter valde att ta fram utredning själv var väl motiverat. Hovrätten ansåg att grund för 

återkallande av förordnandet saknats. 

 

Advokatsamfundet har i ett vägledande uttalande behandlat privata utredningar.194 I detta utta-

lande understryks att försvararen inte står under någon begränsning att vidta egen utredning 

eller höra personer under förundersökningen eller inför huvudförhandling. Det krävs dock för-

siktighet från försvararens sida om vittnen kontaktas. Detta då det är lätt att försvararen miss-

tänks ha påverkat vittnet och en sådan utredning då kan vara till nackdel för klienten. Vidare 

ges rådet att dokumentera mötet eller utredningen och att klienten endast i undantagsfall är med 

vid mötet. Det är bara försvararen som ska ställa frågor till ett vittne, inte klienten. 

 

4.3 Svea Hovrätts dom 2010-10-19 i mål nr B 4280–10 

Detta fall är det så kallade hypotermifallet där en man anställd vid Säkerhetspolisen anklagades 

för bland annat grov våldtäkt mot en kvinna. Våldtäkten skulle enligt åtalet ha ägt rum i om-

gångar, utomhus, under större delen av en dag i september. Enligt åtalet hade målsäganden varit 

belagd med handfängsel under hela händelseförloppet. I målet fördes omfattande bevisning 

fram. Som exempel kan nämnas protokoll från undersökningar av datorer och telefoner, sak-

kunnigutlåtanden från dåvarande Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Även fotogra-

fier från platsen och sammanställningar av telemasters platser var relevant bevisning i delar av 

målet. Det som är av störst intresse för detta arbete är dock det yttrande från en expert på hy-

potermi195 som försvaret åberopade i hovrätten.  

 

                                                
194 Vägledande uttalande angående försvarares rätt att vidta egen utredning eller vittnesförhör, 24 april 
1998, se länk till uttalandet i källförteckningen. 
195 Hypotermi innebär nedkylning eller kroppstemperatur under 35 grader. 
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Genom att bland annat utreda väderförhållandena på platsen och målsägandens fysiska egen-

skaper så som vikt, längd och kroppsbyggnad kunde den förväntade kroppstemperaturen räknas 

ut. Experten redogjorde för de konsekvenser som normalt uppstår vid sänkt kroppstemperatur. 

Expertens uppskattning var att målsägandens kroppstemperatur borde varit så låg som 35 gra-

der. Detta skulle i sin tur gjort att hon bland annat hade en bredspårig gång, huttrat kraftfullt 

och därför haft svårt att prata, varit trög i kroppen och haft dålig koordination. Experten hade, 

i sin tur, haft kontakt med två internationellt erkända experter på hypotermi, en forskare från 

USA och en från Kanada. Även dessa experter kom fram till att kroppstemperaturen bör ha 

fallit. Den ena forskaren uppskattade kroppstemperaturen till 35 grader och den andra till 34 

grader. 

 

Dessa uppgifter fick betydelse i bedömningen av målsägandens trovärdighet då hon berättade 

att hon efter övergreppen hade sprungit över gräsmattan, genom huset, till en bil och därefter 

kört bilen samtidigt som hon pratat i telefon. Hovrätten ifrågasatte om målsäganden verkligen 

hade kunnat göra dessa saker om hon varit så nedkyld som utredningen visade att hon borde 

varit. Utöver detta ansåg även hovrätten att det förelåg brister i utredningen. Bristerna utgjordes 

främst av att målsägandens kläder inte tagits omhand för analys efter anmälan, ledande frågor 

i polisförhör och bristande dokumentation avseende viss kontakt mellan polis och målsäganden.  

 

När ställning togs till huruvida åklagarens gärningsbeskrivning kunde anses bevisad eller inte 

uttalade hovrätten att det fanns ett antal omständigheter som talade för att det inte gått till på 

det sätt som målsäganden påstått. Detta gällde särskilt delen avseende hypotermi. Avsaknaden 

av detaljer om symptom på nedkylning resulterade i att bedömningen att målsägandens utsaga 

inte var alltigenom trovärdig. Därmed kunde den inte, på egen hand eller i kombination med 

andra uppgifter, läggas till grund för en fällande dom. Vidare kunde ifrågasättas om målsägan-

dens uppgifter blivit kontrollerade så långt som var praktiskt möjligt under förundersökningen, 

ett krav som HD uppställt. Den tilltalade friades därför i hovrätten från anklagelserna. Utred-

ningen ansågs dock visa att målsäganden varit utsatt för en traumatisk sexuell händelse som 

kunde anses vara ett sexuellt övergrepp, eller i vart fall som målsäganden kunde uppfattat som 

ett sådant. Klart är att den utredning som försvaret lät göra spelade en avgörande roll i domsto-

lens bedömning av målsägandens trovärdighet. Detta ledde i förlängningen till en friande dom. 
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4.3.1 Justitieombudsmannens granskning av fallet 

JO kom att granska ärendet efter det att den tilltalade och hans försvarare anmält åklagaren till 

JO för granskning. Av JO:s beslut framkommer, utöver bristerna i förundersökningen, att ut-

redningen angående hypotermi från försvararens sida, föregicks av en begäran att åklagaren 

skulle utreda eventuell nedkylning av målsäganden då hon legat naken utomhus. Åklagaren 

avslog denna begäran och motiverade beslutet på följande sätt: 

 

”Temperaturkänsligheten hos individer är olika och därmed reagerar kroppen 

på olika sätt vid sänkning av temperaturen. Unga friska individer kan klara av 

kyla bättre än barn och gamla. Fysisk kondition och underhudsfettets tjocklek har 

härvidlag betydelse. (Uppgiften är hämtad från Wikipedia.) 

Det går inte att fastställa den exakta temperaturen på platsen. 

Mot bakgrund härav torde ett entydigt utlåtande inte kunna lämnas.”196 

 

Under utredningen som JO vidtog utvecklade åklagaren sin ståndpunkt och anförde bland annat 

att det inte hade funnits anledning för henne att vidta en utredning om hypotermi då det var en 

varm dag och den misstänkta brottsplatsen hade varit solbelyst. Vidare ansåg åklagaren att ex-

pertens utredning saknade grund då närmsta station för temperaturmätning låg ungefär tre och 

en halv mil därifrån. Åklagaren kände även till att advokaten som försvarade den tilltalade hade 

haft för avsikt att ta in en expert för att utreda frågan om hypotermi. Hon ansåg därför att hon 

inte åsidosatte sin objektivitet när hon valde att inte ta in utredning om hypotermi, mot bakgrund 

av att hon hade vetat om att det skulle belysas av försvaret. Åklagarmyndigheten gjorde i allt 

väsentligt samma bedömning.197 

 

Av JO:s bedömning framgår att åklagaren inte borde ha avfärdat saken så lättvindigt som skett, 

genom hänvisning till en sökning på Wikipedia. Enligt JO var det dock viktigast att se om den 

tilltalade påverkades rättsligt av denna passivitet från åklagarens sida. Det stod vid tidpunkten 

klart att försvaret skulle lägga fram bevisning avseende hypotermi. Därigenom skulle rätten få 

chans att bedöma den frågan och ingen rättslig förlust skulle drabba den tilltalade. Enligt JO 

åsidosatte inte åklagaren sin objektivitetsplikt genom att inte, så sent i processen, vidta en ut-

redning om hypotermi som hon visste skulle läggas fram av försvaret.198 JO:s beslut avslutas 

                                                
196 JO 2013/14, s. 115. 
197 JO 2013/14, s. 116 f. 
198 JO 2013/14, s. 128. 
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med en samlad bedömning (JO bedömer fler åtgärder än det om hypotermi som tas upp här) 

där det framförs att objektiviteten inte åsidosatts och att den tilltalade inte berövats rätten till en 

rättegång. Därvid beaktar JO att den tilltalades försvararrättigheter fullt ut tillgodosetts och att 

försvararen med nit och omsorg tillvaratagit den tilltalades rätt. Detta understryker vikten av 

försvararens roll. 

 

4.4 Hovrätten för västra Sverige dom 2013-05-03 i mål nr B 4599–12 

I det här fallet stod två unga män åtalade för våldtäkt och försök till våldtäkt av två jämnåriga 

unga kvinnor. De brottsliga handlingarna skulle ha begåtts under en fest i en lägenhet. Åtalet 

omfattade flera gärningar. Den gärning som är av främsta intresse här skulle ha skett inne på en 

toalett, där en av de åtalade männen skulle ha tvingat en av målsägandena till bland annat oralt 

samlag. Övriga gärningar i åtalet skulle ha skett i ett sovrum. 

 

Efter att de tilltalade fällts i tingsrätten begärdes komplettering av förundersökningen när målet 

kom till hovrätten. Anledningen till begäran var att det på en av männens telefoner skulle finnas 

en raderad film som hade betydelse för åtalet. Polisen analyserade telefonen, men kunde dock 

inte återskapa den raderade mobilfilmen. Männen dömdes därefter även i hovrätten. Efter hov-

rättens dom hävdes beslaget på den mobiltelefon som eventuellt skulle innehålla den raderade 

filmen. Försvaret anlitade ett privat företag för att återskapa den raderade filmen. Företaget 

lyckades återskapa filmen som visade en del av det orala samlag som omfattades av en av åtals-

punkterna. De tilltalade överklagade till HD och åberopade filmen som nytt bevis. För att be-

visen skulle prövas i ett sammanhang meddelade HD prövningstillstånd och återförvisade målet 

till hovrätten. 

 

Filmen visade en sekvens ur den händelse som utspelat sig på toaletten, där målsäganden hävdat 

att det förekommit tvång från den tilltalade. Ord stod mot ord och den tilltalade å sin sida häv-

dade att alla gärningarna varit frivilliga. Av filmen framgick ingenting som tydde på att det 

förekommit tvång eller våld från den tilltalades sida. Hovrätten skriver i domen att målsägan-

dens berättelse inte stämmer överens med, och inte heller ger något utrymme för, det som före-

kommer på filmsekvensen. Detta gjorde att målsägandens utsaga, under denna åtalspunkt, inte 

kunde anses vara en alltigenom trovärdig utsaga. Hovrätten påpekar dock att den återskapade 

filmsekvensen inte visar hela händelseförloppet på toaletten, varför det inte behöver innebära 

att målsägandens berättelse är oriktig. En nämndeman var skiljaktig i hovrätten och anförde att 
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filmen var tagen ur sitt sammanhang och inte borde ha ändrat bedömningen av händelsen. Ma-

joriteten bedömde dock att det genom filmsekvensen inte kunde anses vara ställt utom rimligt 

tvivel att händelsen på toaletten skett på så sätt som åklagaren påstått. Således ogillades åtalet 

på denna grund. Den bristande trovärdigheten fick även genomslag i andra delar av åtalet, näm-

ligen angående de handlingar som skulle begåtts mot samma målsägande i lägenhetens sovrum. 

Hovrätten förklarade att målsägandens berättelse om händelserna måste bedömas i ett samman-

hang. Den bristande trovärdigheten gällande händelserna på toaletten medförde, enligt hovrät-

ten, att uppgifterna om det fortsatta händelseförloppet inte kunde ses som helt solida. Det fanns 

i målet ingen stödbevisning som kunde väga upp denna bristande trovärdighet. Således kunde 

det inte heller anses vara ställt utom rimligt tvivel att dessa händelser gått till på så sätt som 

åklagaren påstått.  

 

Återskapandet av mobilfilmen skedde alltså efter det att försvararen låtit ett privat företag åter-

skapa filmen. Denna åtgärd får antas ha blivit central när det kom till att fria de unga männen 

från anklagelserna. Hade det inte varit för filmen som kunde visa på ett, i vart fall, delvis annat 

händelseförlopp än vad målsäganden berättade om hade männen kanske inte beviljats resning. 

Även i detta fall ledde en privat utredning till att målsägandens trovärdighet ifrågasattes och de 

tilltalade friades. 

 

4.5 Solna tingsrätt dom 2011-10-21 i mål nr B 1703–09 

Detta fall fick stor uppmärksamhet i media och handlar om en läkare på Astrid Lindgrens barn-

sjukhus som åtalades för dråp, efter att misstanke fattats om att hon injicerat höga doser av 

tiopental i en för tidigt född, och därav mycket sjuk flicka, vilket skulle orsakat flickans död. 

Det talades om att det rörde ett så kallat barmhärtighetsmord, varför rubriceringen blev dråp. I 

målet lades omfattande teknisk och medicinsk bevisning fram av både åklagarsidan och försva-

rarsidan. I denna framställning finns inte möjlighet att gå igenom fallet i detalj men viss redo-

görelse ska likväl göras.  

 

En stor del av utredningen kom att handla om resultatet av en analys, gjord av RMV, av flickans 

blod efter det att hon avlidit. Detta analysresultat kom att visa på exceptionellt höga halter av 

tiopental, nämligen 2000 mikrogram tiopental per gram blod. Som referens kan nämnas att det 

högsta värde som någonsin tidigare uppmätts i en människa var 392 mikrogram per gram blod. 

Det som orsakade oenighet mellan experterna i målet var hur stor mängd tiopental som verkli-

gen funnits i flickans blod. Exempelvis kritiserar ett av försvarets vittnen hårt RMV:s metoder 
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för tagning av-, spädningen av- och analysen av blodet. En referenssubstans som användes i ett 

led i undersökningen var föråldrat. Efter en kontroll år 2007 hade det visat sig att den referens-

substansen, på grund av åldern, kunde ge ett felaktigt mätvärde på 28 %. Tingsrätten skrev även 

i sina domskäl att utredningen som lades fram om analysresultaten var relativt komplicerade 

och inte helt lättillgängliga. Rättens bedömning var dock att värdet på 2000 mikrogram inte 

kunde läggas till grund för den fortsatta prövningen. Det enda som kunde anses bevisat var att 

tiopental fanns i blodet, men att det var mycket osäkert hur stor koncentrationen var. I detta mål 

kunde även den tilltalade själv bidra med uppgifter i sin egenskap av läkare. Dessa uppgifter 

rörde bland annat eventuella orsaker som kunde ha lett till kontaminering av blodprovet. Tings-

rätten fann dock inte anledning att gå in på de frågorna då den redan kommit fram till att ana-

lysresultatet skulle ifrågasättas på andra grunder.  

 

Förekomsten av tiopental kunde enligt tingsrätten mycket väl härstamma från tidigare injekt-

ioner av tiopental som getts i vårdgivande syfte. Det var därmed inte ställt utom rimligt tvivel 

att flickan avlidit på ett annat sätt än vad som påståtts av åklagaren. Det kunde mycket väl finnas 

andra förklaringar. Efter att tingsrätten konstaterat att läkaren skulle frias, står det i domen att 

det inte framkommit någonting som talade för att läkaren gjort någonting som inte var medi-

cinskt motiverat. Detta förmodligen för att markera läkarens oskuld i den debatt som uppkom-

mit i media. I kostnadsdelen skriver tingsrätten att kostnaderna som den offentliga försvararen 

ville ha ersättning för var mycket höga. Dessa ansågs emellertid skäliga då han ”i betydande 

mån har behövt efterforska och ta fram relevant motbevisning”. I dessa kostnader ingick även 

ersättning till experten som ifrågasatte analysresultaten. 

 

4.6 Kostnader för privata utredningar 

I ett mål där den tilltalade frias kan rätten tillerkänna den friade ersättning för kostnader som 

uppstått under förundersökning och huvudförhandling. Denna reglering finns i RB 31:2. Kost-

nader för försvarare, rådgivning enligt Rättshjälpslagen (1996:1619) [cit. RhjL], samt kostnader 

för bevisning under förundersökning och huvudförhandling är de kostnader som kan ersättas 

med offentliga medel. Ersättning villkoras dock med att åtgärderna varit skäligen motiverade 

för att tillvarata den tilltalades rätt. Regleringen i 31:2 är fakultativt utformad då det står att 

domstolen kan bevilja ersättning för kostnaderna. Lindell menar, liksom Fitger m.fl. att det ska 

uppfattas som ett obligatoriskt steg att den tilltalade och sedermera friade personen ska ersättas 
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för kostnaderna.199 Enligt tredje stycket kan en tilltalad som döms för brottet få ersättning för 

vissa kostnader. För det första kan ersättning ges för kostnader för tolkning av överläggning 

med försvararen, om det varit nödvändigt för att tillvarata den tilltalades rätt. För det andra kan 

en dömd tilltalad få ersättning för kostnader enligt första och andra stycket, men då endast om 

det förekommit fel eller försummelse från åklagaren. 

 

Ekelöf och Edelstam ger uttryck för samma åsikt, om än på ett försiktigare sätt. Även de hävdar 

att bestämmelsen bör läsas som om den tilltalade ska bli ersatt för sina kostnader vid friande 

dom. Detta i synnerhet när åtalet ogillas på grund av bristande bevisning. Det förs vidare ett 

resonemang om att det sällan vållar problem då den tilltalade oftast inte har så stora kostnader 

för försvaret i brottmål. Detta då den tilltalade oftast i de större målen får offentlig försvarare 

och då vittnen kan kallas av åklagaren, för den tilltalades räkning. Kostnaderna stannar då på 

staten. I fallen då den tilltalade åberopar egen motbevisning vore det dock, enligt Ekelöf och 

Edelstam, upprörande om den tilltalade inte blev ersatt för kostnaderna.200 

 

Om den tilltalade har beviljats rättshjälp enligt RhjL 17 § kan ersättning för utredning ges till 

högts 10 000 kronor. Rättshjälp beviljas i regel inte om den tilltalade kan få en offentlig försva-

rare förordnad för sig. Detta gör att rättshjälp sällan beviljas i mål som rör grövre brottslighet, 

vilket också är de mål där de egna utredningarna kan ha störst betydelse. För att kostnaderna 

ska ersättas enligt RhjL måste utredningen anses varit skäligen påkallad, och utredarens sär-

skilda sakkunskap måste ha tagits i anspråk. Då begränsningen är satt till 10 000 kronor är 

denna ersättning främst till för mindre utredningar.201 Effekten blir att den tilltalade själv får 

bekosta majoriteten av utredningen själv alternativt att försvararen lägger ut pengar för den. 

Detta lär många gånger resultera i att försvararen tar ett personligt ansvar för betalningen av en 

utredning. Om det sedan visar sig att utredningen inte är till fördel för den tilltalade kommer 

den inte åberopas i rättegången. Då finns det ingen möjlighet att få ersättning för utrednings-

kostnaderna från statliga medel. 

 

I Solna tingsrätts dom 2015-06-04 i mål B 8098–13 stod en person åtalad för att vid flera till-

fällen, med hjälp av sin dator över internet, bland annat utnyttjat barn för sexuell posering. Den 

                                                
199 Lindell m.fl., s. 426 och Fitger m.fl., RB 31:2 (Zeteo 14 juni 2017). 
200 Ekelöf m.fl. III, s. 290 f. 
201 Renfors m.fl., Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd, kommentaren till 17 § 
(Zeteo den 14 juni 2017). 
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tilltalade hävdade att hans dator varit fjärrstyrd och att han således var oskyldig. Målet kom 

därför att behandla många komplicerade frågor gällande bland annat fjärrstyrning av datorer 

och skadliga koder och program. Den tilltalade och försvararna i målet lät en extern expert på 

området granska den utredning och det material som NFC och polisen producerat efter under-

sökning av en spegling av hårddisken. Samma expert vittnade även i rätten. Denna undersök-

ning visade på de osäkerhetsfaktorer och möjliga felkällor som fanns i utredningen. Den tillta-

lade dömdes emellertid för 15 av 25 åtalspunkterna. I kostnadsdelen tillerkändes de två försva-

rarna ersättning för den kostnad som debiterats för expertens arbete med utredningen, så som 

för eget arbete. Detta motiverades av tingsrätten med att ämnesområdet som utredningen rörde 

var mycket komplicerad. Om försvararna själva skulle satt sig in i ämnet hade tidsåtgången och 

ersättningen blivit avsevärt större. Därutöver ansågs utredningen befogad för att tillvarata den 

tilltalades rätt. Däremot beviljades inte ersättning för den så kallade vittneslönen för experten 

eftersom den tilltalade inte friades.  
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5. ANALYS 

5.1 Vilka förklaringar kan finnas till uppkomsten av privata utredningar? 

Under arbetet med att modernisera den äldre Rättegångsbalken var målet att skapa en ny ord-

ning som skulle garantera rättsskipningens säkerhet, skyndsamhet och billighet. Det nya syste-

met, baserat på omedelbarhetsprincipen och fri bevisprövning, ställde högre krav på både do-

mare, åklagare och försvarare. Åklagaren har fått utökade befogenheter sedan nya rättegångs-

balken trädde ikraft. Detta gäller inte minst ansvaret för summariska processer och strafföre-

lägganden. Åklagaren bestämmer i viss mån över vilka brott som ska utredas och när det ska 

beslutas om åtalseftergift. Dessa bestämmelser är produkten av jakten på ett mer effektivt och 

ett mer kostnadseffektivt rättssystem. En konsekvens av effektiviseringarna är att åklagaren har 

fått ett slags dömande ansvar, något som tidigare varit förbehållet domstolen. Dagens åklagar-

myndighet är i dagsläget en mycket stor organisation med betydande resurser, som knappast 

kan jämföras med hur åklagarna var organiserade vid nya RB:s tillkomst. Åklagarmyndigheten 

har mycket större makt i dagens läge än vad fallet var på 40-talet när nya RB trädde i kraft. Det 

ökade inflytande som åklagarna med tiden har blivit tilldelade, det ekonomiska och det tekniska 

övertag som åklagarna har mot försvararna måste beaktas när frågan om de privata utredning-

arnas uppkomst ska analyseras. Den lagstiftning som trätt i kraft 2017,202 innebärande att åkla-

garen ska arbeta objektivt även när ett mål kommit till huvudförhandling, skulle kunna ses som 

en reaktion mot detta ökade inflytande. Den nya regeln i 45:3 a innebär att åklagarens uppgift 

under rättegången inte är att få till stånd en fällande dom, utan en materiellt riktig dom. Försva-

rarens uppgift att identifiera förhållanden som talar för den misstänkte och domstolens sekun-

dära ansvar för sakens fulla utredning, underlättar för åklagaren att uppfylla objektivitetsplik-

ten. Det är emellertid åklagaren som har ansvaret för att objektivitetsplikten följs. 

 

Även domarens roll har genomgått en förändring. Särskilt tydlig lär förändringen ha varit när 

straffprocessen definitivt gick över till ett system med ackusatorisk karaktär. I propositionen 

1986/87:89 visades att domstolens roll, redan under 1980-talet hade blivit mer tillbakadragen 

och att utredningsåtgärder från domstolens sida endast skulle vidtas om uppmaningar till sådana 

inte följts av parterna. Under det senare arbetet med SOU 2013:17 påtalades den ändrade roll 

som domaren har i praktiken. Undersökningarna visade att rätten enligt RB 46:4 st. 2 mycket 

sällan användes och i SOU 2017:7 slås det fast att domstolen numera har en mottagande roll, 

                                                
202 RB 45:3 a. 
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och inte längre det yttersta ansvaret för sakens utredning. Domarens lagstadgade utredningsan-

svar verkar därför leva kvar som en obsolet rest av tiden innan processreformen. Förklaringen 

till domstolens mer tillbakadragna roll får antas vara en kombination av utveckling på flera 

områden. För det första har utvecklingen av åklagarkåren inneburit en betydande förändring för 

hur förundersökningar bedrivs och hur bevis presenteras i rätten. Den ökade kompetensen och 

de ökade resurserna har gjort att det material som presenteras för rätten är mycket mer omfat-

tande och heltäckande än tidigare. Detta får stöd i vad som sägs i SOU 1982:26 där man kom 

fram till att det fanns skäl för domstolen att inta en mer passiv och mottagande roll. För det 

andra har även försvararna blivit mer kompetenta och aktiva. Detta till följd av den ackusato-

riska processens krav att hålla jämna steg med åklagaren och de effektiviseringar som kräver 

att större fokus fästs vid förundersökningsmaterialet. Ett tydligt tecken för det är lagändringen 

2017 som innebar möjligheter att ta upp förhör med video. Så som advokatsamfundet påpekade 

i sitt remissyttrande riskerar detta att förflytta mer fokus till förundersökningen. Landström har 

påpekat att användandet av förenklade förfaranden och strafförelägganden sedan tidigare har 

förskjutit fokus från huvudförhandlingen, där de bästa garantierna för rättssäkerhet finns, till 

förundersökningen.203 Sett till sin helhet kan liknande effektiviseringar, som syftar till att 

minska de långa handläggningstiderna vid domstol, ha haft betydelse för försvararens ökade 

aktivitet under förundersökningsstadiet. Försvararen kan i de flesta fall inte vara passiv under 

förundersökningen, möta klienten precis innan huvudförhandlingen och förvänta sig ett gott 

resultat. I takt med åklagarens och försvararens ökade kompetens och ändrade roller kan beho-

vet av domstolens aktivitet ha minskats. Dessutom är det stränga objektivitetskrav som dom-

stolen har att följa svårförenligt med en domstol som väljer att vidta utredningsåtgärder i skuld-

frågan. Särskilt problematiskt ter sig objektiviteten om domstolen väljer att utreda omständig-

heter som talar emot den tilltalade. Sådana utredningar skulle dels rubba domstolens ledamöters 

objektiva inställning till frågan, dels allmänhetens tro på domstolens opartiskhet. Objektivitets-

kravet behandlades redan under processlagsberedningens arbete, men får antas ha skärpts i och 

med ratifikationen av EKMR dryg fem år efter att nya RB trädde i kraft. 

 

Utöver den rättsliga förändring som gradvis har förändrat parternas roller, kan även den tek-

nologiska utvecklingen ha spelat en betydande roll för rättsutvecklingen. Åtgärder som töm-

ningar av mobiltelefoner och speglingar av hårddiskar är exempel på åtgärder som under ma-

joriteten av 1900-talet inte skedde i den omfattning som i dag. Sådant bevismaterial medför en 

                                                
203 Se avsnitt 2.3 och 3.2.1. 
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ökad komplexitet i processmaterialet, vilket gör det mer svårtillgängligt. Det ökar kraven på att 

det läggs fram på ett sätt som säkrar förståelsen hos alla parter i processen. När domstolen ska 

bedöma bevismaterial på ett komplicerat tekniskt eller vetenskapligt område finns det en risk 

att rättens ledamöter gör felaktiga värderingar. Som exempel kan nämnas fallet med läkaren, 

där domstolen skriver att utredningen om analysresultaten varit ”relativt komplicerad och inte 

helt lättillgänglig”. Att en sådan formulering står med i domen ger en indikation på de svårig-

heter som kan ha visat sig när domstolen bedömde bevisläget. I fallet med den raderade filmen 

från mobiltelefonen, visade det sig att inte ens polisen kunde återskapa filen. Sådana svårigheter 

medför sannolikt en risk att felbedömningar av materialet görs. Det kan även finnas fall då 

bevisning rör ett vetenskapligt område där sakkunniga inte är eniga om vad som är bevisat 

genom forskning, eller där forskningsläget förändras. Om endast företrädare för den ena linjen 

hörs under förundersökningen finns risk för felaktiga bedömningar även här. Genom egna ut-

redningar kan bevisning i sådana lägen nyanseras och eventuella felkällor belysas. Här spelar 

försvararna en viktig roll. 

 

Det som har skett sedan tillkomsten av nya RB skulle kunna beskrivas som en omkastning av 

makten i rättsprocessen. En möjlig förklaring till varför privata utredningar har börjat göras av 

försvarare är därför att det har uppstått en obalans där den tilltalades rättigheter riskerar att 

kränkas. Denna obalans har eventuellt kunnat uppvägas av försvararen som blivit tvungen att 

på ett aktivare sätt arbeta för att domstolen ska få del av osäkerheter i förundersökningen och 

eventuella friande omständigheter. Att försvararna börjat göra egna utredningar, kan ha varit 

en naturlig följd av den ökade komplexiteten och behovet att kunna bemöta åtalet med stark 

bevisning, för att väga upp obalansen. 

 

De privata utredningarna kan ha taktiska fördelar jämfört med systemet om begäran av kom-

plettering. En begäran om komplettering kan avslås av åklagaren, vilket visserligen öppnar 

möjligheten att begära att domstolen förelägger åklagaren att komplettera förundersökningen. 

Det finns dock ingen garanti att kompletteringen kommer ske. Att begära komplettering av 

förundersökningen i ett ovisst läge, som visar sig falla ut till den tilltalades nackdel skulle dess-

utom kunna strida mot lojalitetsplikten, eftersom försvararen indirekt bidragit med information 

som skadade klientens intressen. Om klienten inte är helt säker på vad som skulle visas efter en 

begärd komplettering hos åklagaren motiveras i många fall en passiv roll, där den tilltalade och 

försvararen avvaktar för att se vad förundersökningen leder till. Åklagaren riskerar då inte att 

få reda på någon omständighet som skulle förvärra den tilltalades situation. Det lämnar även 
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möjligheten öppen för att under huvudförhandlingen åberopa uteblivna utredningsåtgärder som 

grund för bristande robusthet. En utredning som vidtas av försvararen garanterar att saken ut-

reds. Försvaren och den tilltalade blir dessutom de enda som känner till resultatet av utred-

ningen och kan därefter välja vad som ska åberopas som bevis under rättegången. Omständig-

heter som talar emot den tilltalade kan hållas utanför åklagarens och domstolens vetskap. Den 

taktiska fördelen lär i många fall vara tilltalande. Nackdelen är att kostnaderna på detta sätt inte 

lastas över på staten, vilket är effekten av en begäran om komplettering av förundersökningen. 

Visar det sig att den egna utredningen inte leder till något som kan användas i rättegången finns 

ingen möjlighet att få kostnaderna ersatta. Om den tilltalade saknar pengar blir det, i sista hand, 

en kostnad som försvararen själv får stå för. 

 

Av den modell för bevisvärdering som presenterades av HD i NJA 2015 s. 702 framgår att om 

åklagarens bevis är tillräckliga för att bevisa gärningsbeskrivningen måste den tilltalades vers-

ion analyseras.204 Denna ordning gynnar inte den tilltalade som väljer att tiga och förlita sig på 

att åklagaren presenterar lika starka bevis för den tilltalades sak. Det är sannolikt endast i un-

dantagsfall, då åklagaren tror att det leder till en oriktig dom, som något sådant skulle kunna bli 

aktuellt. Den tilltalades version hanteras bäst av den tilltalades försvarare. Eftersom de bevis-

fakta som talar för den tilltalades version ska bedömas av domstolen, är det av stort värde om 

dessa kan presenteras på ett så övertygande sätt som möjligt, eventuellt så som resultat av en 

egen utredning. De två hovrättsfallen om hypotermi och om den återskapade mobilfilmen visar 

att privata utredningar i vissa fall kan bidra till att producera bevis som vilar på vetenskaplig 

grund eller underlättar för domstolen att bedöma utsagor. Genom att utreda ett sakförhållande 

närmare kan försvararen i vissa fall presentera bevis som talar för den tilltalades sak, eller på 

de osäkerhetsfaktorer som kan finnas i förundersökningen. Eftersom beviskravet i brottmål är 

högt räcker det att den tilltalade och försvararen kan visa på rimliga tvivel för att domen ska bli 

friande. Försvararen kan rikta in sig på några svagheter i förundersökningen och välja att un-

dersöka de närmare, antingen själv eller genom experter på området, allt enligt principen om 

fri bevisvärdering. På så sätt är de privata utredningarna effektiva. Det kritiska sättet att granska 

en förundersökning för att visa på brister eller oklarheter innehåller, som ett naturligt steg, en 

jakt på egen förståelse om exempelvis ett händelseförlopp eller en förklaring till något som är 

tekniskt svårtillgängligt. Det bästa sättet till den förståelsen kan vara att mer djupgående utreda 

det på egen hand eller anlita en expert.  

                                                
204 Se avsnitt 3.3.4. 
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Då varje fall är unikt varierar framgångarna med utredningarna. I många fall torde det vara 

lönlöst att utreda saker på egen hand, av den anledningen att förundersökningen eller den till-

talade inte ger upphov till några uppslag för vidare undersökning. Det är inget handlingssätt 

som ska göras bara för sakens skull. Det handlar i grunden om att kritiskt granska förundersök-

ningen och identifiera de delar som kan behöva utredas närmare, för att kunna visa på rimliga 

tvivel. I hypotermifallet205 och fallet med mobilfilmen206 resulterade undersökningarna som 

vidtogs på initiativ av försvararna till att målsägandenas respektive uppgifter kunde ställas mot 

bevis i form av, i ena fallet, vetenskaplig forskning, och i det andra, en film. Då båda fallen 

rörde misstänkta våldtäkter med få eller inga iakttagelser från vittnen finns anledning att anta 

att utredningarna som resulterade i nya bevisuppgifter fick större genomslag vid domstolens 

bedömning, än vad som vore fallet om det fanns mer bevisning från åklagarsidan. Likväl spe-

lade utredningarna avgörande roller. I hypotermifallet låg styrkan i utredningen i att målsägan-

dens uppgifter kunde ifrågasättas med grund i vetenskaplig forskning om hur människokroppen 

reagerar på nedkylning. Detta får antas ha haft en betydande fördel jämfört med en situation 

där ord står mot ord. Likaså kunde en sådan situation undvikas i fallet med mobilfilmen då 

målsägandens berättelse kunde jämföras med ett filmklipp från händelsen. Inte i något av de 

två fallen ledde utredningen till ett totalt rentvående av de misstänkta, så som fallet var med 

barnläkaren. Utredningen om hypotermi ledde till att målsägandens version av flykten kunde 

ifrågasättas. Annan utredning i det fallet visade dock på att målsäganden hade varit med om 

någon traumatisk sexuell händelse. Utredningen i fallet med mobilfilmen visade att den åtals-

punkt som rörde händelserna på badrummet inte kunde anses utgöra en våldtäkt. Vad som hände 

i sovrummet (det som rörde den andra åtalspunkten) säger mobilfilmen ingenting om.  

 

Båda fallen aktualiserar frågor om hur de utredande myndigheterna borde ha agerat. I hypo-

termifallet granskades åklagaren av JO, som dock inte ansåg det nödvändigt att kritisera åkla-

garen vad gällde delen om utredningen om hypotermi. I efterhand kan det konstateras att en 

utredning om hypotermi varit befogad. Att åklagaren vid tidpunkten för begäran om inhämtning 

av sådan utredning från försvaret, avslog detta med hänvisning till Wikipedia är anmärknings-

värt. Det väcker frågan om hur långt åklagarens objektivitetsplikt och skyldighet att utreda sa-

ker till förmån för den tilltalade sträcker sig. Efter hypotermifallet står även klart att försvara-

rens utredningsåtgärder tillmätts betydelse när det kom till att bedöma huruvida åklagaren har 
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fullgjort sin plikt. De båda parternas skyldigheter är på det sättet beroende av varandra. Försva-

rarens skyldigheter att tillvarata sin klients rättigheter leder till ett granskande arbetssätt som 

underlättar för åklagaren att uppfylla sin objektivitetsplikt och utredningsbörda. Även i fallet 

med mobiltelefonen väcks frågan om vilka åtgärder brottsutredande myndigheter måste vidta 

för att utreda saker till förmån för den tilltalade. Polisens tekniker lyckades inte återskapa den 

raderade filen, som sedermera ett privat företag lyckades återskapa utan större svårigheter. Det 

visar på ett tydligt sätt att staten inte nödvändigtvis har de bästa medlen för utredning inom alla 

områden. Stora företag inom den privata sektorn kan ha större teknisk kompetens. Eftersom 

systemet för begäran om komplettering av förundersökningen är det som erbjuds en tilltalad, 

uppkommer frågan om det inte bör ankomma på polis och åklagare att ta hjälp av extern expertis 

i lägen då deras egen kompetens brister. I vissa fall, då det handlar om avancerad teknik, kan 

tänkas att polisen enkelt tror att det är omöjligt att till exempel återskapa en raderad fil. Om det 

saknas faktiskt kunskap kan förfarandet knappast angripas för att inte ha varit objektivt. I sådana 

fall är det viktigt att vidtagna åtgärder noga dokumenteras. Detta för att underlätta för den till-

talade att se vilka åtgärder som har vidtagits under arbetet med att försöka komplettera utred-

ningen. I fallet med mobilfilmen blev det i stället upp till försvararen att kontakta ett privat 

bolag. Det är mycket möjligt att de tilltalade i den situationen, med en annan försvarare, inte 

hade kontaktat det privata bolaget efter att polisen hade misslyckats. Det skapar en osäkerhet 

då det kan bli upp till den enskilde försvararen att bedöma om det är värt att satsa egna pengar 

på en utredning av det slaget. Så länge polis och åklagare misslyckas med, eller vägrar utföra, 

sådana utredningar som försvaret anser behövliga, fyller dock de privata utredningarna från 

försvararnas sida en viktig roll för de tilltalades säkerhet.  

 

Fallet med barnläkaren207 illustrerar tydligt vikten av att ifrågasätta undersökningar av experter 

från åklagarens sida. Så som Blomkvist uttryckte det är det oerhört viktigt för försvararen att 

inte ta någon bevisning från åklagarens sida för given. Blomkvist argumenterade för att försva-

raren med spelad eller verklig okunnighet kan närma sig motpartens sakkunnige för att på det 

sättet klarlägga varje steg i analysen.208 Ett mer effektivt sätt bör dock vara det som ges prov 

på i fallet med den misstänkte läkaren. Nämligen att låta egna experter analysera varje del i 

motpartens analys för att identifiera felkällor. Det torde vara ett effektivt sätt för försvararen att 
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påvisa bristande robusthet i förundersökningsmaterialet. Även om så bara kan ske i vissa sva-

gare delar av utredningen kan det vara tillräckligt för att det höga beviskravet inte ska vara 

uppnått. På så sätt låter försvararen inte rätten ta del av den helhetsbild som kan skapas av den 

tilltalades skuld. I stället kan förundersökningens utredning ifrågasättas på ett vetenskapligt 

sätt. Då kan den auktoritet som åklagarens experter åtnjuter neutraliseras och domstolen kan 

göra en sannolikhetsbedömning av material från båda sidor. 

 

Att fastställa en definitiv startpunkt då försvarares utredningar började göras har inte låtit sig 

göras inom detta arbete. Behovet kan ha uppstått som en konsekvens av den ändrade partsställ-

ningen, där domstolens intagit en mer tillbakadragen roll och åklagarkåren fått ett ökat infly-

tande. Försvararna har inte kunnat förlita sig på åklagarens objektivitet, kapacitet och kompe-

tens i alla frågor. Något som försvårat detta ytterligare kan vara den tekniska utvecklingen som 

gör att mer teknisk bevisning ingår i förundersökningar. Detta har ställt högre krav på försva-

rarna som har blivit mer aktiva i processens alla lägen, men främst under förundersökningsar-

betet. De ändrade rollerna för processens parter och de taktiska fördelar som utredningarna kan 

innebära är möjliga förklaringar till varför de privata utredningarna har börjat göras som har 

identifierats under arbetet med denna uppsats.  

 

5.2 Hur förhåller sig de privata utredningarna till regelverket som styr straffprocessen 

och centrala principer som ska säkerställa den tilltalades rätt till en rättvis rättegång? 

Av framställningen som gjorts av gällande rätt och de centrala principerna har det visats att det 

inte finns någon rättslig reglering som stoppar försvarare att utföra egna undersökningar. För-

svararen måste dock vara försiktig i kontakt med vittnen och med motparten, för att inte riskera 

att påverka dem på ett otillbörligt sätt. Objektivitetsplikten och åklagarens fulla utrednings- och 

bevisbörda visar på ett tydligt sätt att det är åklagaren, tillsammans med polisen, som har att 

utreda brott och bevisa, bortom rimligt tvivel, att det är den tilltalade som är skyldig. Trots vissa 

författares mening att objektivitetsplikten blir uttunnad eller relativ efter förundersökningen209 

sträcker sig denna objektivitetsplikt, sedan 2017, genom hela förhandlingen. I kravet på en rätt-

vis rättegång ingår att parterna, som huvudregel, ska få reda på vilket material motparten har. 

Försvaret får reda på det senast genom slutdelgivningen. Åklagarens objektivitetsplikt spelar 

även här en roll. En objektiv redovisning av materialet är således en del av kravet på en rättvis 

rättegång enligt artikel 6 EKMR.  
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Enligt gällande rätt är den tilltalades möjligheter att påverka utredningsarbetet reglerade genom 

rätten att begära kompletteringar. De lagändringar i RB 23 kapitel, som trädde i kraft 2017, 

förtydligade bland annat rätten att ta del av material även efter det att åtal väckts. Det finns även 

möjlighet att få en domstolsprövning om insyn i materialet nekas. Lagändringen är dock en 

kodifiering av vad som tidigare redan gällt enligt praxis. Vilken verklig ändring den nya ut-

formningen av RB 23 kap medför, återstår därför att se. Som nämnts ovan kan försvararen och 

den tilltalade, genom rätten till insyn, få uppslag till egna utredningsåtgärder genom rätten till 

insyn. Lagändringen kan därför möjligtvis underlätta de privata utredningarna på så sätt att det 

blir lättare att ta del av material från förundersökningen och från slasken.  

 

Den tilltalades rättighet att tiga och att inte belasta sig själv, kombinerat med åklagarens bevis- 

och utredningsbörda, talar för att det inte finns några skyldigheter att hjälpa till under utred-

ningsarbetet. Dessa rättigheter har starkt stöd i EKMR. Således har den tilltalade rätt att tiga 

genom hela utredningsfasen och även under huvudförhandlingen. Det innebär dock inte att 

domstolen aldrig kan tolka tystnad till nackdel för den tilltalade. HD har, i mål där sakförhål-

landena är sådana att den tilltalade uppenbarligen måste förklara sig, gett uttryck för, vad som 

i praktiken kan beskrivas som en förklaringsbörda. Kravet uppenbarligen är högt ställt. Är sak-

förhållandena så starkt talande mot den tilltalade kan det skada att välja att tiga. Kravet på 

uppenbarligen som HD fastställde i NJA 1982 s. 164210 måste tolkas i enlighet mot den senare 

domen John Murray mot Storbritannien, där indicierna mot den tilltalade var starka. Det får 

därför inte utvecklas till en huvudregel att tystnad från den tilltalade alltid ska tolkas till nackdel 

för densamma. Det vore att urholka oskuldspresumtionen och rätten att inte uttala sig eller be-

lasta sig själv. Det torde dock inte vara riskfritt för en tilltalad att tiga. Som Diesen påpekar kan 

bristande förklaringar eller tystnad leda till att den tilltalade tillmäts mindre trovärdighet.211 

Likaså kan bristande medverkan leda till att alternativa hypoteser inte utreds, om inte den till-

talade ger uttryck för någon omständighet som kan utgöra uppslag för närmare utredning. Klart 

är i alla fall att någon börda för den tilltalade att utreda omständigheter inte finns. 

 

Försvararens skyldighet att tillvarata klientens intressen kan, under vissa förhållanden, innebära 

en skyldighet att utföra en egen utredning. Det följer av rättsfallet RH 1983:78 och Ebervalls 
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kommentar av detsamma.212 Advokatsamfundet har förtydligat att försvararen inte står under 

några begränsningar när det gäller att utföra egna utredningar för att förbereda försvaret, även 

om försiktighet måste iakttas i vissa delar, till exempel när vittnen kontaktas. På så sätt undviks 

risken att försvararen beskylls för att ha påverkat vittnen på något otillbörligt sätt. I ett discipli-

närende uttalades att försvararen, på grund av underlåtenheten att ställa frågor, inte bidragit till 

utredningen.213 Detta var ett speciellt fall då försvararen valde att inte ställa en enda fråga till 

sina klienter. Att domstolen uttalade att försvararen skulle entledigas på grund av att utred-

ningen inte drevs framåt visar på att försvararen har en viss skyldighet i detta avseende. Dom-

stolen hade kunnat entlediga försvararen med motiveringen att han inte med nit och omsorg 

uppfyllde sitt uppdrag, vilket hade legat närmare den grundläggande skyldigheten för försvara-

ren. 

 

Situationen som uppstår till följd av detta är intressant då det framstår som ett motsattsförhål-

lande där den tilltalade inte har någon skyldighet att producera bevisning, medan försvararen 

som biträder den tilltalade kan ha det. Här måste en distinktion göras. Det maktförhållande som 

råder under brottmålsrättegången är ojämn. I egenskap av den svagare parten är den tilltalade 

skyddad, genom grundläggande principer som objektivitetsplikten och åklagarens utrednings- 

och bevisbörda samt oskuldspresumtionen, från bördan att producera egna bevis för sin oskuld. 

Det finns dock inga bestämmelser, i varken lag eller praxis, som hindrar att en privat utredning 

utförs och sedermera presenteras för rätten. Här bör försvararens skyldighet att i förekommande 

fall utföra en utredning ses i relation till klientens intressen, som är styrande för innebörden av 

lojalitetsplikten. Försvararen är skyldig att, i lojalitetspliktens anda, bistå klienten om denne 

vill att en utredning ska göras. I egenskap av den tilltalades rättsliga biträde bör skyldigheten 

även innefatta att informera klienten om försvararen ser en möjlighet med en utredning. Den 

tilltalade klienten har alltid i dessa lägen sista ordet och kan alltid falla tillbaka på sin rätt till 

tystnad. På så sätt går lojalitetsplikten mot klienten före skyldigheten att utföra utredningar.  

 

De privata utredningarna kan även åtnjuta ett visst skydd enligt gällande rätt. En begränsning 

av möjligheterna för försvarare att göra egna utredningar skulle, på ett principiellt plan, kunna 

ses som en begränsning av den fria bevisföringens princip, då det i förlängningen blir en be-

gränsning av vilket bevismaterial som kan presenteras för rätten. I praktiken innebär det att 
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försvararen är fri att utföra vilken utredning som helst, så länge den inte bryter mot lagen eller 

otillbörligen påverkar vittnen. Detta följer även av Advokatsamfundets vägledande uttalande i 

frågan.214 Utredningen förutsätter även att den tilltalade eller försvararen är redo att stå för 

kostnaderna för utredningen. Domstolen har möjligheter att inom ramen för den materiella pro-

cessledningen att, enligt RB 46:4 st. 2, avvisa bevisning för att förhindra att ingen onödigt dras 

in i målet. Domstolar ska iaktta försiktighet vid avvisande av bevisning. Redan omständigheten 

att en försvarare har inlett en egen undersökning torde bevisa för domstolen att det inte rör sig 

om bevisning av sådan art att den kan avvisas på förhand. Det är något som måste bedömas i 

varje enskilt fall. 

 

Även om inga rättsliga hinder står i vägen för utförandet av egna utredningar finns det rättsliga 

regleringar som skapar praktiska hinder. Det största praktiska hindret är förmodligen svårig-

heten att få kostnaderna för utredningen ersatta. Det finns en inneboende osäkerhet i den fakul-

tativa utformningen av RB 31:2 som reglerar ersättningen. I varje enskilt fall är det därför upp 

till domaren att avgöra vilken ersättning som ska utgå för en utförd utredning. De författare vars 

verk presenterats i framställningen, verkar vara överens om att ersättning för försvarets kostna-

der för egen bevisning ska ersättas då den tilltalade frias.215 De privata utredningarna kan vara 

av varierande karaktär och därmed olika kostsamma. Vissa utredningar generar inga andra kost-

nader än de som försvararen redovisar som tidsåtgång för ärendet. Andra utredningar som in-

nefattar anlitandet av experter eller specialiserade företag kan lätt orsaka stora kostnader. Osä-

kerheten gällande att få kostnaderna ersatta är en möjlig faktor till att utredningarna inte görs i 

ännu större omfattning. Som visats i Solna tingsrätts dom 2015-06-04 i mål B 8098–13, kan en 

möjlig argumentationslinje för försvararen vara att i tekniskt komplicerade mål yrka ersättning 

för kostnaden så som för eget arbete.216 Med motiveringen att expertens arvode är lägre än vad 

kostnaden hade blivit ifall försvararen själv satt sig in i det komplicerade området, torde viss 

framgång kunna nås. Detta förutsätter dock att utredningsåtgärden anses nödvändig för tillva-

ratagandet av den tilltalades rätt. Det kan tänkas att olika försvarare är olika benägna att vidta 

utredningsåtgärder som är motiverade, men där chanserna till en positiv utgång är svåra att 

överblicka. Detta i synnerhet om det är försvararens egna pengar som kan behöva gå till att 

finansiera utredningen. När möjligheterna att få till stånd en granskande utredning kan variera 

beroende på vilken försvarare en tilltalad får, skapas i viss mån en bristande förutsebarhet för 
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tilltalade. En tilltalad har förvisso rätt att byta försvarare varför en sådan problematik inte be-

höver vara avgörande. 

 

Den skyldighet, så som den uttryckts i RH 1983:78, att i vissa fall vidta utredningsåtgärder kan 

knappast sägas innefatta en skyldighet för försvararen att betala för desamma med privata me-

del. Mot bakgrund av den reglering som styr ersättningsmöjligheterna är det ändå det som blir 

effekten. Av vad som följer av VRGA, om att advokaten måste meddela klienten på förhand 

om den sistnämnde kommer få stå kostnaderna själv, följer att försvararen har en valfrihet i 

denna fråga. Försvararen är inte tvungen att stå kostnaden. Ett sätt att komma runt svårigheten 

med ersättningsfrågan vore att i RB 31:2 reglera så att motiverade utredningsåtgärder kan er-

sättas, även om den tilltalade fälls och att inte villkora denna rätt till ersättning med att det ska 

ha förekommit fel eller försummelse från åklagares sida. Problemet med en sådan reglering är 

att det skickar tydliga signaler om att försvararna, och även tilltalade i mål utan försvarare, ska 

vidta egna utredningar när det är motiverat. I och med en reglering av den innebörden urholkas 

oskuldspresumtionen och den tilltalade åläggs en form av förklaringsbörda. Det uttalande som 

gjordes av hovrätten i RH 1983:78 får läsas med försiktighet. Det är inte ett prejudikat och 

måste ses kopplat till de omständigheter som rådde i det enskilda fallet. På det sättet är det mer 

ett uttalande om hur långt lojalitetsplikten sträcker sig och inte ett rättspolitiskt ställningsta-

gande för en ändrad försvararroll. 

 

Slutsatsen blir att privata utredningar som utförs av försvarare intar en särställning i förhållande 

till gällande rätt och de grundläggande principerna som styr straffprocessen. Baserat på den 

tilltalades svagare ställning är det staten som har resurserna och ansvaret för att utreda och 

bevisa brott. En omvänd ordning, där den tilltalade måste bevisa sin oskuld, skulle strida mot 

oskuldspresumtionen. Den tilltalade är inte på något sätt förbjuden från att utreda omständig-

heter tillsammans med sin försvarare, även om modellen för ersättning av kostnader i dagsläget 

skapar praktiska hinder. Om det ligger i den tilltalades intresse är försvararen i vissa fall skyldig 

att, enligt lojalitetsplikten, vidta utredningsåtgärder. Att den tilltalade och försvararen inte är 

förhindrade att utreda omständigheter är en effekt av att den tilltalade är den svagare parten i 

rättsprocessen. En rättsstat måste tolerera att en person som är anklagad för ett brott ska få 

använda alla till buds stående medel för att bevisa sin oskuld. 
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5.3 Vilka konsekvenser kan ett ökat användande av privata utredningar leda till? 

I dagsläget kan privata utredningar av mer spektakulära mått inte sägas vara en normal del av 

det vardagliga försvarararbetet. Försvararen har en mer aktiv roll under förundersökningen än 

vad de hade under stora delar av 1900-talet. Denna roll innefattar egna undersökningar av skif-

tande slag, inte alla så uppmärksammade som de i de tre centrala rättsfallen i detta arbete. Denna 

mer aktiva och granskande roll kan underlätta för åklagaren att leva upp till objektivitetsplikten, 

eftersom försvararen genom att påpeka möjliga brister och alternativa förklaringar påminner 

åklagaren om att hålla ett öga öppet för friande omständigheter. Det tvingar även åklagarmyn-

digheten att ständigt upprätthålla en hög nivå i arbetet med förundersökningen. De privata ut-

redningarna skulle i bästa fall kunna leda till att förundersökningarnas kvalité höjs ytterligare.  

 

I fallet med mobilfilmen blev det tydligt att polisen inte hade den tekniska kompetensen som 

krävdes för att återskapa filmen. Om filmsekvensen hade kunnat tas fram av det privata företa-

get redan innan den första förhandlingen i tingsrätten hade saken kunnat fått ett mycket snabb-

bare avgörande. Även i fallet med barnläkaren spelade den privata utredningen en avgörande 

roll, genom att nyansera de bevis som tagits fram under förundersökningen. Här borde rimligen 

åklagarens objektivitetsplikt föranlett den undersökning som försvaret sedermera stod för. Ef-

tersom halterna av tiopental var så exceptionellt höga borde fler kontroller vidtagits. Fallet il-

lustrerar risken av att åklagaren låser sig på en förklaring och letar bevis som talar för den 

förklaringen. Fallet visar även hur värdefullt det kan vara för domstolen att få del av olika för-

klaringar när det rör sig om avancerad vetenskaplig bevisning, på områden där jurister inte har 

den nödvändiga kompetensen. Inom alla vetenskapliga områden finns det experter som kan 

belysa olika vinklar och perspektiv. Här spelar försvararnas utredningar en mycket viktig roll 

för att förse rätten med ett allsidigt bevismaterial så att en materiellt riktig dom kan produceras. 

En konsekvens av en privat utredning kan därför vara att domstolen får del av ett mer fullstän-

digt material och kan göra en bedömning som är objektiv. 

 

Det är svårt att överblicka hur effektiva försvarares egna utredningar verkligen är. Eftersom 

utredningar som inte leder till något användbart inte åberopas under rättegången kan effektivi-

teten lätt överskattas då endast de bästa och mest lyckade utredningarna når hela vägen till 

huvudförhandlingen. Om man ändå utgår från att en väl genomförd utredning leder till en större 

chans att bli friad finns det skäl att anta att privata utredningar kommer fortsätta göras. Om ett 

mer generöst förhållningssätt skulle intas gentemot ersättningen för de privata utredningarna, 
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skulle sannolikt en ännu större ökning visas. En fortsatt utveckling i riktning mot fler utred-

ningar skulle kunna leda till en normalisering och att utredningarna även görs i lägen då det inte 

är motiverat. En risk med denna utveckling är att oskuldspresumtionen på sikt kan urholkas då 

processen riskerar att kretsa kring vilken sida som har mest bevisning, i stället för om åklagaren 

har bevisat den tilltalades skuld bortom rimligt tvivel. Frånvaro av utredning skulle i värsta fall 

kunna tolkas som frånvaro av bevis. En utveckling mot en uttunnad oskuldspresumtion skulle 

vidare förminska betydelsen av åklagarens objektivitetsplikt. Genom att försvararen, i ett sådant 

scenario, rutinmässigt sköter inhämtandet av bevisningen för den tilltalade kan åklagaren kon-

centrera sig på bevisning som talar för den tilltalades skuld. En sådan utveckling skulle innebära 

en genomgripande förändring av rättssystemet. Begäran om kompletteringar av förundersök-

ningen skulle sannolikt minskas anmärkningsvärt, vilket skulle resultera i att många frågor för-

sköts till huvudförhandlingen med försämrad effektivitet i rättssystemet som följd. Genom en 

sådan utveckling försvinner åklagarens dubbla roll till den delen den tilltalades rättigheter måste 

beaktas. Ett första tecken på en sådan utveckling kan möjligen ses i den granskning som JO 

gjorde av åklagarens åtgärder i hypotermi-fallet.217 Där kom JO fram till att eftersom försvara-

ren skulle presentera en utredning om nedkylning behövde åklagaren inte utreda denna sak 

närmare. Det spelade in i bedömningen om huruvida åklagaren brustit i objektivitet. I denna del 

verkar det alltså stå klart att ett agerande från försvarets sida kan komma att ”läka” ett åsido-

sättande av åklagarens plikter. 

 

Andra konsekvenser som kan identifieras av ett ökat användande av utredningarna är de eko-

nomiska. Dessa kan delas upp i kostnader för den enskilde och kostnader för det allmänna. Som 

bekant finns det i dagsläget en osäkerhetsfaktor i ersättningsfrågan. Om utredningen inte åbe-

ropas i den efterföljande rättegången finns inga utsikter till ersättning. Konsekvensen är att den 

tilltalade som vill genomföra en egen undersökning med hjälp av sin försvarare får vara beredd 

på stora kostnader. Det leder i sin tur till att den som har mer pengar i större utsträckning kan 

bekosta utredningar som kan öka chansen till friande dom. En tilltalad som inte har råd att 

bekosta en utredning får sätta sitt hopp till att försvararen kan lägga ut pengar, alternativt betala 

för utredningen, något som långt ifrån alltid torde bli fallet. Problematiken som vi stöter på här 

är en som kolliderar med de grundläggande värderingar som rättssystemet vilar på, nämligen 

allas likhet inför lagen. Att den som har mer pengar kan köpa, om inte sin frihet, i vart fall, en 

ökad chans till frihet är något som verkar främmande för den svenska rättsordningen.  

                                                
217 Se avsnitt 4.3.1. 
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Eftersom de privata utredningarna ökar omfattningen på processmaterialet som behandlas un-

der rättegången skulle även ökade kostnader för det allmänna kunna uppkomma. Det finns även 

skäl att misstänka att en ökad mängd processmaterial skulle förlänga processerna. Följdverk-

ningarna av detta är att exempelvis häktningstider förlängs och att det tar längre tid än i dag till 

dess ett ärende slutligen avgörs efter ett eventuellt överklagande. Det vore knappast värt att 

eftersträva då både handläggningstider vid svenska domstolar och häktningstider redan är 

långa. Snabbare avgöranden bidrar till kostnadseffektiviteten i rättsskipningen, vilket var ett av 

målen vid införandet av nya RB. 

 

Sammantaget kan sägas att uppkomsten av de privata utredningarna beror på en rad olika fak-

torer. I stora drag får den successiva ändringen av parternas roller, sedan nya RB:s ikraftträ-

dande, sägas varit grundförutsättningen för utvecklingen. Den tekniska utvecklingen har svept 

över hela samhället och även påverkat hur bevisning inhämtas och presenteras för domstolar. 

Dessa faktorer har motiverat en mer aktiv försvararroll. Eftersom det inte finns några legala 

hinder för utförandet av utredningarna och det har visat sig vara ett effektivt taktiskt alternativ 

till att begära kompletteringar, har utredningarna fortsatt att utföras. Då åklagaren har det pri-

mära ansvaret för utredningen och hela bevisbördan, samt måste arbeta objektivt, intar utred-

ningarna en särställning enligt gällande rätt. De utgör ett sätt för försvararen att tillvarata sin 

klients rätt, i ett system där den tilltalade inte ska behöva utreda någonting. Konsekvenserna 

som har identifierats kan sammanfattas till en risk för ökade kostnader och längre handlägg-

ningstider, till följd av ett ökat processmaterial. På längre sikt kan även åklagarens objektivi-

tetsplikt tunnas ut till följd av en ännu aktivare försvararroll. Det är även möjligt att utredning-

arna leder till effektivare och säkrare förundersökningar, då åklagarna skulle bli medvetna om 

nivån på försvararens granskande arbete.  
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6. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Under arbetet med den här uppsatsen har det varit svårt att få en reell inblick i hur ofta egna 

utredningar görs i praktiken. Bilden som uppkommer av utredningarna i debatten är att det är 

ett fenomen som blir allt vanligare. Ändå har det varit svårt att hitta litteratur, domar och artiklar 

som på ett mer ingående sätt analyserar frågan och vilka verkningar de privata utredningarna 

riskerar att få. I det avseendet verkar det som om den juridiska litteraturen ännu inte hunnit 

analysera frågan, eller att behovet att analysera inte har ansetts funnits. 

 

Advokater som uttalat sig har påtalat vikten av att det blir lättare att få ersättning för kostna-

derna som utredningarna ger upphov till, eftersom rättssäkerheten annars kan komma i kläm. 

Efter fallet med läkaren och fallet med utredningen om hypotermi har frågan om åklagarens 

objektivitet, med all rätt, diskuterats. Det finns många andra fall där åklagarens objektivitets-

plikt inte har varit tillräckligt för att den tilltalades rättigheter inte ska kränkas. Eftersom dagens 

system i så stor grad bygger på en objektiv åklagare är det mycket allvarligt om åklagaren 

brister i objektivitet, särskilt med tanke på det ökade inflytande som åklagaren har fått under 

förundersökningen. Eftersom domaren normalt inte agerar under förundersökningen, utan kom-

mer i kontakt med målet i och med att förundersökningsprotokollet ges in till rätten, fyller för-

svararens granskning en viktig roll för att förhindra kränkningar av den misstänktes rättigheter. 

I ett läge där åklagaren inte förhåller sig tillräckligt objektiv har staten misslyckats med en 

viktig del av skyddet för misstänkta personer. I de fallen talar starka skäl för att en misstänkt 

eller tilltalad ska få använda alla resurser som krävs för att frambringa relevant motbevisning. 

 

Frågan är då om lösningen på problemen är att försvarare får ökade möjligheter till ersättning 

för egna utredningar. Som framförts i analysen skulle ett sådant förhållningssätt kunna leda till 

bland annat ett ökat antal gjorda utredningar och större kostnader. Denna kostnad måste vägas 

mot den fördel som skulle kunna förväntas komma av fler utredningsåtgärder. Ett argument är 

att de privata utredningarna leder till fler materiellt riktiga domar. Det kan mycket väl vara 

fallet, i ett läge där åklagaren brister i objektivitet och inte har presenterat allsidig bevisning för 

domstolen. Genom utredningen kan försvararen i det läget presentera ett mer nyanserat bevis-

läge för rätten, vilket kan leda till en dom med färre felkällor. I fallen där åklagaren har varit 

tillräckligt objektiv kan det tänkas att samma förhållningssätt till utredningskostnaderna skulle 

leda till att försvararen frambringade tillräckligt mycket bevisning för att alltid kunna visa på 

rimliga tvivel. Här måste det dock hållas i minnet att kvantitativ bevisning inte nödvändigtvis 

påvisar rimliga tvivel. Domaren har fortsatt ett ansvar för att se till att ingenting onödigt dras in 
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i målet. En viss ökning av fall där försvararen lyckas visa på rimliga tvivel, skulle kunna bli en 

konsekvens av fler gjorda utredningar. Om rimliga tvivel kan visas är dock det riktiga utfallet 

att frikänna personen då åklagarens bevisbörda inte är uppfylld. Domen får sägas vara materiellt 

riktig även i det fallet. Domstolen har fortfarande ett ansvar för utredningen. Även om domsto-

len sällan använder sig av rätten att inhämta utredning, bör så kunna ske i de fall försvararen 

påtalar att åklagaren brister i objektivitet. Genom ett sådant förfarande lastas kostnader över på 

staten och systemet kan användas på samma sätt av alla. Det måste dock hållas i minnet att 

försvararna som förespråkar ett generösare förhållningssätt till utredningarna har allt att vinna 

på ett mer generöst förhållningssätt till kostnaderna. 

 

I dagsläget är utgångspunkten att de skyddsåtgärder som finns för den tilltalades rättssäkerhet 

är tillräckliga. Några konkreta lagförslag på att öka möjligheterna till utförandet av privata ut-

redningar har inte hittats under detta arbete. Tvärt om påtalades det i SOU 2013:17 att domarens 

mer tillbakadragna roll inte skulle få leda till att försvararen ålades ett större utredningsansvar. 

Åklagarens dubbla roll har länge diskuterats och viss problematik finns förmodligen i systemet 

när det gäller en fullständig objektivitet under förundersökningsstadiet. Det har under det här 

arbetet inte visats några tendenser i förarbeten eller i domar som skulle tyda på att rättsutveckl-

ingen går mot en uttunnad objektivitetsplikt för åklagaren och ett (lagstadgat) ökat ansvar för 

försvararen, snarare tvärt om. Den utveckling som skett på senare år har förmodligen sin för-

klaring i den ändrade partssituation som uppstått, samt den tekniska utvecklingen som skett. 

Möjligtvis kan man inte heller bortse från det måttet av prestige som kan ligga i utredningarna. 

Vem vill inte bli den som hittar det avgörande beviset för sin klients oskuld, den som mot alla 

odds vänder målet? Utsikterna för försvarare att få ökade ersättningar för sina utredningar får 

ses som små. De principer som finns för rättssäkerheten är fast cementerade i den svenska rätts-

ordningen. Ett dubbelt skyddsnät, där åklagaren dels har sin nuvarande objektivitetsplikt och 

utredningsbörda, men där även försvararen får ersättning för alla utredningsåtgärder, ses för-

modligen som en onödig kostnad i lagstiftarens ögon. 
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