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Sammanfattning
Filmbevis blir allt oftare central bevisning i rättsprocesser sedan den digitala tekniken gjort 

filmkameror allt vanligare. Men filmens starka manipulativa kraft medför flera olika risker för 

felkällor i bevisvärderingen.  Den ökande tillgången på filmkameror gör även att det i många 

rättsprocesser funnits tillgång till eller möjlighet att skaffa fram filmbevis utan att dessa lagts fram. 

Nya krav uppkommer på vad som kan anses vara en robust utredning. Filmbeviset kan läggas fram 

utan information om vem som filmat, hur, varför eller i vilken utsträckning filmen bearbetats eller 

redigerats. Detta innebär utmaningar för att bevisningen ska leva upp till principerna om 

kontradiktion och equality of arms. 

I denna uppsats visas på ett antal möjliga felkällor med hjälp av filmvetenskapliga och 

vittnespsykologiska teorier. Gällande rätt rörande kraven på en robust utredning och på att ett 

filmbevis ska leva upp till kontradiktion och equality of arms analyseras. Det förs även ett 

resonemang kring hur domstolarna bör värdera filmbevis i framtiden utifrån nämnda 

problemområden.

Nyckelord: Filmbevis, bevisvärdering, bevismedel, tiden och rummet, robusthet, interferens, 

kontradiktion, equality of arms, bästa bevismaterialet.

Abstract
Film Evidence is increasingly becoming the key evidence in legal proceedings since the digital 

technology made film cameras more common. But the film's strong manipulative force involves 

different risks of errors in the value of evidence. The increasing availability of video cameras also 

do that in many lawsuits film evidence been available, or the possibility to obtain film evidence 

existed, without those presented for the court. New demands arise on what can be considered a 

robust investigation. Movie evidence can be presented without information about who filmed, how, 

why or to what extent the film been processed or edited. This poses challenges to how well the 

evidence live up to the principles of contradiction and equality of arms.

In this paper appears on a number of possible sources of error valueing the evidence using the film 

and witness scientific theories. The applicable law concerning the requirements of a robust inquiry 

and how a film evidence should live up to contradiction and equality of arms are analyzed. There is 

also a discussion of how courts should evaluate the film evidence in the future based on those 

problem areas.

Keywords: Movie evidence, assessment of evidence, proof, time and space, robustness, 

interference, contradiction, equality of arms, the best evidence. 
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Förkortningar

AD – Arbetsdomstolen

BrB – Brottsbalken (1962:700)

EKMR – Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna

HD – Högsta domstolen

HovR – Hovrätten

JK – Justitiekanslern

JO – Justitieombudsmannen

OSL – Offentlighets och sekretesslagen (2009:400)

RB – Rättegångsbalken (1942:740)

SOU – Statens offentliga utredningar

TR – Tingsrätten
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1 Introduktion
1.1 Inledning

Den digitala filmtekniken har förändrat många rättsprocesser genom att film och bilder blivit allt 

vanligare som bevismaterial. Tidigare kunde man oftast bara höra vittnen berätta om en åtalad 

gärning. Numera är det vardag att rätten även kan se händelserna på film eller bild. Istället för att 

bara tolka ett avtal utifrån vad som står på det papper, som parterna undertecknat, kan rätten nu 

även ta del av den filmade diskussionen innan parterna skrivit under. Det sitter automatiska 

övervakningskameror nästan överallt, både på allmänna och privata platser. Ett vittne kan enkelt 

plocka upp digitalkameran på sin mobiltelefon och dokumentera vad som händer. Trovärdig 

redigering eller manipulering av film och bild kräver inte längre tillgång till en avancerad studio 

utan kan utföras av envar som har tillgång till en dator.

Jag har, sedan jag påbörjade mina juridikstudier, haft målsättningen att arbeta som ombud i 

processer. Tidigt upptäckte jag hur viktigt och vanligt det blivit att använda filmer och bilder som 

bevismaterial, sedan den nya digitala datoriserade tekniken möjliggjort ett samhälle med kameror 

tillgängliga överallt. Jag engagerade mig i ett arbetsrättsligt mål, där två lagerarbetare varslats om 

avsked, eftersom företaget anklagat dessa för att ha stämplat ut och in för varandra. Arbetsgivaren 

ansåg att endast den ena arbetaren befunnit sig på arbetet. Arbetstagarorganisationen var av den 

uppfattningen att båda arbetarna skött både arbetstider och in- och utstämpling korrekt.

Företagets inställning var att man hade tillgång till ”hundraprocentiga bevis” i form av filmer från 

en övervakningskamera, som suttit över en av lagrets stämpelklockor. Kameran visade att enbart en 

av lagerarbetarna gick förbi vid den tid då, enligt klockan på kameran, båda borde ha stämplat in 

med ett till fem minuters mellanrum. Med detta ess i bakfickan visade inte företaget någon större 

förlikningsvilja. Även ordförande i AD, som ledde den muntliga förberedelsen, gav intryck av att 

hon hade svårt att förstå, hur vi kunde hävda att lagerarbetarna skött stämpling och arbetstider 

korrekt.

Filmerna visade dock endast vad som hände vid en av företagets stämpelklockor. Även om tiderna 

på den digitala filmen var korrekta, uteslöt det inte att den andra lagerarbetaren kunde ha stämplat 

in samtidigt vid någon annan klocka. I vissa filmade fall hade lagerarbetarna stämplat in med hela 

fem minuters mellanrum och i själva verket gav filmen, om angiven tid var korrekt, snarare ett alibi 

mot fuskanklagelserna. Lagerarbetaren på filmen stod endast högst en halv minut vid klockan och 

när kollegan fyra minuter senare stämplade in, visade filmen att ingen alls var i närheten av den 

filmade klockan. Vi kunde givetvis inte heller veta om företaget manipulerade den digitala tiden i 
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kameran eller om denna var korrekt. Dessutom var filmerna klippta på ett märkligt sätt.

Efter närmare ett år av förhandlingar, både mellan parterna och i AD, där vi tydligt visade att vi inte 

tillmätte filmerna samma bevisvärde som företaget gjorde, väntade vi på huvudförhandlingen, när 

företagets ombud ringde upp och erbjöd en tämligen generös förlikning.

I detta fall ansåg jag att vi hade bra skäl att ifrågasätta filmbevisningen. Däremot undrade jag 

mycket över om domstolen hade köpt vår skepsis eller om filmbevis automatiskt anses trovärdiga 

och tillförlitliga. Den allmänna uppfattningen är att ”kameran aldrig ljuger”. Omfattas domare även 

av den?

Därefter har jag varit försvarare i ett flertal straffrättsliga mål, där filmbevis varit centrala. Jag har 

sett att åklagare och polis har en stor frihet både i hur de filmat och hur de redigerat åberopade 

bevisfilmer. De har även stor frihet att inte behöva säkra möjliga filmbevis.

Jag deltog i det seminarium som Juridicum höll på Stockmotion filmfestival den 10 oktober 2014 

där filmvetaren Göran du Reés film ”Skotten på Götaplatsen” visades.  Jag kan verkligen instämma 

i den korrigering av den allmänna uppfattningen att ”kameran ljuger inte” som du Reés gav där: 

”Man kan aldrig lita på en bild, men kameran ljuger aldrig”. Likväl instämmer jag i den farhåga 

som Jonas Ekfeldt, doktorand i Rättsinformatik med bevisrättslig inriktning, uttryckte: ”De svenska 

principerna om muntlighet och fri bevisföring är dåligt anpassade för så pass kraftigt manipulativa 

bevis som film och bild”.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är i första hand att fastställa de lege lata kring filmen som bevismedel. Jag 

kommer därefter i en utblick studera vilka felkällor som finns när domstolarna bevisvärderar 

filmbevis. Ett urval av domar kommer att kritiskt granskas mot bakgrund av filmvetenskaplig och 

vittnespsykologisk forskning. Eftersom det vore omöjligt att gå igenom samtliga processer där 

filmbevis förekommit har jag varit tvungen att göra ett begränsat urval. Det handlar om både 

medialt uppmärksammade processer, mer okända processer jag personligen råkat känna till samt 

mål jag fattat intresse för när jag letat. Jag avser även reda ut om det finns sakkunniga som har 

kompetens att upptäcka att upptäcka vissa felkällor. Jag kommer därefter utifrån denna bakgrund 

föra ett resonemang, de lege ferenda, hur jag anser att domstolarna borde genomföra sin 

bevisvärdering av filmer framledes.

Ett annat syfte är att även undersöka hur bevisvärderingen påverkas när filmer, som kan visa något 
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om en åtalad gärning eller grunden för ett yrkande, inte åberopas. Vilka normer, prejudikat och 

doktrin som idag finns rörande ett filmbevis i förhållande till principerna om kontradiktion och 

equality of arms kommer även undersökas.

1.3 Avgränsningar

Eftersom syftet är väldigt brett gör jag flera avgränsningar för att inte materialet ska bli för 

omfångsrikt. Framställningen avgränsas till svenska rättsprocesser. Jag berör både tvist- och 

brottmålsprocesser reglerade enligt RB, men inte övriga former som t.ex. förvaltningsprocesser eller 

skiljedom. Tvistemålsprocesserna begränsas till enbart mål där förlikning är tillåten. 

Framställningen begränsas även till användandet av filmbevis för att direkt styrka ett 

sakförhållande. Situationer där filmen enbart utgör en presentationsform av ett annat bevis, 

exempelvis en filmupptagning av ett vittnesförhör eller en brottsplatsrekonstruktion, berörs inte.

Utblicken mot vittnespsykologisk forskning begränsas till några grundläggande standardverk inom 

området. Den filmvetenskapliga utblicken begränsas till viss forskning med riktad kritik mot 

bevisvärderingen i några rättsprocesser.

1.4 Problemformulering

För att syftet med denna uppsats ska bli tydligt, har jag avgränsat ämnet ytterligare genom att 

formulera följande fyra frågeställningar: 

I Vilka felkällor finns vid bevisvärderingen av filmbevis?

II Vilka felkällor finns i mötet mellan film och minne?

III Hur ska bevisvärderingen påverkas av att det i målet funnits ett filmbevis, eller möjlighet 

att ordna fram ett filmbevis, som en part underlåtit att åberopa eller låta motparten ta del 

av? Skiljer det sig mellan brottmål och tvistemål?

IV Vad krävs för att filmbeviset ska leva upp till principerna om kontradiktion och equality of 

arms? Skiljer det sig mellan brottmål och tvistemål?

Hjälpverbet ska i fråga III och IV innebär att svaret blir de lege ferenda. Dessa frågor kommer 

därefter följas av en liknande fråga där ska bytts ut mot bör, vilket innebär att svaret då blir de 

lege lata.
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1.5 Metodval

I första hand använder jag mig av den rättsdogmatiska juridiska metoden, som utgår från den 

konkreta frågeställningen i ett rättsligt problem, och löser denna genom att 

rekonstruera/applicera en rättsregel. 1 För att fastställa gällande rätt krävs goda kunskaper om 

lagen och dess karaktär samt andra allmänna principer som inhämtas genom att studera lagtext, 

lagmotiv, doktrin och rättspraxis. Om studierna  motsäger varandra, exempelvis att rättspraxis 

från en nationell domstol strider mot EKMR, ska gällande rätt gå att fastställa genom att båda 

källorna värderas och en rättskällehierarki fastställs.

Principerna om den fria bevisföringen och den fria bevisvärderingen innebär att rättspraxis och 

doktrin blir en mer central rättskälla för uppsatsens ämne än lagtext och motiv. Det går till och 

med att ifrågasätta, om principerna om fri bevisföring gör att rättspraxis och doktrin ens är 

auktoritativa rättskällor. Inom bevisrätten skiljer man mellan sakfrågor (vad har hänt?) och 

rättsfrågor (hur ska detta bedömas?). Detta ger anledning att skilja mellan å ena sidan 

beviskrav/bevisbörda, å andra sidan bevisvärdering.

Den fria bevisvärderingen avser här själva värderingen och inte frågan om beviskrav eller 

bevisbörda. Frågor om beviskrav och bevisbörda kan föras till rättsfrågorna, där det knappast 

finns något tvivel om att rättskällorna kan vara auktoritativa. Men frågan är om detta även gäller 

för bevisvärderingen, som kan föras till sakfrågorna? 2 Jag kan dock konstatera, att det oavsett 

svaret på denna fråga saknas tydliga vägledande prejudikat från HD, som besvarar uppsatsens 

frågor om felkällor i bevisvärderingen. Domstolarna har i dylika fall en stor frihet att själva 

värdera bevis efter eget skön.

1    Se Juridisk metodlära, Rättsdogmatisk metod, s 21-23.
2  Se dock Simon Anderssons invändningar mot denna strikta uppdelning, Rättsdogmatisk metod och bevisvärdering, 

festskrift till Christian Diesen, s 448-449. ”Som framgår av exemplen är det således mycket svårt att dra en skarp  
skiljelinje mellan de uttalanden från HD som rör beviskrav och de som rör bevisvärdering, varför det även blir  
svårt att skilja mellan de uttalanden som är auktoritativa och de som inte är det. En konsekvens är också att det är  
svårt att dra en klar skiljelinje mellan sakfrågor och rättsfrågor. Innebär detta att det inte finns någon skillnad? Är  
rättskällornas auktoritativitet alltså oberoende av om de uttalar sig om en materiell rättsregel, ett beviskrav, eller  
värdering av ett visst bevis? Nej, att det inte går att dra en knivskarp gräns betyder inte att det inte finns någon  
skillnad. Man kan tänka sig en skala där i skalans ena ände finns ”rena” rättsfrågor medan det i andra änden av  
skalan finns ”rena” sakfrågor. Bevisrättens olika frågor kan sedan placeras in någonstans på denna skala. Ju mer  
av en ”ren” rättsfråga det handlar om desto mer auktoritativa är rättskällorna. Frågor om bevisbörda och  
beviskrav är till allra största del en rättsfråga. De kan visserligen ha inslag av sakfrågor. I tvistemål kan exempelvis  
beviskravet och bevisbördan variera beroende på sakfrågorna i det specifika fallet, exempelvis om något är  
svårbevisbart eller någon part har lättare att säkra bevisning. I sådana fall måste alltså någon slags bevisvärdering  
redan ha gjorts innan man kan ta ställning till om beviskravet ska sänkas. Vidare kan, som vi sett, en fråga om 
innebörden av ett beviskrav allt mer glida över till en fråga om enskilda bevis om man försöker precisera vilka bevis  
som generellt räcker (eller inte räcker) för att uppnå beviskravet. I den mån man däremot talar enbart om 
värderingen av bevisning, särskilt enskilda bevis, är detta allt mer en sakfråga där bundenheten till rättskällorna är  
mindre.
Detta får som konsekvens att hur auktoritativa rättskällorna är kommer att variera beroende på hur man använder  
dem.”
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Detta innebär att den rättsdogmatiska metoden till stor del är otillräcklig för att besvara alla mina 

frågor. Främst gäller detta fråga I och II om felkällor, där rättsdogmatiken kan antas inte ha så 

mycket mer att säga, än att det är upp till domstolen att fritt värdera den bevisning parterna 

lägger fram, medan fråga III och IV kan antas ha ett mer utvecklat rättsdogmatiskt svar. Eftersom 

rättsdogmatiken är en vetenskap inriktad främst på att fastställa hur det är, vad som är gällande 

rätt. Frågan varför, varför det är gällande rätt, i detta fall varför ett bevis ska tillmätas ett visst 

värde, blir därmed främmande för rättsdogmatiken.

Därmed är behovet större att kombinera den rättsdogmatiska metoden med andra vetenskapliga 

områden för att kunna kritiskt analysera domar. Jag har därför valt att utöver rättsdogmatiken 

även använda mig av utblickar i vittnespsykologi och filmvetenskap, som gör det möjligt att 

ställa frågan varför en händelse utanför rättssystemet är på ett visst sätt. Svaren på fråga I och II 

har inte ambitionen att vara en rättsdogmatisk utredning, men inte heller en fullständig 

filmvetenskaplig eller vittnespsykologisk utredning utan enbart en avgränsad utblick i andra 

vetenskapsområden för att kunna peka på risken för felkällor.

Vittnespsykologi är den psykologiska disciplin inom vilken man bl.a. studerar faktorer som 

påverkar vittnesutsagors grad av tillförlitlighet. 3 En film förvandlar tittaren till ett direkt 

ögonvittne rörande filmens innehåll. Därmed kan denna forskning även appliceras på den som 

sett en bevisfilm, exempelvis en domare.

Filmvetenskap är studiet av film, dess plats i samhället och vad den betyder för oss. Inom ämnet 

har du Reés studerat de tre ödesdigra minuterna då polisen öppnade eld mot demonstranter i 

Göteborg sommaren 2001. Han menar att aldrig tidigare har så många kameror dokumenterat en 

och samma händelse (över 100 videokameror) utifrån olika perspektiv. Aldrig tidigare har det 

blivit så tydligt illustrerat hur den rörliga bilden missbrukats och förvanskats av polis och 

åklagare i de rättsliga efterspelen. I sex punkter har han därefter formulerat ett förhållningssätt 

för hur filmen och den rörliga bilden i framtiden skall användas som bevis i rättegångar för att 

minska det manipulativa inslaget. Flera av punkterna bygger på filmteoretiska resonemang kring 

Tiden och Rummet. 4

Det är dock ovanligt att domstolar redogör detaljerat för sin bevisvärdering i domskälen och det 

saknas möjlighet att i efterhand empiriskt undersöka hur bevisvärderingen i en rättegång gått till 

för den som inte själv suttit med under rättens slutna sammanträde. En kritisk granskning av 

domar med hjälp av filmvetenskap och vittnespsykologi, kan i så fall peka på möjliga eller 

3 Se Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 30-31.
4 Se Skotten på Vasaplatsen – Bilder som bevismaterial, du Reés.
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troliga felkällor, men sällan bevisa att en felkälla inverkat på bevisvärderingen.

2 Utgångspunkter

2.1 Den fria bevisprövningen

Principen om fri bevisprövning innefattar två komponenter: Dels fri bevisföring, dels fri 

bevisvärdering. I den modell som vuxit fram efter införandet av RB ses dessa två komponenter 

som oskiljaktiga, även om det vid en komparativ utblick går att finna andra rättssystem som har 

fri bevisföring men inte värdering eller vise versa.

Bevisrätten kan antingen utformas med fri bevisprövning eller utifrån en legal bevisteori. Enligt 

en legal bevisteori råder det förbud mot vissa bevismedel och det är bestämt, innan processen 

startat, exakt vilket bevisvärde rätten skall tillerkänna framlagda bevis. Edelstam menar att 

bevisvärderingen då har karaktär av rättstillämpning. 5

Komponenten fri bevisföring innebär istället att parter i en rättegång är fria att lägga fram vilken 

bevisning som helst. Portalparagrafen om bevisning, RB 35:1, ska förstås som att parterna inte 

begränsas i att använda några som helst källor. 6 Allt som läggs fram vid huvudförhandlingen 

utgör processmaterial. Även bevis, som tillkommit i strid med uttryckliga bestämmelser i RB 

eller EKMR, är tillåtna att lägga fram. 7

Den nya lättillgängliga informationstekniken har lett till att ett växande antal lagar har tillkommit 

för att skydda den enskildes integritet. Ett filmbevis kan ha tillverkats/producerats på ett sådant 

sätt att upphovsmannen ådragit sig straffansvar. Exempelvis kan upptagningen ha gjorts i strid 

mot BrB 4:6 a rörande kränkande fotografering, BrB g4:9 a rörande olaglig avlyssning, samt 

kameraövervaknings- eller personuppgiftslagen 8. Inte heller ett sådant fall utgör dock något 

hinder för att åberopa filmen som bevis i en rättsprocess.

Av den fria bevisföringen går det även att utläsa, att det som presumtion är fritt att lägga fram 

filmbevis i den form en part önskar. Det finns inga regler för hur filmningen ska gå till och ett 

oredigerat råmaterial är lika tillåtet att lägga fram, som filmer vilka redigerats eller bearbetats på 

olika sätt.

5 Se Ekelöf, Rättegång fjärde häftet, s 26.
6 Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. 
7 Se NJA 1986 s 489 och NJA 2003 s 323.
8 Kameraövervakningslag (2013:460) och Personuppgiftslag (1998:204).
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Komponenten fri bevisvärdering innebär att domare är fria att bedöma den bevisning parterna 

lagt fram och värdera den utan några bestämda mått. Även den principen går, precis som den fria 

bevisföringen, att utläsa i RB 35:1 och skulle enligt den föregående processlagsberedningen 

innebära att ”någon begränsning inte uppställes i fråga om de kunskapskällor, som får användas 

vid sanningens utletande, som ock att domaren vid värderingen inte är bunden av några legala 

regler.” 9 Paragrafen kan ses i motsats till det system utifrån legal bevisteori, som rådde före RB, 

där exempelvis två samstämmiga vittnen alltid utgjorde fullt bevis för vissa brott. 10

Diesen menar dock att det handlar om en frihet under ansvar att välja de medel som gör det 

möjligt att nå en materiellt riktig dom. Någon given metod för prövningen finns inte i lag och 

metodvalet är således upp till den enskilde domaren. Men kraven på bevisningen måste utgöras 

av gemensamma normer bland alla domare. Frågan i brottmål, om en tilltalad blir fälld till 

ansvar, får inte bero på den enskilde domaren. RB 35:1 utgör en generalklausul som innebär att 

bevisvärderingen ska vara objektiv och grundas på analys av varje enskilt bevis som förekommer 

i processmaterialet. 11

Trots den fria bevisprövningen bär alltid en bestämd part bevisbördan, dvs. risken att förlora om 

man inte för bevis för sin sak. I brottmål ankommer det alltid på åklagaren att bevisa brott. För 

inte åklagaren bevis för saken eller för bevis men når nte upp till beviskravet ska den tilltalade 

frikännas. Diesen menar dock att bördan ska ses som en teoretisk huvudprincip, men att det i 

praktiken förekommer både direkta omkastningar av bevisbördan i vissa brottsrekvisit och 

lindring av den i vissa situationer, särskilt i mål om mindre grova brott. 12

Bevisbördan i tvistemål åligger också endera parten. Vilken part det är varierar beroende på 

faktorer som rättsområde, parternas styrka, vilka rättsfakta som ska bevisas m.m.. Här skiljer 

man dock på objektiv och subjektiv bevisbörda. Den objektiva bevisbördan anger vilken parts 

faktapåstående som måste ha bättre grunder för sig än motpartens. Bevisbördan, för att det finns 

saklig grund för en uppsägning från en anställning, ligger t.ex. på arbetsgivarparten. Den 

subjektiva bevisbördan anger däremot vilken parts faktapåstående, som vid en given tidpunkt i 

rättsprocessen blir lagd till rättsfaktum i domen, om bevisföringen stannar där den är. Det vill 

säga, att om arbetsgivaren lägger fram bevis på temat att det finns sakliga skäl för uppsägningen 

och dessa bevis lever upp till beviskravet, går den subjektiva bevisbördan vid denna tidpunkt 

över på den anställde.

9 Se Processlagberedningen s 377.
10 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 17-18.
11 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 52-53.
12 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 122-123.
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Att den subjektiva bevisbördan växlar mellan parterna i tvistemål innebär att båda riskerar att 

förlora om de inte för bevis för sin sak. Därmed har båda motivation att införa bevis, inte bara 

den som har den objektiva bevisbördan. 13

2.2 Begränsningar i den fria bevisprövningen

I Sverige har vi som nämnt i grunden inte haft några bevisförbud, t.ex. att bevis som tillkommit 

på ett otillbörligt eller rättsvidrigt sätt ska avvisas. Det stadgas dock en rätt för domstol att avvisa 

bevis som inte behövs, kan tas upp på ett annat sätt med mindre besvär eller inte kan tas upp trots 

rimliga ansträngningar och saken måste avgöras utan fördröjning, RB 35:7, samt att domstol som 

huvudregel ska avvisa vittnesattester, RB 35:14.

Tidigare har det varit vanligt att domstolar avvisat s.k. karaktärsbevisning, t.ex. att i ett mål 

rörande kvinnomisshandel höra en tidigare flickvän om även hon blivit misshandlad, med 

hänvisning till att bevisningen inte behövs enligt RB 35:7. HD menar numera att det är svårt att 

hävda irrelevans innan man tagit del av ett bevis, samt att det därför som huvudregel måste 

tillåtas, åtminstone för att kunna avgöra om det inte behövs. 14

Domar från Europadomstolen har i vissa delar inskränkt vår frikostiga syn på bevisföringen. Det 

är exempelvis förbjudet att ta upp ett erkännande som tillkommit under tortyr eller ett 

erkännande av ett grovt brott, som tillkommit under ett polisförhör utan närvaro av försvarare. 15 

Sådana bevis ska uteslutas ur åtalet.

Andra domar från Europadomstolen gällande bevisning som tillkommit i strid med EKMR är 

dock mindre tydliga med om det handlar om att den helt ska avvisas eller enbart påverka 

bevisvärderingen negativt. Våra nationella domstolar har främst låtit detta påverka 

bevisvärderingen. I svenska processer när bevisning läggs fram i strid med 

kontradiktionsprincipen eller principen om equality of arms (se nedan 7.1), är det således som 

utgångspunkt något som negativt påverkar bevisvärdet, men inte leder till att hela beviset 

avvisas. 16

13 Se Diesen, Bevisprövning i tvistemål, s 103-104.
14 Se NJA 2007 s 547 och den tolkning av rättsfallet som görs i Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 122 och Ekelöf, 

Rättegång fjärde häftet, s 37-39.
15 Se angående tortyr Jalloh mot Tyskland och angående förhör utan försvarare Salduz mot Turkiet och Panovits mot 

Cypern.
16 Se t.ex. NJA 1998 s 204.
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2.3 Indirekta begränsningar för olika partsföreträdare

Ordboksdefinitionen av ”manipulation” är en omärklig påverkan eller styrning i önskad riktning. 

”Vinklad” innebär att ge personlig eller ensidig prägel åt en skildring. 17 Som redan konstaterat 

ovan står det fritt fram för part att lägga fram bevisning som är vinklad eller manipulerad i 

domstol, med enda risk att den där värderas lågt i bevishänseende. Det finns dock vissa principer 

och normer som visserligen inte innebär något direkt hinder för den fria bevisföringen, men väl 

en risk för indirekta sanktioner mot olika sorters partsföreträdare om framlagd bevisning finnes 

vara grovt manipulerad eller vinklad. 

För åklagare (och polis under förundersökning) gäller objektivitetsprincipen. Den innebär att 

brottsutredningar ska bedrivas på ett förutsättningslöst och objektivt sätt. Det finns en skyldighet 

att utreda brett, utan förutfattade meningar och föra fram även omständigheter som är till den 

misstänktes fördel. När förundersökning resulterat i beslut om åtal och det blivit rättegång råder 

visserligen en konflikt mellan två parter, men åklagaren har även då en skyldighet att redovisa 

samtliga relevanta fakta och inte undanhålla bevis, som är till den tilltalades förmån. 18

Den yttersta gränsen för vilken bevisning åklagare får lägga fram sätts av kriminaliseringen av 

tjänstefel i BrB 21:1. Om bevisning manipuleras eller vinklas, uppsåtligen eller oaktsamt, och 

objektivitetsprincipen åsidosätts kan den enskilde åklagaren dömas för tjänstefel. Brottet kan 

även begås genom underlåtenhet. I allmänhet har inte åklagare själv tagit fram bevisen som 

denne lägger fram i en brottmålsprocess utan förses med dessa från polisen. Men även i sådana 

situationer kan alltså straffansvar mot åklagaren för underlåtenhet bli aktuellt. 19

I en utredning på uppdrag av Riksåklagaren föreslås detaljerade riktlinjer vid all användning av 

film/media/bildmaterial i en förundersökning. Bland annat måste åklagare om möjligt redovisa 

källan (filmaren/fotografen) och dennes syfte med upptagningen, tid, rum och plats, vilken 

utrustning som använts, om tekniken varit digital, övriga omständigheter av betydelse samt en 

rekommendation att förhör påkallas med upphovsmannen. Vid uppspelning ska som 

utgångspunkt hela upptagningen återges och klipp i filmen tydligt anges. Förbud ska råda mot 

redigering eller påläggning av ljud och övriga brister måste tydligt redovisas. 20

När utredningen senare skulle implementerades i bindande författning, i samband med att 

Åklagarmyndigheten utfärdade rekommendationer inför reformen en modernare rättegång, är 

17 Se SAOL.
18 Se RB 23:4, Diesen, Bevisprövning i brottmål s 124-125.
19 Se Ulväng, Brotten mot allmänheten och staten, s 256-261.
20 Se RÅ, Användning av modern presentationsteknik i brottmålsprocessen, En analys med förslag till riktlinjer, s 18, 

december 2002.
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dock föreslagna riktlinjer rörande användning av film/media/bildmaterial inte medtagna. 21 Det 

får därmed anses tveksamt om de idag kan anses bindande för åklagare.

För partsombud som är ledamöter av Sveriges advokatsamfund gäller ingen objektivitet utan i 

första hand en lojalitetsplikt mot klienten, men s.k. god advokatsed ska samtidigt iakttas i både 

brott- och tvistemål. Det innebär bl.a. att advokaten inte får lämna uppgifter som denne vet är 

osanna och inte heller medverka till att bevis undertrycks eller förvanskas. 22 Handlande i strid 

med god advokatsed kan leda till varning eller uteslutning ur samfundet.

För övriga partsombud finns dock inga sanktioner mot att lägga fram bevisning som är grovt 

manipulerad eller vinklad till motpartens nackdel. Undantaget är om ombudet förvanskar eller 

undanröjer bevis med uppsåt att oskyldig ska bli fälld till ansvar eller anstiftar vittne eller part att 

under bevisning i form av förhör under laga ed eller sanningsförsäkran lämna osann uppgift eller 

förtiga sanningen. Denna kriminalisering följer av kap. 15 BrB rörande de s.k. sanningsbrotten 

och gäller givetvis även åklagare och advokater. 23

För ett partsombud som inte är advokat eller åklagare är det därmed min slutsats att det e 

contrario i övriga fall är fritt att lägga fram manipulativ eller vinklad bevisning utan att riskera 

sanktioner. Även bevisning som ombudet uppsåtligen vet är osann.

2.4 Metoder för bevisvärdering

HD utgår idag från beviskravet bortom rimligt tvivel i brottmål. Diesen menar att detta ska 

förstås som en tillämpning av den s.k. hypotesmetoden. Denna bygger på att söka efter tvivel och 

bedöma om det går att eliminera dessa. Gärningsbeskrivningen delas upp i deltema (ett per 

rättsfakta/rekvisit) och mot varje deltema ska domstolen försöka falsifiera alternativa friande 

förklaringar. Först när samtliga dessa förklaringar har eliminerats anses åtalet ställt bortom 

rimligt tvivel. 24

Domstolen är här inte bunden av den tilltalades inställning. Om den tilltalade åtalas för 

misshandel men invänder att han inte varit på platsen där en spark utdelats mot målsägande, så 

ska domstolen inte endast ställa upp denna alternativa friande förklaring, utan även ställa upp en 

friande hypotes om att den tilltalade var på platsen och utdelade en spark mot målsägande men 

agerade i nödvärn. Först när alla rimliga alternativa förklaringar kan uteslutas är brottet att anse 
21 Se RÅ, En modernare rättegång – reformering av processen i allmän domstol, Den nya lagstiftningen och några 

rekommendationer om tillämpningen, RätttsPM 2008:10.
22 Se 6.2 Vägledande regler om god advokatsed med kommentar, Sveriges Advokatsamfund.
23 Ulväng, Brotten mot allmänheten och staten, s 115-164.
24 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 48-51.
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som styrkt. Om någon förklaring inte kan elimineras finns ett rimligt tvivel kvar och den 

tilltalade ska frias.

Den dominerande svenska beviskravsläran i tvistemål härstammar från Ekelöf, vars grunder i sin 

tur hämtats från Olivecrona. Där anses varje beviskrav, exempelvis styrkt, stå för olika 

sannolikhetsgrader. Dessa utgör en skala som sträcker sig mellan den bevisbördebärande partens 

faktapåstående (x) och negationen av detta påstående (icke-x). Exempelvis i ett mål om 

uppsägning av anställning, blir x att sakliga skäl för uppsägning finns och icke-x att sakliga skäl 

för uppsägning inte finns. Beviskravet ”styrkt” innebär här en betingelse för påståendet att 

sakliga skäl för uppsägning finns och ska bli ett rättsfaktum i domen, medan bevisvärderingen 

fastställer ifall bevisen är starka nog att uppfylla betingelsen. 25

Under värderingen ska två frågor ställas: dels vad sannolikheten är, för att bevistemat är orsak till 

det enskilda beviset, dels vad sannolikheten är, för att beviset har andra orsaker? 26

2.5 Robusthet och utredningskrav

För att kunna pröva och eliminera friande förklaringar i ett brottmål räcker det dock inte att 

bevisen endast når upp till kravet. Beviskravet bortom rimligt tvivel ska förstås som ett 

kvalitetskrav. Men det finns även ett kvantitetskrav för att bevisningen ska anses robust nog för 

en fällande dom.

Begreppet robusthet avser hur skör bevisningen är i förhållande till ny bevisning. Ju mindre 

skörhet, desto större robusthet. Ett förhållande är således robust när det inte kan förändras eller 

påverkas av att ny relevant information framkommer. Varje känt eller möjligt bevis som inte 

införts i målet, men som kan förändra sannolikhetsgraden, utgör en brist på robusthet. Ju starkare 

påverkan som allmänt kan förväntas av det hypotetiska nya beviset, desto mer brister det i 

robustheten. 27

Om vi till exempel utgår från ett åtal för misshandel, med en gärningsbeskrivning som innefattar 

att ”X har slagit Y i ansiktet så kroppsskada uppstått”, kan bevisupptagning av en film som visar 

när X slår Y ha ett högt bevisvärde för att styrka bevistemat att X har slagit. Men 

gärningsbeskrivningen innehåller även rekvisitet att Y tillfogats kroppsskada genom slaget. Om 

det av nämnda film även går att se hur Y börjar blöda näsblod efter slaget är bevisvärdet även 

högt för bevistemat att Y tillfogats kroppsskada.

25 Se Diesen, Bevisprövning i tvistemål, s 49-57.
26 Se Diesen, Bevisprövning i tvistemål, s 49-57.
27 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål s 225.
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Om det under utredningen i övrigt inte tas upp även exempelvis ett läkarintyg och ett 

målsägandeförhör som styrker kroppsskadan saknas annan grundläggande utredning kring om en 

kroppsskada verkligen tillfogades av slaget. Därmed saknas kvantitativ bevisning som är 

nödvändig för att pröva säkerheten i den rimliga friande hypotesen ”X har slagit Y i ansiktet men 

ingen kroppsskada har uppstått”. Bevisningen är inte robust, trots att bevisvärdet för att en 

kroppsskada tillfogats utifrån det enskilda filmbeviset är högt.

Diesen menar att en bedömning av robustheten alltid ingår som ett moment i bevisvärderingen. 

Ett åtal kan ogillas både på grund av att gärningen inte är bevisad och på grund av att den inte är 

tillräckligt utredd. Skillnaden är att i det tidigare fallet finns tillräcklig bevisning för att pröva 

ansvarsfrågan, men denna utfaller i rimligt tvivel. Men i det senare fallet (som i exemplet med 

misshandeln ovan) går inte andra rimliga friande alternativ att alls pröva. Åklagaren står risken 

för att ett friande alternativ inte är prövbart. 28

Utredningskravet brister endast när det vid huvudförhandlingen saknas processmaterial i något 

relevant avsnitt. Om åklagaren redovisar att han har försökt utreda en friande förklaring men 

misslyckats, exempelvis letat efter ett läkarintyg, men att det visat sig att Y aldrig gick till 

läkaren, innebär det inte ett misslyckande i utredningskravet. Att däremot inte utreda en 

alternativ förklaring, exempelvis inte söka efter ett läkarintyg, eller att utreda förklaringen men 

inte omvandla den till processmaterial, innebär ett misslyckande i att uppnå utredningskravet. 

Åklagaren kan exempelvis ha införskaffat Y:s läkarintyg, men inte lagt fram det som bevis.

Åklagaren kan inte förväntas lägga fram en lika robust utredning när någon cyklat mot rött ljus 

som vid ett mord. Utredningskravet är en abstrakt standard efter ”vad målets beskaffenhet 

kräver”. 29 Om brottet är lindrigt och erkänt är utredningskravet lågt, om brottet är grovt och 

förnekat är kravet högt.

Frågan om robusthet blir annorlunda i tvistemål. Dispositiviteten gör ju att parterna styr över hur 

bevisfrågan ser ut, vilket även ger makt över sanningen. En part ska således kunna vinna ett mål 

på hur svag bevisning som helst, så länge den är starkare än motpartens. Diesen menar dock att 

dispositiviteten i första hand gäller yrkade rättsföljder, vilka motparten är fri att medge eller 

förlika. Bestrider istället motparten och förnekar en åberopad faktisk omständighet överlämnas 

detta avgörande till rätten. Parterna har valt det utsnitt ur verkligheten som ska prövas 

(bevistemat), men rättens ledamöter måste ha en uppfattning om, hur den av parterna 

presenterade bevisningen förhåller sig till en hypotetisk fullständig utredning.
28 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 176-183 jfr t.ex. Nordh som ser det som att bristande robusthet istället kan 

påverka värderingen av enskilda bevis såväl som sammanvägningen, Bevisrätt C s 17.
29 Se Diesen, Bevisvärdering i brottmål, s 188-189.
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Som konstaterats ovan utgörs bevisvärderingen i tvistemål av två frågor, dels vad sannolikheten 

är för att bevistemat är orsak till det enskilda beviset, dels vad sannolikheten är för att beviset har 

andra orsaker? I frågan om sannolikheten för att beviset har andra orsaker, kan domstolen inte 

enbart värdera motpartens eventuella motbevis, utan måste även pröva alla andra tänkbara 

förklaringsmöjligheter. För att kunna göra detta behövs en robust utredning.

Diesen menar här att den bevisbördebärande parten därmed både ska bevisa att dennes påstående 

är mer sannolikt än osannolikt och att det är betydligt starkare än motpartens motfakta. Syftet är 

att kontrollera att ett faktapåstående har en egen inneboende sannolikhet och alltså inte bara 

beror på motpartens svaghet. Resultatet blir likartat med ett brottmål, dvs. part med bevisbörda 

bär även risken för att bevisningen inte är robust. Skillnaden är att utredningskravet måste ses 

som mycket lägre, eftersom rätten i tvistemål i princip inte har något eget ansvar för 

utredningens kvalitet. 30

2.6 Kontradiktionsprincipen

Denna princip innefattar rätten för båda parter att ta del av varandras yrkanden, grunder, 

bevisning och argumentation samt bemöta dessa. Syftet är att båda parter ska få kännedom om 

allt material i processen och få tillfälle att framföra sina synpunkter på detta. 31 Principen framgår 

indirekt både av RB och i begreppet ”en rättvis rättegång” i EKMR. I båda står det ordagrant att 

part har rätt att åberopa egna vittnen och motförhöra motpartens vittnen. Principen ska dock 

omfatta alla former av bevismedel. 32

Principen innebär att det blir problematiskt att bl.a. ta upp förhör med anonyma vittnen, eller att 

inte anordna förhör och motförhör under huvudförhandling, utan att enbart läsa upp ett tidigare 

polisförhör, där motparten inte deltog. Problemen i relation till vittnesmål har prövats mycket i 

prejudikat, medan det är mer oklart vilka krav principen ställer på andra sorters bevismedel. 33

2.7 Principen om parternas likställdhet/equality of arms

Precis som kontradiktionsprincipen är parternas likställdhet/equality of arms en del av rätten till 

en rättvis rättegång i EKMR. Båda rättigheterna är nära förbundna med varandra. Här handlar 

30 Se Diesen, Bevisvärdering i tvistemål, s 334-341.
31 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 246-247.
32 Se EKMR artikel 6 punkt 3 d om rätt till motförhör och kalla vittnen samt RB 46:2 punkt 4 och 5 vittnes utevaro är 

skäl att ställa in huvudförhandling liksom anstånd att bemöta nytt bevis, RB 36:17 om rätt till motförhör.
33 Se tex NJA 1998 s 204 och Kostovski mot Nederländerna.
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det om att parterna måste ha samma möjligheter att lägga fram egen bevisning och utföra sin 

talan. Ingen part får gynnas på den andres bekostnad. Detta är även en förutsättning för att 

processen ska kunna vara kontradiktorisk. I tvistemål innebär den samma rätt för alla parter.

I brottmål är innebörden av principen delvis en annan. Vad som krävs i brottmål är inte att den 

tilltalade och åklagaren ska ha samma processuella rättigheter, utan att den tilltalade inte får ha 

sämre möjligheter än åklagaren att utföra sin talan inför domstolen. Däremot lägger EKMR inga 

hinder i vägen för att den tilltalade, i olika hänseenden, ges en mera förmånlig inställning än 

åklagaren i processen. Favorisering av den tilltalade är ju nödvändigt i många fall för att 

eliminera risken för fällande domar mot oskyldiga, exempelvis genom att åklagaren har 

bevisbördan i brottmål. 34

2.8 Principen om det bästa bevismaterialet

Om en och samma kunskapskälla utan svårigheter kan utnyttjas på flera olika sätt, så ska det 

bevismedel användas som medför den säkraste bevisningen. Principen syftar inte på situationen 

när den ena av två ögonvittnen kan ge säkrare upplysningar än den andra, men däremot när valet 

står mellan ett hörsägenvittne och ett direkt ögonvittne. När det föreligger en serie av bevis, ska 

om möjligt det bevismedel användas, som ger kortast beviskedja. Ju färre led i kedjan, desto 

säkrare bevis. 35

Ett exempel är när åklagarpart vill styrka att en bil kört för fort, genom bromsspårets längd. En 

polis har mätt bromsspåret. Att ta upp polisens vittnesmål ger en längre beviskedja än om det på 

något sätt är möjligt att direkt ta upp själva mätningen (t.ex. genom en bild på den).

3 Några grundläggande begrepp i uppsatsen

3.1 Processrätt: Film som bevismedel

Bevismedel är de olika typer av bevisning som kan läggas fram. Man skiljer mellan personella 

och reella bevismedel. Personella bevismedel är utsagor från vittnen eller part (RB kap 36 och 

37). Bevismedlet är i samtliga fall själva förhöret. Reella bevismedel är fysiska föremål, som 

antingen tas upp i form av skriftlig handling (RB kap 38) eller syn av föremålet (RB kap 39). 

Benämningen syn är något missvisande. Syn ska förstås som alla sorters iakttagande av ett 

34 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 246.
35 Se Edelstam, Ekelöf, Rättegång fjärde häftet, s 42-48.
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föremål, även på sätt där övriga sinnesorgan används. Utmärkande för syn är inte sättet för 

iakttagandet, utan objektet för detta. 36

Sakkunnigutlåtandet hamnar mittemellan ovanstående två huvudtyper eftersom det antingen kan 

tas upp i form av ett personellt förhör eller en reell skriftlig handling (RB 40:7, 8 och 19). 37

Heuman menar att en videofilm med tal bör hanteras som skriftligt bevis, då uttalandena och 

deras innebörd ska utgöra bevis och inte främst bilderna av de personer som uttalar sig. Ett 

fotografi är däremot inte ett skriftligt bevis. 38 Är objektet istället det som går att iaktta på filmen, 

t.ex. att X har slagit Y på näsan och att Y därefter börjat blöda näsblod, bör det hanteras som syn. 

Fitger behandlar inte filmer specifikt men verkar definitionsmässigt i stort vara överens med 

Heuman. Fitger är dock av uppfattningen att det även kan tänkas förekomma andra bevismedel 

utöver de listade i RB 36-41. 39

Om filmen använts för att dokumentera ett förhör, kan filmen istället tas upp som ett vittnes- 

eller partsförhör (RB 35:14 samt kap. 36 eller 37), på samma sätt som en skriftlig uppteckning av 

en berättelse. 40 Observera att det i så fall handlar om en filmad vittnesattest och någon av 

undantagsreglerna där vittnesattester kan tillåtas, måste vara tillämplig. I mål rörande sexualbrott 

mot barn är huvudregeln att målsägarförhöret görs utom rättegången och läggs fram vid 

huvudförhandlingen i form av ett filmat förhör. 41

Beroende på vilket sorts bevismedel en film utgör gäller skilda processuella regler i RB. För 

förhören finns speciella prejudikat för bevisvärderingen genom en bedömning av trovärdighet 

och tillförlitlighet kring utsagan, 42 och RB:s huvudregler om vittnesplikt samt inskränkningar i 

denna. För reella bevis finns reglerna om editionsplikt dvs. förutsättningar där part kan begära ut 

skriftliga bevis från motpart eller tredje man (RB 38:2). För syn finns en liknande 

exhibitionsplikt (RB 39:5).

Om en part tror att en film, som motparten innehar, kan vara ett bevis som gynnar en själv, är det 

alltså möjligt att få ta del av filmen, om denna klassas som en skriftlig handling eller objekt för 

syn, men inte om filmen ses som ett förhör. Om filmen inte klassas som ett förhör, finns inte stöd 

i HD:s praxis för att tillämpa utsageanalysen kring trovärdighet och tillförlitlighet på 

36 Se Edelstam, Ekelöf, Rättegång fjärde häftet, s 276.
37 Se Edelstam, Ekelöf, Rättegång fjärde häftet, s 22-23.
38 Se Heuman, Ekelöf, Rättegång fjärde häftet, s 256.
39 Se Fitger, Domstolsprocessen En kommentar till rättegångsbalken, s 240.
40 Se Fitger, Domstolsprocessen En kommentar till rättegångsbalken, s 263.
41 Rättsligt stöd för detta hittas vid en analog tillämpning av RB 36:4, se Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum 

Göteborg, Barnhandboken, s 21. 
42 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 269-272.
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bevismedlet. Vittnesplikten och dess inskränkningar i denna ska inte heller tillämpas. 

Inskränkningar i vittnesplikten gäller dock för skriftliga handlingar om den som innehar 

handlingen skulle vara förhindrad att vittna om handlingen – men inte för syn.

Det finns dock flera prejudikat som visar på en tendens att tillämpa samtliga regler från övriga 

bevismedel analogt, varför klassningen av filmbevis i olika sorters bevismedel i praktiken spelar 

mindre roll. I NJA 1981 s 791 yrkade en person som var åtalad för brott, att Sveriges Television 

skulle föreläggas att förete vissa TV-avsnitt till nyttjande för försvarets bevisning, enligt reglerna 

för syn. I NJA 1992 s 307 yrkade en person ansvar och skadestånd för grovt förtal från Sveriges 

Television, med anledning av en videoinspelning som sänts i TV. Personen begärde även att 

Sveriges Television skulle föreläggas att förete videoinspelningen i sin helhet enligt reglerna för 

syn.

I båda dessa mål konstaterades att yrkandena skulle prövas enligt reglerna för syn. Men att 

Sveriges Televisions invändningar mot yrkandena enligt reglerna om inskränkt vittnesplikt för att 

skydda yrkeshemlighet (RB 36:5 vilken även gäller vid skriftliga handlingar 38:2 2 st) ändå 

skulle vara tillämpliga analogt.

Jag kommer, efter analysen av felkällor vid bevisvärdering i kap. 4 nedan under 4.3, utveckla en 

kritik av den syn HD, Edelstam och Heuman företräder på filmen som bevismedel.

3.2 Filmvetenskap: Förhållandet till Tiden och Rummet

Filmens tid och rum skapas i fantasin och skiljer sig från verklighetens tid och rum. 43 Ett 

ögonvittne kan exempelvis ha iakttagit en person i ett kök, i en lägenhet på Rådmansgatan i 

Stockholm. Personen går ut, tar en bil och åker till en lägenhet vid Redbergsplatsen i Göteborg 

och går in i denna lägenhets vardagsrum. Det ögonvittnet sett, är verklighetens rum och den 

verkliga tiden som denna förflyttning tar, är många timmar.

Genom att filma händelsen kan man enkelt skapa ett rum där köket ligger bredvid 

vardagsrummet i en och samma lägenhet och förflyttningen däremellan går på ett ögonblick. Här 

ligger den ena delen av filmens starka manipulativa kraft. Denna kan sedan förstärkas av ett 

narrativ; ett filmvetenskapligt begrepp som delvis är synonymt med ordet berättande.

Ett narrativ innebär att man länkar samman händelserna som inträffar i tid och rum med orsak 

och verkan. En berättelse, om än inte särskilt spännande, som ger mening till filmen ovan, är att 

det är morgon, personen vill först äta frukost och sedan se på morgonnyheterna (orsak), därför 
43 Se Bordwell, Film Art, tid s 79-81, rum s 84.
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går denne först in i köket och därefter in i vardagsrummet (verkan). Plötsligt verkar bilderna vi 

sett ha en mening. 44

Det är möjligt att lura en tittare genom att kasta om tid och rum, om verklighetens tid och rum är 

okända för tittaren. En sportpublik vet generellt t.ex. hur en ishockeyrink ser ut (det verkliga 

rummet) eller hur lång en halvlek i fotboll är (den verkliga tiden) och har kompetens att upptäcka 

manipulationer av tid och rum. Men en domstol vet i allmänhet inte hur brottsplatsen såg ut (den 

verkliga tiden) eller hur lång tid gärningen tog (det verkliga rummet). Risken blir att filmens tid 

och rum tas för verklighet.

Dessa begrepp är utgångspunkten för den kritiska analysen av felkällor samt för några  av 

lösningarna för att undvika dessa i kapitel 4.1 nedan.

3.3 Vittnespsykologi: Interferens

Inom vittnes- och minnespsykologin visar forskning att i situationer då ett vittnes minne befinner 

sig i den s.k. lagringsfasen, fasen efter en händelse skett då minnet bearbetar informationen för 

att kunna lagra den i långtidsminnet, 45 kan minnet störas genom att vittnet blandar ihop 

information från en källa med information från en helt annan. Fenomenet kallas interferens och 

kan leda till att falska minnen av en händelse uppstår. 46

Vanligast vad gäller filmer och bilder är risken för s.k. retroaktiv interferens, dvs. att ett vittne 

efter den kritiska händelsen exponeras för bilder eller filmer från händelsen. 47 Dessa filmer kan 

t.ex vara tagna från en annan del av rummet än där vittnet befann sig eller under en tid när vittnet 

inte ens var i rummet. Händelseförloppet kan vara manipulerat. Filmen kan påstås vara från 

händelsen men är i själva verket inte det eller presenteras med muntlig information om vad som 

hänt, vilken inte stämmer med det vittnet upplevt. Intryck från filmen kan ändra vittnets minne 

och leda till såväl falska utpekanden av en gärningsman i en konfrontation, som falska minnen 

från hela händelseförloppet.

Med den allt mer tillgängliga informationsflödet från den digitala tekniken är det lätt för ett 

vittne att exponeras för dylikt material som sprids via medier, av privatpersoner över internet och 

även självmant från polis och åklagare via exempelvis tv-program som Efterlyst. Sociala 

44 Se Bordwell, Film Art, tid s 73-74.
45 Se Granhag, Christiansson, Vittnespsykologi, s 98-99.
46 Se Granhag, Christiansson, Vittnespsykologi, s 278-280 och s 343-351,  Ainsworth, Psychology, law and eyewitness 

testimony, s 49-52.
47 Se Granhag, Christiansson, Vittnespsykologi, s 278-280 och s 343-351,  Ainsworth, Psychology, law and eyewitness 

testimony, s 49-52.
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sammanhang förstärker interferens, varför exempelvis en film som visas på Efterlyst kan ha en 

ännu starkare interferenseffekt om ett vittne ser filmen tillsammans med andra människor och 

diskuterar innehållet. 48

När vi upplever en händelse försöker vi skapa ett kausalt orsakssamband. Om information saknas 

eller vi inte riktigt förstår vad som inträffat kan vi rekonstruera ett händelseförlopp som är rimligt 

utifrån våra egna erfarenheter, kunskaper och förväntningar. Information från andra källor kan fylla 

ut våra luckor om vi uppfattar den som rimlig, vilket kan jämföras med den filmvetenskapliga teorin 

att tittaren länkar samman händelser genom ett narrativ med orsak och verkan. 49

Enligt studier av vittnespsykologen Loftus kan information, som lämnas i samband med att en film 

visas eller efteråt, fungera ledande för ett vittnes minne av det som hänt på filmen. I ett experiment 

fick vittnen se samma film på en bilolycka och därefter tillfrågades de om vilken hastighet fordonen 

kört i. Det verb som användes i frågan för att beskriva händelsen påverkade hastigheten. Fick 

vittnena frågan ”ungefär hur snabbt körde bilarna när de kolliderade?” uppskattades hastigheten i 

genomsnitt till 30.8 miles i timmen. Om frågan löd ”ungefär hur snabbt körde bilarna när de 

mosades?” uppskattades den istället till i genomsnitt 40.8 miles i timmen. I det senare fallet svarade 

även en högre andel vittnen ja på frågan om det funnits krossat glas på olycksplatsen (vilket det inte 

fanns). 50

Interferens kan givetvis ha samma effekt på en domares minne. En domare kan få sitt minne av 

det som förevarit på en bevisfilm styrt av inte själva bildernas innehåll, utan från en berättelse 

om vad bilderna innehåller (exempelvis framfört av det ombud som lagt fram bilden under 

bevisupptagningen eller en berättarröst som lagts till filmen). Om domaren först hör ett vittne 

berätta om en händelse och därefter presenterar en film från händelsen som visar en annan del av 

det verkliga rummet än där vittnet befann sig, eller en verklig tid när vittnet inte ens befann sig 

där, kan detta påverka domarens minne av det vittnet berättat.

Dessa begrepp är utgångspunkterna för den kritiska analysen av felkällor nedan under 4.2 och 

4.3 samt förslaget på lösningar under 4.4.

3.4 Sakkunniga och deras bedömningar

I frågan om bevisvärdering av filmer har rätten möjlighet att inhämta yttrande från en sakkunnig. 
48 Se Granhag, Christiansson, Vittnespsykologi, s 278-280 och s 343-351,  Ainsworth, Psychology, law and eyewitness 

testimony, s 49-52.
49 Se Granhag, Christiansson, Vittnespsykologi, s 344 paraleller går att se till det filmvetenskapliga begreppet narrativ 

se Bordwell Film Art s 73.
50 Se Ainsworth, Psychology, law and eyewitness testimony, s  55.
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51 Mot bakgrund av det som diskuterats ovan under 3.3 och 3.2 kan det argumenteras för att det 

inför bedömningen av ett filmbevis kan finnas behov av att anlita särskild fackkunskap från såväl 

filmvetare som vittnespsykologer. Det kan även vara nödvändigt att anlita tekniskt sakkunniga 

som förklarar den kamera och redigeringsutrustning som använts, för att få förutsättningarna för 

värderingarna klargjorda. 52

Vad gäller psykologiskt sakkunniga har HD uttalat att dessa inte behövs när syftet enbart är att 

belysa trovärdigheten av en utsaga. Där vilar ändå ansvaret för bedömningen på rätten 

självständigt. Experter kan däremot bidra med bakgrundsinformation och fästa rättens 

uppmärksamhet på möjliga felkällor. 53 Detta principiella uttalande borde enligt mig kunna 

tillämpas analogt även på andra experter som åberopas med syftet att bedöma bevisning.

4 Felkällor under bevisvärdering

4.1 Vilka felkällor finns vid bevisvärdering av filmbevis?

4.1.1 Redigering.

I samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001 höll organisationen Reclaim the City en 

manifestation på Vasaplatsen den 15 juni. Efter konfrontationer mellan motdemonstranter, 

deltagare och polis öppnade polisen eld och skottskadade tre personer. HW, som var den mest 

allvarligt skottskadade, åtalades för våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman. 54 Till stöd för 

åtalet åberopade åklagaren en film med bevistema ”utvisande folkmassans ageranden samt HW:s 

agerande under samma tid.” 55

Det fanns ett stort antal kameror i området som filmade; både representanter för allmänheten, 

media och polisen hanterade dessa kameror. Den åberopade filmen, på tre minuter och 23 

sekunder, består av 26 klipp från åtta olika kamerapositioner. 56

När bevisfilmen jämfördes med de olika originalfilmerna, av bl.a. redaktionen för TV-

51 Se RB 40:1.
52 Se exempelvis Svea Hovrätt, B 5125-05, där en central fråga vid sammanvägningen av motstridiga bevis blev 

sakkunniga tekniska vittnets uppgift att det mellan varje bild på övervakningsfilmen går det som mest 0.8 sekunder. 
Se mer om detta mål nedan i 4.1.

53 Se NJA 1992 s 446. ”Även med de nu gjorda reservationerna torde anlitandet av psykologiska experter i mål om 
sexualbrott i en del fall kunna utgöra en värdefull hjälp för domstolarna när de har att göra en 
trovärdighetsbedömning. Experterna kan bl a bidra med nyttig bakgrundsinformation och lästa rättens 
uppmärksamhet på möjliga felkällor. Domstolarna bör emellertid i varje särskilt fall noga pröva om det verkligen 
finns behov av ett sakkunnigförordnande. När det är fråga om att bedöma trovärdigheten hos någon som skall höras 
personligen inför rätten torde det sällan finnas anledning att förordna en sakkunnig. ”

54 Se du Reés, Skotten på Vasaplatsen – Bilder som bevismaterial, s 78-79.
55 Se Göteborgs TR B-7521-01, med tillhörande ansökan om stämning.
56 Se du Reés, Skotten på Vasaplatsen – Bilder som bevismaterial, s 78-79.
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programmet Uppdrag Granskning, startar en debatt angående om denna är manipulerad. 57 Du 

Reés beskriver filmen som ”en kaotisk sammanställning, där konflikten mellan polis och 

demonstranter trappades upp. Stenkastningen såg ut att eskalera strax innan HW blev skjuten.  

Här fanns inga karaktärsbeskrivningar och komplikationer i bilderna; ingen detaljrikedom.  

Bara handlingens språk, attacker och stenkastning – våldsamma aktivister och hotade poliser.  

Vid närstudier av utsagan blev det tydligt att den var en grovt förenklad sammanställning med  

filmiska klichéer I många stycken liknade den en actionfilm. Bilderna kom från olika källor,  

olika fotografer, men det gick inte att avgöra om bilderna låg i kronologisk ordning och rätt i tid  

i förhållande till den verkliga händelsen. Inte heller om alla bilder kom från samma tillfälle.  

Uppdrag Granskning hade gjort ett grundligt researcharbete och funnit nya bilder, framförallt  

en obruten tagning, så kallad entagningssekvens, vilken närmast måste betraktas som ett  

objektivt och trovärdigt ögonvittne och som gav en annan beskrivning av händelseförloppet. I  

åklagarens bevisfilm finns 6 skott, men i Uppdrag Gransknings obrutna tagning återfanns 8  

skott! Det var också tydligt hur ljudet hade förvanskats och lagts över flera bilder i syfte att  

ytterligare dramatisera händelseförloppet.”

Utöver filmen styrktes åtalet av flera vittnen och HW:s egna erkännande vad gäller våldsamt 

upplopp. Skuldfrågan i målet hade troligtvis inte ändrats om enbart entagningssekvenser från 

händelsen åberopats. Däremot kan filmen ha påverkat straffvärdet eftersom HW:s agerande i 

filmens tid och rum framstår som mer hänsynslöst än i verkligheten. Domskälen kring 

straffvärdet är dock inte mer konkreta än att de motiveras av att han ”själv aktivt utövat våld”, 

vilket även syns på entagningssekvenserna. 58

Jämfört med entagningssekvenserna framstår dock de angrepp mot poliser som HW deltog i som 

betydligt mer våldsamma. Detta genom att olika angrepp mot poliserna, som i verkligheten var 

skilda åt i tid och rum och inte alltid HW deltog i, förenades till ett och samma. Sekvenser ur 

grundmaterialet som skulle ha kunnat gynna HW, t.ex. en sekvens där han förefaller välja mellan 

en stor och en liten sten att kasta och väljer den lilla stenen, utelämnas. 59

Efter rättegången inledde Riksåklagaren en förundersökning rörande tjänstefel med anledning av 

filmen. Där konstaterades att bilderna och ljudet förskjutits över både tid och rum, dock inte så 

mycket som du Reés hävdat. Men avvikelserna ansågs inte vara så stora att bild och ljud blivit 

57 Se Josefsson, UG SVT, Skotten i Göteborg.
58 Se Göteborgs TR B-7521-01 dom meddelad 2001-10-20. Straffvärdet bedömdes till 1.5 års fängelse vilket med 

avdrag för HWs ålder samt den kroppsskada han drabbades av till följd av brottet nedsattes till 8 månaders fängelse. 
Notera att Rådmannen i rättegången Göran Lundgren ville att en icke frihetsberövande påföljd i form av 
samhällstjänst skulle utdömas, med hänsyn till den allvarliga kroppsskada HW drabbats av till följd av brottet samt 
faran för hans hälsa vid ett fängelsestraff, men röstas ned av nämnden.

59 Se du Reés, Skotten på Vasaplatsen (film).
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oriktiga och att ett tjänsteåliggande åsidosatts. Förundersökningen lades därför ned. Det 

konstateras även att varken domstol eller HW och hans försvarare informerats om, att filmen 

innehöll sekvenser där ljud och bild kom från olika grundfilmer. 60 

Efter rättegången ingick även filmen i en förundersökning om brott hade begåtts av den polis 

som sköt HW. Här kan skillnaden mellan filmen och entagningssekvenserna antas ha varit 

viktigare för skuldfrågan, eftersom två poliser medger skott mot HW, men invänder att de sköt i 

nödvärn. En av poliserna träffade i själva verket CA och inte HW men utreddes här utifrån 

hypotesen att han egentligen skjutit mot HW exakt samtidigt som sin kollega men träffat CA av 

misstag. Åklagaren jämför, vad som bör tolkas som ”Uppdrag Gransknings 

entagningssekvenser” med vad, som bör tolkas som, den av polisen redigerade filmen. 

Jämförelsen resulterar i det ganska anmärkningsvärda konstaterandet att det är 

entagningssekvenserna som inte ger en rättvisande bild från platsen, utan någon vidare 

motivering. 61

Att HW angrep poliserna och dessa befann sig i en nödvärnssituation, framgår även vid ett 

studerande av de oredigerade entagningssekvenserna, uppspelade i sin rätta realtid och 

analyserade i sitt rätta rum. 62 Men det angrepp, som poliserna möter när skotten avlossas, 

framstår som betydligt mindre allvarligt, vilket gör att marginalen för vad som utgör försvarligt 

våld varit lägre än vad som styrks av den redigerade filmen. Det finns inte heller i 

entagningssekvenserna något stöd för, att två skott skulle ha avlossats samtidigt mot HW, vilket 

borde gett åklagaren anledning att separat utreda skottet som träffade CA.

4.1.2 Dålig kvalitet på bilder.

I några senare uppmärksammade rättsfall har domstol däremot uppmärksammat felkällor vid 

filmbevisning under huvudförhandling, främst angående den dåliga kvalitén på många filmer 

från övervakningskameror.

Två personer åtalades för att ha anlagt en mordbrand mot en servicebutik. Av stämningsansökan 

framgår att en övervakningsfilm och bilder från denna åberopats som bevis, dock anges inget 

60 Se Riksåklagaren, Beslut beträffande förundersökning – påstådd manipulation av videomaterial, Dnr 2001/1670. Jag 
kommer återkomma till detta ämne under 6.2 nedan.

61 Se Åklagarmyndigheten i Västerås, Beslut rörande förundersökning angående att polis skjutit mot HW den 15 juni 
2001 i Göteborg, Dnr C 1-74-02. Med reservation för att det inte framgår av utredningen exakt vilka filmer 
åklagaren tagit del av och det är möjligt att det innefattat ett större material än endast Uppdrag Gransknings 
entagningssekvenser och den redigerade filmen som användes mot HW. s 2 ”Jag har vidare tagit del av ett 
omfattande filmmaterial. Redovisningen av detta material har i huvudsak skett av kriminalinspektören JS vid 
Polismyndigheten i Västra Götaland (samma inspektör som  redigerade bevisfilmen min anm)...” s  10 ”Det finns 
flera vittnesuppgifter om att det filmmaterial som visats i TV inte stämmer med verkligheten. Detta har också kunnat 
bekräftats när olika filmsekvenser jämförts.”

62 Se du Reés, Skotten på Vasaplatsen.
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bevistema. TR ansåg att det på filmen tydligt framgick att en person häller bensin på butiken, 

båda personerna antänder bensinen och det går att se att personerna är de tilltalade. En av de 

tilltalade överklagade till HovR, som istället anser att det inte går att tveklöst avgöra utifrån 

filmen, att det är den åtalade som filmats och friar. Åtta anonyma tips som pekat ut de tilltalade, 

vilka inkom efter att filmen visats på tv-programmet Efterlyst, menar HovR saknade bevisvärde. 
63

I ett fall med liknande problematik rörande stöld/olovligt förfogande, åtalades en person för att 

ha tillgripit sedlar, som en annan person av misstag glömt kvar i en insättningsautomat. 

Automatens övervakningsfilm åberopades som bevis. Inte heller i detta fall framgick något 

bevistema av stämningsansökan, men HovR konstaterade att filmen var åtalets avgörande 

bevisning. TR ansåg, att det på filmen går att tydligt se den tilltalade ta sedlarna och fällde. 

HovR menade dock att det var en ryckig film, där det verkar som om en bild i sekunden tas, 

tidsangivelser saknas och den var för oskarp för att kunna urskilja detaljer och friade. 64

4.1.3 Vad händer mellan bilderna?

I ett uppmärksammat fall anklagades två poliser för tjänstefel och misshandel mot en äldre man, 

ÅD, vid en bensinmack i Botkyrka utanför Stockholm. Poliserna invände, att det i själva verket 

var ÅD som attackerat dem, vilket även var den version som getts i promemorior de skrivit 

direkt efter händelsen. Flera ögonvittnen från macken gav motstridiga uppgifter av 

händelseförloppet. Medan vissa till största delen verkade stödja målsägandes version, fanns det 

andra som till största delen stödde polisernas version.

Bensinmacken hade övervakningskameror. Filmen och bildutskrifter från denna åberopades till 

styrkande av att polismännen misshandlat den äldre mannen och att det händelseförlopp som 

beskrivits i polisernas promemorior inte var riktiga. TR, som fäller på samtliga åtalspunkter, 

valde att lägga filmen till grund för bedömningen och konstaterade att ”av bilderna framgår ett 

händelseförlopp där polismännen är de som utövar mest våld och det är polismännen, som söker 

upp ÅD och fortsätter sin våldsanvändning medan ÅD vid flera tillfällen står passiv. Det framstår 

av bilderna som om polismännen är mest aktiva. Detta överensstämmer även med vad ögonvittne 

1 och 2 uppgett.”

Ett tekniskt sakkunnigvittne förklarade dock, att det mellan varje bild på övervakningsfilmen gått 

som mest 0.8 sekunder. Poliserna åberopade därför filmen motsatsvis, till styrkande av sin egen 

63 Se Göta Hr B 1196-13, dom meddelad 2013-05-28.
64 Se Svea HR B 423-10. I detta fall diskuterades även utredningens bristande robusthet (se 2.5) men inte ur det 

perspektiv jag utreder nedan i kapitel 5.
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version. Mannens angrepp påstods till största delen har skett mellan övervakningskamerans 

bilder, men att vissa bilder fångade delar av angreppet. HovR väljer, i ett välskrivet och detaljerat 

bevisvärderingsresonemang, att vara betydligt mer försiktig i tolkningen av vad som händer 

mellan bilderna. Vittnesutsagor stäms av mot vad som går att iaktta på bilderna och det som inte 

går att direkt iaktta där, tolkas till de åtalades fördel. Detta leder till att två av åtalen, för osant 

intygande och misshandel, ogillas. 65

4.2 Vilka felkällor finns när en film har använts för att identifiera en misstänkt 

gärningsman?

Ett uppmärksammat fall av retroaktiv interferens uppkom i samband med utredningen efter mordet 

på utrikesminister Anna Lindh, som attackerades av en knivman på varuhuset NK i centrala 

Stockholm. Bilder, som tagits av NK:s övervakningskameror, av vad man då trodde (och nu vet) var 

gärningsmannen, började cirkulera i media redan fyra dagar efter mordet. Detta var innan 

gärningsmannen MM gripits och några vittneskonfrontationer kunnat arrangeras.

Ett vittne kunde under sitt första förhör, som hölls innan bilderna kommit ut, inte komma ihåg vad 

gärningsmannen hade för plagg på överkroppen. Efter att bilderna visats hölls ett nytt förhör där 

samma vittne korrekt mindes att det var en grå munkjacka. Ett annat vittne nämner inget om någon 

keps i första förhöret, som hölls innan bilderna kommit ut, men efteråt minns vittnet korrekt en 

mörk keps.

Om MM hade förnekat att han varit på platsen och att det var han som syntes på bilderna, eller 

medgett att han varit på platsen och att det var han på bilderna men förnekat att det var han som 

angripit Anna Lindh med kniv, hade hans försvarare kunnat argumentera för, att vittnenas 

minnesbilder kom från den senare bildkällan och inte från själva gärningen. Men detta hände aldrig 

eftersom MM erkände både mordet och att han var mannen på övervakningsbilden en kort tid efter 

att han gripits. 66

I en underrättsdom förefaller frågan om interferens, vid identifikation från en film, ha behandlats 

vid bevisvärderingen. AP åtalades för att ha kastat sten på polisen DA i samband med en 

demonstration. Polisen DA berättade i förhör under rättegången att hon sett en kille stå och jonglera 

med en sten och senare träffades hon av något hårt på benet. När hon kollade på killen, såg hon att 

han inte hade någon sten i handen längre. DA berättade visserligen att hon mindes i detalj att killens 

kläder var exakt som de kläder AP bar den aktuella dagen. Men också att hon efter händelserna sett 
65 Se Svea Hovrätt, B 5125-05.
66 Se Granhag, Christiansson, Vittnespsykologi, s 279-280.
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filmer på Youtube från demonstrationen, som visade AP under andra händelser än den åtalade 

gärningen. AP hade redan identifierats av polisen och utifrån detta hade DA pekat ut honom som 

killen med stenen i handen.

AP medgav att han varit på demonstrationen i fråga, men förnekade att han kastat någon sten på DA 

eller ens hållit i en sten. Domstolen konstaterar att det finns så många brister i åklagarens bevisning, 

bl.a. vad gäller identifikationen av AP, att det inte kan anses utrett att han kastat en sten på DA 67.

I Stockholm år 1994 gick två män till nattklubbsområdet Stureplan och inför en stor grupp vittnen 

sköt en av männen med ett automatvapen, fyra personer dog och flera andra skadades. Ett antal 

vittnen uppmärksammade att den man som sköt bar skägg. Två personer efterlystes för händelsen, 

VJ och TZ.

Dagen efter dådet var VJ:s och TZ:s passfoton i alla stora tidningar. Dessa visade en skäggig VJ och 

en renrakad TZ. Detta resulterade i att flera vittnen uppgav för polisen att det ”var den skäggige, VJ 

som sköt”. När männen senare greps visade det sig att enbart TZ hade skägg och han erkände senare 

att han var skytten. 68

4.3 Vilka felkällor finns när vittnet i efterhand exponerats för filmmaterial från en 

gärning?

Som nämnts ovan i stycke 3.3 kan interferens påverka minnet och inte bara leda till en felaktig 

identifikation av en gärningsman, utan till och med gå så långt att helt falska minnen av en händelse 

uppstår. På samma sett kan interferens göra att domarens minne av vittnesmål och andra bevis, som 

tagits upp tidigare under rättegången, förändras.

Jag har inte inom ramen för denna begränsade utblick hittat några konkreta exempel på fall, där 

domstol bedömt problemet med interferens på detta mer indirekta sätt. Det kan antas att det i många 

av fallen som tas upp under 4.1, kanske främst händelserna från ”Vasaplatsen i Göteborg” och ”den 

äldre mannen på bensinmacken i Botkyrka”, där filmerna var väldigt exponerade i media, fanns en 

risk att filmbevisen nått vittnena innan huvudförhandlingen och förändrat deras minne av 

händelsen.

Jag fick själv tillfälle att se ett exempel där risk fanns att ledande information styrde minnet av vad 

67 Se Malmö TR, B 276-15, delåtalet rörande våldsamt upplopp mot AD, Jmf förundersökningsprotokoll s 654 ”DA 
mailar utredaren och uppger att personen som kastade stenen på henne finns med på youtube i ett klipp. Hon  
känner igen personen på hans klädsel. Han har grå luvtröja med svarta rivärer på ärmarna. Märket adidas står på  
ryggen i svarta bokstäver. Han är iklädd beiga byxor.” Åtalspunkten har ej överklagats när Hovrätten över Skåne 
och Blekinge omprövade målet i B 1152-15.

68 Se Granhag, Christiansson, Vittnespsykologi, s 347.
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som visats på en film, i enlighet med Loftus studie om hur olika vittnen uppmärksammade 

hastigheter vid samma bilkollision, såg jag själv när jag besökte en rättegång för att göra en 

vittnespsykologisk analys.

Åklagaren menade i sin gärningsbeskrivning, att den tilltalade JB hade försökt döda målsägande 

CR, genom att hugga denne två gånger i ryggen. JB medgav att han använt kniv mot CR, men 

menade att det handlade om två stick med mindre kraft, som skulle bedömas som grov misshandel. 

Enligt rättsläkarintyget gick det endast att visa, att kniven gått in två centimeter. Även om hugg och 

stick varken är exakta medicinska eller juridiska begrepp, torde intyget inte behöva utesluta att det 

kunde handlat om stick. Målsägande såg aldrig knivskadan gått till, övriga vittnen till själva 

knivskadan saknades och enda övriga beviset på hur skadan uppkommit var en otydlig film, som 

visade händelsen med dålig kvalité och på långt avstånd. Filmen kunde inte, enligt min subjektiva 

bedömning, fastslå varken stick och hugg. 69

Åklagaren upprepade dock under hela rättegången ständigt att det var hugg som filmen visat. I 

HovR:ens domskäl används konsekvent benämningen hugg, utan att det ens diskuteras hur 

domstolen kommit fram till att det var hugg och inte stick. I TR:en konstateras att ”På den 

filmsekvens som spelats upp vid huvudförhandlingen syns tydligt hur JB går fram till CR (...) JB  

lägger sin vänstra hand på CRs vänstra axel, varefter han hugger med kniven (en morakniv) mot  

CRs rygg. Det är naturligtvis svårt att i text beskriva exakt hur hugget går till men enligt TR:en är  

det fråga om ett hugg och inte ett stick som försvaret valt att benämna det.”

4.4 Hur undviker man felkällor vid bevisvärdering av filmbevis?

4.4.1 Filmvetenskapliga lärdomar.

Du Reés har, utifrån sin forskning kring polisens bevisfilm mot HW, tagit fram förslag på en serie 

regler för användningen av film som bevis. Reglerna kan ses som en möjlighet att upplösa, eller 

åtminstone tydligt redovisa, skillnaderna mellan verklighetens och filmens tid samt rum. Reglerna 

är att:

1. Original och utrustning måste vara verifierade. Vad är endast entagningssekvenser från 

originalinspelningen och vad är redigeringar? Vilken utrustning har tagit upp bilderna och ljudet? 

Vilken utrustning har använts till att redigera?

2. Fotografens/avsändarens avsikt med att filma måste tydligt redovisas. Vem filmar och varför? 

69 Se Svea HR B 4882-14 och egna anteckningar från att ha besökt huvudförhandlingen i överrätten som en del av en 
vittnespsykologisk analysuppgift.
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Filmarens agenda spelar roll för vad kameran riktats mot  och vad som valts bort. Kommer filmen 

från en reporter som riktat sin kamera mot bästa nyheten, en polis som riktar kameran mot 

misstänkta brott, en övervakningskamera som är riktad mot kunderna i en butik för att upptäcka 

stölder eller en övervakningskamera som egentligen är riktad mot personalen i kassan för att se hur 

dessa sköter sitt jobb?

3. Rum och plats måste tydligt redovisas. Varje enskild kameraposition måste redovisas, 

platsbestämmas på en karta och tidsbestämmas. 

4. Tiden måste objektiviseras. Det måste skiljas på filmisk tid, realtid och psykologisk tid. Det 

första är tiden själva filmen tar att visa, det andra tiden för händelserna i verkligheten och det tredje 

den subjektiva tidsupplevelsen filmen ger tittaren. Har händelseförloppet förlängts eller förkortats? 

Har händelseförloppet kastats om eller visas det kronologiskt?

5. Svartrutor ska finnas vid varje klipp. När flera filmer redigerats samman måste illusionen om att 

bilderna visar ett sammanhängande tidsförlopp brytas.

6. Om sammanställningar av bilder ska användas i rättegångar, så ska sakkunniga inkallas på 

samma sätt som rätten kallar in obducenter och psykiatriker. 70

Frågan om värdet av att använda dessa punkter kommer jag analysera flera gånger längre fram i 

uppsatsen. Vissa av punkterna anser jag är mycket bra, andra är jag direkt kritisk till, vilket 

utvecklas mer nedan.

4.4.2 Vittnespsykologiska lärdomar.

Problemet med interferens förstärks av muntlighets- och omedelbarhetsprincipen, dvs. att förhör 

enligt RB som huvudregel ska tas upp muntligt vid huvudförhandling och att vittnesattester 

(exempelvis polisförhör under förundersökningen) enbart får läsas upp i undantagsfall. 71 Eftersom 

det som presumtion är dessa senare förhör som blir domstolens avgörande bevisning och inte förhör 

som skett nära inpå händelsen, kan dessa principer premiera vittnesmål som utsatts för mycket 

interferens framför vittnesmål som härrör från endast en källa. Under huvudförhandling får vittnen 

dock som huvudregel inte närvara innan de avgett sitt vittnesmål, vilket i alla fall hindrar att direkt 

interferens sker i själva rättssalen genom att t.ex. ett vittne ser en bevisfilm innan sitt vittnesmål. 72

För att motverka interferens bör ett vittne så fort det är möjligt få avge sin utsaga och exempelvis få 

möjlighet att peka ut gärningsmannen i en konfrontation, innan denne hunnit exponeras för andra 

källor än sitt eget minne. Den enda part som har möjlighet att tvinga fram förhör med vittnen utom 

rättegång, i praktiken den enda part som kan höra vittnen omedelbart efter en händelse, är dock 
70 Se du Reés, Skotten på Vasaplatsen – Bilder som bevismaterial, s 80.
71 Se angående förbud mot vittnesattester RB 35:14, uppläsningsförbud av inlagor 42:13, muntlighetsprincip i 

tvistemål 43:5 samt brottmål 46:5.
72 Se RB 36:9.
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åklagaren i brottmål. Ansvaret att genomföra förhör fria från interferens faller främst där. Övriga 

parter kan enbart ordna ett dylikt material om vittnet frivilligt ställer upp. 73

 Ansvaret för att påtala risker för interferens inför bevisvärderingen faller främst på parterna, 

domstolen torde ha ett minimalt ansvar och domare ingen skyldighet att känna till 

vittnespsykologisk forskning. 74

Åklagaren ska i enlighet med objektivitetsprincipen inte enbart se till omständigheter som talar för 

den tilltalades skuld utan även de som talar mot. Det innebär ett speciellt ansvar att iaktta 

försiktighet, när denne exempelvis muntligt beskriver vad ett filmbevis visat och inte gå längre i sin 

beskrivning av innehållet än vad det finns absolut stöd för, av det som går att iaktta på filmen. 

Annars finns risk att åklagaren leder både rättens eller vittnenas minnen.

I brottmål torde dock domstolen även ha ett ansvar att även självmant till viss del pröva frågan om 

interferens. Detta under bevisvärderingen när det testas om olika sorters friande hypoteser kan 

falsifieras och interferens utgör en grund för en friande hypotes, t.ex. ”målsägande har pekat ut fel 

på person”. Här är ju inte domstolen bunden av den tilltalades inställning och rätten måste alltid i 

viss mån beakta möjligheten att vittnen kan minnas fel. 75

4.4.3 Processrättsliga lärdomar. Min uppfattning är att ökade kunskaper från filmvetenskapen och 

vittnespsykologin inte enbart räcker till för att undvika felkällor vid värdering av filmbevis. Att öka 

sina kunskaper i dessa ämnen och använda dem i en process är dessutom ett ansvar som vilar främst 

på parterna. RB ställer inga krav på att en domare ska ha djupare kunskaper i ämnen av icke 

juridisk natur. Men det går även att dra processrättsliga lärdomar för att undvika felkällorna och då 

ställs även krav på domarna.

Lärdomarna från filmvetenskapen och vittnespsykologin ovan, visar tydligt att alla filmbevis 

berättar en utsaga. Rent lexikaliskt är en utsaga något som sägs, ett påstående eller hävdande i 

språklig form, oftast i betydelsen av ett rent beskrivande (deskriptivt) påstående. En film är en 

sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino eller videoteknik. 76 Även om det inte 

handlar om ett filmat förhör eller på andra sätt en muntlig utsaga från ett vittne eller en part, är det 

oundvikligt att en upptagen film berättar en utsaga för rätten.

Du kan aldrig iaktta ett föremål direkt via en film, utan du iakttar endast filmens utsaga om 

73 Se RB 23:6.
74 Detta enligt dispositionsprincipen i dispositiva tvistemål och förhandlingsprincipen i övriga sorters mål. Även ur 

kontradiktionsprincipen går det att utläsa grundtanken att det i första hand är motparten som antas ansvara för 
bemötandet av bevisning.

75 Resonemanget kan delvis knytas till den officialprincip som råder i brottmål. Angående hypotesprövning se Diesen, 
Bevisprövning i brottmål, s 49-51 och 250-261.

76 Se NE.
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föremålet, inte heller kan du på en film med tal ta del av uttalandena och deras innebörd utan endast 

ta del av filmens utsaga om uttalandena och deras innebörd.

En film berättar alltså, precis som ett förhör, alltid en utsaga. Detta missar Edelstam och Heuman 

(se 3.1), när dem som presumtion gör filmen till ett skriftligt bevis eller ett föremål för syn (med 

undantag för de fall när ett filmat förhör tagits upp ). Samma faktum missar HD i sina beslut 

rörande klassningen av de bevisfilmer Sveriges Television innehaft (se 3.1). 

Frågan är dock vilka lärdomar som kan dras från detta konstaterande. Från prejudikat finns stöd för 

möjligheten att tillämpa regler från andra sorters bevismedel analogt, 77 så frågan om själva 

klassningen av filmbevis är visserligen inte det viktiga. Rejdemo, som är en av få som skrivit 

specifikt om filmbevis tidigare, argumenterar för att domarna bör använda en metod för 

utsageanalys även på filmbevis. 78

HD utgår i sina utsageanalyser från en åtskillnad mellan begreppen trovärdighet och 

tillförlitlighet. Med trovärdighet avses det subjektiva intryck av sanning som berättelsen och 

berättandet ger åhöraren vid återgivningen. Denna kan endast prövas subjektivt, precis som den 

tillitsbedömning alla människor gör av berättelser i vardagslivet.

Tillförlitlighet handlar däremot om utsagans bevisvärde. Denna görs under rättens 

överläggningar och går ut på att bedöma utsagans hållfasthet, när den konfronteras och 

kombineras med andra utsagor och fakta i målet. 79

Utifrån HD:s prejudikat går det att utöver detta utläsa ett antal kriterier för när en utsaga ska 

anses tillförlitlig. Dessa kriterier har sina rötter i 1960-talets vittnespsykologi, främst från 

psykologen Arne Trankells forskning, korsbefruktad av rättsliga erfarenheter (där faktorer som 

utsagans längd, detaljrikedom, konstans, resistens, homogenitet, motiv för falsk anklagelse samt 

brist på fel och orimligheter bedöms). 80

På samma sätt menar Rejdemo att en utsageanalys ska göras av filmbevis, och att denna ska 

hämta sina kriterier för tillförlitlighet från du Reés lista. Jag instämmer i att främst punkterna ett, 

tre, fyra och fem är användbara, men inte för att göra just en utsageanalys. 81 Enligt Diesen är 

77 Se resonemanget i stycke 3.1 ovan angående NJA 1981 s 791 och NJA 1992 s 307.
78 Se Rejdemo, Bilden som bevis i brottmålsprocessen – Trovärdighet, tillförlitlighet och modern presentationsteknik, s 

17-19.
79 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 273.
80 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 270.
81 Punkt 2 angående fotografens/avsändarens avsikt kan också vara ett kriterium men jag ämnar utreda denna fråga 

mer grundligt nedan (6.1) under frågan om filmbevis och kontradiktionsprincipen. Vad gäller punkt 6 angående 
sakkunniga vittnen så är min uppfattning att jag delar den skepsis HD uttalat angående psykologers möjlighet att 
bättre än rätten utföra själva trovärdighetsbedömningar, det är ingen exakt vetenskap för enskilda fall men kan bidra 
med att synliggöra generella felkällor, och samma sak gäller filmvetare (se 3.4 ovan).
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syftet med utsageanalysen att avgöra den i brottmål svåra men vanliga ord mot ord-situationen, 

där samverkande direkt bevisning saknas. Det som kännetecknar dessa situationer är, att 

huvudbevisningen är en utsaga från målsägande som står mot en utsaga från tilltalad. Endast 

dessa befann sig på platsen för gärningen och utöver detta finns endast hjälp eller stödbevis. 82

Om vi återgår till exemplet med ett åtal för misshandel med en gärningsbeskrivning som 

innefattar att ”X har slagit Y i ansiktet så kroppsskada uppstått”, där en film som visar när X slår 

Y är det ena beviset och att X förnekar att ha slagit eller ens rört Y är motbeviset (Y har vägrat 

yttra sig). Filmen i exemplet bryter mot alla punkter på du Rées lista och liknar filmen i målet 

mot HW i Göteborg, men innehåller en obruten sekvens där det går att iaktta hur X:s knutna 

hand rör sig mot Y:s huvud. Medan X:s förnekande är fullt tillförlitligt enligt HD:s kriterier. 

Trots detta anser jag att det är fel lösning, att domstolen bara analyserar utsagornas grad av 

tillförlitlighet och ställer dessa mot varandra.

Går det att på filmen iaktta ett slag, går det inte att dra slutsatsen att kameran ljuger bara för att 

X:s muntliga förnekande är väldigt tillförlitligt och filmen inte är det. Däremot kan utsagan som 

bilderna förmedlar givetvis vara både tillförlitlig och otillförlitlig, utöver det som går att direkt 

iaktta från bilderna, vilket både filmvetenskapen och vittnespsykologin kunnat visa. Att filmen i 

exemplet bryter mot du Reés regler kan, utöver det iakttagbara, skapa en utsaga kring hur hårt X 

slog, att en kroppsskada uppstod eller hur utsatt Y var.

Domstolens uppgift vid bevisvärderingen är, enligt min mening, att försiktigt identifiera det som 

går att iaktta på bilderna och bortse från det som är filmens utsaga. På samma sätt kan man 

använda vittnespsykologisk teori för att försöka skilja på det, som kan iakttas på en film och det 

som är filmens utsaga.

Du Reés regler kan användas som en praktisk metod för att skilja utsagan från det iakttagbara. I 

exemplet innebär det att använda det som går att iaktta på filmen som ett eliminationsbevis. X 

friande förklaring, att han varken slagit eller rört Y, får ses som eliminerad.

Detta överensstämmer med den metod som går att utläsa från bevisvärderingen Svea HovR gör i 

ovan nämnda fall gällande poliserna som friades för misshandel och osant intygande gentemot en 

pensionär vid en bensinmack, men fälldes för tjänstefel. 83

82 Se Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 269-270.
83 Se Svea Hovrätt, B 5125-05.
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5 Robusthet

5.1 Hur ska bevisvärderingen påverkas av att det i målet funnits ett filmbevis, eller 

möjlighet att ordna fram ett filmbevis, som en part underlåtit att åberopa eller 

låta motparten ta del av? Skiljer det sig mellan brottmål och tvistemål?

Den digitala filmtekniken har förenklat möjligheterna att övervaka större ytor med kameror, både 

offentliga och privata platser. Några områden där övervakningskameror blivit allt vanligare är 

brottstäta platser såsom krogköer, kollektivtrafik och bankomater. Av främst civilrättsligt intresse är 

det ökande användandet av film för att säkra fodringar i parkeringsmål samt övervakning av 

anställda i arbetsrättsmål.

Tekniken möjliggör att det numera, i en rätt stor andel av alla brottmål, att med tämligen enkla 

utredningsåtgärder få fram en film som visar en del av eller hela den misstänkta gärningen. Frågan 

blir därmed när kvantitetskravet ligger såpass högt att det föreligger en skyldighet för åklagaren att 

göra filmen till processmaterial?

I ett vägledande avgörande från HovR stod CK åtalad för förgripelse och våld mot tjänsteman, riktat 

mot en ordningsvakt efter att denne nekat honom inträde på ett kasino. Målsäganden uppgav i 

förhör att den tilltalade både spottade på och sparkade honom. CK invände att han inte använt våld 

mot vakten, utan endast protesterat verbalt mot att ha nekats inträde och spottat på golvet. 84

TR fann åtalet styrkt med motiveringen att ordningsvaktens berättelse var ”klar och tydlig”. Även 

hovrätten fann vaktens utsaga både trovärdig och tillförlitlig. Men eftersom varken 

övervakningsfilmen från kasinot eller ett i första polisanmälan namngivet vittne ingått i 

processmaterialet fanns en skörhet i utsagan gentemot möjlig ny bevisning, varför åtalet ogillades.

Utredningskravet är, som nämnts ovan i 2.5, en abstrakt standard efter ”vad målets beskaffenhet 

kräver”. 85 Om brottet är lindrigt och erkänt, är utredningskravet lågt. Om brottet är grovt och 

förnekat, är kravet högt. Här handlade det om ett brott med tämligen ringa beskaffenhet. I TR:s 

fällande dom fick den tilltalade en månads fängelse för våld mot tjänsteman sammanfört med en 

stöld. Även om utredningskravet höjdes av att CK förnekade brott.

Den bristande robustheten beror visserligen inte bara på filmen, utan även på att ett namngivet 

vittne inte förhörts. Likväl tyder domen på, att när brott även av ringa beskaffenhet förnekas, kan 

det ändå krävas att åklagare och polis säkrar eventuellt filmmaterial som kan visa händelsen.

HovR nämner även i domskälen att den tilltalade redan i första polisförhöret hänvisat till att 

84 Se RH 2008:43, Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 944-07.
85 Se Diesen, Bevisvärdering i brottmål, s 188-189.
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kameraövervakningen kan bevisa hans oskuld, men att denna inte säkrats innan kasinot raderat den 

1-2 veckor efteråt. I domskälen anges inte hur detta inverkat på domen. Frågan är om domen blivit 

annorlunda om den tilltalade/försvaret inte aktivt krävt att filmen skulle säkrats eller krävt detta 

först efter 1-2 veckor när filmen redan raderats? Ett PM från Åklagarmyndigheten verkar vara av 

den uppfattningen och ser inte alls domen som föranledd av brister i robustheten. Domen tolkas 

istället som ett uppfyllande av EKMR:s krav att inom en objektiv förundersökning tillmötesgå den 

tilltalades krav på utredningsåtgärder, vilket även står uttryckt i RB 23:18. Paralleller dras till ett fall 

i Europadomstolen där rätten till en rättvis rättegång ansågs kränkt när åklagaren ignorerade en 

våldtäktsmisstänkts begäran att ett DNA-test skulle utföras. 86

Åklagarmyndighetens tolkning blir i praktiken, att det finns ett ansvar för den tilltalade att själv 

aktivt medverka för att utredningen ska bli robust. Det finns flera problem med om ett sådant ansvar 

föreligger. För det första kan ju inte den tilltalade förväntas känna till att det funnits 

övervakningskameror på platsen för det misstänkta brottet. Det är åklagare och polis som har både 

maktbefogenheterna och utredningsresurserna som möjliggör en sådan översikt. För det andra kan 

ju en tilltalad inte veta exakt vad en film innehåller och därför undvika att begära att denna säkras 

av rädsla för att innehållet kan tolkas till dennes nackdel, eller för att den egentliga gärningsmannen 

är någon den tilltalade vill skydda.

Lundqvist delar inte Åklagarmyndighetens tolkning och jämför domens resonemang med två andra 

liknande mål, där den tilltalade friats pga att bevisningen inte varit robust, men utan att själv ha 

krävt utredningsåtgärder som skulle kunnat avhjälpa detta. 87

Diesen menar att beviskravet ”bortom rimligt tvivel” handlar om möjligheten att rucka åklagarens 

tes – finner rätten ett rimligt alternativ till denna, ska den tilltalade frias. För att alternativet ska bli 

rimligt krävs att det kan prövas. Även friande alternativ, som den tilltalade inte själv anför mot 

åtalet, ska prövas av domstolen. Detta betyder att åklagaren står risken för att ett friande alternativ 

inte är prövbart och den tilltalade avkrävs ingen aktivitet. Åklagaren har således lika goda skäl att 

efterforska filmmaterial ex officio som efter begäran från den tilltalade. 88

Begreppet robusthet avser, som nämnts ovan  2.5, hur skör bevisningen är i förhållande till ny 

bevisning. Ju mindre skörhet, desto större robusthet. Ett förhållande är robust när det inte kan 

förändras eller påverkas av att ny relevant information framkommer. Varje känt eller möjligt bevis 

som inte införts i målet men som rent hypotetiskt kan förändra sannolikhetsgraden för bevistemat 

86 Se Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Malmö, RättsPM 2012:5 s 7-8 och V.D. mot Rumänien.
87 Se Lundqvist, Flera gärningsmän, s 133.
88 Se NJA 1990 s 555 och NJA 2009 s 229 I och II där åtal ogillats pga bristande robusthet trots att den tilltalade inte 

begärt några utredningsåtgärder avseende kända eller möjliga bevis.
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utgör en brist på robusthet. Ju starkare påverkan som allmänt kan förväntas av beviset desto mer 

brister det i robustheten. 89

Däremot menar Diesen att robusthet även kan uppstå om åklagaren har försökt utreda den 

alternativa friande förklaringen, men (under huvudförhandlingen) ”redovisar” ett misslyckande. 90 

Misslyckandet påverkar kvalitén och kan leda till att beviskravet inte uppnås, men inte kvantiteten, 

genom andra bevis kan kvalitetskravet uppnås. Vad som är ett rimligt misslyckande måste dock 

bedömas från fall till fall.

Kasinodomen tydliggör att det inte är rimligt att utreda ett misstänkt våldsbrott med ett straffvärde 

runt en månads fängelse, som inträffat på en plats där det är känt att det finns en 

övervakningskamera, utan att säkra övervakningsfilm innan radering. Om däremot brottet anmälts 

till polisen först efter att filmen raderats kunde det ha varit ett rimligt misslyckande att inte säkra 

filmen, det hade ju rent praktiskt varit omöjligt, och ändå finna bevisningen robust.

Fördelen med att vara aktiv från försvarets sida med att begära utredningsåtgärder är däremot att 

förhindra att åklagaren ”misslyckas” med mer komplicerade och orimliga utredningsåtgärder. Så 

även om åklagaren har en skyldighet att efterforska robust bevisning ex officio finns risker med att 

som tilltalad eller försvarare förhålla sig passiv till möjlig efterforskning kring olika bevis -och 

fördelar med att aktivt föreslå olika utredningsåtgärder.

I sammanhanget kan nämnas ett exempel på när HovR funnit ett redovisat misslyckande i 

efterforskande av filmbevis rimligt men senare överbevisats. Efter fällande dom i TR:en rörande 

våldtäkt hade försvaret i överklagan hävdat att en film som raderats från en av de tilltalades 

mobiltelefon, som åklagaren tagit i beslag, kunnat återskapas och styrka tvivel mot åtalet. Försvaret 

begärde att åklagaren skulle göra detta. Åklagaren redovisade under huvudförhandlingen i HovR att 

polisens forensiska avdelning försökt återskapa filmen men misslyckats varvid en robust utredning 

förelåg. 91 När övrig bevisning värderades fann rätten att rimligt tvivel saknades mot de tilltalades 

skuld.

Efter att beslaget av mobiltelefonen hävts lyckades dock de tilltalade, med hjälp av ett företag som 

hade större framgång än polisens tekniker, återskapa filmen varefter HD beslutade att HovR skulle 

pröva målet igen. Grundat på filmen meddelade HovR därefter en friande dom. 92 Även om det 

handlat om ett mål av allvarlig beskaffenhet och det med facit i handen gick att se att den 

ursprungliga bevisningen var skör i förhållande till ny bevisning kan dock det som varit känt vid 

89 Se  Diesen, Bevisprövning i brottmål s 225.
90 Se Diesen, Bevisprövning i Brottmål, s 182-183.
91 Se Hovrätten för västra Sverige, B 1129-12.
92 Se Hovrätten för västra Sverige, B 4599-12.
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den första rättegången rörande de tekniska möjligheterna att återskapa filmen göra det rimligt att 

betrakta bevisningen som robust även där.

Som konstaterats ovan i 2.5 utgörs bevisvärderingen i tvistemål av två frågor. Dels vad 

sannolikheten är för att bevistemat är orsak till det enskilda beviset och dels vad sannolikheten är 

för att beviset har andra orsaker? I frågan om sannolikheten för att beviset har andra orsaker kan 

domstolen inte enbart värdera motpartens eventuella motsatsbevis, utan måste även pröva alla andra 

tänkbara förklaringsmöjligheter. För att kunna göra detta behövs en robust utredning läggas fram av 

bevisbördebärande part.

Vad gäller de rätt banala men prejudikattäta tvistemålen kring parkeringsavgifter har HD tidigare 

konstaterat att det offentliga organ för vars räkning parkeringsanmärkningen har utfärdats har 

bevisbördan för att parkeringen har skett i strid med gällande villkor. Men vad en parkeringsvakt har 

antecknat i samband med att en parkeringsanmärkning har meddelats ska normalt räcka för att det 

anses vara osannolikt att beviset har andra orsaker, även om parkeraren invänder att en biljett visst 

funnits synlig i bilens framruta. 93

I ett senare mål har dock en parkerare åberopat motbevisning i form av fotografier som påståtts vara 

från samma tillfälle som när avgiften utdelades och som visat att en biljett satt väl synlig i 

framrutan. HD slog därmed fast att ”de senaste årens teknikutveckling har medfört att det numera är 

en rutin hos vissa parkeringsövervakningsföretag att fotodokumentera förhållandena vid en 

felparkering”. När parkeraren kan visa stöd för sin invändning om att ett misstag skett räcker inte 

enbart anteckningen utan det krävs även en egen fotodokumentation av parkeringsvakten för att 

bevisningen ska anses robust och eliminera risken att det handlar om ett misstag vid vaktens 

anteckning. 94

I sammanhanget kan även nämnas en arbetsrättslig tvist där en montör har sagts upp efter att ha 

anklagats för att ha tillgripit en penntermometer hos arbetsgivarens grossist, vilket filmats av en 

övervakningskamera. 95 Då grunden för uppsägningen var ett tillgreppsbrott i tjänsten ska i 

arbetsrättsmål beviskravet sättas lika högt som i brottmål, dvs. utom rimligt tvivel. 96 Montören 

invände att han visserligen stoppat på sig termometern ett tag men lade den ifrån sig innan han 

lämnade grossistens lokal. Arbetsgivarparten lägger fram som bevisning tre vittnen som sett filmen, 

men uppgav att filmen därefter raderats av grossisten. Arbetstagarparten fick aldrig ta del av filmen.

93 Se NJA 2001 s 889, i domen talas visserligen om att parkeringsvaktens anteckning har ett starkt ”bevisvärde” men i 
sammanhanget som där ges är min tolkning att anteckningen även anses innebära en robust utredning vad gäller 
andra tänkbara förklaringsmöjligheter till en sådan anteckning såsom att parkeringsvakten sett fel.

94 Se NJA 2013 s 711.
95 Se AD nr 18 2010.
96 Se AD 1995 nr 121 mfl.
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AD fann att vittnenas utsaga om vad filmen innehöll styrkte att montören stoppat på sig 

termometern, men att hans invändning att han därefter lagt från sig densamma innan han lämnat 

lokalen inte motbevisats. Uppsägningen saknade därmed saklig grund. Eftersom domen likväl 

innebär att den bevisbördebärande och starkare parten, arbetsgivaren, misslyckas med att nå upp till 

beviskravet kan det ifrågasättas vilket prejudikatvärde som kan tillerkännas fallet. Men till skillnad 

från parkeringsdomen, och även kasinodomen på brottmålssidan, tappade inte den 

bevisbördebärande parten målet p.g.a. av bristande robusthet endast för att filmen inte lagts fram. 

Rättsläget får därmed anses klarlagt för de flesta brottmål av någorlunda allvarlig beskaffenhet, 

finns det filmer måste dessa säkras och läggas fram. När det gäller just parkeringsmål på 

tvistemålssidan är ansvaret större än så, film eller bildbevis ses som alltid möjliga att ordna. För 

övriga tvistemål saknas däremot vägledande prejudikat.

5.2 Hur bör bevisvärderingen påverkas av att det i målet funnits ett filmbevis, eller 

möjlighet att ordna fram ett filmbevis, som en part underlåtit att åberopa eller 

låta motparten ta del av? Skiljer det sig mellan brottmål och tvistemål?

I praktiken får Kasinodomen en stor betydelse på brottmålens område. Det blir allt vanligare med 

övervakningskameror på brottsutsatta platser såsom affärer, kollektivtrafik, bankomater och 

krogar. Exempelvis kan nämnas att i Stockholm har polismyndigheten ett projekt med 

kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen medan Storstockholms Lokaltrafik har 

kameror på samtliga tunnelbanestationer, 39 av 50 pendeltågsstationer, i alla bussar, i de flesta 

tunnelbanevagnar och i de nyare pendeltågen. 97

När ett brott anmäls på platser där det är känt att kameraövervakning pågår, som kan antas ha ett 

straffvärde motsvarande fängelse i cirka en månad, åligger det utredaren eller den polis som 

anländer till en brottsplats att omedelbart säkra videomaterial för att utredningen ska kunna bli 

robust. Denna tumregel får anses gälla åtminstone i fall där det kan antas att det inte finns större 

kvantiteter av annan direkt bevisning till själva händelsen, såsom ögonvittnen. Givetvis kan 

enskilda faktorer i olika fall göra det rimligt att filmmaterialet inte säkrats, som att brottet anmäls 

efter att filmmaterialet raderats, men huvudprincipen bör vara att det alltid ska göras.

Vad gäller tvistemålen går det inte att se några stora praktiska konsekvenser av parkeringsmålet, 

utanför just det områdets snäva krets och prejudikattäta historia kring bevisvärdering. Av domen 

går det förmodligen endast att dra slutsatsen att parkeringsföretag måste säkra bevisning i form 

97 Se Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen, Brå Rapport 2014:2 och SL:s hemsida.
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av bilder för att kunna presentera en robust utredning rörande om en bil felparkerat. Inte heller 

tvisten med Montören gör det möjligt att dra några generella slutsatser kring robusthetsfrågan. I 

detta mål framgår inte heller huruvida arbetstagarparten invänt att motpartens bevisning inte är 

robust eftersom filmen inte lagts fram eller delgetts motparten.

I tvistemål finns som nämnt ett ansvar hos den bevisbördebärande parten att sörja även för en 

robust utredning. Min uppfattning är att Kasinodomen därmed kan tillämpas analogt även på 

tvistemål till den del att när bevisbördan åligger en starkare part, och denne har tillgång till en 

film som kan ha inverkan på bevistemat, åligger det denne att antingen göra detta till 

processmaterial eller delge det till motparten. Annars kommer robustheten i de delar av partens 

övriga bevisning, som i det enskilda målet kan antas ha ett samband med till filmens innehåll, 

falla. Det finns alltså sannolikt att dessa bevis har andra orsaker, på samma sätt som i 

parkeringsmålet.

6 Kontradiktion

6.1 Vad krävs idag för att filmbeviset ska leva upp till principerna om 

kontradiktion och equality of arms? Skiljer det sig mellan tvistemål och 

brottmål?

Balansen mellan parterna som kontradiktions- och equality of arms-principerna syftar till att 

uppnå riskerar ofta att rubbas i situationer där en part innehar ett stort filmmaterial men enbart 

lägger fram en mindre redigerad del som bevisning, eller innehar en film som inte läggs fram 

alls, vilket gör det möjligt att ifrågasätta om en rättvis rättegång har hållits. I brottsutredningar 

kan det finnas ett stort överskottsmaterial av film som åklagarparten innehar, men problemet kan 

även uppstå när t.ex. en part i ett civilrättsligt mål valt ut delar av ett filmmaterial som passar 

bevistemat från en övervakningskamera och kvarlämnat material som talar mot temat.

I brottmål ska den tilltalade informeras om och ges insyn i allt filmmaterial som inte läggs fram 

som bevisning (t.ex. de oredigerade grundfilmer som använts till att skapa en redigerad 

bevisfilm) senast vid slutdelgivningen. Detta material kan redovisas i 

förundersökningsprotokollet, som överlämnas till försvarare och tilltalad. Åklagaren ska där 

infoga både det som enligt egen bedömning är av direkt betydelse för målet men även det, som 

från den misstänktes eller försvararens sida kan vara av betydelse. Alternativt kan materialet 

redovisas i sidomaterialet (den så kallade ”slasken”). 98

98 Se 20 § Förundersökningskungörelsen samt JO 1977/78 s. 80, JO 1964 s 214, JO:s beslut 2006-07-07 dnr 2181-
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Det utredningsmaterial som placerats i sidomaterialet måste anges i protokollet. Edelstam menar 

att det räcker att endast redovisa elektroniskt primärmaterial och elektroniska informationsbärare 

(t.ex. en inspelad film från en övervakningskamera) i protokollet i form av skriftliga 

förteckningar. Men insynsrätten omfattar även en rätt att, om den tilltalade så begär, ta del av 

dessa i elektronisk form, exempelvis genom att åklagaren överlämnar en digital filmfil till 

försvaret.

Utanför både förundersökningsprotokollet och sidomaterialet hamnar endast material som polis 

och åklagare inte alls tagit fram och tittat på i förundersökningen eller tagit kopior av. Sådana 

uppgifter kan anses inte ingå i förundersökningsmaterialet alls.

Att en uppgift omfattas av sekretess enligt OSL kan inte hindra insynsrätt om materialet tagits in 

i protokollet, men däremot om det finns i sidomaterialet. 99 Beslut om sekretess fattas under 

pågående förundersökning av åklagaren och kan då endast överprövas av annan åklagare. 100 

Efter slutdelgivning kan beslut överklagas till förvaltningsdomstol, där den misstänktes intresse 

av insyn kan vägas mot andra intressen. 101

Att, som åklagarpart i ett brottmål, förstöra visst hemligt avlyssningsmaterial, strider mot den 

kontradiktoriska principen i EKMR. Frågan har prövats i Natunen mot Finland när åklagaren 

som bevisning mot den tilltalade åberopade hemligt avlyssnade samtal samtidigt som 

uppteckningar av andra samtal förstörts. Detta ansågs ha skapat en sådan brist på balans mellan 

parterna att den tilltalade inte fått en rättvis rättegång. Även i Janatuinen mot Finland hade 

inspelningar av vissa samtal förstörts, och eftersom dessa samtal kunde ha haft betydelse som 

bevisning förelåg ett brott mot rätten till rättvis rättegång 102. Denna dom torde vara tillämplig 

analogt även på det tvångsmedel som i RB 20:20 benämns hemlig kameraövervakning.

Tidigare innehöll RB ett krav på att material från hemlig kameraövervakning som bedöms inte 

ha betydelse från brottsutredningssynpunkt omedelbart skulle förstöras, till skillnad från material 

härrörande från andra sorters tvångsmedel, vilka inte får förstöras förrän målet slutgiltigt avgjorts 
103 Varför det var så motiveras inte i förarbetet och efter Natunen och Janatuinen mot Finland 

torde det vara klargjort att ett sådant förfarande inte är förenligt med kontradiktionsprincipen 

enligt EKMR. Kravet på att omedelbart förstöra material från hemlig kameraövervakning har nu 

2005 och JK 1984 s 192.
99 Se Ekelöf, Rättegång femte häftet, s 142-145.
100 Se Den misstänktes rätt till insyn i en brottsutredning, RättsPM 2008:4, Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum 

Malmö, uppdaterad mars 2014, s 35.
101 Se exempelvis Kammarrätten i Stockholm mål nr 6633-06.
102 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 255, för rättsfallsanalys av i Natunen och Janutainen mot 

Finland.
103 Se RB 20:27 2 st, Prop. 2007/08:163 s 86-87.
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borttagits. 104

Därmed torde RB numera till största delen leva upp till EKMR:s krav. En lucka har dock lämnats 

genom att åklagare kan överlämna en del av materialet som s.k. överskottsinformation från en 

förundersökning till en annan förundersökning rörande ett annat brott. Det fullständiga 

ursprungliga materialet kan därefter förstöras om den ursprungliga förundersökningen läggs ner, 

tillsammans med material som kunde ha betydelse som bevisning till den misstänktes fördel även 

i den nya förundersökningen. 105

Det finns visserligen enligt Europadomstolens prejudikat legitima skäl för att göra undantag från 

den kontradiktoriska principen. Men då måste en intresseavvägning göras gentemot behov såsom 

nationell säkerhet, behovet av att skydda vittnen eller hemlighålla polisens spaningsmetoder, och 

försvarets intresse ska kunna tillgodoses på andra sätt. I Jasper och Fitt mot Förenade Kungariket 

ansågs det tillåtet att undanhålla visst material eftersom detta inte ingått i den bevisning som 

åklagaren åberopat till stöd för åtalet eller lagt fram för domstolen. I Dowsett mot Förenade 

Konungariket däremot hävdade Dowsett att polis och åklagare vägrat honom tillgång till 

bevisning som talade till hans förmån. Eftersom det här var åklagare som gjorde 

intresseavvägningen och beslutade om hemlighållandet, inte en domare som i fallen med Jasper 

och Fitt, konstaterade Europadomstolen att en kränkning av rätten till rättvis rättegång förelåg. 106

Den kontradiktoriska principen blir mest konkretiserad i EKMR artikel 6:3 d där det framgår att 

en rättighet för alla brottsanklagade är ”att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot 

honom samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen 

åberopade mot honom”. Särskilt betänkligt är det därför med anonyma vittnen i förhållande till 

kontradiktionsprincipen. Trechsel menar att det finns tydliga indikationer på att 

Europadomstolens prejudikat avseende artikeln kan appliceras på andra bevismedel än vittnen. 
107 Däremot omfattar inte paragrafen civilrättsliga mål, där kan dock en liknande rättighet utläsas 

ur EKMR artikel 6:1. 108

Rättigheten kan ibland vara svår att upprätthålla. En utsaga kan ha avgivits av en person under 

förundersökningen som när det blivit tid för rättegång försvunnit, avlidit eller som inte vill vittna 

i domstol p.g.a risken för psykiskt lidande m.m. En polis kanske inte kan vittna utan att röja 

104Se RB 20:27 2 st, Prop. 2013/14:237 s 158-161.
105 Se RB 20:27 och RättsPM 2012:8, Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Malmö, s 7-12.
106 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 261, för rättsfallsanalys av Jasper och Fitt samt Dowsett 

mot Förenade Kungariket.
107 Se Trechsel, Human rights in crimnal proceedings, s 304-305.
108 Se exempelvis den fällande domen Tamminen mot Finland rörande nekat förhör med ett vittne i en rättegång om 

lönefordran mot ett bolag.
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hemliga spaningsmetoder och ett vittne i ett mål rörande organiserad brottslighet kan riskera 

allvarliga repressalier. Av dessa skäl kan Europadomstolen ibland godta inhemska domstolars 

avgöranden grundade på vittnesmål där kontradiktionsprincipen inte gått att fullt ut upprätthålla. 
109

I Al-Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket gjordes en utförlig behandling av problemet. 

Det handlade om två personer som dömts till fängelse på grund av uppgifter som lämnats till 

polisen; i det ena fallet av en person som avlidit innan rättegången och i andra fallet av en person 

som inte vågade inställa sig till huvudförhandlingen. Europadomstolen konstaterade att en 

fällande dom baserad på huvudsakligen uttalanden från ett frånvarande vittne kan godtas om det 

finns faktorer som väger upp bristen inklusive starka förfarandegarantier. Som huvudregel är en 

sådan faktor att den tilltalade eller dennes försvarare haft möjlighet att på något stadium utom 

rättegången ställa frågor till vittnena. 110

Det väsentliga är dock att försvaret haft möjlighet att förhöra ett vittne eller en annan person vars 

utsaga utgör bevisning i målet. Utnyttjar inte försvaret sina rättigheter har inte EKMR kränkts, 

vilket framgår av bl.a. Pullar mot Förenade kungariket. 111

Men är rättigheten tillämpbar inte bara på vittnen utan även på ett filmbevis? Trechsel menar att 

Europadomstolen i Papegiorgou mot Grekland slutligen slår fast att EKMR 6:3 d är tillämpbar 

på andra bevismedel än vittnen. 112 I rättsfallet handlade det om ett antal checkar, som RB skulle 

ha definierat som skriftlig bevisning, vilka sades vara förfalskade men inte funnits tillgängliga 

för domstolen. Därmed menar han att artikeln ska tolkas analogt som att en domstol inte får 

grunda en fällande dom på ett bevis utan att försvaret haft möjlighet att ”bestrida dess giltighet 

och kommentera dess relevans”.

Vad innebär det då konkret ifall rättigheten är tillämpbar? Detta prövas I NJA 1998 s 204 där en 

person, SJ, stod åtalad för två fall av mordbrand i ett hyreshus, anlagda i förrådet och i 

tvättstugan. I TR fanns endast indiciebevis i form av vittnesmål från två grannar som sett SJ gå i 

trapphuset vid varsitt tillfälle innan bränderna startat, samt en teknisk undersökning som visade 

att fläckar från matlagningsolja hittats i närheten av en brandplats och i SJ:s hall. 113

Efter friande dom i TR postade dock någon anonymt en film till åklagaren. Filmen visar en 

person, som till klädsel och utseende liknar SJ, som går in genom en dörr med något 

109 Se för rättsfallsanalys Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 263.
110 Se för rättsfallsanalys Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 266.
111 Se  för rättsfallsanalys Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 268-269.
112 Trechsel, Human rights in crimnal proceedings, s 304-305.
113 Se NJA 1998 s 204.
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flaskliknande i handen. Därefter kommer personen tillbaka springande och efter ett tag kan rök 

ses komma från dörren. Åklagaren lade fram filmen, stillbilder från filmen samt ett intyg från 

Statens Kriminaltekniska Laboratorium om att filmen är en ”omanipulerad kopia”.

HovR fann dock att ”När det gäller videobandet saknas uppgifter om vem som gjort  

inspelningen och lämnat in denna till åklagarmyndigheten. Det saknas i och för sig anledning  

att ifrågasätta slutsatsen i sakkunnigutlåtandet att inspelningen inte är manipulerad. Inte desto  

mindre påkallar principen om kontradiktoriskt förfarande, som bl.a. återfinns i Art 6 i  

Europakonventionen, största försiktighet då det rör sig om den typ av anonyma uppgifter som 

det här är fråga om. Försvaret har under rättegången inte haft möjlighet att ställa  

kontrollfrågor om hur inspelningen gått till. Det råder därigenom enligt HovR:ns mening en så  

avsevärd osäkerhet om inspelningens bevisvärde att videoinspelningen inte kan läggas till grund  

för en dom i målet.”

Domen överklagades till HD som också friade men valde att uttrycka sig försiktigare. ”För sin 

del finner HD att förebringandet av ett bevis som den åberopade videoinspelningen, när beviset  

kan få visst stöd av annan utredning, inte i sig står i strid med artikel 6 i Europakonventionen(...)  

En annan sak är att de oklarheter som kan föreligga om bl.a. bevisets tillkomst påverkar  

bedömningen av vilka slutsatser som kan dras på grundval av beviset.”

Rent konkret menar HD att den bristande kontradiktionen försvårar utredning om den 

tidsangivelse som anges på filmen stämmer likväl som huruvida originalfilmen är manipulerad. 

HD menar dock att en dom rent hypotetiskt kan grundas på ett filmbevis även om dessa krav inte 

uppfyllts.

6.2 Hur bör filmbeviset leva upp till principerna om kontradiktion och equality of 

arms? Skiljer det sig mellan brottmål och tvistemål?

HD pekar i mordbrandsmålet på att bristande kontradiktion gör det oklart om en tidsangivelse på 

en film stämmer liksom huruvida hela filmen är manipulerad. I princip skriver HD här rent ut att 

du Reés första och fjärde regel, se avsnitt 4.4 ovan, ingår i kontradiktionsprincipen. Min åsikt är 

att domen går att läsa extensivt och, att det bör finnas ett krav på, att åklagarparten i ett brottmål 

uppfyller samtliga dessa fem regler för att kontradiktionskravet ska uppnås. En redogörelse 

utifrån dessa fem punkter ska tas med redan i förundersökningsprotokollet.

Om det är en redigerad film som läggs fram ska inte den skriftliga förteckningen i 

förundersökningsprotokollet innefatta endast denna utan även originalfilmerna. Både den 
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redigerade filmen och originalfilmerna i dess elektroniska form omfattas av insynsrätten senast 

vid slutdelgivningen. Det räcker inte att åklagaren endast tar med den redigerade filmen till 

huvudförhandlingen och spelar upp.

Att åklagare underlåter att delge försvar och tilltalad en fullständig förteckning över originalfilm 

och redigering innebär en stor risk för domar grundade på bevis där kontradiktionsprincipen inte 

iakttagits. Efter den äldre domen mot HW som vi tog upp under 4.1 konstaterades det efteråt att 

varken domstol eller HW och hans försvarare informerats om att filmen innehöll sekvenser där ljud 

och bild kom från olika grundfilmer. 114 I den betydligt nyare dom som togs upp under 4.2 och 

liknar åtalet mot HW, eftersom även detta åtal gäller bl.a. våldsamt upplopp och det även här funnits 

ett stort filmmaterial tillgängligt för åklagaren varav endast en mindre redigerad del lagts fram för 

domstolen, redovisades i förundersökningen visserligen vissa tidsdetaljer kring materialet men 

ingen fullständig kontradiktion möjliggjordes för försvaret här heller. 115

EKMR artikel 6:3 d innebär utöver det ovan nämnda enligt min uppfattning även i brottmål att den 

som filmat och/eller redigerat filmen måste namnges och part har rätt att förhöra denna. Artikeln 

gäller visserligen inte direkt i tvistemål, men där bör den gå att inläsa i den allmänna 

kontradiktionsprincipen i artikel 6:1. Rätten att kalla envar som vittne framgår även av RB 36:1 1 st 

som gäller samtliga måltyper. Att filmer lämnas in anonymt utan att det framgår vem som filmat 

och/eller redigerat ska ses som lika betänkligt i förhållande till kontradiktionsprincipen som 

anonyma vittnen.

Samtliga dessa krav bör ses som obligatoriska krav på en åklagarpart i brottmål. På begäran, men 

inte ex offico, bör dock part i tvistemål samt åklagarpart kunna kräva motsvarande redogörelse av 

sin motpart. 116 Uppnås inte denna nivå av kontradiktion ska bevisvärdet av ett filmbevis påverkas 

negativt.

Frågan är dock hur negativt och om det  brottmål alls går att grunda en fällande dom på ett sådant 

bevis. Här anser visserligen HD i mordbrandsmålet att”förebringandet av ett bevis som den 

åberopade videoinspelningen, när beviset kan få visst stöd av annan utredning, inte i sig står i strid  

med artikel 6 i Europakonventionen(…) En annan sak är att de oklarheter som kan föreligga om bl  

a bevisets tillkomst påverkar bedömningen av vilka slutsatser som kan dras på grundval av  

beviset.” Min åsikt är dock att HovR:ens tuffare uppfattning i målet, att ett sådant bevis inte alls kan 

114 Se Riksåklagaren, Beslut beträffande förundersökning – påstådd manipulation av videomaterial, Dnr 2001/1670. 
Eftersom TR gallrar förundersökningar efter sex år har jag inte här kunnat ta del av originalprotokollet.

115 Se Malmö TR, B 276-15 och förundersökningsprotokollet s 13.
116 Se Tamminen mot Finland rörande nekat förhör med ett vittne i en rättegång om lönefodran mot ett bolag till stöd 

för att principen även är tillämplig i civilrättsliga mål.
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ligga till grund för en fällande dom, är den som överensstämmer med Europadomstolens prejudikat.

Det är visserligen sant att Europadomstolen ibland ansett det möjligt att ”läka” fall av bristande 

kontradiktion och därmed kunna grunda domar på sådana bevis. Men när domstolen ansett att det 

varit acceptabelt att grunda en dom på, exempelvis ett vittne som inte kunnat motförhöras under en 

huvudförhandling, är det för att det funnits möjlighet för försvaret att reparera detta med andra 

förfarandegarantier, som att ett motförhör hållits vid ett annat tillfälle. 117 Men filmbeviset har en 

annan karaktär och kan inte motförhöras alls, varför det inte är möjligt att reparera bristande 

kontradiktion på ett liknande sätt utom huvudförhandlingen.

7 Slutord

Vi har nu sett att filmbeviset har en hel del potentiella felkällor. Utelämnande av filmbevis kan 

ofta resultera i bristande robusthet. Och kraven är flera för att leva upp till 

kontradiktionsprincipen.

Men om dessa problem undanröjs är filmbeviset till sin natur oftast det bevis som har kortast led 

mellan bevistema och bevisfakta. I alla rättsfall jag studerat under uppsatsens gång har 

filmbeviset legat minst ett led före vittnena. Medan en utsaga från ett vittne om vad som hänt är 

ett led bort från det inträffade och vittnets minne därefter kan ha förändrats, är filmbeviset direkt 

från händelsen. Så länge rätten kan bortse från den subjektiva utsagan filmen berättar, den 

utsagan är ju lika många led bort som vittnets utsaga, och istället bedöma vad som går att direkt 

iaktta på filmen utgör filmbeviset det bästa bevismaterialet.

Allt tyder på att användandet av filmbevisning kommer öka i både brott och tvistemål. De 

frågeställningar som tagits upp i denna uppsats kommer då aktualiseras än mer och vi kan 

förvänta oss mer utveckling i prejudikat framöver.

117 Se Al-Khawaja och Tahery mot Förenade kungariket och för rättsfallsanalys Danelius, Mänskliga rättigheter i 
europeisk praxis, s 266.
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